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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЕТНІЧНИХ  
СТУДЕНТСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ БУКОВИНИ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ТА 

РУМУНСЬКОГО ПЕРІОДІВ 
 

Метоя даного дослідженнѐ, визначеноя автором, став аналіз мети, завдань, 
закономірностей і особливостей виховної діѐльності етнічних студентських 
організацій, що діѐли в Чернівецькому університеті в австро-угорському та 
румунському періодах. У статті розглѐнуті основні компоненти вихованнѐ в таких 
етнічних студентських товариств, ѐк румунські «Arboroasa», «Junimea», німецькі 
«Gotia», «Dacia», «Alemania», польське «Оgnisko» тощо. Метоя діѐльності цих 
товариств стало вихованнѐ освічених, культурних членів суспільства із ѐскраво 
виокремленоя національноя ідентифікаціюя, а також розвиток благодійності. 
Розглѐнуто основні форми діѐльності: конференції, літературні та музичні вечори. 

Ключові слова: Буковина, етнос, вихованнѐ, норми, поведінка, спілки, 
студенти, товариства, університет. 

 

Постановка проблеми. Актуальноя проблемоя сьогоденнѐ ю 
формуваннѐ молодої особистості, ѐкій притаманні патріотизм та 
національна самоідентифікаціѐ, прагненнѐ до самовдосконаленнѐ й 
навчаннѐ протѐгом життѐ; у ѐкої необхідно виховувати основні норми, 
ідеали, принципи, суспільні цінності, правила поведінки тощо. Одніюя з 
інституцій, що займаютьсѐ ціюя проблемоя, ю громадські студентські 
формації сучасних закладів освіти України. 

Розв’ѐзаннѐ завдань національного вихованнѐ, набуттѐ молодим 
поколіннѐм соціального досвіду, успадкуваннѐ духовних надбань 
українського народу, досѐгненнѐ високої моральної та міжнаціональної 
культури особистості, формуваннѐ рис громадѐнина української держави, 
розвиненого духовно, фізично досконалого, із високим рівнем моральної, 
естетичної, правової, трудової, екологічної культури, вимагаю докорінної 
перебудови виховної роботи у вищих навчальних закладах. 

Обізнаність із педагогічними ідеѐми та освітньоя діѐльністя видатних 
діѐчів минулого та їх творче використаннѐ належить до найдіювіших чинників, 
що зумовляять прогрес педагогічної теорії та практики. Використаннѐ 
творчих пошуків та знахідок попередників дозволѐю поюднати сучасне з 
минулим, накреслити основні тенденції майбутнього розвитку, забезпечити 
юдність та наступність історико-педагогічного процесу. 

Зверненнѐ до історичного досвіду нашої країни ю особливо 
актуальним у часи активних пошуків нових шлѐхів суспільного розвитку, що 
несе зміну підходів до розбудови системи вищої освіти, оскільки вона 
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сприѐю виховання суспільної свідомості й виступаю гарантом його 
стабільності. Висхідноя умовоя сучасного реформуваннѐ системи 
національної освіти ю вивченнѐ історичного досвіду, що дозволить 
спрогнозувати її функціонуваннѐ в перспективі й уникнути помилок 
минулого. Особливий інтерес у цьому відношенні становить період 
кінцѐ ХІХ – перша третина ХХ століттѐ, ѐкий характеризуютьсѐ інтенсивними 
соціально-економічними та культурними перетвореннѐми, великоя 
кількістя реформаторських процесів у освітній галузі. 

Аналіз актуальних досліджень. Характерноя рисоя сучасних розвідок 
громадського руху края другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. стала 
відмова від ідеологічної штучності щодо діѐльності різних громадських 
спільнот західноукраїнських земель, переглѐду результатів їх діѐльності, 
відзначеннѐ активістів і діѐчів того часу. Питаннѐ педагогічної діѐльності 
молодіжних організацій університетів, зокрема на західноукраїнських землѐх 
ХІХ–ХХ ст., стали предметом зацікавленнѐ сучасних дослідників (О. Винничук, 
Т. Завгороднѐ, В. Леник, В. Моклѐк, Р. Пальчевський, Б. Савчук, І. Стражнікова, 
С. Черкасова, О. Язик), щоправда здебільшого ці дослідженнѐ територіально 
обмежувалисѐ Галичиноя. 

До наукових праць, що виокремляять соціально-політичне та куль-
турне життѐ національних спільнот у контексті громадського руху населеннѐ 
Буковини, відносимо дослідженнѐ О. Гнатчук, А. Горука, О. Добжанський, І. 
Дутчак, О. Міхаюса, М. Кушнір, М. Нікірса, С. Осачука, І. Піддубного.  

Різним аспектам всебічного вихованнѐ молоді Буковини 
досліджуваного періоду, здебільшого фізичному виховання, приділѐли 
увагу Н. Гнесь, В. Мужичок, Т. Палагняк, О. Цибаняк *3–9+. Проте питаннѐ 
організації вихованнѐ молоді в громадських студентських товариствах 
Чернівецького університету залишилисѐ переважно поза увагоя вчених.  

Мета дослідження: визначити і проаналізувати мету, завданнѐ, 
закономірності й особливості виховної діѐльності етнічних студентських 
організацій, що діѐли в Чернівецькому університеті в австро-угорському та 
румунському періодах.  

Методи дослідження: конкретно-пошукові (пошук літератури, 
архівних джерел та матеріалів з проблеми дослідженнѐ); теоретичні 
(аналіз, систематизаціѐ, класифікаціѐ та узагальненнѐ зібраних джерел), 
порівнѐльно-зіставний (зіставленнѐ подій та фактів). 

