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У статті досліджено роль і значення українознавства в системі 

культурно-освітньої діяльності “Просвіти” в Західній Україні у 
міжвоєнний період, розкрито роль Головного виділу товариства, філій, 
читалень та інших українських інституцій у його популяризації й 
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росвіті” Західної України належить особлива роль у культурно-просвітньому 
русі міжвоєнного періоду, особливо у сфері пропагування українознавства, що 
виступало складовою частиною культурно-освітньої праці товариства, 

забезпечувало гармонійний і всебічний розвиток нації, сприяло культурному поступу 
інституції, виступало важливим чинником і критерієм морального й духовного збагачення 
нації, консолідуючи навколо своїх просвітніх осередків широкий загал українства, 
спираючись на ґрунтовно розроблену ідейно-теоретичну основу. 

Актуальність наукової проблеми обумовлена необхідністю вивчення та узагальнення 
досвіду поширення й впровадження українознавства в систему культурно-освітньої 
діяльності “Просвіти” в Західній Україні у міжвоєнний період. Всебічний і ґрунтовний аналіз 
вивчення проблеми служитиме збагаченню знань про місце і роль інституції у розв’язанні 
цього важливого питання у складних умовах міжвоєнного періоду. 

Об’єкт дослідження – культурно-просвітні процеси в Західній Україні у міжвоєнний 
період, скеровані на визначення місця й ролі українознавства в системі культурно-освітньої 
праці товариства. 

Предмет дослідження – діяльність “Просвіти” як важливий культурний чинник 
збереження духовної спадщини українського народу. 

Мета наукової статті полягає у дослідженні ролі українознавства в системі культурно-
освітньої діяльності інституції в Західній Україні у міжвоєнний період. 

Основні завдання дослідження полягають у тому, щоб: по-перше, дослідити процес 
впровадження українознавства в систему культурно-освітньої діяльності “Просвіти” у 
міжвоєнний період як освітньо-виховного чинника у формуванні національної свідомості; по-
друге, проаналізувати роль Головного виділу, філій, читалень і українських закордонних 
інституцій в популяризації українознавства й поповненні бібліотек виданнями відповідного 
змісту; по-третє, простежити організаційну діяльність товариства у впровадженні українознавства 
в навчально-виховний процес; по-четверте, дати цілісну й об’єктивну оцінку ролі “Просвіти” й 
інших українських інституцій у розвитку українознавства в Західній Україні в міжвоєнний період. 

Наукова новизна статті ґрунтується на тому, що це одна з перших наукових публікацій, 
у якій проаналізовано вагому роль “Просвіти” у впровадженні українознавства в систему 
культурно-освітньої діяльності товариства досліджуваного періоду. 

Незважаючи на певні здобутки науковців у дослідженні діяльності “Просвіти” в Західній 
Україні в міжвоєнний період, поза межами наукових публікацій залишається чимало важливих 
нерозв’язаних питань. Зокрема, це роль “Просвіти” у впровадженні українознавства в систему 
культурно-освітньої діяльності товариства в Західній Україні у міжвоєнний період.  

Науковий доробок дослідників цієї проблематики обмежується публікаціями 
С. Перського [1], А. Середяк [2], А. Грицана [3] та інших вчених, які узагальнено подають 
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процес впровадження українознавства в систему культурно-освітньої діяльності “Просвіти” 
у Західній Україні в міжвоєнний період, фактично не розкриваючи його основних напрямних 
і, не акцентуючи уваги власне на тих чинниках, що сприяли використанню українознавства 
як важливої складової культурно-освітньої праці товариства. 

Окреслена нами тема не знайшла ґрунтовного висвітлення у наукових публікаціях, тому 
аналіз історіографії проблеми дає змогу зробити зважений висновок, що на сьогодні у 
вітчизняній історіографії відсутні наукові праці, які б на належним чином опрацьованому 
фактичному матеріалі розкривали як загальні тенденції й закономірності впровадження 
українознавства в систему культурно-освітньої праці товариства у Західній Україні міжвоєнного 
періоду, так і роль “Просвіти” в цьому процесі. Більш ґрунтовніше її розкрито автором цієї статті 
у монографії “Діяльність “Просвіти” у Західній Україні в міжвоєнний період (1919–1939)” [4]. 

