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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Двосторонні українсько-польські                     

відносини − невід’ємна сторінка багатотомного видання «книги спадщини» обох 

народів, що насичена політичними та соціокультурними подіями, які на сучасному 

етапі розвитку розглядаються крізь призму національної ідентичності та історичної 

пам’яті кожної з держав. Стратегічне регіональне партнерство України та Польщі 

відіграє надзвичайно важливу роль у розв’язанні назрілих суперечностей та 

формуванні спільного плацдарму майбутніх пріоритетів розвитку країн у контексті 

євроінтеграційних процесів. Вирішення цього питання полягає в необхідності 

налагодження конструктивного діалогу міжнародного рівня, шляхом спільного 

обговорення історичних фактів та конфліктних проблем щодо інтерпретації сторінок 

історії.              

Стабільність відносин та двостороннє партнерство між Україною та Польщею 

суттєво вважливе для вивчення історичних процесів минулих поколінь, здійснення 

глибокого наукового аналізу, характерних для того періоду закономірностей, та 

формування об’єктивних висновків у питаннях взаєморозуміння, примирення й 

толерантності обох народів відповідно до історичних реалій. Одним із провідних 

напрямків українсько-польських відносин виступає освітня сфера, наукове 

співробітництво та чисельні спільні напрацювання дослідників. Вивчення досвіду 

освітньої політики сусідньої європейської країни Польщі, значно актуалізує питання 

реформування національної освіти за світовими стандартами та сприяє ефективному 

розв’язанню назрілих проблем у цій галузі.            

Важливість дослідження визначається ще й тим, що до складу Другої Речі 

Посполитої, зокрема Волинського воєводства, входили етнічні українські землі з 

абсолютною більшістю українського населення. Це зумовлює зростання інтересу 

серед дослідників до проблем спільного історичного минулого двох народів. У 

цьому контексті неабиякої актуальності набуває питання вивчення переваг та 

недоліків державної політики Другої Речі Посполитої як мононаціональної країни, 

що намагалася вирішити складне національне питання, зокрема і через освітню 

галузь. Вартий уваги й досвід відродження та організації професійно-технічного 

навчання як одного з найбільш важливих напрямків у підготовці фахівців для 

відбудови економіки Польської держави відповідно до викликів часу.       

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри історії Центральної 

та Східної Європи історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Напрям дисертаційного дослідження є складовою частиною 

наукової теми історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки 

цивілізаційного вибору» (державний реєстраційний номер 16БФ046-01). 

Мета дослідження полягає в комплексному аналізі державної політики Другої 

Речі Посполитої в галузі освіти на території Волинського воєводства в 1921−1939 

рр. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання: 



 

 

 схарактеризувати стан наукової розробки теми та репрезентативність 

джерельної бази дослідження; 

 простежити організаційно-адміністративні тенденції становлення та 

функціонування системи органів державного управління Другої Речі 

Посполитої на території Волинського воєводства, зокрема державних органів 

управління освітою;  

 визначити зміст і напрямки державної політики Другої Речі Посполитої в 

освітній галузі за часів урядування національних демократів (ендеків); 

 проаналізувати зміни в освітній сфері в період режиму «санації»; 

 розкрити особливості освітньої політики польської влади стосовно національних 

меншин (євреїв, чехів, росіян, німців), що проживали на території Волинського 

воєводства в 1921−1939 рр.; 

 з’ясувати роль приватного шкільництва в системі функціонування навчальних 

закладів та виховання молоді.   

Об’єктом дослідження виступає державна політика Другої Речі Посполитої в 

галузі освіти, що здійснювалася польською адміністрацією на території 

Волинського воєводства в 1921−1939 рр.    

Предметом дослідження є особливості впровадження та реалізації освітньої 

стратегії розвитку польської держави в навчальних закладах на теренах Волині 

міжвоєнного періоду, та засадничі мотиви діяльності мережі початкових, середніх та 

професійних навчальних закладів відповідно до поставлених завдань польської 

влади.  

Хронологічні рамки дисертації визначено її тематичною спрямованістю та 

завданнями й охоплюють період з 1921 по 1939 рр. Вибір нижньої межі зумовлено 

завершенням польсько-радянської війни та остаточним приєднанням етнічних 

земель Західної Волині до складу Польської держави за умовами Ризького договору. 

Верхня межа обумовлена початком Другої світової війни та розгромом Другої Речі 

Посполитої у вересні 1939 р.  

Географічні межі дослідження охоплюють територію створеного 1921 р. 

Волинського воєводства з центром у Луцьку, до складу якого згідно з 

адміністративно-територіальним поділом Другої Речі Посполитої входило 11 

повітів. 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів історичної науки. Методологічну основу 

дисертаційного дослідження становлять принципи історизму та наукової 

неупередженості, комплексності та системності. Залежно від виконання поставлених 

завдань використовувалися статистичний, порівняльно-історичний, проблемно-

хронологічний, логічний методи, що доповнювали один одного. 

Статистичний метод використовувався для визначення чисельності закладів 

початкової, середньої та професійної освіти, які функціонували на теренах 

Волинського воєводства, а також з метою встановлення результатів впровадження 

польських освітніх реформ державного зразка та підрахунку кількості осіб, 

охоплених навчанням.       



 

 

Порівняльно-історичний метод сприяв розкриттю особливостей організації 

освітнього процесу на території Волинського воєводства, а проблемно-

хронологічний метод використовувався для з’ясування причин зміни політики 

польської влади після «травневого перевороту» 1926 р. Методи класифікації та 

періодизації були використані при аналізі історіографії й узагальненні джерельної 

бази дослідження, що дозволило всебічно розглянути особливості державної 

політики Другої Речі Посполитої в галузі освіти. 

Застосовані методи порівняльного аналізу, періодизації, класифікації, 

систематизації базуються на пріоритеті документальних фактів. У своїй сукупності 

вони стали важливим механізмом для розкриття поставленої мети. Під час 

дослідження також використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу, 

узагальнення тощо. 

Наукова новизна полягає в таких положеннях:  

уперше:  

 здійснено ґрунтовну характеристику польської нормативно-законодавчої 

бази з питань освіти міжвоєнного періоду на Волині;    

 систематизовано та проведено комплексний аналіз державної політики в 

галузі професійної освіти на прикладі Волинського воєводства впродовж 

1921−1939 рр.;  

 введено до наукового обігу низку архівних матеріалів та раніше не 

опублікованих джерел;  

уточнено: 

 роль та функції державних органів управління освітою на території 

Волинського воєводства; 

 концептуальні засади діяльності закладів початкової та середньої освіти 

на волинських землях упродовж міжвоєнного періоду; 

 особливості розвитку освіти національних меншин (євреїв, чехів, німців, 

росіян) на Волині та ключову роль приватного шкільництва в цьому 

процесі; 

отримали подальший розвиток: 

 наукові дослідження освітньої концепції за часів уряду Партії народної 

демократії (ендеків);     

 аналіз ролі освітньої концепції Г. Юзевського у формуванні державної 

політики в галузі міжнаціональних відносин на теренах Волині; 

 наукові уявлення про значимість приватної освіти у збереженні історико-

культурної самобутності національних меншин. 

