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concerning the development of higher agricultural Education of Ukraine in the second half of 

the XX century is carried out. 
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Питання місця, ролі та функціонування добровільних громадських організацій 

СРСР у 20 – 30 рр. ХХ ст. є досі доволі актуальним. Діяльність товариства «Геть 

неписьменність» (далі – ТГН) мала певне відображення як у радянській так і український 

історичній літературі. Але дослідження історіографії засвідчило відсутність у сучасній 

українській історичній науці комплексних спеціальних робіт присвячених товариству 

«Геть неписьменність». Водночас, окремі аспекти роботи товариства знайшли своє 

відображення в наукових роботах.  

Мета даної роботи полягає у з’ясуванні історичних обставин діяльності товариства 

«Геть неписьменність» та їх відображення у історіографії. 

До 90-х років процес формування історичних знань про діяльність добровільних 

більшовицьких громадських організацій, що діяли в Україні, був суперечливим і містив 

низку ідеологічних штампів.   Радянські історики, що у силу політичних та ідеологічних 

чинників були поставлені у своїх дослідженнях у певні «рамки» вивчали громадські 

організації лише у контексті політики радянської влади. 

В історіографії культурно-освітньої діяльності ТГН можна виділити чотири етапи: 

1) 20-ті - початок 30-х років XX ст.; 2) середина 30-х - перша половина 50-х років; 3) 

середина 50-х - 80-ті роки; 4) 90 - ті рр. XX - початок XXI ст. Названа періодизація 

історіографічного процесу враховує тенденції, специфіку, успіхи й помилки історичної 

науки на кожному з етапів, особливості методології дослідження, можливості 
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використання джерельної бази, вплив конкретної політичної ситуації на процес 

формування історичних знань встановлення рівня її історико-теоретичної розробки. 

Враховуючи культурно-освітню направленість діяльності ТГН його історія 

знайшла відображення у наукових працях що були присвячені різним історичним 

проблемам. Оскільки ТГН було створено як організація, що мала на меті надання 

допомоги державним органам і структурам в боротьбі з неписьменністю у країні, то 

великий інтерес представляє література по ліквідації неписьменності. Тому аналізуючи 

історіографію ТГН нами була опрацьована література з питань ліквідації не писемності і 

становлення освіти, розвитку культури та праці в яких досліджувались різні аспекти 

діяльності і функціонування громадських організацій.  

У зв’язку з залежністю товариства у своїй діяльності від рішень і постанов з 

Москви та тісний зв’язок у роботі з ліквідації не писемності з російським товариством 

«Долой неграмотность» (ОДН), у дослідженні не можна було обмежитись лише роботами 

українських науковців. 

Перші праці присвячені ліквідації неписьменності були написані державними 

діячами та керівниками партії і уряду. В них були розроблені  основні положення 

державної політики в справі народної освіти взагалі і ліквідації неписьменності зокрема.  

Сформульовані в цих роботах положення у зв’язку з зрозумілими обставинами з часом 

перетворилися на керівні вказівки, які мали згодом стати беззаперечними для виконання 

всіма органами освіти. Насамперед, до числа таких творів належать роботи В.І. Леніна [1, 

С. 125-135; С. 348-350]. В них В.І. Ленін наголошував на закономірності культурної 

революції для всіх країн, що будують соціалізм, заклав концепцію культурної революції і 

наголосив на особливому у ній місці боротьбі з неписьменністю, описав взаємозв’язок 

факторів писемності, освіти і економічного становища держави. Особливе місце займає 

його Доповідь на VIII з'їзді РКП (б), в якій були закладені основи державної політики у 

сфері народної освіти та ліквідації неписьменності зокрема [2, С. 174-184]. Саме в цій 

доповіді боротьба з неписьменністю була проголошена В.І. Леніним як обов'язкова умова 

будівництва соціалізму в РРФСР, а згодом і в СРСР. Таким чином, питання подолання 

ліквідації неписьменності стало невід’ємною частиною культурницьких перетворень 

більшовицького режиму. Одночасно це ж спричинило поступово зростаючу ідеологізацію 

процесу ліквідації не писемності.   

Ленінські погляди і вказівки щодо ліквідації не писемності знайшли подальший 

розвиток в творах інших партійних і державних діячів: Н.К. Крупської, А.В. 