Важливе місце в функціонуванні “Просвіти” посідало вивчення українознавства в 
системі культурно-освітньої діяльності товариства. Саме українознавство давало змогу 
інституції розробити методику навчання й програму цілісної й систематичної структури 
навчального процесу інституції, що позитивно впливали як на поширення знань, так і на 
національне виховання української молоді. 

Власне сам предмет “українознавство” у міжвоєнний період трактувався товариством 
доволі широко й включав антропологію, історію української культури, українську 
літературу, географію, історію та філософію України, українське мистецтво [5, с. 8]. Хоча 
“Мала енциклопедія етнодержавознавства” навіть і на сьогодні трактує його виключно як 
сферу народознавства (етнографії, етнології), об’єктом дослідження якої є українська етнічна 
спільнота, як синтетичне знання про матеріальне, суспільно-політичне й духовно-культурне 
життя українського народу з давніх-давен до наших днів [6, с. 144, 145]. 

Особливість вивчення українознавства товариством полягала в тому, що “Просвіта” згідно 
зі статутом мала право організовувати так звані “курси вищої освіти” лише для членів 
товариства. Основним предметом, поряд з фаховим професійним навчанням, було 
українознавство. Товариство мало досвід організації аналогічних курсів ще до початку Першої 
світової війни. У свій час такий курс “Просвіта” провадила у Львові ще у 1913 р. [7, арк. 1–2]. 
Мета якого полягала у тому, щоб за короткий час дати загальну освіту з усіх напрямків знань 
тим, хто не мав змоги фахово отримати освіту і, окрім практичних навичок, підняти у слухачів 
рівень національної свідомості й підготувати кадри свідомих, ідейних громадян, готових до 
планової організованої праці [7, арк. 1]. Навчання було справою вартісною. До речі, вартість 
курсу вищої освіти, що проходив у Львові у 1913 р. становила 40 австрійських крон щомісячно. 
Для порівняння вартість навчання на аналогічних курсах, що проходили у Чернівцях, складала 
32 австрійських крони, у Данії – 38 австрійських крон [7, арк. 1 зв]. 

Традиційно навчальна програма курсів вищої освіти складалася з двох частин: перша 
передбачала вивчення, насамперед українознавства, української літератури, історії, географії, 
етнографії, на які відводилася половина годин усього курсу. Інша частина присвячувалася 
всебічному розвитку слухачів і містила вивчення будови світу, світової географії, всесвіту, 
народів, рас, політичного устрою, економіки, співу, пожежогасіння тощо [7, арк. 1].  

Активність в організації курсів вищої освіти проявляли філії. Так, упродовж трьох місяців 
1924 р. філія “Просвіти” у Яворові у співпраці з товариством “Січ” і “Жіночою громадою” 
організувала 49 викладів, з них 25 – на курсах вищої освіти. Зокрема, Д. Бурка “Вступ до курсів”, 
“Що таке література?”, “Старовинна доба української літератури”, “Слово о полку Ігоревім”, 
І. Чмоли “Вступ до історії України”, “Княжий період української історії”, “Козаччина до 
Б. Хмельницького”, “Хмельниччина і козаччина до зруйнування Січі”, Є. Яворівського “Наука 
про свідомість”, І. Ступницького “Господарська географія” тощо [8, с. 4]. 