Практичне значення отриманих результатів роботи зумовлене тим, що 

матеріали дисертаційного дослідження можуть використовуватись при підготовці курсів 

лекцій та узагальнювальних праць з історії України та Польщі, історії освіти ХХ ст. 

Робота також сприятиме подальшому розвитку українсько-польських 

міждисциплінарних досліджень, допоможе краєзнавцям у проведенні дослідницької 

роботи наукових інституцій, музейних установ та навчальних закладів різних рівнів. 

Апробацію результатів дисертації здійснено шляхом оприлюднення її 

основних положень та висновків у доповідях і тезах виступів на наукових 



 

 

конференціях: VІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Дні науки 

історичного факультету 2013» (Київ, 2013); VІ Волинська всеукраїнська історико-

краєзнавча конференція (Житомир, 2013); Міжнародна науково-практична 

конференція «Києвознавчі читання: історичні  та  етнокультурні  аспекти» (Київ, 

2014); ХІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна 2014» (Київ, 2014); ІХ Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених (до 150-річчя з дня народження 

М. С. Грушевського) «Дні науки історичного факультету 2016» (Київ, 2016);             

Всеукраїнська наукова конференція (до 20-річчя прийняття Конституції України) 

«Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (Дніпро, 2016).   

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 11 наукових 

праць, зокрема 4 статті у фахових виданнях, визначених переліком ДАК МОН 

України, 1 – у закордонному виданні та 6 тез доповідей на наукових міжнародних та 

всеукраїнських конференціях. 

Структура роботи та послідовність викладу матеріалу обумовлено логікою 

проблеми, її змістом, метою та завданнями дослідження. Дисертація складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (325 

позицій на 34 сторінках та додатків (на 43 сторінках). Загальний обсяг роботи 

дисертаційного дослідження складає 260 сторінок, з них основного тексту − 175 

сторінок.  
  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційного дослідження, 

її зв’язок з науковими програмами, планами і темами. Визначено об’єкт, предмет, 

мету й завдання наукової роботи, сформульовано методологічні принципи 

дослідження. Також у вступній частині аргументовано наукову новизну та 

практичне значення дисертації, окреслено відомості про апробацію результатів 

дослідження.  

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 

визначено та проаналізовано ступінь наукової розробки обраної теми та 

схарактеризовано джерельну базу дослідження. 

Підрозділ 1.1. «Історіографія» присвячено аналізу наукових праць                                

з досліджуваної тематики. Аналіз історіографії проведено за хронологічними та 

проблемно-тематичними принципами. Встановлено, що стан висвітлення питання 

державної політики польської влади на Волині міжвоєнного періоду в галузі освіти, 

свідчить про недостатнє, порівняно з польською, розкриття цієї теми у вітчизняній 

історіографії. 

Огляд наукової літератури доцільно здійснювати шляхом умовного поділу 

історіографії на дві відповідні групи: українську і зарубіжну, переважно польську. 

За хронологічним принципом українську історіографію можна розділити на                            

3 періоди: українських авторів, які до 1939 р. мешкали на території Польщі; 

радянський період; сучасна українська історіографія. 

Наукові доробки авторів 1-ї групи присвячено дослідженню проблем 

міжнаціональних відносин Польської держави, де вони обґрунтовували потребу 



 

 

розв’язати національну проблему на основі принципу самовизначення націй. 

Водночас історія українсько-польських відносин висвітлювалася крізь призму 

загальнонаціональних завдань. 

Радянський період вивчення теми характеризувався заполітизованістю та 

упередженими поглядами й оцінками вчених. Загальний аналіз їхніх праць свідчить, 

що головним об’єктом дослідження були проблеми соціально-економічної історії 

Волині та революційно-демократичного руху на її теренах. Водночас питання 

освітньої політики польського уряду набуло другорядного значення і висвітлено 

досить побіжно. Особливістю студій 1950−1980-х рр. є вплив класового підходу та 

марксистсько-ленінської ідеології.  

Після проголошення Україною державної незалежності історична наука 

звільнилася від ідеологічного навантаження. Зокрема, розпочалась активна розробка 

тем, пов’язаних зі становищем українців у Другій Речі Посполитій, активізовано 

вивчення польсько-українських відносин у міжвоєнний період та багатьох інших 

аспектів історії Польської держави, які раніше не викликали широкого інтересу. 

Водночас більшість фахівців зосередила увагу переважно на процесах, що 

відбувались у Галичині та на загальних питаннях становища української спільноти в 

Польській державі. Одним із найвідоміших сучасних дослідників Польщі та 

польсько-українських відносин вважається Л. Зашкільняк, який разом із 

М. Крикуном є автором фундаментальної праці «Історія Польщі. Від найдавніших 

часів до наших днів»1.  

Вагомий внесок у дослідження історії Польщі зробили Л. Алексієвець і 

О. Парнета2, які простежили зміни в суспільно-політичній ситуації в міжвоєнній 

Польщі, проаналізували процес розбудови її державно-політичної системи, 

особливості суспільно-політичного життя, а також детально розглянули проблему 

формування кордонів відродженої Польщі. 

Серед праць, присвячених інституційному становленню системи шкільної 

освіти в Другій Речі Посполитій, впливу освітніх реформ на розвиток шкільництва,  

а також впровадженню польської національної політики в шкільництві на території 

східних воєводств, варто вказати на роботи Ю. Крамара, М. Кучерепи, А. Венгера, 

В. Панасюка, С. Пономаренко, А. Свинчука та ін.3. Питання професійного 
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 Зашкільняк Л. О. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун. – Львів : 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. – 759 с. 
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307. 
3
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важкі питання. – Варшава, 1998. – Т. 2. – С. 11–27; Венгер А. Г. Реалізація національної політики в східних 

воєводствах Другої Речі Посполитої в галузі шкільництва на поч. 20-х рр. ХХ ст. / А. Венгер // Гуманітарний журнал. 

– 2011. – № 3–4. – С. 211–215; Панасюк В. В. Національно-освітня політика волинських воєвод Г. Юзевського та А. 

Гавке-Новака (1928–1939) / В. Панасюк // Друга світова війна і доля народів України: матеріали ІІ Всеукр. конф. м. 

