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Тема уроку: Культурне життя на західноукраїнських теренах 

Матеріал уроку: 

 

1. Культурне життя на західноукраїнських землях, що знаходилися під владою Польщі, Румунії та 

Чехо-Словаччини, мало свої особливості. Провідне місце в розвитку національної культури на 

західноукраїнських землях належало Галичині, особливо Львову. Тут зберігалися національні самобутні 

традиції, формувалися кадри національної інтелігенції. 

2. Великий вплив на культурне життя краю мала асиміляторська політика урядів Польщі та Румунії. 

Найбільш згубно ця політика відбилася на стані народної освіти. 

3. На теренах Східної Галичини і Волині на початок 20-х років існувала досить широка мережа 

українських шкіл близько 2,5 тисячі, що охоплювала більшу частину україномовного населення. Проте 

вже на початок 30-х років у Східній Галичині українських шкіл залишилося 360, а на Волині лише 4. 

Натомість з`явилося понад 2 тисячі двомовних шкіл (украквістичних), що мали сприяти полонізації 

українського населення. Ще гірше становище було на Буковині, що входила до складу Румунії. На 1924 

р. тут не залишилося жодної української школи. 

4. На цьому тлі цілком інакше виглядав стан народної освіти в Закарпатті, що знаходилося під 

владою Чехо-Словаччини. Тут функціонувало 463 українські школи, які фінансувалися чеським урядом. 

Проте серйозною проблемою у цих школах була мова викладання. Попервах викладання в них велося 

на русинській мові. Але після мовної дискусії середини 20-х років викладання в них перевели на 

літературну українську мову. 

5. Велику допомогу в організації народної освіти на західноукраїнських землях надавали 

товариства „Просвіта” і „Рідна школа”. Крім того ці та інші товариства утримували велику мережу 

читалень, дитячих садків, курсів тощо. 

6. Заснування національних вищих навчальних закладів було для західноукраїнської інтелігенції 

однією з форм визвольної боротьби. Без дозволу і проти волі польського уряду у Львові існували 

Український університет (1921-1925) та Вища політехнічна школа. На базі греко-католицької семінарії 

з ініціативи митрополита А.Шептицького було створено Львівську богословську академію єдиний у 

Західній Україні легальний вищий навчальний заклад із українською мовою навчання. 

7. Істотну роль у поповненні західноукраїнської інтелігенції відігравали чеські вузи. У 1921 р. до 

Праги з Відня переїхав Український вільний університет. Наступного року в Подебрадах відкрито 

Українську господарську академію. На Закарпатті існував лише один вищий навчальний заклад 

Богословський ліцей. 

8. У 20-30-ті роки на західноукраїнських землях продовжувало існувати Наукове товариство ім. 

Т.Шевченка (НТШ), яке мало високий авторитет у світовій науці. 

9. На західноукраїнських землях діяла велика група видатних українських літераторів (В.Стефаник, 

М.Черемшина, Є.Маланюк. У. Самчук, Б.-І. Антонич, О. Теліга та інші) та живописців (І. Труш, О. 

Новаківський, П. Холодний та інші). 

 

Домашнє завдання: написати конспект у робочий зошит!!! 

 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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