Якщо філії обмежувалися проведенням лише курсів вищої освіти, то Головний виділ 
“Просвіти” планував утворити Освітній інститут, завдання якого полягали б у підготовці 
інструкторів (учителів-опікунів) для потреб загальної народної освіти й вивчення 
українознавства [9, арк. 10]. З цього приводу голова “Просвіти” М. Галущинський писав, що 
“...змістом змагань кожної одиниці буде не тільки наука і знання, але й виховування себе, 
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формування своїх духових сил, опановання себе, боротьба з духовими супротивностями на 
шляху, що веде до посідання освіти і культури” [10, с. 65]. 

Ідею утворення Освітнього інституту Головний виділ ініціював, зважаючи на діяльність 
аналогічної інституції від 5 березня 1925 р. у Празі, що була спадкоємицею Освітнього 
інституту (1906 р.) імені Т. Масарика у Празі, утвореного у переддень 75-річного ювілею 
президента, який пожертвував на його діяльність 4 млн крон з національного фонду імені 
Т. Масарика. До структури інституту входили: Сокільське товариство, Робітнича академія, 
Словацька матиця “Вільного сільського навчання”, Центральної робітничої школи і десять 
окремих філій [11, с. 149–151]. 

Однак ще у 1919 р. міністерство народної освіти Української Народної Республіки 
розробило навчальний план організації селянських шкіл для дорослих, розрахований на три 
роки навчання, який складався з окремих концентрів (“той, що міститься всередині іншого” – 
І. З.) [12, с. 114]. Навчання планувалося проводити упродовж жовтня-березня, всього 135 
навчальних днів, щоденно по три лекції, у суботу дві лекції з 18.00 до 21.00 (50 хв. виклад, 10 
хв. перерва – І. З.), окрім того від 21.00 до 22.00 провадилися загальні уроки співів для 
слухачів з тижневим навантаження у 17 год. [12, с. 114–115].  

Питання утворення Освітнього інституту “Просвітою” було достатньо складним 
питанням для Головного виділу товариства. Хоча у бюлетені філії “Просвіти” імені 
Т. Шевченка у Львові від квітня-червня 1931 р. повідомлялося, що черговим етапом 
діяльності філії має стати утворення народного університету [13, арк. 2]. 

До часу створення Освітнього інституту передбачалося періодично провадити курси для 
підготовки інструкторів філій [14, с. 106–107]. Перед самоосвітніми гуртками стояло завдання 
бути передумовою утворення так званих “людових” (народних – І. З.) університетів, які досить 
широко на той час були поширені у країнах Західної Європи [15, арк. 8]. 

Основними предметами, що їх вивчали у народних університетах Данії, була історія, що 
подавалася у формі повістей, щоб “...тим способом викликати відповідні думки і почування” 
і рідна мова, щоб ”...навчитися розумно й доладно висловлювати свої думки...” [16, с. 12]. 
Окрім того, там вивчалися історія літератури, суспільні і природничі науки, математика, 
геометрія, гігієна, анатомія, спів [16, с. 12]. 

З історії України навчальна програма народного університету, що його планувала утворити 
“Просвіта”, передбачала вивчення “Історії козаччини” І. Крип’якевича, повісті Є. Гребінки 
“Чайковський”, П. Куліша “Чорна рада” [15, арк. 8]. До речі, згідно з навчальним планом “Історії 
козаччини” І. Крип’якевича мала обговорюватися упродовж семи занять [15, арк. 8]. 

25 грудня 1924 р. на загальних зборах товариства І. Макух, делегат з Товмача, 
запропонував Головному виділу організувати зимові середні школи на зразок 
західноєвропейських народних університетів, які б давали селянам рівень знань за курс 
середньої школи, і у яких можна було б вивчати українознавство. Як передбачав автор 
проекту, навчання мало проводитися упродовж трьох зимових місяців, починаючи з 
листопада і, закінчуючи 1 квітня [17, арк. 30–31]. З кожної громади у них навчалося б 5–7 
осіб, після завершення курсу, школа переміщувалася б у іншу місцевість, фінансові витрати 
здійснювала б громада, в основному українці-емігранти зі США [17, арк. 31]. 

