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Софія Федорівна Русова ˗ видатний педагог і 

громадський діяч, вірна і талановита дочка 

України, яка присвятила своє життя творенню 

національної системи виховання і освіти. 

О. Проскура 

 

 

В історії української суспільно-громадської думки, 

просвітницького руху кінця ХІХ — першої чверті ХХ ст., 

помітною особистістю була Софія Федорівна Русова 

(1856–1940 рр.) – український вчений-педагог, історик, 

етнограф, мистецтвознавець, літературний критик, 

визначний представник української культури за рубежем, 

державний і громадський діяч, письменниця, одна з 

організаторів жіночого руху, якій 18 лютого 2016 року 

вся прогресивна громадськість відзначатиме 160-річчя від 

дня народження. 

Необхідно зазначити, що понад 70 років спадщина 

Софії Русової  була прихована у спецсховищах з клеймом 

„буржуазна націоналістка” і лише після проголошення 

суверенності України предметом наукового дослідження 

стала багатогранна педагогічнопросвітницька діяльність  

педагога європейського рівня, визначного громадського діяча, літературного 

критика, мемуариста, людини широкої ерудиції, але передусім – палкої патріотки 

України, життя якої було і залишається прикладом служіння українському народові 

в його прагненні до волі, до утвердження державності, національної системи освіти 

й виховання. 

Ідея національного виховання в педагогічній концепції С. Ф. Русової – головна 

й визначальна, яка в методологічному плані набуває найважливішої закономірності 

розвитку теорії та практики освіти, школи, виховання. У центрі педагогічної 

концепції вченої перебуває дитина з її природженими задатками, здібностями, 

можливостями і талантами. Погляди С. Ф. Русової на проблеми розумового, 

морального, естетичного, трудового, дошкільного, сімейного виховання, підготовки 

вихователів дитячих садків є актуальними і нині. Успішно вирішувати завдання 

виховання й навчання дітей, за концепцією С. Русової, покликана саме вітчизняна 

школа – школа рідної мови, гуманна й демократична, в якій вся структура, система, 

мета й завдання, зміст і методи, принципи і форми та сам дух повинні бути 

наповнені національною ідеєю та забезпечувати всебічний й гармонійний розвиток 

дитини. 

Софії Русовій належать слова, яким майже півтора століття: "Найдорожчий 

скарб у кожного народу — його діти, його молодь, і що свідоміше робиться 

громадянство, то з більшою увагою ставиться воно до виховання дітей, до 

забезпечення їм найкращих умов життя"  
 

 



Розділ І. Твори С. Ф. Русової 

Золоті джерела праць Софії Русової  не тільки історія педагогічної і 

психологічної думки, а й цілком сучасний, із сьогоднішніх позицій погляд на 

загальну проблему школи й освіти, визначення її цілей, завдань, основних принципів 

побудови змісту, форм і методів організації навчання, а також, конкретні завдання, 

відповідні умови, форми і методи організації дошкільного виховання. Питання 

виховання Софія Русова розглядає в органічній єдності з навчанням. 
 

 

Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. /С. Русова ; 

[упоряд.., авт. передм. та прим. Є.І.Коваленко, І.М.Пінчук ; за ред. 

Є.І.Коваленко]. - Київ : Либідь, 1997.  

Софія Русова залишила велику педагогічну спадщину. До цього 

видання ввійшла лише частина праць, що найповніше характеризує її 

погляди на сутність виховання та навчання, дає читачам уявлення про 

педагогічну діяльність видатної української просвітительки, творча 

спадщина якої по праву ввійшла до скарбниці вітчизняної педагогіки. 

 
Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина 

ХІХ — ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л.Д.Березівська та ін.]. - Київ : 

Наук. Світ, 2003. - 418 с. 

В хрестоматії представоені маловідомі або зовсім невідомі тексти 

педагогів та освітніх діячів, які жили і творили в Україні з другої 

половини ХІХ і до кінця ХХ століття, в тому числі роботи С.Русової 

“Дитячий сад на національнім грунті” (1910 р.), “Просвітній рух на 

Вкраїні в 60-х роках” (1911 р.), “Ідейні підвалини школи” (1913 р.). 
 

 

 

  

 Русова С. Навчання мови ; Мова ; Оповідання ; Предметові лекції 

/ С.Русова // Дошкільна лінгводидактика : хрестоматія : навіч. спосіб. / 

[упоряд. Богуш А.М.] ; М-во освіти і науки України. - Київ : Слово, 2005. 

- С. 152-167 
 

 

Русова С. Дидактика. Лекція V. / С.Русова // Історія української школи 

і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О.О.Любар ; за ред. В.Г.Кременя. - Київ : 

Знання, 2003. - С. 381-393 

 

 

 

Русова С.Ф. Дошкільне вихвання ; У дитячому садку / С.Ф.Русова 

// Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навіч. посіб. / упоряд. 

