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Cooperative activity of the Ukrainian elite  
of Volynsk voyevodstvo (1921–1939)

In article participation of the Ukrainian elite in development of co–operative 
relations in Volynsk voyevodstvo is considered. It is proved that thanks to elite, co–
operative movement became one of defining factors of national–economic and political 
life of Volhynia. Materials of domestic archives and diaspora’s literature became base 
of article. A research objective – disclosings and the analysis of co–operative work of 
the Ukrainian elite in Volynsk voyevodstvo in 1921–1939, illumination of problems 
and achievements of economic activities of Ukrainians. In investigation have been 
used problematical–chronological, comparative, etc. methods of scientific research.

It is important to underline that the Ukrainian intellectuals combined co–
operative work with political activity.

Keywords: Volynsk voyevodstvo, cooperation, economic relations, national 
consciousness, elite, the Polish power, an economy.
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Кооперативная деятельность украинской элиты  
Волынского воеводства (1921–1939 гг.)

Рассмотрено участие украинской элиты в развитии кооперативных 
отношений в Волынском воеводстве. Доказано, что благодаря элите, 
кооперативное движение стало одним из определяющих факторов 
национально–хозяйственной и общественно–политической жизни Волыни. 
Источниковой базой статьи послужили материалы отечественных 
архивов и диаспорная литература. Цель исследования – раскрытие и анализ 
кооперативного труда украинской элиты в Волынском воеводстве в 1921–1939 
гг., освещение проблем и достижений хозяйственной деятельности украинцев. 
В разведке были использованы проблемно–хронологический, сравнительный и др. 
методы научного исследования.

Важно подчеркнуть, что кооперативную работу украинские 
интеллигенты сочетали с общественно–политической деятельностью.

Ключевые слова: Волынское воеводство, кооперация, экономические 
отношения, национальное сознание, элита, польские власти, хозяйство.
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кадроВе ЗабеЗпеЧення систеМи осВіти  
В ноВоутВореній тернопіЛьській обЛасті  

В період 1939–1941 рр.

Відстежено процес відбору та підготовки кадрів які б забезпечили 
формування радянського світогляду в новоутвореній школі, зміцнювали та 
поширювали соціалістичні перетворення в усіх сферах суспільного життя, 
а також готовили нову зміну молодих людей вихованих на інтернаціональній 
ідеології, які б були віддані та готові захищати інтереси радянської держави 
по «Наказу товариша Сталіна».

Ключові слова: радянська школа, влада народу, історія СССР, вчитель, 
радянська свідомість, партія, уряд.

Для успішної перебудови шкільної системи в західних 
областях України, для забезпечення відповідного 
радянському режиму навчально–виховного процесу, 
запровадження загальнообов’язкового початкового 
навчання, ліквідації неписьменності та малописьменності 
серед старшого покоління потрібні були педагогічні кадри, 
бо навіть із залученням до педагогічної діяльності раніше 
безробітних учителів (по Тернопільській області – близько 
1 тисячі) школи, що розширювали свою діяльність, 
страждали від надмірної кількості вчительських вакансій 
[8, с. 18]. Справа кадрового забезпечення реформованої 
шкільної системи ускладнювалася застосовуваним 
радянською владою ідеологічним принципом підбору 
кадрів: світоглядні якості, політичні симпатії педагога 
мали абсолютний пріоритет над його професійним 
рівнем, незалежно від того, які навчальні дисципліни він 
викладав. Партійні функціонери і чиновники від освіти 
вважали, що «частина вчителів ні за політичними, ні за 
діловими якостями не відповідали своєму призначенню… 
На вчительську роботу подекуди пробиралися ворожі 
елементи, які намагалися зірвати навчальний процес у 
радянській школі. Класово–ворожі елементи – українські 
буржуазні націоналісти, духовенство, яке втратило 
вплив на молодь, колишні польські офіцери чинили 
всілякий опір розвитку радянської культури. Необхідно 
було негайно замінити таких «учителів» кадрами, які б 
повністю забезпечили виховання дітей в комуністичному 
дусі. Велику допомогу в забезпеченні шкіл західних 
областей учительськими кадрами надав Наркомат освіти 
УРСР. У перші місяці возз’єднання управління кадрами 
Наркомосвіти УРСР надіслало в західні області 1066 
осіб, в основному, на посади директорів шкіл. А всього 
за період з вересня 1939 р. по червень 1941 р. із східних 
областей УРСР у західні було надіслано біля 20 тис. 
учителів» [7, с. 230–231]. Зокрема, у 1940 році Наркомат 
освіти УРСР направив на роботу до Тернопільщини 
1250 учителів, завдяки чому в 1940–1941 навчальному 
році в області за парти сіли всі діти шкільного віку, а 
школи були забезпечені педагогічними кадрами [6, с. 49].