Ідея утворення Освітнього інституту знайшла своїх прихильників серед українського 
громадянства. У листі, датованому 4 грудня 1932 р., Р. Дичківський з Тернополя пропонував 
Головному виділові підготувати план курсів для народних університетів, які діяли на той час 
у Данії [18, арк. 2]. 

Активну позицію щодо заснування Освітнього інституту зайняла студентська молодь. 7 
листопада 1932 р. студентська репрезентація у Львові звернулася до “Просвіти” щодо 
розгляду постанов ІІІ крайового студентського конгресу у справі створення Освітнього 
інституту і робітничого університету у Львові, делегуванні представника Головного виділу 
до комітету, який розглядатиме це питання.  

На засіданні ради самоосвітніх гуртків молоді Львова планувалося провести Конгрес 
молоді [19, с. 8]. Упродовж 30 червня – 3 липня 1934 р. у Львові проходив І студентський 
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культурно-освітній конгрес, роботою якого керував репрезентативний комітет у складі голови 
М. Дужого, заступників голови В. Яніва, Б. Кравціва, Д. Штикала, робочого комітету – 
Я. Кальби, М. Дужого, Р. Волошина, М. Богуна, С. Мойсеєвича, Р. Паладійчука. До складу 
почесного комітету входили від “Просвіти” – І. Брик, від “Рідної школи” – І. Галущинський, від 
НТШ – В. Левицький, від прихильників освіти – Ю. Савчак, М. Будка, Д. Донцов, К. Малицька, 
В. Сімович, В. Старосольський, С. Русова [20, арк. 11–12]. Одним із важливих питань 
студентського культурно-освітнього конгресу було питання утворення Освітнього інституту. 

Звичайно, що відсутність Освітнього інституту негативно відображалася на діяльності 
товариства. Головний виділ намагався компенсувати його відсутність обіжниками Головного 
виділу, часописом “Просвіта”, який надавав теоретичну допомогу філіяльним і читальняним 
виділам, і курсами для освітників, читанням лекцій. Зокрема, 28 жовтня 1932 р., згідно з 
посвідченням, Головний виділ уповноважував Я. Курдидика читати лекцій у філіях і 
читальнях “Просвіти” [21, арк. 1]. Наприклад, у 1937 р. у Львові проходив шеститижневий 
курс, який закінчило дев’ятнадцять слухачів. За прикладом Львова сімдесят одна філія 
провела двісті дев’яносто чотири виклади [22, с. 17–18]. 

У сфері позашкільної освіти Головний виділ визначав два основних напрямки: 
перший – загальний, екстенсивний, який ґрунтувався на піднесенні культури загалу через 
вплив на широкі народні маси, другий – інтенсивний – на вихованні членів у самоосвітніх 
гуртках [23, с. 8]. 

У проекті плану самоосвітнього гуртка планувалося залучити молодь до самоосвіти, яка 
б, з одного боку, формувала світогляд, з іншого, – ґрунтувалася на вивченні історії і географії 
України [24, арк. 1]. З цією метою потрібно було “...при читальнях вишукувати найкращі й 
найідейніше одиниці серед молоді і кинути між неї питання організації однолітків у 
спеціальні гуртки на основі самоврядування” [25, арк. 25].  

Подекуди організовувалися секції молоді, які гуртували молодь позашкільного віку [26, 
с. 4]. Зокрема, з історії України щонеділі кожен член гуртка добровільно готував і знайомив 
присутніх на зібранні зі змістом певної епохи з конкретизацією важливих історичних подій і 
фактів, які, у свою чергу, мали занотувати інформацію і на наступному зібранні її відтворити. 
У такий спосіб планувалося вивчити усі періоди історії України [24, арк. 1]. І. Крип’якевич 
вважав, що історія України є “…одна з основ національного освідомлення, тимто члени 
освітнього гуртка повинні переробити повний курс історії України” [27, с. 48–49]. 

