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РАДЯНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
У ДРОГОБИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1939 – 1941)1

У статті проаналізовано заходи радянської влади, спрямовані на організа-
цію освіти дорослих у Дрогобицькій області України впродовж 1939 – 1941 рр. 
Встановлено, що влада створила розгалужену систему різних типів навчаль-
них установ для дорослих: шкіл і гуртків з ліквідації анальфабетизму, вечірніх 
шкіл, фахових курсів та гуртків підвищення кваліфікації. Акцентовано не лише 
на освітній місії цих установ, але показано їхнє завдання щодо комуністичної 
індоктринації місцевого населення. Зроблено спробу визначити ефективність 
роботи навчальних установ для дорослих.
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SOVIETIZATION OF THE SYSTEM OF ADULT EDUCATION 
IN THE DROHOBYCH REGION (1939 – 1941)

The activities of the Soviet government regarding the organization of adult edu-
cation in Drohobych region of Ukraine in 1939 – 1941 are analyzed in this article. 
The government established a diversified system of various types of adult education 
institutions: schools and educational circles for the elimination of illiteracy, evening 
schools, professional courses and advanced training groups. This was done with a 

1 Публікація містить результати досліджень, проведених при грошовій підтримці Державного фонду 
фундаментальних досліджень за конкурсним проектом, договір Ф77/80–2018
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dual purpose: 1) to ensure the formation of communist consciousness among adults; 
2) to prepare workers for the work in Soviet enterprises, organizations and institutions. 
In 1940 for all western regions of Ukraine a unified system for organizing non-literate 
learning was established, with clear timelines for the beginning and end of the school 
year. Soviet historians write that in 1940 in Drohobych region 14 600 illiterate people 
were taught to read and write. The authors have doubts about these conclusions. The 
authors have tried to determine the effectiveness of adult education. They conclude 
that the effectiveness of the circles for the elimination of illiteracy was minimal. The 
memoirs of people, who mention that the teaching of illiterates was hardly carried 
out, are given in this article. The creation of evening schools for adults, the organiza-
tion of training courses, in special courses for the study of the Ukrainian language, is 
positively estimated by the author of this article.

Key words: Sovietization, adult education, Drohobych region, elimination of 
illiteracy.

Постановка проблеми. Проблема освіти дорослих особливо актуалі-
зувалася на сучасному етапі розвитку цивілізованого суспільства. Зокрема, 
у педагогічній науці з’явився новий напрям досліджень – педагогічна 
(освітня) акмеологія, що будується на широких міждисциплінарних засадах.  
У контексті таких інтелектуальних віянь з’являється необхідність просте-
жити історію становлення системи освіти дорослих в Україні, яка сягає своїм 
корінням у часи появи освітніх курсів різного профілю (друга половина 
ХІХ ст.), масової ліквідації неписьменності серед дорослих (20 – 30-ті рр.  
ХХ ст.). На західних землях України, зокрема й Дрогобиччині, система освіти 
дорослих була розгорнута після включення регіону до складу СРСР. Звісно, еле-
менти цієї системи з’явилися в краї ще наприкінці ХІХ ст. як результат гро-
мадської ініціативи Церкви, культурно-освітніх товариств, частково політичних 
партій та організацій тощо. Проте зі встановленням радянського тоталітарного 
режиму до цього процесу долучилася держава як системоутворювальний чин-
ник, що надав освіті дорослих масового і структурованого масштабу. Перший 
етап становлення такої системи у нашому краї припадає саме на початковий 
період утвердження радянського режиму (1939 – 1941).