Київ, 30–31 жовтня 2006 р. – К. : Зовнішторгвидав, 2007. – С. 343–358; Пономаренко С. Є. Діяльність Волинської 

шкільної кураторії в документах (1919–1939 рр.) / С. Є. Пономаренко // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – 

Серія: історичні, філологічні, філософські науки. – Луцьк, 2003. – Вип. 10. – С. 49–53; Свинчук А. Національна 

політика польської держави періоду санаційного режиму на Західній Україні / А. В. Свинчук // Науковий вісник ВДУ 

ім. Лесі Українки. – Серія: історичні науки. – Луцьк, 1997. – Вип. 2. – С. 17–21.  



 

 

шкільництва на території Волинського воєводства в міжвоєнну добу певною мірою 

висвітлено в праці В. Доброчинської1.  

Зокрема, проблеми суспільно-політичного, культурного та освітнього життя 

національних меншин на Волині в міжвоєнний період досліджували: М. Гон 

(єврейське питання); С. Шульга (життя чехів); В. Надольська, М. Костюк2 

(становище німців).  

На відміну від українських науковців, польські вчені присвятили дослідженню 

освітньої політики Другої Речі Посполитої на теренах Волинського воєводства та на 

загальнодержавному рівні значно більше уваги.  

Наукові праці зарубіжних авторів, аналогічно до української історіографії, 

доцільно розглядати за хронологічним принципом з відповідним розподілом                

на 3 групи. До 1-ї групи відносимо дослідження періоду Другої Речі Посполитої.            

До 2-ї – наукові студії, написані після Другої світової війни – період Польської 

Народної Республіки. До 3-ї – сучасний період, що розпочався в 1990 р. після 

повалення прорадянського режиму. 

У дослідженнях науковців періоду Другої Речі Посполитої увагу зосереджено 

на питаннях освіти загальнодержавного рівня та становищі національних меншин у 

польській державі. При цьому, переважна більшість робіт має досить суб’єктивний 

характер. Окрему статистичну інформацію з питань освіти та інших аспектів життя 

неполяків представлено в роботах Ейсуда, Л. Василевські, А. Кришінські та 

З. Ціхоцької-Петражицької3. У дослідженні Ф. Слівінського4 докладно описано 

структуру адміністративної вертикалі в організації шкільництва в Другій Речі 

Посполитій. Зокрема, ідеологи національної демократії Р. Дмовський, С. Грабський, 

Є. Гертиха5 доводять необхідність національної асиміляції меншин як передумови 

до побудови могутньої Польської держави. У той час ідеологи польських соціалістів 

T. Голувко та К. Сроковський6 відстоювали ідеї «державної асиміляції» та бачили 

майбутню державу у вигляді федерації народів.  

Вагоме значення дослідженню проблеми шкільництва та освіти польські вчені 

почали приділяти вже у період Польської Народної Республіки. Тоді з’являються 
                                                 
1
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вітчизняної та всесвітньої історії : наук. вісн. Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2008. – Вип. 14. – С. 123–129. 
2
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Л. Й. Младанович, С. Г. Кратофіл, С. А. Шульга; пер. М. А. Юхтовського-Шпака. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008. – 
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В. Надольська // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. пр. Вип. 16. / ред. А. Г. Слюсаренко. – К.: УНІСЕРВ, 2004. – 

С. 114–119; Костюк М. П. Німецькі колонії на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / М. П. Костюк. – Тернопіль 

: Підручники і посібники, 2003. – 384 с. 
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4
 Śliwiński F. Organizacja władz szkolnych i szkolnictwa wszystkich stopni w Polsce Odrodzonej. – Warszawa : Książnica 

Atlas, 1929. 
5
 Dmowski R. Polityka narodowa w odbudowanym państwie / R. Dmowski. – W., 1939. – 123 s.; Grabski S. Z zagadnień 

polityki narodowo-państwowej / S. Grabski. – W. : Nakladem księgarni wydawniczej L. Igla, 1925. – 58 s.; Giertych J. O 

program polityki kresowej / J. Giertych. – W.: Polityka, 1932. – 164 s.  
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праці Є. Томашевського, А. Хойновського, М. Папєжинської-Турек, Р. Тожецького1 

про польську національну політику щодо національних меншин та освітню політику 

як одного з інструментів її реалізації. Питання освіти національних меншин також 

досліджували М. Іваницький та С. Мауерсберг2. У своїх працях автори приділяють 

увагу українському початковому шкільництву на Волині в 20–30-х рр. ХХ ст., однак 

часто обмежуються лише констатацією загальновідомих фактів. 

Вивченню освіти та організації шкільництва у Другій Речі Посполитій на 

загальнодержавному рівні присвячені студії М. Фалського, К. Тжебатовського, 

В. Менджецького3.  

Особливістю досліджень польських науковців у 1990-х рр. стало розширення 

уваги до становища національних меншин у Другій Речі Посполитій та їхніх 

стосунків з центральною владою. Натомість одним із головних напрямків наукового 

пошуку стала розробка освітнього питання.  

У роботах Х. Халупчака та Р. Домбровського4, висвітлено головні тенденції 

польської урядової політики стосовно національних меншин. Зокрема, культурно-

освітнє життя євреїв досліджував Б. Гальчак, чехів − Є. Томашевський, німців – 

А. Котовський5. 

Окремо доцільно зупинитися на дослідженні В. Ямрожека6, який зосередив 

увагу передусім на питаннях педагогіки та ідеологічному підґрунті освітньої 

системи польської держави. Найбільш інформативними для розкриття проблемам 

освіти національних меншин у Другій Речі Посполитій є роботи У. Вроблевської, 

Р. Станкевича, Є. Власюка7, їх присвячено відносинам польської влади з усіма 
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національними меншинами у сфері освітньої політики. Загальна інформація для 

вивчення освітньої політики на землях Волинського воєводства міститься в 

дослідженнях П. Ціхорацького та Т. Снайдера1.  

Порівняльний аналіз зарубіжної та української історіографії дозволяє зробити 

висновок, що польські дослідники приділили значно більше уваги питанням 

освітньої політики Другої Речі Посполитої міжвоєнного часу як на 

загальнодержавному рівні, так і на землях Волинського воєводства. Також зарубіжні 

науковці ширше розкрили аспекти шкільної освіти німців, євреїв, чехів, які 

проживали на території Волинського воєводства. Натомість у вітчизняній 

історіографії тема освітньої політики польської влади на Волині в 1921−1939 рр. не 

знайшла належного висвітлення та не стала предметом цілісного історичного 

дослідження. Наукові доробки, що існують на теперішній час, лише частково 

висвітлюють поодинокі аспекти зазначеного питання. 

Вищеназвані факти актуалізують використання різноманітної джерельної бази 

для якнайширшого та неупередженого розкриття державної політики польської 

влади в освітній сфері на землях Волині міжвоєнного періоду.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» здійснено огляд основних груп джерел, на 

основі яких було проведено наукове дослідження. Основний масив використаних 

джерел класифіковано за таким принципом: архівні матеріали, опубліковані 

документи та збірники державних законодавчо-нормативних документів, 

статистичні збірники державних органів влади, періодичні видання 

загальнодержавного та місцевого рівнів, публіцистично-полемічні видання та 

мемуарна література.  