За аналогічною методикою вивчалася й географія України. На основі статей з 
часописів, виступів членів самоосвітнього гуртка або делегатів зі Львова передбачалося 
формування національного світогляду молоді [24, арк. 1]. Так, М. Мартинів, представник 
самоосвітнього гуртка на Левандівці у Львові, звертав увагу на те, що самоосвітні гуртки, які 
працюють над ідеологічним вихованням молоді, користуються підтримкою виділів читалень, 
однак зазнають нищівної критики противників, які вважають, що ”...гурток нічого не робить, 
а тільки сходиться, читає, підчас коли читальня потребує грошей і це дає претекст до накидів 
з їх сторони на гуртки” [13, арк. 2]. 

Окрім курсів вищої освіти, “Просвіта” у співпраці з іншими українськими культурно-
освітніми товариствами, зокрема з “Рідною школою”, провадила виховні заходи з молоддю, 
до програми яких входило вивчення українознавства, фізичне виховання, культурно-
мистецька праця: забави, імпрези, свята тощо. Однак організація праці з молоддю вимагала 
підготовлених фахівців, тому важливим завданням “Просвіти” і “Рідної школи” було 
проведення необхідних курсів з метою підготовки кваліфікованих кадрів [7, арк. 7]. 

Для успішної організації освітньої праці гуртків молодь поділялася на рої і групи, до окремих 
роїв і груп набиралися особи одного віку, якими керували роєві [7, арк. 4]. Українознавство 
лежало в основі самовиховання молоді, воно мало на меті не лише кількісне збільшення знань 
гуртківців, але й їх якісне виховання, знання з “...історії України усувало б “наше 
безбатьченківство”. Знання географії України давало б змогу розуміти деякі невдачі у минулому. 
Історія української літератури мала б формувати “образ культурного, духовного рівня” [7, арк. 4]. 
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Для початківців історію України пропонувалося вивчати на основі підручника 
І. Крип’якевича “Історія України”, поглиблювати знання з посібників О. Терлецького 
“Історія Української держави”, В. Дорошенка, І. Тиктора, М. Грушевського. Географію 
України – з книги С. Рудницького “Мала географія України” або “Наш рідний край”, 
поглиблювати знання з “Географії України” В. Кубійовича. Історію літератури з підручника 
Б. Лепкого “Наше письменство” або інших авторів [7, арк. 5]. 

Зібрання самоосвітніх і тіловиховних гуртків, організованих “Просвітою” і “Рідною 
школою”, відбувалися щотижнево, якщо ж у неділю була постановка вистави, тоді збиралася 
уся гуртківська молодь під проводом курінного для спільного читання і обговорення 
літературного твору. Наприклад, читались й обговорювались такі твори, як В. Стефаника 
“Сини”, Лесі Українки “Оргія”, М. Хвильового “Вальдшнепи” та інших авторів [7, арк. 5–6]. 

На нараді духовенства Львівського і Бібркського повітів від 1 березня 1935 р. основна увага 
зверталася на моральне виховання молоді під національним проводом [28, арк. 14]. 14 травня 
1936 р. У декларації “Просвіти”, ухваленій на нараді освітніх установ, зацікавлених вихованням 
молоді, проголошувався принцип домінуючої ролі товариства у цьому питанні, визнання 
виховання кінцевою потребою суспільного розвитку, співпраці установ і інституцій, уникнення 
непорозумінь, нездорової конкуренції у справі виховання молодого покоління [29, арк. 11]. 

В основному спільна праця культурно-освітніх товариств над виховання молоді носила 
організований характер і свідчила про те, що практично усі українські інституції підходили 
до питань виховання молоді не з позиції конкуренції і монополії, а – загальнонаціональних 
інтересів, оскільки “...всі сили мають бути спрямовані на дорогу озмістовлення освітньої 
праці, задля поглиблення знання – культури серед нашого народу та виховання його на 
самодіяльний народний чинник, а з осібна належить присвятити спеціяльну увагу на 
виховання молоді з позашкільному віці” [30, арк. 1]. М. Галущинський писав, що головною 
метою є виховання громадянина-українця [31, с. 3]. 