Луначарського та інших [3]. 
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Щодо наукових робіт з проблем ліквідації неписьменності і малописемності та  

культурно-освітньої діяльності  в Україні, то вони почали з’являтись з середини 20-х 

років. Більшість авторів були безпосередніми учасниками процесу. Для самих же робіт 

цього періоду є характерним агітаційно-пропагандистський стиль подачі матеріалу. 

В перших працях по лікнеп роботі [4] автори намагались підбити підсумки перших 

років боротьби з неписьменністю, та описати і систематизувати її напрямки. Вони були 

спробою підсумувати основні напрямки лікнепівської роботи серед трудящих республіки 

та систематизувати їх. Незважаючи на те, що ці дослідники були свідками лікнеп роботи, 

вони не мали достатньої джерельної бази, тому деякі статистичні данні і висновки містять 

неточності. 

Одним з перших ґрунтовних історичних досліджень по ліквідації не писемності в 

УСРР, була робота А.І. Воронця «Неписьменність на Україні і боротьба з нею» [5]. Автор, 

що був безпосереднім учасником лікнепівського процесу, посилаючись на переписи 

населення 1897 та 1920 рр.  показав загальний стан письменності в Україні, висвітлив 

основні заходи уряду, вказав на причини невдач та підбито підсумки перших років у 

справі подолання не писемності.  А.І.Воронець описує у своїй праці і заснування ТГН. 

Першопричину створення товариства автор  вбачає у тому, що «питання ліквідації 

неписьменності було висунуто на конференціях, зібраннях, і воно зворушило всю 

робітничо-селянську масу. Ця могутня хвиля суспільності вилилась у конкретну форму: 

утворилось Товариство Допомоги Ліквідації Неписьменності імені тов. Леніна» [5, C. 15].  

Для того, щоб систематизувати перші наробітки у подоланні неписьменності і 

допомогти лікнеп робітникам та членам ТГН на місцях в організації роботи серед 

населення в 20-х роках друкувалось багато  збірників статей і матеріалів,  довідників , 

підручників, хрестоматій, тощо [6]. Серед цієї методичної літератури заслуговують уваги 

порадники по проведенню агітсудів над неписьменними, методи роботи в яких було 

розроблено окремо як для міста, так і для села [7].  

До Х річниці Жовтневої революції вийшла низка праць  узагальнюючого характеру 

присвячених культурно-освітнім перетворенням в Україні.  Так, вагомою працею, що 

підбивала перші підсумки боротьби з неписьменністю була стаття Г. Піддубного «Десять 

років ліквідації неписьменності в УСРР» [8]. В ній автор на підставі даних 1922-1927 

років дослідив державні документи та постанови, що стосувались лікнеп роботи, 

проаналізував становлення мережі лікпунктів та їх фінансування. Виходячи з ювілейного 

характеру праці, в статті доволі детально описано успіхи лікнеп роботи в УСРР, але 

відсутня інформація про помилки і вади перших років, що не сприяли виконанню плану 
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завершити ліквідацію не писемності до Х роковин Жовтня.  

В роботі  М.О. Авдієнка «Письменність людності України», що була опублікована 

1930 р., подано багато фактичного матеріалу по боротьбі з неписьменністю у другій 

половині 20-х рр. На підставі статистичних даних, автор дослідив розвиток мережі 

лікпунктів і дав ґрунтовну оцінку їх роботі. Також, М.О. Авдієнко було досліджено, як 

проходила ліквідація не писемності в різних регіонах УСРР. Цікавим в цій праці є 

порівняння темпів боротьби з неписемністью в Україні з іншими республіками СРСР де 

також діяли добровільні товариства, що займались лікнеп роботою. [9]. 

В цілому аналіз літератури 20-х початку 30-х років засвідчив появу робіт окремих 

науковців та дослідників з питань ліквідації не писемності та малописемності. Але 

більшість вказаних робіт мали певні недоліки: низький теоретичний рівень, слабке 

використання документів. Втім діяльність ТГН так і не була описана у повній мірі, а 

наводились лише загальні данні, що не дають змогу оцінити роботу товариства. Більшість 

проблемних питань лікнепівського руху не були висвітлені чи згадані лише епізодично у 

літературі 20-х 30-х роки. Так, не була досліджена в повній мірі ліквідація неписьменності 

на місцях, та розвиток мережі лікпунктів, нерозкритим залишилась проблема 

фінансування та матеріального забезпечення, не вказано на причини невиконання плану 

по ліквідації не писемності та недоліки у роботі. Праці 20-х – 30-х років мали у своїй 

більшості описовий характер. 