Аналіз досліджень. Уже в перші післявоєнні роки почали з’являтися праці 
присвячені радянським перетворенням у сфері освіти на приєднаних у 1939 р. 
західноукраїнських землях (Іванова, 1950). Власне у радянській історіографії 
цей аспект висвітлено найповніше, але з відповідними ідеологічними субстра-
тами. Так у працях В. Варецького (Варецький, 1960), С. Гутянського (Гутян-
ський, 1960), І. Кошарного (Кошарний, 1957; Кошарний та ін., 1957; Кошарний, 
1975), В. Літянського (Літянський, 1957), Т. Соколовської (Соколовська, 1957) 
та інших акцентується увага на заходах радянських властей щодо освіти дорос-
лого населення у рамках гуртків, курсів, вечірніх шкіл тощо. Сучасні дослід-
ники В. Ковалюк (Ковалюк, 1993), О. Гуменюк (Гуменюк, 2008) здебільшого 
викривають політико-ідеологічні аспекти організації радянськими властями 
освіти дорослих у західних областях України. У цьому ж річищі працюють і 
польські вчені (Bonusiak, 2006; Czop, 1999; Hryciuk, 2000; Trela-Mazur, 1997), 
котрі переважно вказують на негативні культурно-освітні наслідки радянізації 
для польського населення регіону. Назагал, констатуємо відсутність у сучасній 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 18, 2018214 Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 18, 2018214

Iсторiя

історіографії досліджень, присвячених радянізації освіти дорослих на теренах 
Дрогобиччини у період початкового утвердження радянського режиму. 

Мета статті – проаналізувати заходи радянських властей щодо організації 
і функціонування системи освіти дорослих у Дрогобицькій області впродовж 
вересня 1939 – червня 1941 рр.

Виклад основного матеріалу. Організація системи освіти дорослих дик-
тувалася як політичними, так і економічними потребами. Більшовицька влада 
намагалася забезпечити собі формування комуністично свідомого і більш-менш 
фахово підготовленого робітника за допомогою створення різних типів навчаль-
них установ: шкіл і гуртків з ліквідації анальфабетизму, вечірніх шкіл, фахових 
курсів та гуртків підвищення кваліфікації.

Одним із важливих і першочергових завдань радянських органів влади 
у галузі народної освіти в західних областях була ліквідація неписьменності. 
Однак не варто трактувати турботу про письменність місцевого населення лише 
як позитивний аспект соціальної політики радянської держави. У лікнепі біль-
шовики також бачили шлях до поширення ідеологічного впливу на маси, часто 
цитуючи слова В. Леніна: «Неписьменна людина стоїть поза політикою». Тому 
задля політизації особистості, точніше перетворення у прихильника єдиної в 
країні партії, доцільно було навчити її читати та писати, щоб «відкрити ворота» 
у свідомість більшовицькій друкованій пропаганді.