Архівні матеріали для зручності вивчення розділено автором на українські та 

закордонні (польські). Відповідно, у центр уваги було покладено вивчення 

документів, що зберігаються в архівосховищах України та Республіки Польща. 

Найбільш важливе значення для повноти розкриття наукової проблеми та 

досягнення поставлених у дисертації цілей мають фонди Архіву нових актів у 

Варшаві (Archiwum Akt Nowych w Warszawie) та Державного архіву Волинської 

області (далі − ДАВО). Зокрема, більш глибокому розкриттю теми сприяли такі 

фонди ААН: 9 (Міністерство внутрішніх справ), 14 (Міністерство визнань 

релігійних та публічної освіти), 322 (Міністерство закордонних справ). Також 

надзвичайно цінна інформація міститься у фондах ДАВО: 38 (Луцький шкільний 

інспекторат), 73 (Луцька приватна українська гімназія Товариства імені Лесі 

Українки), 190 (Луцьке Товариство імені Лесі Українки), 454 (Кураторіум 

Волинського шкільного округу).   

Суттєво доповнює джерельну базу дослідження інший блок архівних 

документів, що знаходиться у Волинському краєзнавчому музеї. Представлені там 

фонди КДФ 13767, 13769, 13770 (Учні, викладачі гімназій Луцька 1920-ті – 1930-ті 
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рр.), КДФ 2370 (Журнали «Wideta» видання Володимир-Волинської гімназії                         

ім. Коперніка №№ 2−26, 1928−1937 рр.) містять інформацію про навчальні заклади 

Волині, зокрема збереглися звіти, протоколи, особові справи учнів Луцької 

української гімназії (ЛУГ) імені Лесі Українки, фотоматеріали про життя ЛУГу.  
Важливу групу джерел складають опубліковані матеріали, які представлено 

збірниками нормативно-правових документів, стенографічними звітами засідань 

польського Сейму, міністерськими звітами, статистикою з різних питань. Сюди 

відносяться законодавчі акти Польської держави, вміщені у збірках «Законодавчий 

вісник Речі Посполитої» («Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej»), «Урядовий 

вісник Міністерства віросповідань і народної освіти» («Dziennik Urzędowy 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego») та «Урядова газета Речі 

Посполитої» («Dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej»).  

Цінним джерелом для дослідження польської освітньої політики на 

загальнодержавному рівні та на території Волинського воєводства в міжвоєнний 

період були офіційні відомості Головного статистичного управління Другої 

Польської Республіки: «Щорічник статистики Речі Посполитої» («Rocznik statystyki 

Rzeczypospolitej Polski») та «Малий статистичний щорічник» («Mały Rocznik 

Statystyczny»). Не менш важливе інформативне значення для вивчення освітньої 

політики польської влади в міжвоєнний період має «Щорічник Волинський» 

(«Rocznik Wołynski»), який видавався в Рівному польською мовою.  

Серед опублікованих статистичних джерел певну цінність мають матеріали 

загальнопольських переписів населення 1921 та 1931 рр. Вони містять відомості не 

лише про кількісний склад мешканців воєводств, а й про структуру зайнятості 

населення, майновий ценз, конфесійну та національну приналежність і, 

найголовніше, освітній рівень.  

Аналіз джерельної бази дозволяє стверджувати, що використання широкого 

кола матеріалів надає можливість вперше в українській історіографії цілісно 

дослідити проблему державної політики польської влади на Волині в галузі освіти 

1921–1939 рр. 

У другому розділі «Розбудова системи державного управління на теренах 

Західної Волині» досліджено особливості процесу формування системи органів 

державного управління Другої Речі Посполитої, розкрито специфіку 

функціонування центральних та регіональних органів управління освітою на 

території Волинського воєводства та досліджено їх організаційно-адміністративні 

засади діяльності.  

Підрозділ 2.1. «Приєднання Західної Волині до складу Польської держави. 

Створення та напрямки роботи адміністративних органів» висвітлено процес 

приєднання українських етнічних територій Західної Волині до складу відновленої 

Польської держави; визначено специфіку формування державного 

адміністративного апарату на території Волинського воєводства, з’ясовано їх 

основоположні принципи діяльності в реалізації завдань окреслених польськими 

урядовими колами Другої Речі Посполитої.   

Представники польської влади прагнули створити на волинських землях 

мононаціональну державу шляхом примусової асиміляції осіб непольської 



 

 

національності. Для цього було запроваджено військове осадництво, у межах 

реалізації якого на Волинь переселяли ветеранів польської армії, наділяючи їх 

земельними ділянками. Історична дата заснування Волинського воєводства 

припадає на 19 лютого 1921 р.  

Ще з початку 1919 р. польська влада розпочала встановлення на території 

Волинського воєводства власної адміністрації, яка виступала дієвим інструментом 

для реалізації політики правлячої верхівки на захоплених землях та спрямовувалася 

на швидке приєднання території Волині до складу Другої Речі Посполитої. 

Відповідно, почала вибудовуватись така вертикаль влади, за якої територіальні 

органи на місцевому рівні повністю підпорядковувалися центру. Це дозволяло 

відслідковувати та контролювати соціально-економічні та суспільно-культурні 

процеси, які відбувалися на території воєводства.  

Компетенція органів місцевого самоврядування різних рівнів у 1918–1939 рр. 

була ідентичною, однак їхня діяльність цілком і повністю підпорядковувалась 

органам урядової адміністрації. У цілому, увесь державний апарат довоєнної 

Польщі (у тому числі і роль органів самоврядування) був на території 

західноукраїнських земель знаряддям соціального і національного пригнічення 

широких народних мас. 

У підрозділі 2.2. «Механізм функціонування управлінських освітніх установ. 

Провідні засади діяльності та повноваження» акцентовано основну увагу на 

дослідженні стратегічних принципів створення польських державних установ у 

галузі освіти на Волині в міжвоєнний період; прослідковано пріоритетне значення 

цих інституцій у системі державного управління та їхні результати роботи у 

виконанні поставлених завдань.   

У сфері організації освітнього життя та діяльності освітньої вертикалі Другої 

Речі Посполитої доцільно виділити два основні етапи. Перший період датують від 

1920 р., з прийняттям закону «Про тимчасовий устрій шкільної влади», за яким всю 

повноту влади в цій сфері отримало Міністерство релігійних визнань та народної 

освіти. Це вказує на прагнення централізувати управління системою освіти на усіх 

землях Другої Речі Посполитої.  