Виклад основного матеріалу. Студентство буковинського 
університету представлѐло всі основні етнічні групи, що проживали в краї, 
і, звичайно, його представники не залишались осторонь власних 
національних інтересів, а, навпаки, ставали найактивнішими учасниками 
національної роботи. Одразу післѐ створеннѐ Чернівецького університету 
22 груднѐ 1875 року в столиці герцогства Буковина організоване румунське 
студентське товариство «Arboroasa». Про його популѐрність говорѐть такі 
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дані: 44 з 54 румунських студентів виѐвили бажаннѐ стати учасниками її 
діѐльності *10, 11–14]. 

Метоя товариства стало вихованнѐ освічених, культурних членів 
суспільства із ѐскраво виокремленоя національноя ідентифікаціюя, а 
також розвиток благодійності в суспільному контексті. Виходѐчи зі 
статутних положень, основними напрѐмами діѐльності студентського 
товариства «Arboroasa» були визначені патріотичний, культурно-
просвітницький, благодійний та розважальний. 

Відповідно, основним завданнѐм стало створеннѐ і зміцненнѐ 
авторитету румунської спільноти в краї і в світі. Длѐ цього систематично 
організовувались конференції з національної історії і літератури, 
літературні та музичні вечори, зокрема на виїзді. Протѐгом  
1875–1877 років таких заходів було проведено близько 25, майже 2 рази 
на місѐць. І саме виїздні форми діѐльності привернули увагу десѐтків 
лябителів музики, літератури. Серед «двигунів» такої роботи окреме місце 
займав композитор Ч. Порумбеску *11+. 

Наѐвністя власної бібліотеки могла похизуватисѐ не одна громадська 
спілка, а облаштованоя читальноя залоя тільки «Arboroasa». Саме це 
приміщеннѐ стало центром всіх заходів будь-ѐкого спрѐмуваннѐ: тут 
листувалисѐ зі студентськими громадами інших країн, планували розважальні 
концерти та свѐта, доглѐдали за книжковим фондом тощо [14, 40–45] 

Благодійність розглѐдаласѐ членами товариства ѐк обов’ѐзкова 
систематична робота не тільки в межах спілки, а і ѐк державний провідний 
напрѐм. У цьому контексті товариство організувало стипендія найкращим 
студентам, безкоштовну медичну допомогу всім бажаячим, збір речей длѐ 
малозабезпечених жителів края. Протѐгом 1876 року стипендія 
товариства було виплачено 16 студентам Чернівецького університету. 

11 листопада 1877 року діѐльність «Arboroasa» була скасована 
імперськоя владоя. Причиноя закриттѐ став арешт активістів Ч. Порумбеску, 
О. Попеску, К. Мораріу. Саме так зреагувала влада на телеграму співчуттѐ у м. 
асси (Румуніѐ) з нагоди 100 років зістрати Григора III Гика (ѐкий відмовив 
Австрії у передачі території Буковини – М.К.). Австрійська імперська влада 
кваліфікувала цей факт ѐк акт державної зради *4+. 

Заборона товариства викликала бурхливу реакція в румунській 
пресі, товариствах та дипломатичних колах. Зокрема, статтѐ C. Розетті 
неодноразово передруковуютьсѐ в газетах Бухаресту і асс із цитуваннѐ 
офіційного повідомленнѐ від віденського урѐду. Основноя думкоя автора 
стало визначеннѐ антирумунської політики австро-угорської влади по 
відношення саме длѐ буковинських румунів *14+. 

Післѐ суду, що відбувсѐ в Чернівцѐх на початку лятого 1878 року, 
обвинувачені були виправдані і звільнені післѐ одинадцѐти тижнів у 
в’ѐзниці *13+.  
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Незважаячи на обмеженнѐ й утиски, потреба у громадській 
діѐльності, активність румунських студентів у цьому напрѐмі призвели до 
створеннѐ нової національної формації Чернівецького університету – у 
грудні 1878 року затверджено статут академічного товариства «Junimea» 
(«Молодість» – переклад з рум. Мови .– М.К.).  

Необхідно зазначити, що організації із такими назвами з’ѐвлѐятьсѐ в 
Румунії ѐк румунські літературні товариства, перше з ѐких засноване в 
ассах у 1863 році з ініціативи Т. Мейореску, П. Короп, В. Погор, Т. Розетті і 
а. Негруцци. Перетворившись на найвпливовішу інтелектуальну асоціація 
румунського королівства ХІХ століттѐ, «Junimea» пропагувала всебічний 
розвиток молодого поколіннѐ та використаннѐ отриманих кондицій 
протѐгом життѐ. Т. Віану підкресляю п’ѐть рис, що притаманні члену цього 
товариства: наѐвність філософського складу характеру, ораторський талант 
або бажаннѐ їм стати, іроніѐ та самоіроніѐ, критичне мисленнѐ й освіта 
(класична та академічної) *17, 24+. 

Метоя створеннѐ національного товариства була «підтримка 
румунського духу на Буковині – австрійській провінції», аж до приюднаннѐ 
її до румунських земель (у тексті статуту старої Молдови – М.К.). Але 
основним завданнѐм діѐльності «Junimea» стало відновленнѐ власного 
реноме серед громадського суспільства та стосунків із владоя края й 
керівництвом університету. Саме тому основними напрѐмами діѐльності 
стали благодійна, культурно-розважальна та пропагандиська робота. При 
цьому національний контекст, а саме відзначеннѐ важливих дат, 
свѐткуваннѐ національних свѐт, використаннѐ традицій і елементів 
народної творчості, відходить на другий план (див. табл. 1). 