Однак рівень загальнокультурної і професійної 
підготовки надісланих зі Сходу УРСР педагогічних 
кадрів виявився далеким від тогочасних освітніх вимог. 
Західноукраїнські вчителі мали достатні наукові і фахові 
кваліфікації, а вчителям зі східних областей не вистачало 
ні того, ні іншого [5, с. 151]. Місцеві освітянські чиновники 
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мали інший погляд на професійний рівень «східних» 
і «західних» педагогів: «У вас немає добрих вчителів, 
тільки неграмотні, – заявив один з очільників облвно. – 
Через місяць приїдуть наші, радянські: тоді побачите!». 
Одного зі «східняків» (тов. Мурлаку) призначили 
директором школи. Він закінчив початкову школу, 
півтора року відвідував педагогічні курси. На запитання 
учня, чи читав він Цицерона, цей директор відповів: «Я 
контрреволюційних книжок не читаю. Цицерон, напевно, 
якийсь фашист або білогвардієць… І навіщо нам знати 
іноземні мови, якщо всі геніальні твори людства написані 
російською?» [5, с. 160–161].

Такі ситуації були не випадковими, а поширеними. 
Для прикладу, директор Львівської міської школи 
№46 (Матвій Григор’єв), відряджений із Запорізької 
області, закінчив залізничну школу, потім – інститут 
соціалістичного виховання, після якого, попрацювавши 
всього одне півріччя вчителем історії, був направлений 
партійними органами на керівну роботу: з 1934 по 
1940 р. двічі призначався директором технікумів і 
тричі – директором школи. Подібна службова біографія 
характерна для всіх висуванців комуністичної партії: 
робітничий або селянський статус – отримання партійного 
квитка – короткотермінове (до 3 років) навчання – керівні 
посади в різних організаціях і установах (не обов’язково 
за фахом). Головна ділова якість таких працівників – не 
фаховий рівень, а відданість справі комуністичної партії, 
що засвідчувало їх тісний зв’язок, за який партія віддячила 
призначенням на керівну посаду [5, с. 152–153].

Кваліфіковані педагогічні кадри, які працювали в 
місцевих закладах освіти, перебували у складній службовій 
ситуації. Справа в тому, що позитивні перетворення в 
початковій, середній та вищій школах супроводжувалися 
болісними процесами. Постійно траплялися колізії між 
старою і новою (радянською) традиціями викладання, 
поведінки, стосунків між педагогами і школярами. Після 
організації комсомольських і піонерських осередків у 
школах деякі молоді «революціонери» відкрили для себе 
можливість шантажувати своїх учителів звинуваченнями 
у консерватизмі. Класова свідомість цінувалася більше 
за сумлінність у навчанні. Особливо згубним було 
намагання органів безпеки збирати за допомогою учнів 
компрометуючі матеріали на вчителів, яких влада вважала 
однією з неблагонадійних професійних груп [1, с. 6].