Мережа освітніх установ міжвоєнної Польщі була поділена на шкільні округи 

(адміністративна одиниця, яка охоплювала 1−3 повіти та координувала питання 

загальноосвітніх шкіл та середніх навчальних закладів). Волинський шкільний округ 

засновано на підставі розпорядження Ради Міністрів від 8 лютого 1921 р.  

Другий період у розвитку освіти в Польській державі розпочався після 

прийняття Сеймом 1932 р. закону «Про новий устрій польського шкільництва», що 

поклало початок реформуванню галузі. Складовими частинами цієї реформи стали: 

розпорядження президента Другої Речі Посполитої про організацію районних 

шкільних рад від 4 липня 1933 р.; введення з 1 жовтня 1933 р. до складу шкільної 

ієрархії посади шкільного інспектора тощо.  

У третьому розділі «Концепція освітньої політики польських урядовців на 

теренах Волинського воєводства в 1921−1926 рр.» здійснено аналіз визначальних 

напрямів та схарактеризовано основний зміст державної політики Польської 

держави в освітній галузі на землях Волинського воєводства за часів перебування 



 

 

при владі національних демократів (ендеків); з’ясовано стан початкового та 

середнього шкільництва, а також розкрито головні мотиви професійно-технічного 

навчання впродовж першої половини 20-х рр.; відстежено особливості здобуття 

освіти для національних меншин відповідно до норм тогочасного польського 

законодавства у вищевказаний період.    

Підрозділ 3.1. «Початкова та загальна середня школа» присвячено 

дослідженню особливостей організації початкової та середньої ланки освіти в 

першій пол. 20-х рр.; здійснено аналіз реалізації політичної програми уряду ендеків.  

Система початкової та середньої освіти на Волині у першій половині 20-х рр. 

ХХ ст. не були жорстко пов’язані між собою. Для вступу до школи середнього рівня 

закінчення всіх семи класів початкової школи не вважалося обов’язковою умовою, 

достатньо було успішно скласти вступні іспити після закінчення чотирьох або п’яти 

класів початкової освіти. Крім того, при деяких середніх школах та на базі 

приватних гімназій у Польській державі функціонували спеціальні підготовчі класи, 

після випуску з яких учні могли вступати до шкіл середнього рівня в обхід 

початкової школи.  

Навчальні заклади середнього рівня представляли восьмирічні гімназії, що 

мали двоступеневу структуру навчального процесу та працювали за двома 

напрямками: природничо-математичним та гуманітарним. Зокрема, заклади 

гуманітарного профілю відносились або до групи гуманітарних з вивченням латини, 

або до групи класичних з вивченням латини та грецької. 

Тенденцію державної політики в освіті на теренах Волинського воєводства 

поляки вдало реалізовували в утраквізації (двомовності) шкільництва, що стало 

визначальною тактикою розвитку галузі до кінця існування Другої Речі Посполитої. 

Організацію навчального процесу у двомовних школах Волині було підпорядковано 

швидким темпам полонізації молоді, де перед чиновниками ставилися два головних 

завдання: сформувати вірнопідданий світогляд у молодого покоління та дати йому 

ґрунтовні знання польської мови. 

У підрозділі 3.2. «Професійно-технічне навчання та приватна освіта» 

простежено головні мотиви розвитку професійно-технічної освіти, започаткування 

мережі спеціалізованих фахових курсів на Волині, яку тодішні представники 

польської влади розпочали втілювати в життя у зв’язку з необхідністю відбудови 

економічної галузі по всій країни.   

На початку 1920-х рр. одним із важливих кроків польської влади на шляху 

модернізації соціально-економічної галузі економіки став розвиток професійно-

технічної освіти у Волинському воєводстві, яку уряд розпочав реформувати 

посиленими темпами відповідно до стратегічних потреб економіки Другої Речі 

Посполитої.  

Відбудова повоєнної Польської держави та її подальший економічний розвиток 

актуалізували потребу у кваліфікованих кадрах для модернізації інфраструктури, 

господарства та промисловості країни. Відповідно до закону 1924 р. «Про устрій 

шкільництва» створювалися фахові школи засадничого типу, які повинні були 

надавати спеціалізовану теоретичну та практичну підготовку. Професійні школи за 

формою власності виокремлювали в такі підгрупи: державні, приватні та органів 



 

 

самоврядування. За структурою діяльності ці заклади розділялися на три рівні: 

фахові школи нижчого рівня, гімназійного та ліцейного, а також спеціальні курси, 

які розрізнялися за обсягом наданих практичних знань.  

Підрозділ 3.3 «Освіта національних меншин» простежено ситуацію стосовно 

освіти та можливостей культурного розвитку в найбільших національних меншинах, 

що проживали на території Волинського воєводства у період 1921−1926 рр., зокрема 

за часів перебування при владі в Другій Речі Посполитій уряду ендеків.   

Ситуація з освітою в найбільших національних меншинах, а саме євреїв, чехів, 

німців, росіян − різнилася. Ця диференціація загострилась після прийняття 1924 р. 

законів С. Грабського, коли внаслідок легалізованого державного курсу на 

ополячення завдання підтримки національного шкільництва лягло на плечі 

національних меншин. Така ситуація обумовила розширення мережі приватних 

шкіл, кількість яких та матеріальне становище безпосередньо залежало від 

фінансової спроможності громадських організацій, які займалися питаннями 

розвитку культури й освіти. 

За результатами дослідження можна зробити висновок, що в найбільш 

виграшному становищі на Волині опинилися німці внаслідок заможності етнічної 

меншини, яка була здатна самостійно фінансувати навчальні установи, та чехи – 

через наявність титульної держави, яка дбала про їхні права шляхом укладання 

міждержавних угод з Другою Річчю Посполитою, що стосувалися і галузі освіти.  

Четвертий розділ «Реалізація освітньої стратегії на Волині за часів 

правління табору «санації» (1926−1939 рр.)» присвячено дослідженню освітньої 

політики після приходу до влади в Польській державі представників так званого 

режиму «санації». Визначено головні ідеї функціонування закладів початкової, 

середньої, професійно-технічної освіти в процесі надання навчальних послуг 

населенню; з’ясовано особливості здобуття освіти представниками національних 

менших, а також встановлено, що невід’ємною складовою в системі тогочасної 

державної системи освіти Польської держави була приватна освіта. 

У підрозділі 4.1. «Початкова та загальна середня школа» окреслено ситуацію в 

ланці початкової та середньої освіти в період реалізації «волинського 

експерименту»; проаналізовано вплив та наслідки шкільної реформи 1932 р. для 

навчання учнів та підготовки вчительських кадрів у Волинському воєводстві.   