Звичайно, що “Просвіта” не мала змоги повною мірою охопити вивченням предмету 
широкий загал українства, тому товариству у цьому питанні сприяли різні структури. До 
вивчення українознавчих предметів долучалися й українські закордонні інституції. 
Намагаючись задовольнити потреби української молоді з вивчення українознавчих 
дисциплін, такі українознавчі виклади німецькою мовою провадив Український науковий 
інститут у Берліні в літньому семестрі з записом до 15 квітня 1935 р. у канцелярії установи і 
на семінарі східних мов з програмою “Українське господарство новітньої доби” (доцент 
Р. Димінський), “Історія України в ХХ ст.” (доцент Б. Крупницький), “Сучасне українське 
народознавство в побуті й народній поезії” (професор З. Кузеля), “Політичні течії та спроби 
державно-правної організації на Україні в ХХ ст.” (доцент В. Леонтович), “Духовне життя 
України в сучасній добі” (професор І. Мірчук) [32, арк. 35]. 

Про те, що проведення згаданих українознавчих викладів готувалося заздалегідь й мало 
значну матеріальну базу, свідчить звернення до Головного виділу товариства у грудні 1930 р. 
Д. Дорошенка, директора Українського наукового інституту (далі – УНІ) у Берліні з 
проханням сприяти поповненню його бібліотеки [33, арк. 11]. Як свідчить аналіз архівних 
матеріалів, між видавничою комісією “Просвіти” й згаданою науковою інституцією 
проводився взаємовигідний обмін літературою [33, арк. 22].  

Українські закордонні наукові структури прагнули не лише організовувати 
українознавчі виклади, але й утворити при бібліотеках в Західній Європі відділи українських 
видань, а в Німеччині планували створити Центральну наукову бібліотеку з українознавства 
з метою систематизації українознавчих видань з історії України [33, арк. 17]. 

Активну позицію у розв’язанні цієї проблеми зайняла “Просвіта”. За її сприяння 
упродовж семи місяців 1931 р. українські видавці й жертводавці надали у розпорядження 
бюро при УНІ 143 назви книжок загальною кількістю 10707 примірників, з яких 3900 
розіслано до 36 бібліотек, 23 окремим особам й інституціям. До списку жертводавців 
входило видавництво “Червона калина”, богословське наукове товариство зі Львова, 
“Добрий пастир” (Станіславів), видання чину ВВ у Жовкві [33, арк. 25 – 27]. 
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Окремо варто наголосити й на тому, що українознавство було предметом вивчення у 
господарських школах, різноманітних економічних курсах, організованих “Просвітою”. 
Зрозуміло, що відсутність добре підготовлених фахівців відігравала негативну роль у цьому 
процесі. Як свідчить звіт з “Акту обстеження підвідомчої господарсько-садівничої школи в с. 
Миловання” від 9–11 травня 1932 р., польський державний інспектор Львівського шкільного 
округу повідомляв про те, що при вивченні українознавства варто вимагати від учнів не 
механічного засвоєння матеріалу, а його самостійного осмислення. Також не безпідставно 
він рекомендував вивчати історію України не у формі дат, родоводів князів, гетьманів, а 
подавати її на тлі соціально-культурного і політичного розвитку [34, арк. 2]. 

Таку однобокість у вивченні українознавства можна пояснити тим, що як історія 
України, так і українська література вивчалася слухачами господарської школи упродовж 
лише одинадцяти місяців Натомість слухачі господарських курсів мали змогу вивчати 
українознавство лише упродовж 56 днів, до програми курсу, входило, крім фахових 
кооперативних предметів, вивчення основ годівлі тварин, організація контролю за 
молочністю, ветеринарія, пасічництво, математика і українознавство. Викладали на курсах 
від Ревізійного союзу українських кооператив (далі – РСУК) В. Кубаєвич, О. Дяків, від 
Маслосоюзу – М. Мазурок, пасічництво – М. Боровський [34, арк. 2]. 