На час встановлення радянської влади на тій території колишніх Львів-
ського та Станіславського воєводств, яка пізніше увійшла до Дрогобицької 
області, налічувалося 181 тис. неписьменних, з них у Дрогобицькому повіті – 
7 тис. Нова влада доволі швидко приступила до організації лікнепу. Уже при 
повітових тимчасових управліннях були сформовані комісії з ліквідації 
неписьменності, які передусім займалися створенням спеціальних лікнепів-
ських гуртків і шкіл. Наприклад, у перший же місяць у Дрогобицькому повіті 
організовано школи, гуртки і курси для ліквідації неписьменності на заводах 
«Польмін», «Галіція», при школі № 6 у Дрогобичі, а також селах Орів-Зимівки, 
Рибник, Ясениця Сільна, Колпець, Гаї Нижні, Гаї Вижні, Раделич, Болехівці.  
У цих школах на початок грудня 1939 р. навчалося приблизно 500 осіб (Швець, 
1939: 2; Кошарний, 1957: 252–253). Стільки ж навчалося в організованих на 
всіх нафтокопальнях Борислава вечірніх школах з ліквідації неписьмен-
ності і малописьменності (Вечірні школи, 1940: 4). На кінець грудня 1939 р. 
у Дрогобицькому повіті було створено ще 27 вечірніх курсів для ліквідації 
неписьменності, зокрема в Дрогобичі при школах № 3, 6, 8 (Сидоров, 1939: 3).  
Загалом до кінця 1939 р. в області, за даними І. Кошарного, функціонувало 
465 шкіл з ліквідації неписьменності, які охоплювали 19 700 осіб, та 150 шкіл 
для малописьменних, де навчалося 4 тис. осіб (Кошарний, 1957: 253). З них 
лише на Стрийщині, за даними тамтешнього секретаря повіткому КП(б)У 
А. Кулика, організовано 61 школу для дорослих, в яких 135 вчителів навчали 
2 300 неписьменних і 1 541 малописьменних (Кулик, 1939: 2), а на Самбір-
щині у січні 1940 р. нараховувалося 77 шкіл для навчання неписьменних і 
малописьменних, що охоплювали понад 2 000 осіб (По сторінках, 1940: 4). 
Однією з найбільших була школа у селі Ракове, де налічувалося 130 анальфа-
бетів (Кріль, 2010: 53–54).
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У 1940/41 навч. році робота з ліквідації неписьменності та малописьменності 
розгорнулася в усіх районах Дрогобицької області. 1940 року для всіх західних 
областей була встановлена єдина система організації навчання неписьменних 
та малописьменних, визначені чіткі терміни початку і закінчення навчального 
року, що вносило певний порядок в роботу цих шкіл (Кошарний, 1957: 253). 
До справи ліквідації неписьменності, крім вчителів, залучалась широка громад-
ськість, передовсім представники інтеліґенції. Згідно з твердженнями радянських 
істориків, протягом перших восьми місяців існування нової влади на Дрогобич-
чині свою неписьменність ліквідували 14 600, а до кінця 1940 р. аж 24 600 осіб 
(Кошарний, 1957: 253; Кошарний та ін., 1957: 173; Літянський, 1957: 16). Зау-
важимо, що такі високі результати, очевидно, почерпнуті з партійно-державних 
звітів та періодики, але вони аж ніяк не відображають реальну ефективність 
боротьби з анальфабетизмом. Зрештою, як правильно зауважив В. Бонусяк, на 
сьогодні в історичній та історико-педагогічній науках це питання не досліджено  
(Bonusiak, 2006: 315). Спогади ж свідчать, що курси часто проводилися «для 
галочки». Уже під час нацистської окупації вчитель М. Синиця в часописі «Сам-
бірські вісті» (1.11.1941 р.), описуючи роботу курсів неписьменних та малопись-
менних, згадував: «Інколи на обнятих списком обов’язаних відвідувачів являлося 
заледве кілька і то все свіжі, а було й зовсім ніхто не прийшов. Метою курсів 
була головно пропаганда. З роботи здавав учитель щомісяць письмовий звіт, зви-
чайно в рожевих красках, що тільки-то «студентів» покінчили курси з таким-то 
успіхом… До цеї роботи так курсанти, як учитель, ставились з обридженням…» 
(Синиця, 1941: 2). Один із мешканців с. Добрівляни у дрогобицькій газеті «Вільне 
слово» (25.07.1941 р.), розповідаючи про лікнеп, зазначав, що, згідно зі звітами 
сільради, 95 % анальфабетів ліквідували свою неписьменність, однак, насправді 
жодна людина не навчилася читати і писати (Я.К., 1941: 2).

Поруч із розгортанням роботи з ліквідації неписьменності та малописьмен-
ності в області створювалися вечірні семирічні і середні школи для дорослих. 
Систему радянської середньої освіти дорослих, як відомо, було реорганізовано 
у липні 1936 р. й утворено два типи шкіл: неповна середня школа дорослих – на 
базі початкової школи (4 класи) з трирічним терміном навчання; середня школа 
дорослих на базі НСШ (7 класів) також з трирічним терміном навчання (Народна 
освіта, 1967: 257).

