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ДІЯЛЬНІСТЬ «ПРОСВІТИ» У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 
 
У міжвоєнний період (1919–1939 рр.) низький рiвень письменностi 

серед населення спонукав товариство «Просвіта» розпочати активну 
роботу у контексті культурно-просвітнього руху. В основу діяльності 
«Просвiти» була покладена програма лiквiдацiї неписьменностi серед 
українського громадянства. Особливе мiсце у вирішенні цього питання 
вiдводилося захiдноукраїнськiй інтелігенції. I. Лiщинський, референт 
комiсiї боротьби з неписьменнiстю при Головному видiлi (офiцiйна назва 
найвищого керiвного органу «Просвiти» у Львовi), вважав, що варто 
докласти максимум зусиль на органiзацiю курсiв для навчання 
неписьменних [4, с. 19]. 

Основне завдання освiтньої працi полягало в ознайомленнi слухачiв 
iз програмою народної освiти й методами освiтньої роботи. У складних 
умовах постiйних утискiв iз боку польської влади просвiтнi осередки мали 
замiнити нацiональнi школи й гімназії. 

Громада мала заохочувати неписьменних до навчання, кожен 
неписьменний член видiлу мав вимагати, щоб його навчили писати й 
читати. Навчання могло вiдбуватися у читальнi, школi або в орендованому 
приміщенні. Розклад занять узгоджувався з видiлом просвiтнього осередку 
й слухачами. Заняття тривали не бiльше шести годин щоденно упродовж 
десяти-дванадцяти тижнiв. Пiзнiше курс навчання неписьменних тривав 
десять-дванадцять тижнiв при 6–10-годинному тижневому навантаженнi. 
Якщо заняття проводив мiсцевий учитель, для навчання можна було 
використовувати шкiльну кiмнату. В «Iнструкцiї для читалень «Просвiти» 
в справi поборювання неграмотності» вказувалося, що якщо мiсцевий 
учитель вiдмовиться проводити заняття, то будь-який iнший українець-
iнтелiгент, користуючись методичним пiдручником, забезпечить успiшне 
навчання. Курси для навчання неписьменних не пiдлягали визначенню 
приватних шкіл. Окремого дозволу адміністративної або шкiльної влади не 
передбачалося. Читальнi повiдомляли староства й шкiльнi органи щодо 
проведення таких курсiв, вони здiйснювали контроль за навчанням [3, с. 4]. 

На курси потрiбно записувати не бiльше десяти слухачiв iз 
урахуванням вiкового цензу, включати до програми навчання основи 
писання, читання й математики. Автор програми наголошував на 
важливостi використання прикладiв iз життя учасникiв курсу, пропонував 
уникати наукової термiнологiї, пояснювати матерiал чiтко й зрозумiло. 
Одним iз важливих питань боротьби з неписьменнiстю була проблема 
органiзацiї народних читань [4, с. 18]. 

Програма систематичного читання мiстила такi предмети, як 
астрономiю, фiзику, хiмiю, геологiю, фiзичну географiю, бiологiю, анатомiю i 



Наука. Освіта. Молодь  
 

 - 70 -

фiзiологiю людини, iсторiю культури, всесвiтню iсторiю, економiчнi науки, 
психологiю, фiлософiю, педагогiку, соцiологiю, українознавство (географiю 
України, антропологiю, iсторiю української культури, iсторiю української 
лiтератури, iсторiю України, фiлософiю України, українське мистецтво) [3, с. 7]. 

Важливе місце у ліквідації неписьменності надавалося голосному 
читанню, що практикувалося читальними бібліотеками. Це давало змогу 
ширшому колу осіб прослухати той чи інший твір і мати можливість 
обговорити його зміст. «Просвiта», об’єднавши свої зусилля у лiквiдацiї 
неписьменностi з «Рiдною школою», намагалася одночасно вирiшувати не 
лише освiтнi, але й виховнi питання [1, с. 11]. 

Перед освітніми гуртками стояло завдання бути передумовою 
утворення народних університетів. На освiтньому з’їздi у 1928 p. 
«Просвiта» ухвалила рiшення про органiзацiю Освiтнього iнституту. 
Народнi унiверситети та вищi селянськi школи були вищим ступенем 
навчання для дорослих, якi не навчалися у середнiх школах. Тому їхнiм 
завданням було подавати матерiал у доступнiй формi. Незважаючи на 
значну кiлькiсть органiзованих краєвих освiтнiх з’їздiв, засiдань, зiбрань 
представникiв читалень у Львовi, що проводилися майже щорiчно, питання 
боротьби з неписьменнiстю не знайшло належної пiдтримки серед 
української суспiльностi [4, с. 113]. 

Отже, реалiзацiя «Просвiтою» програми лiквiдацiї неписьменностi у 
мiжвоєнний перiод обумовлена низьким рiвнем грамотностi серед українцiв. 
Намагаючись розв’язати цю проблему, Головний видiл залучував 
представникiв iнших українських iнституцiй. Реалiзацiя програми передбачала 
органiзацiю курсiв для навчання неписьменних. Однiєю з форм лiквiдацiї 
неписьменностi виступали народнi читання, «голоснi читання». Об’єднання 
зусиль «Просвiти» й «Рiдної школи» сприяло активiзацiї програми лiквiдацiї 
неписьменностi, однак не привело до її вирiшення. Намагаючись вплинути на 
ситуацiю, що склалася з органiзацiєю курсiв для навчання неписьменних, 
Головний видiл планував заснування Освiтнього iнституту. Однак через 
вiдсутнiсть примiщень, заборони проведення курсiв, пасивностi громад, 
«Просвiта» не зумiла у повному обсязi виконати поставленi завдання. 
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