З.Н.Борисова, В.І.Кузьменко ; за заг. ред. З.Н.Борисової. - Київ : Вища 

шк., 2004. - С. 262-282  
 

 
 



Розділ ІІ. Життя й громадсько-освітня діяльність С. Ф. Русової 

Вона не була українкою за походженням (дочка шведа і француженки), та 

стала українкою по духу й усе життя присвятила Україні та її народу. Життя, гідне 

подиву, світле й глибоке, довге і страдницьке, сповна покладене на вівтар служіння 

Україні. Софія Федорівна Русова була видатним педагогом і громадським діячем, яка 

присвятила своє життя створенню національної системи виховання й освіти 
 

 

Софія Федорівна Русова // Калуська Л.В. Видатні українські педагоги 

: інформ. довід. / Л.В.Калуська. ˗  2-ге вид. ˗ Тернопіль : Мандрівець, 2010. ˗ 

С. 74-108 

В статті приведені основні життєві дати, сфера наукових інтересів, 

основні наукові та публістичні праці, публікації про С.Русову. Також 

приводяться її вислови про виховання, вихователів, дитину, дитячий садок, 

гру, знання тощо.  

 

 

 

Русова С. Мої спомини / С.Русова. ˗ Київ : Віта, 1996. ˗ 208 с.  

 

“Мої спомини” ˗ унікальна праця С.Русової, що носить історико-

біографічний характер. Опис життя родини і своєї власної долі авторка 

подає в контексті аналізу суспільно-політичних подій, що відбувалися у ті 

часи в Україні й Росії. 

 

 

Русова С. Спомини (уривки) / С.Русова // Самі про себе: 

автобіографії видатних ураїнців ХІХ-го століття / ред. Ю.Луцького. ˗ Нью 

Йорк : Вид. Укр. Вільної Акад. Наук у США, 1989. ˗ С. 205-218 

 

Автобіографії і спомини 19 сторіччя писані під одним виразним 

імпульсом: пізнати минуле нашого народу, передати свій досвід і свою візію 

життя наступним поколінням.  

 

 

 

Русова Софія // Корновенко С.В. Українська революція (історичні 

портрети) / С.В.Корновенко, А.Г.Морозов, О.П.Реєнт ; Ін-т історії України 

НАН України, Черкас. Нац. Ун-т ім. Б.Хмельницького. ˗ Вінниця : Фоліант, 

2004. ˗ С. 183-184 

 

Книга призначена для студентів, викладачів, а також для широкого 

загалу читачів, які прагнуть глибше пізнати минуле нашого народу        

 

 



 

 

Гонюкова Л. Педагог і громадська діячка Софія Русова / 

Л.Гонюкова, Т.Конончук // Українки в історії / [авт. Андрусів С., Багаліка 

Ю., Богачевська-Хомяк М. та ін. ; за ред. В.Борисенко]. ˗ Київ : Либідь, 

2004. ˗ С. 72-77 

 

У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих 

літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від 

часів Київської Русі до наших днів. 

 

 

 

 

 

Русова Софія Федорівна: педагог, громадська діячка, просветителька 

/ Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2: ХХ ст. : навіч. спосіб. / 

за ред. О.В.Сухомлинської. ˗ Київ : Либідь, 2005. ˗ С. 136-145 

 

У книзі, як єдиний історико-педагогічний процес, подано творчі 

біографії українських педагогів, які жили і працювали у ХХ ст.  
 

 
 

Просвітницький вогонь Софії Русової / Качкан В.А. Українське 

народознавство в іменах : у 2 ч. : навіч. спосіб. / В.А.Качкан ; за ред. 

А.З.Москаленка. ˗ Київ : Либідь, 1994. ˗ Ч. І. ˗ С. 151-160 

 

У навчальному посібнику відтворюється життєвий і творчий шлях 

видатних постатей української духовної культури 
  

 

 

 

Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в 

Україні : навіч. спосіб. / Медвідь Л.А. ˗  Київ : Вікар, 2003. ˗ 335 с. ˗ (Вища 

освіта ХХ століття) 

 

В розділі 7 навчального посібника розкривається багатогранний 

талант видатної діячки національно-визвольного руху, педагога, 

письменниці, перекладачки, автора багатьох досліджень з педагогіки, 

історії, географії Софії Русової. 

 
 

Артемова Л.В. Історія педагогіки України : підручник / 

Л.В.Артемова. ˗ Київ : Либідь, 2006. ˗ 422 с. 

 

В розділі, присвяченому Софії Русовій, подано основні життєві віхи 

життя та діяльності видатного педагога, проаналізовані такі її праці, як 

книги “Дошкільне виховання” (1918 р.) та “Нові методи дошкільного 

виховання” (1927 р.). 

  

 



 

 
 

 

 
 

Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : навіч. спосіб. / 

О.О.Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О.О. Любара. ˗ Київ : 

Знання, 2003. ˗ 450 с. 

 

Педагогічна спадщина Софії Русової є цінним дороговказом на шляху 

розбудови української національної школи. Цій проблемі вона присвятила все 

своє життя. Софії Русовій, її життєвому та творчому шляху присвячена тема 18 в 

навчальному посібнику. 

 
 

 

Науково-педагогічна діяльність Софії Русової в еміграції / Євтух М.Б. 