Перші середні школи для дорослих були створені у Дрогобичі та Борис-
лаві. Уже 1 грудня 1939 р. з’явилося повідомлення про відкриття відділом 
народної освіти в Дрогобичі з 6 грудня у будинку гімназії й ліцею з україн-
ською мовою навчання № 1 загальноосвітньої середньої школи для дорос-
лих віком 16 – 32 роки. Підкреслювалося, що навчання проводитиметься 
за програмами 5 – 10-х класів, які відповідають 5 – 6 класам вселюдських 
шкіл та чотирьом класам загальноосвітньої гімназії (Оголошення, 1939: 2). 
Уже на середину грудня в ній працювало 12 учителів та навчалося 307 осіб  
(Гуртки, 1939: 4; Донець, 1940: 4). Приблизно тоді ж постала вечірня середня 
школа для дорослих і в Бориславі, де на січень 1940 р. здобувало освіту 
400 робітників та службовців (Вечірні школи, 1940: 4).

Неповні середні школи для дорослих були відкриті, зокрема, у Стрию 
(Кулик, 1939: 2), селі Бережниця Королівська Жидачівського району  
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(Гамлій, 1941: 3), а в Дрогобичі, згідно з постановою Раднаркому УРСР від 
19 грудня 1939 р., у приміщенні «Народного дому» організовано вечірню 
музичну школу для навчання дорослих без відриву від виробництва (Куль-
турне життя, 1995: 70). Загалом у 1939/40 навч. році в області нараховувалося 
17 вечірніх шкіл для дорослих. Уже на вересень 1940 р. на Дрогобиччині пра-
цювало 32 (8 середніх та 24 семирічних) школи для дорослих, в яких навчалося 
3 954 особи без відриву від виробництва. Протягом 1940/41 навч. року їх кіль-
кість зросла до 36 (Кошарний та ін., 1957: 171; Літянський, 1957: 16).

Поступово набувала поширення і курсова система навчання, спрямована на під-
вищення кваліфікації працівників. Зазвичай, їх організовували та проводили уста-
нови та організації, що потребували більш підготовлених кадрів. Наприклад, для 
підвищення кваліфікації бухгалтерів Дрогобича обласний фінвідділ у грудні 1939 р. 
організував курси, на яких навчалися головні бухгалтери майже усіх установ міста 
(Курси, 1940: 2). Незабаром Обласна споживча спілка організувала курси підготовки 
кооперативних кадрів, однак замість запланованих 210 курсантів там навчалося 
98 осіб. З цього приводу було прийнято постанову бюро обкому від 4 квітня 1940 р., 
згідно з якою голова Облспоживспілки Волков зобов’язувався протягом 10 днів піді-
брати з числа «перевірених робітників, селян, інтелігенції» курсантів і довести їх 
кількість до 210 осіб (ДАЛО. Ф. 5001. Оп.1. Спр. 19. Арк. 140–141). Цікаво, що для 
багатьох працівників польської та єврейської національностей утворювали гуртки 
з вивчення української мови. Наприклад, у листопаді 1939 р. при клубі села Нове 
Місто Добромильського району почав працювати саме такий гурток, в якому навча-
лося 53 особи, переважно поляки і євреї (Вивчають, 1940: 4).

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що більшовицька влада доволі швидко 
створила розгалужену систему різних типів навчальних установ для дорослих: 
шкіл і гуртків з ліквідації анальфабетизму, вечірніх шкіл, фахових курсів та 
гуртків підвищення кваліфікації. Безумовно, позитивним явищем стало ство-
рення вечірніх шкіл для дорослих, а також курсової системи навчання, які, 
однак, попри сприяння загальному та професійному освітньому рівню місцевого 
дорослого населення, все ж були вагомим засобом комуністичної індоктринації. 
Ефективність роботи навчальних установ для дорослих визначити доволі важко, 
але є всі підстави вважати, що оголошені владою та підхоплені радянськими 
істориками твердження про успішні результати, наприклад, подолання непись-
менності серед дорослих, є доволі сумнівними або й зовсім сфальшованими. 
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