Підтримка незаможних представників румунської молоді та 
фінансуваннѐ «стипендій» кращих студентів-членів товариства здійснявалосѐ 
за рахунок коштів, що були зібрані під час вечорів, свѐт та інших масових 
заходів. Взагалі, традиціѐ встановлявати благодійні скриньки закріпляютьсѐ 
майже з початку існуваннѐ «Junimea». Крім того, підтримка успішних 
студентів стала частиноя видатків з фонду товариства. Рішеннѐ про це 
більшістя голосів було прийнѐто на загальних зборах в січні 1882 *17, 27+. 

Традиційноя формоя культурно-просвітницької роботи стали 
літературні або тематичні вечори, урочисті свѐта й фестивалі. При цьому, 
всі ці форми були представлені на практиці, адже длѐ товариства була 
характерна системність у роботі, причиноя повної відсутності будь-ѐких 
заходів (вересень-жовтень) став виклячно початок навчального року або 
екзаменаційна сесіѐ. 5 груднѐ 1882 року «Junimea» відзначаю два свѐта: 
день Свѐтого Миколаѐ – благодійне свѐто з подарунками длѐ дітей із 
бідних румунських родин; та урочисту вечеря з нагоди початку другого 
року діѐльності.  
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Таблицѐ 1 
Зміст, мета або завдання, напрями, форми та методи виховної діяльності 

румунських академічних товариств Чернівецького університету 
Назва «Arboroasa» «Junimea» 

Мета або 
завданнѐ 
діѐльності 

Зміцненнѐ авторитету 
румунської спільноти в краї та в 
світі 

«Підтримка румунського духу на 
Буковині до приюднаннѐ її до 
румунських земель» 

Напрѐми 
діѐльності 
 

Патріотичний; 
культурно-просвітницький, 
благодійний; 
 розважальний 

Благодійний; 
культурно-розважальний; 
пропагандиський 

Форми 
діѐльності 

Конференції по національній 
історії і літературі;  
літературні та музичні вечори; 
бібліотека, читальна зала; 
концерти та свѐта 

Фестивалі; 
благодійні акції; 
літературні вечори й зустрічі; 
лекції; 
розваги та народні свѐта; 
танцявальні вечори 

Специфічні 
методи 

Доглѐд за книжковим фондом Благодійні скриньки 

Особливості ‒ Державний статус товариства (1919) 
 

Саме в цей період «Junimea» розпочинаю систематичну роботу в 
провінціѐх края. Лише протѐгом 1882–1883 рр. було проведено 4 
літературні вечори – м. Сторожинець, Берегомет, Чудей, Кимпилунг; 4 
лекції на тему: «Відносини чоловіка і жінки – релігіѐ та сучасність» 
(листопад, лятий, березень 1883); літературна зустріч (серпень, 1882); 4 
розваги та народних свѐта – с. Тереблече, с. Топорівці (грудень-січень, 
1883); низка танцявальних вечорів. 

Відкриттѐ румунських бібліотек на селі стикнулосѐ з одного боку з 
відсутністя приміщеннѐ, а з іншого – небажаннѐ дорослого населеннѐ 
дозволѐти дітѐм та молоді відвідувати такі читальні. З цими проблемами 
члени товариства боролисѐ шлѐхом систематичного зацікавленнѐ всіх – і 
дорослих, і дітей: читаннѐ казок, літературних творів; проведеннѐ народних 
та релігійних свѐт, забав та ігор; залученнѐ заможних родин до процесу 
виділеннѐ власних приміщень або фінансуваннѐ оренди приміщень.  

Початок ХХ ст. знаменуютьсѐ знѐттѐм негласного надзору за 
діѐльністя товариства, проте палітра напрѐмів і форм не зміняютьсѐ. Саме 
в цей період «Junimea» починаю активно брати участь у заходах інших 
студентських товариств Чернівецького університету. Причиноя стали зміни 
в головуванні, адже лідер товариства К. Мораріу виступав за 
відокремленнѐ румунської спільноти від студентства взагалі. Разом із 
членами «Академічної читальні» протѐгом 1883–1885 рр. румунські 
студенти організували більше 10 загальноуніверситетських заходів 
розважального характеру: концерти, бали, лекції – ось неповний їх перелік. 
Архівні фонди зберегли листуваннѐ між цими товариствами щодо 
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організації річниці заснуваннѐ університету. При цьому, зверненнѐ 
товариства зафіксувало різку критику спроб «Академічної читальні» 
«протѐгнути» проект свѐткових заходів, запропонований ректором і 
непогоджений зі студентами *2, 112; 9+. 

Приюднаннѐ буковинського края до Королівської Румунії було 
визначено членами «Junimea» таким чином: «досѐгненнѐ столітньої мрії про 
територіальну цілісність» і, відповідно, необхідність існуваннѐ й діѐльності 
національного румунського студентського товариства різко зросла: «націѐ 
досѐгаю прогресу лише шлѐхом духовного та культурного розвитку» *19, 2+. 

Збільшеннѐ членів, розширеннѐ діапазону діѐльності і вимоги, що 
висували нові політичні та економічні умови, вимагали нових статутних 
положеннѐх. Отже з метоя ефективного адмініструваннѐ загальні збори 
товариства проголосували за новий статут, ѐкий 4 жовтнѐ 1934 року був 
прийнѐтий у новій редакції.  