Унаслідок травневого перевороту 1926 р. у Польській державі відбулася зміна 

курсу державної політики. Безпосередньо на Волині реалізація нової стратегії 

здійснювалася воєводою Г. Юзевським упродовж 1928–1938 рр. та отримала назву 

«волинський експеримент». Його основна мета полягала в повній інтеграції Волині 

до складу Польської держави. Шляхи реалізації свого плану воєвода Г. Юзевський 

вбачав у налагодженні якомога тіснішої взаємодії волинських земель з власне 

польськими територіями, домінування польської культури над українською.   

Реформа 1932 р. вирішила нагальні технічні питання дошкільної, початкової, 

середньої та професійної школи, впорядкувавши та структурувавши діяльність 

освітніх інституцій. Зокрема, вводилося організаційне і програмне диференціювання 

початкових загальноосвітніх шкіл. За структурною складовою початкова школа 



 

 

умовно була поділена на три ступені, а навчальні програми – на 3 щаблі. У школах 

І ступеня запроваджували чотирирічне навчання, ІІ – шестирічне та ІІІ – семирічне.  

Однак освітня реформа 1932 р. не лише уніфікувала систему шкільництва, а й 

значно обмежила доступ молоді до повноцінної середньої та вищої освіти. За такої 

ситуації випускники школи фактично були позбавлені можливості вступу до 

гімназії, оскільки між програмою шкіл третього рівня і програмою гімназій штучно 

створювався розрив у три класи. 

У підрозділі 4.2. «Професійно-технічне навчання та приватна освіта» 

проаналізовано питання створення цілісної системи фахової спеціалізованої освіти в 

період режиму санації на землях Волинського воєводства, а також вплив шкільної 

реформи 1932 р. на ці процеси.  

Зростання ролі професійного шкільництва на Волині було передусім зумовлено 

курсом Польської держави на розвиток господарства та індустріалізацію. Основу 

для цього закладала шкільна реформа 1932 р., яка упорядкувала професійні школи, 

визначала їхнє місце в державній освітній ієрархії, окреслила принципи 

функціонування та водночас інтегрувала професійну освіту до системи середньої 

освіти.  

У 30-х рр. у галузі професійної освіти Другої Речі Посполитої спостерігається 

значне покращення порівняно з початком-серединою 1920-х рр. Результат 

упровадження такої державної політики на території Волинського воєводства 

відобразився в поступовому зростанні кількості професійних шкіл. У зв’язку зі 

змінами окремо було реорганізовано і систему підготовки вчителів для навчальних 

закладів. 

Унаслідок освітньої реформи 1932 р. унормовано діяльність приватних 

навчальних закладів. Цей аспект був досить важливим для Волинського воєводства з 

огляду на значну кількість національних меншин, адже саме приватні навчальні 

заклади, на відміну від державних, надавали можливість освіти неполякам. 

У підрозділі 4.3. «Освіта національних меншин» здійснено аналіз польської 

державної політики в освітній галузі щодо представників найбільших національних 

меншин (євреїв, чехів, німців та росіян), які впродовж 2-ї пол. 20-х та у 30-х рр. 

проживали на території Волинського воєводства.   

Починаючи з 2-ї пол. 20-х рр. відбуваються кардинальні зміни в національній 

політиці Другої Речі Посполитої. Представники уряду поставили на 1-е місце 

завдання формування в непольського населення почуття приналежності до 

Польської держави, що було покладено в основу політики державної асиміляції та 

відобразилось на сфері освіти. Результати «волинського експерименту» мали для 

Волині дещо суперечливі наслідки. З одного боку, зросла кількості дітей, охоплених 

початковою освітою, а з іншого, така політика не сприяла розвитку освіти 

національних меншин. Як наслідок, на кінець 1930-х рр. суттєво зменшилась 

кількість навчальних закладів, де їхні представники могли здобувати освіту рідною 

мовою.  

У процесі дослідження зроблено висновок, що кардинальні зміни в системі 

освіти, які відбулися у Другій Речі Посполитій на початку 1930-х рр., не 

передбачали жодних змін щодо початкових та середніх шкіл для національних 



 

 

меншин. Указані навчальні заклади продовжували функціонувати відповідно до 

шкільних законів, прийнятих 1924 р. 

ВИСНОВКИ 

У висновках підсумовано результати дослідження та узагальнено обґрунтовані 

у дисертації основні положення, що виносяться на захист: 

1. Аналіз історіографії та джерельної бази засвідчує, що тема політики 

польської влади у галузі освіти у Волинському воєводстві не була об’єктом 

спеціального наукового дослідження та не мала належного висвітлення як у 

вітчизняній, так і в зарубіжній історіографії. Чимало праць лише побіжно 

висвітлюють різні аспекти зазначеного питання. Зокрема, багато досліджень мають 

фрагментарний характер, а інколи навіть з елементами суб’єктивізму. Ця ситуація 

часто обумовлена тим, що головна увага авторів акцентується на політичних, 

суспільних та економічних аспектах розвитку Другої Речі Посполитої. Характерно, 

що навіть упродовж останніх десятиліть підходи українських та зарубіжних 

істориків до висвітлення зазначеної проблематики змінювалися залежно від 

суспільно-політичних умов, науково-методологічних підходів та доступної бази 

історичних джерел. Однак попри наявність чималої кількості наукових доробків, 

наразі немає досліджень, які б комплексно висвітлювали тему політики польської 

влади в галузі освіти у Волинському воєводстві у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. та в цілому 

систематизовано розкривали проблематику реалізації тогочасних державних реформ 

у цій галузі. Встановлено, що використану джерельну базу достатньо 

репрезентовано для належного дослідження та висвітлення обраної теми. Основну 

групу джерел для дослідження освітньої політики Другої Речі Посполитої на 

території Волинського воєводства у міжвоєнний період складають архівні 

матеріали, опубліковані нормативно-правові та законодавчі акти друкованих видань 

центральної влади Польської держави, матеріали місцевої періодики тощо. Лише 

використання широкого кола джерельних матеріалів та комплексний і критичний 

аналіз напрацювань вітчизняних і закордонних фахівців дозволяє фронтально та 

цілісно дослідити проблему державної політики польської влади на Волині в галузі 

освіти 1921–1939 рр. 

2. Доведено, що формування організаційно-адміністративних тенденцій 

становлення та функціонування системи органів державного управління Другої Речі 

Посполитої на території Волинського воєводства було підпорядковано завданню 

розбудови такої вертикалі влади, яка сприяла б поступовій та повній ліквідації 

національно-культурної самобутності населення регіону, а також швидкій 

інкорпорації регіону до складу Другої Речі Посполитої. Зокрема, перебуваючи в 

підпорядкуванні центру, керівники на місцях стежили за втіленням у життя 

політичної програми польських урядовців, які прагнули швидкими темпами 

забезпечити умови приєднання території Волині до складу Польської держави. У 

зв’язку із цим освітня галузь розглядалась як один з ключових елементів системи 

державного управління. На неї покладалось завдання формування у непольського 

місцевого населення Волинських земель, передусім українців, лояльного ставлення 

до чинної влади. Відповідно концептуальні тенденції існування державних органів 

управління освітою, а особливо їх функціональність на місцях були спрямовані на 



 

 

полонізацію освітньо-виховної сфери. Формування системи органів влади, 

включаючи освітню сферу, на теренах Волині відбувалось у кілька етапів: перший 

тривав з 1919 по 1921 рр. та був пов’язаний з невизначеністю статусу цих територій; 

другий розпочався після офіційного створення Волинського воєводства в 1921 р. На 

цей час припадає і заснування Волинського шкільного округу. Уже до середини 

1920-х рр. система державного управління та освіти в регіоні набула 

загальнодержавних обрисів.  

