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ВСТУП

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю ви-
вчення історичного досвіду становлення та розвитку релігійної 
освіти в Україні, оскільки із здобуттям нашою державою неза-
лежності спостерігається посилення інтересу до релігії та її вплив 
на суспільно-політичне та соціокультурне життя країни. Підтвер-
дженням цього інтересу є введення в Україні з початку 90-х рр. ХХ 
ст. факультативних курсів “Основи християнської етики”, “Етика: 
духовні засади”, “Християнська етика в українській культурі” до 
переліку дисциплін загальноосвітніх шкіл. Тому осмислення місця 
і ролі релігійної освіти у житті українського народу дає можли-
вість ширше використати її виховний потенціал для плекання під-
ростаючого покоління.

Особливе місце у процесі становлення та розвитку релігійної 
ос віти в Україні в XIX – на початку XX ст. займала Волинь, що 
обу мовлювалося специфічними умовами розвитку освіти цього 
ре ґі ону. Значну роль у за провадженні релігійної освіти на Волині 
у XIХ – на початку XX ст. поряд із державними діячами відіграло 
пра вославне духовенство, завдяки якому було створено не лише 
ме режу релігійно-освітніх закладів, але й певною мірою визначено  
її зміст.

Проведений аналіз літературних та історичних джерел засвід-
чує, що історія Волині, її місце і роль у контексті розвитку освіти 
та національного відродження завжди були в полі зору дослідни-
ків. Найбільш яскраво інтерес до минулого Волині було виявлено 
в ХІХ – на початку ХХ ст. Значну наукову цінність мають пра-
ці М. Максимовича, М. Теодоровича, М. Бикова, А. Хойнацько-
го, М. Родевича та публікації на сторінках журналу “Волынские 
епархиальные ведомости”, які присвячені аналізу суспільно-полі-
тичних та соці ально-економічних передумов, що впливали на ста-
новлення та розвиток релігійної освіти на Волині у XIX – на по-
чатку XX ст. 

У наукових дослідженнях сучасних українських учених ана-
лі зу єть  ся  загальний розвиток освіти на Волині, проте релігійна 
складо ва   розгля дається лише побіжно. Так, О. Борейко, Д. Гер-
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цюк, Т. Джа ман,  С. Коляденко, Н. Кротік, І. Курляк, В. Омельчук, 
Н. Сейко досліджували окремі ас пекти релігійної освіти Правобе-
режної України, Волинського краю в кон тексті розвитку загальної 
освіти Воли ні  та просвітницько-педагогічної  ді яльності громад-
ських товариств цьо го реґіону. С. Бричок у дисертацій ному до-
слідженні характери зує організацію педагогічного процесу в цер-
ковнопарафіяльних школах Волині, Л. Єршова розглядає питання 
духов ної освіти жі нок у контексті розвитку загальної жіночої осві-
ти. Окремі пи тання розвитку релігійної освіти національних мен-
шин (єврейської, ні мецької, чеської) висвітлені в дисертаційних 
роботах М. Костюка, В. На дольської, Н. Рудницької, О. Сулімен-
ко, С. Шульги.

Аналіз наукових робіт сучасних учених і вчених минулого за-
свідчує, що у більшості з них досліджено лише окремі питання 
розвитку релігійної освіти на Волині. Однак серед них відсутні 
праці системного характеру, присвячені становленню та розвитку 
релігій ної освіти на Волині у ХІХ – на початку XX ст. 
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