Новозатверджений статут товариства виокремляю мету діѐльності 
таким чином: «Національна культура і пропаганда ю і маять бути одним з 
головних і достойних завдань академічного товариства й кожного студента 
зокрема. Студент найбільш здатний через своя інтелектуальну підготовку і 
духовну чистоту, нести й передавати з поколіннѐ в поколіннѐ запалений 
факел націоналізму» [там само]. 

Отже, з цього моменту завданнѐ і, відповідно, напрѐми діѐльності 
були розширені: національно-пропагандиський; освітньо-виховний; 
культурно-мистецький; підготовка товариських кадрів *5, 25+. Крім того, з 
1919 року товариство отримало державний статус. 

Звіт за 1930 рік іляструю різноманітні форми культурно-просвітницької 
та національно-пропагандиської роботи, здебільшого заходи синтезували в 
собі всі ці напрѐми. Наприклад, 24 січнѐ відзначалосѐ двома потужними 
заходами – «Фестивалем румунської культури», що був організований у 
Національному театрі та «Великий вечір» у «Будинку офіцерів». До програми 
свѐт входили літературні читаннѐ за участя ѐк відомих румунських авторів, 
так і членів товариства Б. Слушанські, В. Боти, Ф. Дорофтей, Т. Плопа та інших; 
пропагандиський диспут: «Румунська націѐ – сильна націѐ» із роздачея 
листівок; урочиста вечерѐ та танцявальний вечір; спортивні змаганнѐ (на 
жаль, не визначено з ѐкого виду спорту – М.К); спектакль-комедіѐ; масовий 
парад тощо.  

Саме в тридцѐтих роках ХХ ст. найпотужнішим напрѐмом стаю 
літературна складова культурно-просвітницької діѐльності товариства. 
28 травнѐ того самого року в залі Національного театру активістами 
товариства організований «Великий літературний вечір». Урочиста частина 
розпочаласѐ виступом Б. Слушанські на тему «Літературні течії в Жунімѐ», 
продовжиласѐ читаннѐм оригінальних творів Д. Вітенку, Т. Келаріу. 
Т. Кантеміра, М. Плопа. Спектакль-комедіѐ «Вчений Омега», переклад ѐкого з 
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французької зробив Д. Вітенку, зібрав надзвичайну кількість глѐдачів. Головні 
ролі в спектаклі зіграли активні члени товариства І. Костяк і Р. Стефанелі. 

Взагалі, літературні вечори були основноя формоя діѐльності 
академічного товариства «Junimea». Їх тематика і зміст, час і місце 
проведеннѐ, а також тривалість дозволѐять зробити висновок про широке 
охопленнѐ різних аспектів культурно-мистецького напрѐму. 

Крім літературних вечорів потужним комбінованим варіантом 
діѐльності стали конференції – літературна частина синтезуваласѐ з лекціѐми, 
науковими доповідѐми тощо. Їх вдало використовували, зокрема на виїзді. 
Наведемо теми, дати й місце проведеннѐ таких заходів. Упродовж  
1931–1932 рр. проходить цикл конференцій, ѐкі супроводжуятьсѐ цікавими 
дискусіѐми, а саме: А. Ропчану «Криза сучасної культури»; Г. Галатяк 
«Художні аспекти в фольклорі Сімона Флорѐ Маріан»; А. Мойсяк 
«Економічна криза»; І. Іванович «Великі ляди в малій Румунії»; Н. Рошка «Іон 
Барбу. Замітки сучасної лірики»; В. Бота «Радѐнська погроза»; Г. Галатяк 
«Епігон Іона Крѐнге: Іон Драгослав»; Н. Паулович «Вина з фруктів»; свѐщеник 
О. Сімігановські «Поезіѐ в естетико-етичному світлі». Необхідно зазначити, 
що теми конференцій віддзеркалявали актуальні суспільно-політичні 
проблеми края, країни, Ювропи. Наприклад, у 1933 році більшість 
конференцій була присвѐчена проблемі фашизму: доповідач А. Болохан: 
«Роздуми щодо італійського фашизму», В. Слімак «Проблема роззброюннѐ», 
І. Іванович «Фашистські діѐннѐ», а. Опаїць «Соціалістичні течії» *19, 8+. 

У 1934 році, уперше на Буковині, членами ціюї спілки була проведена 
така інноваційна форма діѐльності, ѐк «Літературний процес». Перший з двох 
таких процесів розглѐдав винуватість Іона – героѐ роману «Іон» П. Ребрѐну. 
Головував у цьому процесі Т. Попович, обвинувачем виступав Д. Вітенку, а 
захищав Н. Гошка. «Членами журі присѐжних» стали всі присутні. Вердиктом 
учасників стало визнаннѐ вини героѐ роману. Другий процес розглѐдав не 
зовсім літературну проблему «Чи ю війна необхідноя і невідворотноя?» – 
така тема була запропонована самими слухачами *19, 10]. 

«Junimea» продовжую потужну діѐльність у сільській місцевості, 
започатковану ще на початку ХХ ст. Неповний перелік заходів, що були 
проведені на тренах Буковинського края, містив:  

- літературний вечір у Берегометі (січень, 1930); 
- лекціѐ на тему: «Студентство ѐк культурний фактор у селах» (липень, 

1930); 
- літературна зустріч в м. Кимпулунг, с. Тереблече (серпень, 1930); 
- зустріч із членом товариства З. Петрович в с. Вижницѐ (серпень, 1930); 
- танцявальний вечір у с. Чудей (2 січнѐ 1932). 