Освітня діяльність української еміграції у Чехословаччині між двома світовими 

війнами (1921-1945 рр.) : [монографія] / М.Б.Євтух, В.П.Кемінь ; М-во освіти 

України, Київ. держ. лінгвіст. ун-т. ˗ Київ : ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1997. ˗ С. 

63-86 

У монографії здійснено спробу аналізу освітньої діяльності української 

еміграції у Чехословаччині. Особлива увага приділяється вивченню педагогічної 

спадщини відомих українських педагогів, які жили і працювали у Празі. 

 
  

 

 

Проскура О.В. Софія Русова  ˗ вчений, педагог, громадський діяч / 

О.В.Проскура // Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журнал АПН 

України / ред. кол.: М.Д.Ярмаченко (гол. ред.), М.С.Вашуленко, С.У.Гончаренко 

[та ін.]. ˗ Київ : Педагогічна думка, 1996. ˗ Вип. 1(10). ˗ С. 171-180 

 

В статті розглядаються чотири періода діяльності С.Русової: кінець ХІХ 

ст. ˗ 1905 р., 1906 ˗ 1916 рр., 1917 ˗ 1921 рр., 1921 ˗ 1940 рр. Пропонується список 

праць Софії Русової 

 
 

 

Дичек Н.П. С.Ф.Русова і зарубіжна педагогіка / Н.П.Дичек // Педагогіка і 

психологія : наук.-теорет. та інформ. журнал АПН України / ред. кол.: 

М.Д.Ярмаченко (гол. ред.), М.С.Вашуленко, С.У.Гончаренко [та ін.]. ˗ Київ : 

Педагогічна думка, 1996. ˗ Вип. 3(12). ˗ С. 169-177 

В статті досліджуються мотиви вивчення й пропаганди Софієй Русовой 

досягнень зарубіжної педагогіки. Розкривається широта її педагогічних інтересів, 

слушність використованих порівняно-педагогічних методів, вплив на 

формування української національної школи в перші десятиріччя ХХ століття.               
 

 

 

 



 

 

Розділ ІІІ. Педагогічна спадщина С. Ф. Русової  

в контексті розвитку сучасної освіти 

Цей розділ  включає документи дослідників України, в яких висвітлено 

погляди С. Ф. Русової на зміст виховання й навчання дітей та молоді, а також 

впровадження її педагогічних ідей у практику сучасної освіти. 
 

 

 

Самофал Я. Проблема сімейного та громадського виховання в 

педагогічній спадщині Софії Русової / Я. Самофал // Сучасне українське 

виховання : матеріали наук.-практ. конференції “Українська національно-

демократична педагогіка в контексті завдань сучасного виховання”. 

Дрогобич, 07.11.1996 / М-во освіти України, Дрогобиц. держ. пед. ін-т ім. 

І.Франка, Львів. Орг. Всеукраїнського пед. т-ва ім. Г.Ващенка. ˗ Львів : 

Основа, 1997. ˗ С. 98-102 

Автор статті аналізує ще один компонент педагогічної системи 

С.Русової ˗ соціальне замовлення, різні його традиції: від найпростішого 

сприймання дитиною свого найближчого оточення до глубокої 

самосвідомості громадянина. 

 

Садова Т. А. Мова як засіб соціалізації особистості в педагогічній 

спадщині С.Ф.Русової / Т. А.Садова // Соціалізація особистості : [міжкаф. зб. 

наук. ст. / за заг. ред. А. Й.Капської]. ˗ Київ : НПУ, 1998. ˗ С. 71-76 

 

В статті розглядаються погляди С.Ф.Русової на значення інстинктів 

в розвитку та вихованні особистості. Особова увага приділяється 

соціальному інстинкту у дітей і значенню мови в соціалізації особистості 

дитини.  

 

 

Сергеєва В.Ф. Софія Русова про фізичний розвиток дітей 

дошкільного віку / В.Ф.Сергеєва // Педагогіка і психологія : наук.-теорет. 

та інформ. журнал АПН України / ред. кол.: М.Д.Ярмаченко (гол. ред.), 

М.С.Вашуленко, С.У.Гончаренко [та ін.]. ˗ Київ : Педагогічна думка, 1996. ˗ 

Вип. 2(11). ˗ С. 146-151 

В статті розглядаються погляди С.Русової на фізичний розвиток 

дітей молодшого віку як невід'ємну составну частину її цілосної й 

комплексної системи дошкільного виховання. 

 

Малиновська Н.В. Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку 

дітей у педагогічній спадщині Софії Русової / Н.В.Малиновська // Педагогіка 

і психологія : наук.-теорет. та інформ. журнал АПН України / ред. кол.: В. Г. 

Кремень (гол. ред.), І. Д. Бех, М. В. Євтух [та ін.]. ˗ Київ : Педагогічна думка, 

1999. ˗ Вип. 1(22). ˗ С. 129-135 

Софія Федорівна Русова вперше в Україні розробила методичні 

засади навчання, які охоплюють усі сторони мовленнєвого розвитку дітей, 

та сформувала концепцію навчання дітей рідної мови в українському  



дитячому садку. 
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