Навчальна програма включала 406 годин навчання, що проводилося від 7–12 год., 14–17 
год. Курс закінчило 26 слухачів з різних повітів Східної Галичини, з них по два з Волині й 
Полісся. Рівень освіти слухачів був наступним: 22 учні закінчили народну школу, 2 – чотири 
класи гімназії, 1 – два роки учительської семінарії, 1 – учительську семінарію. Вік учнів 
складав 15–37 років. Маєтковий стан був таким: 3 учні були безземельні, 2 – селянські діти, 
13 мали господарство до 5 га, 10 – більше 10 га [35, арк. 360, 362]. 

Філія “Просвіти” у Ярославі спільно з повітовим союзом кооператив (далі – ПСК) і 
філією “Сільського господаря” упродовж 18 листопада – 25 грудня 1938 р. організовувала 
освітньо-господарський курс з навчальною програмою на 196 год. з них відводилося на 
християнську етику (6 год.), українознавство (22 год.), всесвітню історію і історію України 
(18 год.), діловодство (53 год.), товарознавство (10 год.), методику освітньої праці (24 год.), 
агрономію (24 год.), театральне мистецтво (15 год.), адміністративне і кооперативне право 
(6 год.), історію кооперації (6 год.), економіку (6 год.), гігієну (6 год.) [35, арк. 360, 362]. 

Звичайно, що згадані курси були немасовим явищем, оскільки вимагали значної 
матеріальної підтримки українських інституцій, тому можна констатувати, що їхнє 
проведення залежало не лише від потреби вивчення українознавства, але передусім від 
фінансових можливостей українських товариств. 

Питання ролі українознавства у системі культурно-освітньої діяльності “Просвіти” не 
обмежувалося лише його вивченням у навчально-виховному процесі, але й апробації 
окремих проблем на наукових конференціях, конгресах тощо. Так, 22 квітня 1937 р. на 
засіданні представників українських центральних установ було утворено спеціальний 
комітет з підготовки й проведення у 1938 р. Конгресу української культури 28 квітня 1937 р. 
на засіданні цього комітету його головою обрано О. Терлецького, заступниками голови 
Ю. Павликівського, В. Сімовича, секретарями М. Дужого і В. Ковальчука [36, арк. 1–2]. 

Завдання й організація конгресового комітету, який був складовою частиною ювілейного 
комітету “Просвіти”, співпрацював з його президією, діловим комітетом й Головним виділом, 
ґрунтувалися на тому, щоб провести його організацію у рамках 70-річного ювілею товариства, 
створити постійні й тимчасові комісії для вирішення окремих завдань, налагодити взаємини з 
українськими організаціями і товариствами, приватними особами [37, арк. 1]. 

Окрім того, його завдання передбачали аналіз досягнень українського народу у сфері 
духовної і матеріальної культури, особливо стану шкільної й позашкільної освіти, культури і 
мистецтва, преси, книжкової продукції, фізичного розвитку; виявлення напрямних й 
практичних заходів для піднесення організованості, культурного рівня й матеріального 
добробуту українського народу; створення постійного національного органу “Ради 
української культури” (РУК), який би захищав національні інтереси українського народу у 
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широкому розумінні цього слова, координував діяльність різних національних культурних і 
суспільних організацій, центральним джерелом інформацій і директив у всіх сферах 
культурного й суспільного життя українського народу [37, арк. 2]. 