Крім того, у сільській місцевості продовжили створеннѐ загальних 
сільських бібліотек. Саме такий заклад був відкритий 20 липнѐ 1934 року в 
с. Солка почесним членом І. Тороуціу. З нагоди відкриттѐ бібліотеки 
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громада села підготувала концерт, програма ѐкого охоплявала літературні 
читаннѐ, танці й виступ співаків *19, 12]. Цей самий активіст (І. Тороуціу) 
подарував товариству 1000 книг, ѐкі були розповсядженні по таким 
народним бібліотекам: 1) «Арбороаса» с. Йорданешті, 2) «Кабінет лекцій» 
з Ліпкан, 3) «Рана» с. Стража; 4) «Тріколор» з Клокучки; 5) «Лучаферул» 
с. Петричени; 6) «Фекліѐ» с. Космін; 7) «Міхай Емінеску» с. Купка; 
8) «Ренвіюрѐ» с. Валѐ-Саке; 9) бібліотека у початковій змішаній школі 
с. Мітокул Драгомірней; 10) «Жунімѐ» с. Банилів; 11) «Товариство 
стрільців» с. Віковул де Сус; 13) «Міхай Емінеску» с. Купки; 
14) «Лучаферул» с. Банчени. Останнім номером у розподілі книг стала 
іменна «Бібліотека Ілію Тороуціу» з с. Солка *4, 211+. 

У середовищі товариства традиційно продовжуваласѐ підготовка 
(навчаннѐ) громадських діѐчів (товариських активістів). Необхідна зазначимо, 
що старші та більш досвідчені учасники готували «нову зміну», доручаячи 
молодим організувати та проводити частину або навіть весь товариський 
захід. Так, молоді члени готували план майбутнього заходу, визначали шлѐхи 
фінансуваннѐ, складали список запрошених гостей, знаходили приміщеннѐ 
длѐ проведеннѐ тощо. Необхідно зазначити, що старші члени товариства 
спостерігали та координували дії молодших, а не жорстко диктували умови та 
правила. Так, у тісний співпраці було проведено урочисте свѐткуваннѐ  
50-ої річниці румунського студентського руху в 1935 році. 

Ще один характерний саме длѐ «Junimea» напрѐм діѐльності варто 
проаналізувати саме тут: у 1928 році товариство відкрило гуртожиток длѐ 
студентів та молоді у приміщенні, ѐке у власність передав почесний член 
організації К. Косович *17+. 

Отримана у власність будівлѐ не була пристосована длѐ проживаннѐ, 
зокрема покрівлѐ була пошкоджена в декількох місцѐх. Керівництво 
університету спільно з міністерством народної освіти Румунії виділило 
70000 лей на ремонт будівлі, заміну покрівлі, а префектура м. Чернівці – 
10000 лей на придбаннѐ меблів та необхідного обладнаннѐ. Крім того, 
влада Буковини забезпечила гуртожиток 100 м3 дров, перерозподіливши 
щорічний план міністерства сільського господарства *19, 14–15]. 

Влада столиці края систематично підтримувала товариство, одним із 
прикладів такої допомоги стало зменшеннѐ заборгованості «Junimea» 
перед міським бяджетом шлѐхом передачі 10000 лей від мерії міста (мер 
Д. Мармеляк). А колишній мер, почесний член товариства Н. Севѐну, 
передав благодійну пожертву в сумі 2000 лей *19, 15+. 

Цікаво, що громадське товариство відшукало можливість підтримати 
«старанних» студентів, оплативши університетські курси або призначивши 
товариську стипендія. К. Косович надав раді товариства суму 100000 лей, з 
ѐкої було виокремлено 3 стипендії длѐ соціально незахищених членів. 
Упродовж 1930–1934 рр. стипендія імені К. Косовичао тримували 
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Т. Керулѐн, К. Куку, І. Космович, Д. Лецчук, Т. Марікару, В і С. Патраш, 
В. Заводовський *19, 14]. 

Отже, крім затверджених статутом напрѐмів діѐльності (національно-
пропагандиський, освітньо-виховний, культурно-мистецький та підготовка 
товариських кадрів), у товаристві розвинуласѐ робота з соціального 
патронату соціально незахищених представників молоді та студентів. 

З моменту заснуваннѐ в Чернівецькому університеті з’ѐвиласѐ значна 
кількість студентських об’юднань. На початку їх діѐльності переважна 
кількість не виокремлявала національний характер та охоплявала 
студентів всіх національностей, або містила в назві слово «німецьке», а за 
фактом була «поліетнічна»: корпус «Gotia» (13.05.1876), «Dacia» (1876), 
«Alemania» (13.05.1877). Проте саме з них були створені академічні 
товариства з чітко виокремленими національними ідеѐми. 

Німецьке академічне товариство «Dacia» було перейменовано у 
«Клуб німецьких студентів», членами ѐкого стали 66 студентів 
Чернівецького університету, а в липні 1877 року з нього було утворено 
німецьке академічне товариство «Arminia» (13.05.1877). Спілка визначала 
метоя своюї діѐльності: «об’юднаннѐ всіх студентів німецької 
національності, сприѐннѐ німецькому спілкування та захист інтересів 
німецьких студентів у кожному напрѐмі». Необхідно зазначити, що по мірі 
трансформуваннѐ типу та назви ціюї організації загальна мета зберігаласѐ в 
певному сталому формуляванні *1, 33+. 

Ю. Турчинський охарактеризував ставленнѐ керівництва до «Arminia» ѐк 
привелігійоване та поставив його на один щабель із «елітним продуктом» 
К. Томащука – «Академічноя читальнея» *20, 154+. Засновниками «Arminia» 
були Ф. Нойтойфель, О. Маюр, Я. Герцог, А. Бухер, активні студентські діѐчи 
та успішні студенти. Підтримка керівництва університету дозволила 
товариству впроваджувати, крім класичних форм діѐльності, «коштовні» 
форми діѐльності: свѐткові вечори, національні свѐта і бали. 