Окрім дирекції, в школі порядкували і партійні 
органи, а поряд з учителем школярів виховував політрук, 
комсорг і вожатий, які до цього займалися шпигунством 
за вчителями і залучали до шпигунства учнів. Контроль 
за роботою педагогів не був контролем заради якості 
роботи, а заради визначення ідеологічної спрямованості 
та світоглядного змісту навчання. Учитель мав проводити 
заняття за конспектом, який було підготовлено згідно з 
урядовими програмами і затверджено керівництвом школи, 
та не забувати про те, що комсомольці стенографують 
його лекцію і рахують, скільки разів він згадав Леніна, а 
скільки – вождя трудящих світу Сталіна.

Через відшліфовану систему ідеологічного відбору 
пройшли не тільки вчителі шкіл, а й педагоги дошкільних 
закладів. Багатьох кваліфікованих вихователів дитячих 
садків, які не відповідали критеріям відбору, було звільнено 
з роботи, а на їх місце прийняли непідготовлених, але 
благонадійних робітниць, селянок, колишніх служанок, для 
котрих організували двомісячні вечірні курси [5, с. 165–168].

Предметом особливої уваги партійно–державних 
органів області стали колгоспні дитячі ясла, які звільняли 
молодих працездатних матерів від турбот по догляду 
за дітьми ясельного віку, чим давали змогу повноцінно 
залучати їх до колгоспного виробництва. Крім проблем 
матеріально–технічного забезпечення діяльності 
колгоспних дитячих ясел, не менш гостро стояла проблема їх 
кадрового забезпечення. У травні 1941 року за дорученням 
облвиконкому обласний відділ народної освіти організував 
одномісячні курси виховательок сезонних колгоспних 
дитячих ясел області. На курсах навчалися 300 виховательок 
з усіх районів. Навчання проходили «кущовим» методом: у 
восьми містах області навчалися 35–40 виховательок із 3–4 
сусідніх районів. Містами проведення курсів були визначені 
Тернопіль і Бучач (по 40 чоловік), Кременець (38 чоловік), 
Бережани, Теребовля, Чортків (по 37 чоловік), Борщів 
(36 чоловік), Скалат (35 чоловік). райвиконкоми і райвно 
отримали відповідні доручення з надання організаційно–
методичної допомоги курсам, а торгівельні та господарські 
організації – забезпечити курси необхідними матеріалами 
та послугами [3, арк. 21].

Якісний склад кадрів, відряджених зі східних областей 
республіки в західні, далеко не відповідав тій ролі, яку вони 
відігравали в управлінні виробничими і невиробничим 
процесами в регіоні, і тому значенню, на яке вони 
претендували у суспільному житті краю. Цей висновок 
аргументовано підтверджується аналізом якісного складу 
делегатів Першої Тернопільської обласної партійної 
конференції (квітень 1940 року), зробленим на основі 
доповіді мандатної комісії. Колективний статистичний 
портрет делегатів обласної партійної конференції – це 
зменшена копія колективного статистичного портрета 
всієї обласної партійної організації як головної, керівної і 
контролюючої структури області.