Для ефективної й продуктивної праці, авторитетності ухвал Конгресу до його складу 
передбачалося ввести національну еліту українського народу з визначних представників 
науки, літератури, мистецтв у різних сферах культурного, суспільного й економічного життя, 
зокрема митрополитів і єпископів греко-католицької і православної церкви, членів 
Української академії наук, професорів університетів та науково-дослідних установ, 
представників українських центральних наукових, просвітніх, економічних, добродійних, 
руханкових і суспільних організацій із західних українських земель і еміграції, депутатів до 
установчих організацій із західних українських земель, пресу. Комітетом з проведення 
конгресу було підготовлено й надіслано афіші на адреси 33 приватних осіб і установ у 
зв’язку з проведенням конгресу [37, арк. 45–46]. Членами конгресу вважалися усі члени 
ювілейного комітету. Загальна кількість членів конгресу не повинна перевищувати 350 до 
400 осіб [37, арк. 3]. Крім того, на пленарних засіданнях могли бути запрошені й гості. 

Планувалося проведення двох пленарних засідань – при відкритті конгресу і його 
завершенні. До програми конгресу на першому пленарному засіданні входили такі виступи, 
як “Правно-політичні відносини на українських землях (під кутом зору можливості 
культурного і економічного розвитку народу” і “Місце жінки у суспільній праці” [37, арк. 4], 
діяльність секцій: наукової, шкільної освіти (вищої, середньої і народної школи), 
позашкільної освіти, економічної, суспільної гігієни, літератури і мистецтва [37, арк. 4–5]. 

До наукової секції вносилися виступи на теми, що стосувалися розселення українського 
народу (визначення кордонів української території), еміграції і українських колоній (Зелений 
Клин, Середній Сибір, Туркестан, Поволжя, Канада і інші), змін у чисельності і національному 
складі населення українських земель за останні 30 років, нормалізації мови й ухвалення 
правопису, розвитку і стану науково-дослідних установ (Українська академія наук, НТШ, 
Український інститут у Варшаві, Український інститут у Берліні, Історично-філологічне 
товариство у Празі, Соціологічний інститут у Празі, Українська наукова асоціація у Празі та 
інші), досягнення української науки у різних сферах знань зокрема українознавства і прикладних 
наук, потреб української науки і НТШ у Львові, наукових з’їздів [37, арк. 4]. 

Окремі маніфестаційні імпрези, пов’язані з організацією конгресу, передбачали 
проведення виставки періодичної преси і книжкової продукції в основному з українознавства, 
виданої на всіх українських землях і в еміграції, еміграційної преси і книжок “Просвіти” за 
весь період її діяльності; виставку українського образотворчого мистецтва пореволюційної 
доби, кооперативного і приватного торгівлі і промислу, театральні вистави, концерти, музику і 
спів; показові виступи гімнастичних організацій у день проведення конгресу, маніфестаційний 
хід гімнастичних організацій і делегацій центральних установ та філій “Просвіти” вулицями 
Львова у день проведення конгресу [37, арк. 6–7].  

До практичного втілення накреслених планів залучалися бібліотеки НТШ і “Просвіти”, 
організації митців, РСУК і Союз українських купців, театральні і музичні організації, “Соколи”, 
“Луги”, “Каменярі”. Тому 28 вересня 1937 р. відбулося спільне засідання президії конгресового 
комітету до складу якого входили представники “Сокола-Батька”, “Великого Лугу”, “Орлів”, 
“Каменярів”, також було запрошено С. Гайдучка у справі репрезентації усіх українських 
спортивно-руханкових організацій на конгресі української культури 1938 р. [37, арк. 7]. 

Отже, “Просвіті” Західної України належить особлива роль у сфері пропагування 
українознавства, що виступало складовою частиною культурно-освітньої праці товариства, 
сприяло формуванню національної самосвідомості й культурного поступу інституції, 
консолідувало широкий загал українства, посідало чільне місце у навчально-виховному процесі 
фахових господарських шкіл, курсів, роботі з молоддю, проведенні наукових конференцій. 
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В статье исследована роль и значение украиноведения в системе культурно-образовательной 
деятельности “Просвиты” в Западной Украине в межвоенный период, раскрыта роль Главного 
отдела общества, филиалов, читален и других украинских институтов в его популяризации и 
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