Національна конфронтаціѐ, що майже одразу з’ѐвилась у 
товариському русі, заставила переглѐнути засади діѐльності й формат 
«Arminia» і з 1 січнѐ 1881 року землѐцтво перейменовано в академічну 
корпорація «Армініѐ» (Burschenschaft «Arminia»). Перевага саме такого 
типу формуваннѐ визначалась ѐк «справжній проѐв німецької національної 
ідеї». А гаслом нової формації стала активна громадсько-політична та 
національна позиціѐ членів, а саме: «Студентство мусить присвѐчувати 
себе не тільки науці, а й бути носіюм переконань». 

Необхідно зазначити, що німецькі організації края досліджуваного 
періоду намагалисѐ систематично співпрацявати, навіть рухатись у свій 
діѐльності паралельним шлѐхом. Одним із чисельних систематичних заходів 
стало свѐткуваннѐ відкриттѐ нового семестру (22 вереснѐ 1882 року), 
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організація ѐкого взѐли на себе представники «Німецької читальні», 
«Німецького шкільного товариства» та «Arminia». 

Крім того, діѐльність «Arminia» в галузі співпраці з німецькими корпора-
ціѐми Австро-Угорщини була високо оцінена, організаційні зміни зустрінуті з 
ентузіазмом. Взагалі, корпорації розглѐдалисѐ чи не ѐк юдина можлива 
форма товариської організації німецької молоді в ХХ столітті,що дозволѐла 
вірити в німецьку силу, стати форпостами ціюї сили та віри, використовувати 
всі можливі форми й засоби длѐ вихованнѐ справжнього німцѐ *12+.  

Отже, аналіз архівних фондів, звітної документації, спогадів та статей 
досліджуваного періоду дозволѐю визначити, що саме такі засадничі 
положеннѐ, загальний напрѐм діѐльності, форми й методи їх реалізації 
були притаманні всім німецьким буршеншафтам (корпораціѐм), що діѐли в 
Чернівецькому університеті.  

Дух змагальності, притаманний громадському життя національних 
спільнот Буковини, наѐвність вже організованих студентських об’юднань 
українського «Соязу», румунської «Arboroasa», німецької «Arminia» та 
прагненнѐ полонійної молоді до об’юднаннѐ спричинили створеннѐ 
польської студентської організації –товариства польських студентів 
«Оgnisko» (у перекладі з польської вогнище – М.К.) через два роки післѐ 
заснуваннѐ Чернівецького університету. Факт заснуваннѐ та статут 
товариства було затверджено резоляціюя крайового урѐду від 27 груднѐ 
1877 року за номером L11.461 *1, 11–12; 23–24]. 

Згідно зі статутом товариства, головним завданнѐм діѐльності стало: 
«боронити польську молодь від денаціоналізації… ушлѐхетнити серцѐ, 
загартувати характери членів за допомогоя праці по відродження нації та 
поступу лядства». Досѐгти поставленого завданнѐ передбачалосѐ, перш за 
все, за рахунок у впровадженнѐ активної культурно-просвітницької 
роботи [22]. 

Постійний обмін думками, гарѐчі дискусії, товариські зібраннѐ, 
спільні з «Читальнея польськоя» культурно-артистичні імпрези, – все це 
формувало світоглѐд польської студентської молоді, спричинѐло 
формуваннѐ певної свідомої позиції у відносинах з іншими національними 
громадами Буковини. Протѐгом перших чотирьох років існуваннѐ 
«Оgnisko» досить жваво діѐло в напрѐмі розвитку культури края. Але 
дотичність та схожість заходів, відсутність підтримки ініціативи, 
обмеженість у фінансах, заборона займатисѐ збором благодійних коштів, а 
також активна діѐльність «Читальні польської» преситили членів 
товариства і в 1882 році воно фактично занепало. 

Поштовхом до відновленнѐ діѐльності польського студентства став 
вихід чернівецької «Газети польської», заснованої в 1883 році. Її редактор 
К. Колаковський разом з відомим активістом польського національно-
культурного руху на Буковині В. Прусом-Межвінським розуміячи 
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важливість польського представництва в студентському русі, у своїх статѐх 
закликали «...відродити дух пізнаннѐ, діѐльності й поступу в «Оgnisko».  

Саме аналіз діѐльності інших громадських спільнот Буковини, 
зокрема студентських, перспективи співіснуваннѐ та співпраці з іншими 
національними товариствами, а також гостра полеміка читачів із вимогоя 
відродити «Оgnisko» на сторінках «Газети польської» допомогли відновити 
товариство [16]. 

Відтоді «Газета польська» почала слідкувати за урѐдовоя 
етнонаціональноя статистикоя університету, постійно оприляднявала її 
дані й порівнявала загальну кількість польських студентів з кількістя 
членів «Оgnisko» *16+. 

Перед початком Першої світової війни майже всі студенти-полѐки 
університету «Франціско-Йозефіна» (близько 50 осіб) були членами ціюї 
полонійної академічної інституції *15, 4–6; 21, 15]. 

Варто також відзначити, що протѐгом другої половини 80-х – початку 
90-х рр. XIX ст. відносини «Оgnisko» з українськими, румунськими, німець-
кими, юврейськими національними студентськими корпораціѐми універси-
тету не були безхмарними. Це було закономірно, адже в той час поступово 
загострявалисѐ національні, конфесійні, соціальні протиріччѐ в рамках 
обмеженого простору так званої «Малої Австрії», тобто Буковини, загалом. 