Делегати партконференції не лише пропорційно 
(обиралися за статистично визначеною квотою) 
представляють основну партійну масу від «трудових 
низів» і до керівних «верхів», а й самі належать до 
партійно–державної управлінської піраміди, яка все 
вирішує і контролює. З доповіді мандатної комісії 
обласної партконференції випливає, що 167 (49,2%) 
делегатів обираються на партійний форум повторно, 
тобто другий і більше разів, а 214 (62,9%) делегатів 
раніше входили до керівних партійних органів [2, арк. 34]. 
Такі дані, за логікою, приводять до важливого висновку: 
абсолютна більшість партійного активу області була не 
місцевого походження, бо місцеві партійні організації 
тільки сформувалися, керівні партійні органи працюють 
тільки перший рік і проходить тільки перша обласна 
партійна конференція, тому ніхто з місцевих членів партії 
не міг бути обраним делегатом конференції чи членом 
партійного комітету повторно, а лише вперше. Отже, 
партійний актив області, в основному, мав «східне» 
походження, а тому структурував і організовував 
соціально–економічне, громадсько–політичне і культурне 
життя краю за відомими йому «східними» радянськими 
стандартами. До такого ж висновку приводить аналіз 
загальних статистичних даних по Тернопільській 
обласній партійній організації, оприлюдненій у звітній 
доповіді І обласної партконференції, на час проведення 
якої обласна парторганізація нараховувала 2674 члени і 
кандидати у члени партії. З них у партійних, радянських, 
комсомольських і підпорядкованих їм засобах масової 
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інформації працювали 1993 (74,5%) особи, 430 (16,1%) – 
у виробничій сфері, 136 (5,1%) – у сфері обслуговування, 
96 (3,6%) – в освіті. Вражав розподіл комуністів за родом 
занять: 2578 (96,4%) були службовцями, 92 (3,5%) – 
робітниками, 4 (0,1%) – селянами. За освітнім рівнем 
партійці з нижчою освітою складали 60,3% (1612), із 
середньою – 35,1% (937), з вищою – 4,7% (125) осіб 
[4, арк. 55]. Відряджені зі східних областей фахівці 
поповнили лави службовців сільського, районного та 
обласного рівнів, насамперед їх партійного ядра, у 
форматі первинних партійних організацій. Привертає 
увагу невідповідність числового співвідношення відсотка 
службовців у парторганізаціях області (96,4%) і відсотка 
членів партії із середньою та вищою освітою сукупно 
(39,8%), з чого випливає, що 56,6% службовців–комуністів 
мали тільки нижчу освіту. Утворилися своєрідні 
«ножниці», або розрив між якісним складом службово–
управлінського сектора обласної партійної організації 
та масштабами впливу і значення цього сектора в житті 
області, бо такий низький освітній рівень обумовлював 
недостатню якість і ефективність фахової діяльності 
службовців із партійними квитками, що вони намагались 
компенсувати партійно–бюрократичною активністю, 
ідеологічним впливом і політичним насиллям.

Кадрова політика обласної партійної організації, в 
тому числі у сфері освіти, базувалась на «сталінських 
вказівках щодо підбору, підготовки і висування кадрів». 
В матеріалах І Тернопільської обласної конференції 
окреслені основні постулати кадрової політики 
Комуністичної партії: цінити кадри як золотий фонд партії 
і держави (!), знати достоїнства і хиби кожного працівника, 
терпляче вирощувати кадри, вчасно і сміливо висувати 
молоді кадри з максимальним ефектом для політичної 
лінії партії [4, арк. 59].
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ЛьВіВський осередок української етнограФії: 
осноВні напряМи наукоВої діяЛьності  

у 1939–1959 рокаХ

На основі архівних і літературних джерел висвітлено головні напрямки 
наукової діяльності Львівського осередку української етнографії у 1939–1959 рр. 
Проаналізовано вплив марксистсько–ленінської ідеології на етнографічні 
дослідження львівських учених. Встановлено, що в сер. 50–х рр. ХХ ст. в 
українській етнографічній науці відбувся перехід від західноєвропейської 
етнографічної школи до радянської.

Ключові слова: «Атлас матеріальної культури західних областей УРСР», 
етнографія, ідеологія, Парк Української Культури, «Українці», «Український 
історико–етнографічний атлас».

Кінець 30–50–х рр. ХХ ст. – складний період 
функціонування західноукраїнської етнографічної 
науки. Він характеризується тим, що в радянський 
період відбувалося нищення українських народознавчих 
осередків і мала місце часта зміна напрямів їхньої 
наукової діяльності. Радянська влада зобов’язала 
етнографів у наукових працях показувати благотворні 
перетворення в житті та побуті населення західних 
областей України, пропагувати й утверджувати нові 
радянські звичаї та обряди, бо традиційні за радянською 
ідеологією є пережитками, шкідливими для побудови 
комуністичного суспільства [25, с. 60]. У 1930–1950–х 
рр. прикладом процесу радянізації української етнографії 
та насадження комуністичної тематики став Львівський 
осередок української етнографії. Протягом кін. 1939 – поч. 
1940 рр. та з 1944–1949 рр. науковий колектив Львівського 
осередку української етнографії працював над «Атласом 
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