3. З’ясовано, що основний зміст державної політики Другої Речі Посполитої в 

освітній галузі за часів урядування національних демократів (ендеків) на Волині 

полягав насамперед у впровадженні загальнодержавної ідеї «національної 

асиміляції», яку впроваджували представники тогочасного польського уряду на 

підконтрольних польській державі територіях. Упродовж 1918−1926 рр. в освітній 

галузі на Волині відбувався процес унормування та уніфікації відповідного 

законодавства. Головною метою шкільної реформи 1924 р., було перетворення шкіл 

з мовою викладання національних меншин на двомовні школи, а одним 

інструментів досягнення цієї мети − обрано польську мову викладання в навчальних 

закладах. Така політика впроваджувалась і на землях Волинського воєводства в 

межах виконання основної мети уряду у сфері шкільництва – виховання відданих та 

свідомих громадян Другої Речі Посполитої. Встановлено, що напрями реалізації 

державної політики ендеків на Волині повністю охоплювали освітню галузь. 

Нормативно-правовими актами було врегульовано питання середньої освіти, яка 

перейняла передусім засади німецької та австро-угорської традицій. Відповідно до 

закону 1924 р. «Про устрій шкільництва» створювалися фахові школи засадничого 

типу, які повинні були надавати спеціалізовану теоретичну та практичну підготовку. 

Оскільки розвиток професійного шкільництва в Польській державі здійснювався з 

огляду на специфіку регіонів та їхні потреби в кадрах, то на території Волинського 

воєводства діяли передусім заклади ремісничого, торгівельного та 

сільськогосподарського типів. 

4. Обґрунтовано, що зміни в освітній сфері в період режиму «санації», 

встановленого внаслідок «травневого перевороту» 1926 р. у Другій Речі Посполитій, 

призвели до кардинальних змін у подальшій державній політиці країни в цілому. 

Представники уряду визнали пріоритетним завдання формування в непольського 

населення почуття приналежності до Польської держави, що було покладено в 

основу політики «державної асиміляції» і мало значний вплив на розвиток освіти. 

На Волинського воєводства така державна політика отримала назву «волинський 

експеримент». Встановлено, що результати цього експерименту мали для регіону 

суперечливі наслідки. З одного боку, ця концепція розвитку регіону сприяла 

зростанню кількості дітей, охоплених початковою освітою та кількості нових шкіл, а 

з іншого − призвела до домінування на Волині утраквістичних шкіл, 

адміністративного свавілля задля зриву шкільних опитувань. Кардинальні зміни в 

системі освіти відбулися після прийняття Сеймом Другої Речі Посполитої закону 

«Про новий устрій польського шкільництва» (1932 р.). Реформа з перебудови 

шкільного ладу не обійшла осторонь і територію Волинського воєводства. Так у 

середній ланці освіти зберігалася семирічна обов’язкова початкова загальна освіта, 



 

 

однак було введено організаційне і програмне диференціювання початкових 

загальноосвітніх шкіл. Після освітньої реформи 1932 р. спостерігається значне 

покращення стану професійної освіти, що стало можливим завдяки унормуванню 

функціонування системи середніх навчальних закладів із професійною підготовкою, 

інтеграцію в загальнопольську систему початкового та середнього шкільництва. У 

цей час система професійної освіти отримала новий структурний розподіл, за якою 

фахові заклади було поділено на 4 ступені; також було регламентовано норми 

підготовки викладачів.  

5. Визначено, особливості впровадження освітньої політики польської влади 

стосовно національних меншин (євреїв, чехів, росіян, німців), що проживали на території 

Волинського воєводства 1921−1939 рр., мали неоднозначний характер упродовж 

міжвоєнного періоду. Аналіз цього питання дозволив виокремити два етапи цього 

процесу. Перший (1921−1932 рр.) характеризується активним розвитком 

національної освіти у найчисельніших етнічних меншинах, що проживали на цій 

території. Упродовж 1-ї пол. 1920-х рр. освітню політику польського уряду щодо 

російської, німецької та чеської меншин було спрямовано на поступове скорочення 

державних шкіл із національними мовами викладання та заміну їх двомовними або 

польськими школами. Водночас значно кращі умови для розвитку національного 

шкільництва у вказаний період мали німці та чехи. Другий етап (1932−1939 рр.) 

відзначається поступовим занепадом шкільництва практично всіх національних 

меншин. Стан середньої освіти для українців, які становили переважну більшість 

населення краю, був украй неоднозначним та скрутним. Паралельно з певними 

поступками польської влади водночас неухильно відбувалося впровадження 

політики державної асиміляції, яка передбачала перебудову освітнього процесу 

відповідно до ідейних засад загальнополітичного курсу Другої Речі Посполитої. 

Освіта українців існувала лише за рахунок діяльності трьох приватних установ, які 

діяли впродовж міжвоєнного періоду. 

6. Встановлено, що роль приватного шкільництва у системі функціонування 

навчальних закладів та виховання молоді мала першочергове значення для 

збереження національно-культурної самобутності національних меншин, які 

проживали на землях Волинського воєводства. Реформа 1932 р. призвела до зміни в 

системі приватної освіти, що унаочнено в чіткому розподіленні повноважень її 

суб’єктів: контроль за діяльністю приватних шкіл було покладено на міністра 

освіти, а вирішення організаційних, навчальних та кадрових питань відійшло до 

компетенції інстанцій шкільної влади: кураторію та шкільних інспекторів. У 

контексті розвитку приватної освіти на теренах Волинського воєводства важливу 

роль відігравали повноваження цих інституцій, особливо в частині виховання 

молоді в лояльному дусі до Польської держави. Саме від реалізації цих функцій 

залежав розвиток освіти національних меншин, зокрема створення механізмів 

боротьби з полонізацією. Водночас приватна освіта національних меншин 

поступово почала занепадати, що відбулось внаслідок акценту в державній політиці 

на першочергове виховання свідомих громадян Польської держави, що передбачало 

її полонізацію. 
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АНОТАЦІЯ 

Волонтир О. О. Політика польської влади у галузі освіти у Волинському 

воєводстві (1921−1939 рр.). – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. − Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. − Київ, 2018. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню державної політики 