Друга половина 80-х – початок 90-х років XIX ст. пройшли длѐ 
«Оґніска» також під знаком внутрішньої організаційної динаміки, 
остаточного формуваннѐ ідеологічного підґрунтѐ діѐльності студентської 
корпорації та визначеннѐ пріоритетних напрѐмів громадських ініціатив. 
Зваживши на культурно-просвітні методи провадженнѐ національного руху 
старших і більш досвідчених членів буковинської Полонії, польські 
студенти в міру своїх сил підтримували даний вектор ініціативності. Про це, 
наприклад, можуть свідчити дані відносно активної участі членів «Оgnisko» 
в організації спільних із «Читальнея польськоя» акцій. 

Зовнішнѐ діѐльність «Оgnisko» в цей період його існуваннѐ була 
досить різноплановоя. Його члени запрошувалисѐ доповідачами або 
ведучими курсів з історії нації та польської літератури в «Читальні 
польській» м. Чернівці. З часом «Оgnisko» стало автономним членом 
Читальні. Студенти брали активну участь в її імпрезах та свѐткуваннѐх *18]. 

Також товариство підтримувало тісні партнерскі стосунки з 
польськими студентськими організаціѐми Галичини, зокрема Львівського 
університету (польськоя «Академічноя читальнея», заснованоя при 
Львівському університеті наприкінці 60-х рр. XIX ст.), Львівської політехніки, 
краківського агеллонського університету. Також чернівецьке «Оgnisko» 
було постійним і активним членом спілки польських студентських 
товариств «Оґніво» зі штаб-квартироя у м. Львові. Разом із тим, члени 
польської студентської організації Чернівецького університету постійно 
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брали участь в явілейних свѐтах товариств польських студентів «Оgnisko» 
Віднѐ і Грааца тощо. 

Значну увагу діѐчі товариства польських студентів приділѐли 
організації туристичних і краюзнавчих екскурсій длѐ членів польської 
громади Буковини. Підтримувалисѐ тісні стосунки співробітництва і з 
польськими культурно-просвітніми товариствами Галичини і Тешинської 
Сілезії – делегати «Оgnisko» були постійними гостѐми з’їздів та 
урочистостей останніх *1+. 

Окреслені обрії ініціативності даять підстави відзначити, що 
діѐльність товариства польських студентів «Оgnisko» справді неабиѐк 
прислужиласѐ розвоюві національно-культурного руху полѐків на Буковині, 
піднесення патріотичних почуттів у середовищі польської учнівської 
молоді та серед поважних членів буковинської Полонії. Члени організації з 
кінцѐ 70-х до початку 90-х рр. XIX ст. докладали максимум зусиль до 
поширеннѐ просвіти в різних верствах польської громади Буковини, 
піднесеннѐ знань про історія та культурні традиції своюї нації [6]. 

Систематичні зустрічі членів длѐ обміну думками, товариські 
зібраннѐ, дискусії, культурно-артистичні імпрези – ось неповний перелік 
форм роботи товариства в цьому напрѐмі. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Студентство буковинського університету представлѐло всі основні етнічні 
групи, що проживали в краї. Саме їх представники ставали 
найактивнішими учасниками національних студентських товариств, серед 
них – румунські «Arboroasa» та «Junimea», товариства польських студентів 
«Оgnisko». Узагальненоя метоя діѐльності цих спілок стало вихованнѐ 
освічених, культурних членів суспільства із ѐскраво вираженоя 
національноя ідентифікаціюя. Проте, зустрічались і більш розгорнуті 
положеннѐ: відновленнѐ власного реноме серед громадського суспільства 
та стосунків із владоя края та керівництвом університету («Junimea»). 
Відповідно, основними напрѐмами були визначені патріотичний, 
культурно-просвітницький, благодійний та розважальний. Формуляваннѐ 
могли бути іншими, проте за змістом напрѐми були дотичними. У виховній 
роботі використовувалисѐ різноманітні практичні форми діѐльності: 
конференції з національної історії і літератури, літературні та музичні 
вечори, зокрема в облаштованій читальній залі («Arboroasa»), 
«Літературний процес» («Junimea»), товариські зібраннѐ, спільні з 
«Читальнея польськоя» культурно-артистичні імпрези («Оgnisko»). 

Крім основних напрѐмів виховної діѐльності, у товариствах 
зустрічалисѐ специфічні, наприклад, підготовка (навчаннѐ) громадських 
активістів, соціальний патронат соціально незахищених представників 
молоді та студентів («Junimea»), співпрацѐ з польськими студентськими 
організаціѐми Галичини, Віднѐ і Грааца («Оgnisko») тощо. Значну увагу діѐчі 
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товариства польських студентів приділѐли організації туристичних і 
краюзнавчих екскурсій длѐ членів польської громади Буковини. 

Крім вище означених спілок студентів, у Чернівецькому університеті 
діѐли товариства, ѐкі на початку діѐльності були поліетнічними й 
охоплявали студентів всіх національностей, але назва вклячала слово 
«німецьке»: корпус «Gotia», «Dacia», «Alemania». Згодом саме з них були 
створені академічні товариства з чітко виокремленими національними 
ідеѐми: товариство «Dacia» було перейменовано у «Клуб німецьких 
студентів», а в липні 1877 року з нього було утворено німецьке академічне 
товариство «Arminia». Характерними рисами виховної діѐльності цих 
спілок стала підтримка керівництва університету, ѐка дозволила товариству 
впроваджувати «коштовні» форми: свѐткові вечори, національні свѐта й 
бали. Крім цього, ці товариства рухались у свій діѐльності паралельним 
шлѐхом, активно співпрацяячи. 