польської влади в галузі освіти на територіях Волинського воєводства в 

міжвоєнний період за часів Другої Речі Посполитої. У ході дослідження було 

розкрито організаційно-адміністративні особливості становлення системи органів 

державного управління Другої Речі Посполитої. Ґрунтовно схарактеризовано 

методику функціонування центральних та регіональних органів управління освітою 

на території Волинського воєводства. Встановлено основні тенденції діяльності 

цих установ та практичне значення для здійснення контролю за 

функціонуванням навчальних закладів. Простежено динаміку функціонування 

освітніх закладів державного та приватного типу. Крім того, проаналізовано 

політику польського уряду щодо навчання і провідних тенденцій виховного процесу 

у закладах освіти для національних меншин. Обґрунтовано особливості організації 

початкової та середньої ланки освіти в рамках реалізації політичної програми уряду 

ендеків та у період «санаційного режиму». Визначено значимість питання 

створення цілісної системи шкільної професійної освіти впродовж 1921−1939 рр. на 

території Волинського воєводства відповідно до засадничих політичних ідей 

польських урядовців. Розкрито вплив на наслідки шкільної реформи 1932 р. на 

подальший розвиток освіти та формуванні державної політики в галузі 

міжнаціональних відносин, а також об’єктивне значення в реалізації 

основоположних принципів стратегії державної освітньої програми Другої Речі 

Посполитої.  

Ключові слова: освіта, Польська держава, Волинське воєводство, національні 

меншини, уряд ендеків, «санаційний режим», польська влада, шкільна реформа    

1932 р.  

АННОТАЦИЯ 

Волонтырь Е. А. Политика польской власти в отрасли образования в 

Волынском воеводстве (1921–1939 гг.). – Рукопись. 



 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 − всемирная история. − Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. 

− Киев, 2018.    

Диссертационная работа посвящена исследованию государственной политики 

польских властей в области образования на территориях Волынского воеводства в 

межвоенный период во времена Второй Речи Посполитой. В ходе исследования 

было раскрыто организационно-административные особенности становления 

системы органов государственного управления Второй Речи Посполитой. 

Основательно охарактеризованы методику функционирования центральных и 

региональных органов управления образованием на территории Волынского 

воеводства. Установлены основные тенденции деятельности этих учреждений и 

практическое значение для осуществления контроля за функционированием 

учебных заведений. Прослежена динамика функционирования образовательных 

учреждений государственного и частного типа. Кроме того, проанализированы 

политику польского правительства по обучению и ведущих тенденций 

воспитательного процесса в учебных заведениях для национальных меньшинств. 

Обоснованы особенности организации начального и среднего звена образования в 

рамках реализации политической программы правительства эндеков и в период 

«санационного режима». Определены значимость вопроса создания целостной 

системы школьного профессионального образования в течение 1921−1939 гг. На 

территории Волынского воеводства, в соответствии с основными политическими 

идеями польских чиновников. Раскрыто влияние на последствия школьной реформы 

1932 на дальнейшее развитие образования и формировании государственной 

политики в области межнациональных отношений, а также объективное значение в 

реализации основных принципов стратегии государственной образовательной 

программы Второй Речи Посполитой. 

Ключевые слова: образование, Польское государство, Волынское воеводство, 

национальные меньшинства, правительство эндеков, «санационный режим», 

польская власть, школьная реформа 1932. 

 

SUMMARY 

Volontyr O. O. Politics of Polish power in industry of education in the Volyn 

province (1921–1939). − Manuscript. 

Dissertation paper for the degree of candidate of historical sciences in specialty 

07.00.02 − world history. − Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry of 

Education and Science of Ukraine. − Kiev, 2018.   

The thesis is devoted to the study of the state policy of the Polish authorities in the 

field of education in the territories of the Volyn province during the interwar period during 

the Second Polish Republic. In the course of the study, organizational and administrative 

peculiarities of the formation of the system of public administration of the Second Polish 

Republic were revealed. The methods of functioning of central and regional education 

management bodies in the territory of the Volyn province are thoroughly characterized. 

The main trends in the activity of these institutions and practical importance for 



 

 

monitoring the functioning of educational institutions are established. The dynamics of the 

functioning of public and private educational institutions is traced. 

 In addition, the policy of the Polish government on teaching and leading trends in the 

educational process in educational institutions for national minorities has been analyzed. 

The specifics of the organization of the primary and secondary level of education in the 

framework of the implementation of the political program of the government of endekov 

and during the «sanation regime» are substantiated. So, the policy of state assimilation and 

prometheism came to replace the national assimilation, propagandized endekamy. The 

implementation of this policy in Volyn was entrusted to G. Yuzevsky, who started the so-

called Volyn experiment. Its strategic goal was the full integration of Volyn to the Second 

Polish Republic. The ways of realizing his plan voivode G. Yuzevsky saw as closely as 

possible the interaction of the Volyn lands with other territories of the Polish state, the 

interpenetration of Polish and Ukrainian cultures. At the same time, the positive effect of 

his activity in the sphere of education was the development of the system of primary 

education, manifested itself in the increase of both educational institutions of this level and 

pupils. 

Although the reform of 1932 solved questions in the field of education of the 

preschool, primary, secondary and vocational schools, the educational institutions were 

already streamlined and structured, while the law did not foresee any changes in primary 

and secondary schools for national minorities. Thus, all the existing laws on schools of 

national minorities, adopted in 1924, remained in force. 

The scientific novelty of the thesis is that for the first time in the national historical 

science the political strategy of the Polish state in the sphere of education in the territory of 

the Volyn province in the 20s - 30s XX century has been comprehensively studied. As a 

result of the scientific work, the principles of the activities of primary and secondary 

education institutions in Volyn were clarified, the analysis of the function of state 

educational management bodies and their significance in implementing reforms defined by 

the Polish ruling elite was more thoroughly analyzed.  

The importance of the issue of creating a holistic system of school vocational 

education during 1921−1939 was determined. On the territory of the Volyn province, in 

accordance with the basic political ideas of Polish officials. The influence on the 

consequences of the school reform of 1932 on the further development of education and 

the formation of state policy in the field of interethnic relations, as well as the objective 

value in implementing the basic principles of the strategy of the state educational program 

of the Second Rzeczpospolita, is disclosed.  

Taking into account the specificity of the then Polish state, above all for the 

ethnographic component of the population, the scientists' conclusions on the peculiarities 

of the development of the education of national minorities in the Volyn province have 

been supplemented and the key role of the private school in this process has been 

improved. The idea of further development of the research is accented on the role of 

G.Yuzevsky's political concept in the formation of the state policy in the field of 

interethnic relations.  

Key words: education, Second Polish Republic, Volyn province, national minorities, 

government of endekovs, «sanation regime», polish power, school reform 1932.  