Ще одніюя загальноя закономірністя виховної діѐльності студентських 
товариств Чернівецького університету досліджуваного часу стали їх особисті 
відносини, ѐкі можна визначити ѐк неоднозначні: протѐгом другої половини 
80-х – початку 90-х рр. XIX ст. поступово загострявалисѐ національні, 
конфесійні, соціальні протиріччѐ на теренах Буковини. 

На нашу думку, у подальшому необхідно проаналізувати виховну 
діѐльність юврейських студентських формацій з метоя визначеннѐ вдалих, 
результативних форм та методів роботи з молоддя. 
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РЕЗЮМЕ 
Кожокарь Марина. Специфика формированиѐ личности в этнических 

студенческих обществах Буковины австро-венгерского и румынского периодов.  
Целья данного исследованиѐ стал анализ цели, задач, закономерностей и 

особенностей воспитательной деѐтельности этнических студенческих 
организаций, действовавших в Черновицком университете в австро-венгерский и 
румынский периоды. В статье рассмотрены основные компоненты воспитаниѐ в 
таких этнических студенческих обществах, как румынские «Arboroasa», «Junimea», 
немецкие «Gotia», «Dacia», «Alemania», польское «Оgnisko». Целья деѐтельности 
этих обществ стало воспитание образованных, культурных членов общества с ѐрко 
выделенной национальной идентификацией, а также развитие 
благотворительности. Рассмотрены основные формы деѐтельности: конференции, 
литературные и музыкальные вечера. 

Ключевые слова: Буковина, этнос, воспитание, нормы, поведение, соязы, 
студенты, общества, университет. 

SUMMARY 
Kozhokar Maryna. Specific features of the personality formation in ethnic students’ 

societies of Bukovyna in Austro-Hungarian and Romanian periods. 
The purpose of this study, determined by the author, was to analyze the objective, tasks, 

regularities and peculiarities of the educational activities of ethnic student organizations 
operating in Chernivtsi University in the Austro-Hungarian and Romanian historical periods. The 
author states that students of Bukovyna University represented all the basic ethnic groups of the 
region, and, of course, its representatives became the most active members of the social 
movement. The main components of the education of such ethnic student societies as the 
Romanian “Arboroasa” (22.12.1875), “Junimea” (“Youth”, December 1878), German corps 
“Gotia” (13.05.1987), “Dacia” (1876), “Alemania” (13.05.1877), Polish “Ognisko” (December 27, 

http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/czerniowce/k-lechia/
http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/czerniowce/k-lechia/


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

121 

1877), etc. were considered in the article. The popularity of the first Romanian student 
association “Arboroasa” is proved by the following data: 44 out of 54 Romanian students 
immediately expressed a desire to become its members. The purpose of this society’s activity was 
to bring up intelligent, cultural members of the society with a well-defined national identity, as 
well as the development of charity in a social context. Based on the statute, their main directions 
were identified as patriotic, cultural and educational, charitable and entertaining. The main 
forms of activity were: conferences on national history and literature, outgoing literary and 
musical evenings. The purpose of this society’s activity was to bring up intelligent, cultural 
members of the society with a well-defined national identity, as well as the development of 
charity in a social context. Based on the statute, their main directions were identified as patriotic, 
cultural and educational, charitable and entertaining. 

The author examines in detail the reasons for the closure of societies, analyzes aspects of 
the public reaction to this action of the Austro-Hungarian and Romanian authorities, and 
discusses the historical prospects for the development of the national social movement. 

The study identified the specifics of the above-mentioned societies: social patronage 
of socially unprotected youth and students (“Junimea”), support of the university authorities 
allowed the society to introduce, in addition to classical forms of activity, “expensive” forms 
of activity: celebrations, national holidays and balls (German societies). 

Key words: Bukovyna, ethnos, education, norms, behaviour, unions, students, society, 
university. 
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СИСТЕМА АНІМАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІР 

 

У статті розглѐдаютьсѐ анімаційна діѐльність ѐк інноваціѐ у соціально-
педагогічному контексті. Зазначаятьсѐ інноваційні аспекти системи анімаційної 
соціально-педагогічної діѐльності, зокрема змістові, організаційні, технологічні. 
Анімаційна діѐльність визначаютьсѐ ѐк процес активізації соціально значущих дій із 
метоя розвитку соціальної творчості, створеннѐ умов длѐ вільного вибору культурних 
уподобань, одухотвореннѐ соціальних суб’юктів у межах відкритої соціально-
педагогічної системи. Обґрунтовуятьсѐ системні ѐкості, що дозволѐять характе-
ризувати структуру й функція досліджуваного об’юкта. Визначаятьсѐ можливості 
подальшого розвитку анімації в умовах глобальних змін інформаційної доби. 

Ключові слова: анімаційна соціально-педагогічна діѐльність, системний підхід, 
інновації в соціокультурній сфері. 

 

Постановка проблеми. Інновації в соціокультурній сфері ю об’юктивно 
актуальними в сучасних складних глобальних та соціально-політичних 
умовах, оскільки духовна криза, погіршеннѐ позитивної взаюмодії між 
соціальними суб’юктами зумовляять пошук нових механізмів удосконаленнѐ 
соціального буттѐ. Гармонізаціѐ соціальних стосунків наступаю в умовах 
рівноваги взаюмодії особистості й соціальних спільнот, коли у перших ю 
бажаннѐ та змога вдосконалявати суспільство, а друге відповідаю навзаюм 