В період з другої половини 30-х і майже до початку 50-х років наукові дослідження 

по боротьбі з ліквідацією не писемності в УСРР і в цілому  в СРСР були фактично 

відсутні. Це пояснюється, як політичними реаліями того часу і зміною пріоритетів у житті 

країни, так і вагомим впливом догматичного відношення до культурної революції, як до 

невеликого періоду діяльності Радянської держави. Звуження цього процесу до проміжку 

між XVI і XVIII з’їздами ВКП(б) відкидало значний період по боротьбі з ліквідацією 

неписьменності, що розпочався ще з 1919 року. Саме тому література тих років по 

культурній революції мало чисельна, а боротьбі з неписьменністю та участі громадських 

організацій в цьому процесі приділяється мало уваги.  

Незначна кількість публікацій була присвячена культурно-освітнім перетворенням, 

народній освіті, здобуткам культурної революції та висвітлювала роль більшовицької 

влади в цій сфері . В роботах тих років в кращому випадку вказується на факт створення 

ТГН, а більш детальних даних про нього не наводиться [10]. 

Першою вагомою роботою цього періоду, присвяченій боротьбі з неписьменністю 

стала монографія Іванової О.М. [11] В праці проаналізовані важливі документи партії і 
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уряду по ліквідації неписьменності і малописьменності, наводяться цифрові данні про хід 

лікнепівської роботи, виокремлюються найбільш важливі моменти діяльності. Про ТГН у 

дослідження наводяться лише загальні дані у зв’язку з аналізом партійних чи державних 

постанов [11, С. 24 – 25, 39, 46].  

Ґрунтовна праця  Є.М.Мединського  «Народна освіта в СРСР», теж не 

висвітлювала діяльність ТГН та системи лікпунктів, хоча вони по своїй масовості і 

проробленій роботі у 20-х – першій половині 30-х років не мали рівних. В той же час у 

роботі доволі детально описана система народної освіти в СРСР [12]. 

З кінця 50-х початку 60-х років починається новий етап вивчення питання 

ліквідації неписьменності. В цей період починає з’являтись багато робіт присвячених 

проблемам культурних перетворень [13]. Дослідження відрізняються більш високим 

дослідницьким рівнем, хронологічно доповнюють одна одну, містять багато фактичного 

матеріалу про діяльність культурно-освітніх організацій.  Однак, в цих роботах про ТГН 

наводяться лише окремі відомості і діяльність товариства зводиться лише до допомоги 

державним організаціям в боротьбі з неписьменністю і участі ТГН в спільних заходах. 

Деякі аспекти боротьби з неписьменністю були досліджені в працях 

С.К.Гутянського,   І.Д. Золотоверхого, О.О.Михайлова, І.М.Михайловського, 

О.Б.Слуцького, Г.М.Шевчука Р.Д.Чайчука та ін. [14]. В цілому ці праці давали картину 

загального плану з історії культурних перетворень в УСРР, і не містили глибокого аналізу 

проблеми ліквідації неписьменності та малописьменності. Лише у дослідженні Г.М. 

Шевчука «Культурне будівництво в Україні у 1921- 1925 роках» є значний матеріал про 

лікнеп роботу та ТГН. 

Г.М. Шевчук на основі фактичного матеріалу дослідив процес становлення і 

розвитку народної освіти, науки та видавничої справи в Україні 1921-1925 рр. Діяльності 

ТГН, питанням ліквідації неписьменності та культурного шефства міста над селом 

присвячено окремий розділ у монографії.   

Також, в цей період з’явились роботи,  де епізодично були дослідження культурні 

перетворення та розвиток народної освіти, [15]. В цих роботах, які мали сильне 

ідеологічне забарвлення, прославлялась роль партії і більшовицької влади у культурних 

перетвореннях, та звучала теза, що лише завдяки їхньої діяльності вдалося досягти успіхів 

у цій справі. Майже всім роботам цього періоду притаманна ідеологічна складова та поділ 

у дослідження культурно-освітніх організацій  на «свої» та «чужі», що робить частину 

висновків і тверджень необ’єктивними та заангажованими. 

У працях  кінця 60-х - почату 70-х рр. питанням ліквідації не писемності 
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починають приділяти більше уваги. Новою формою історичного дослідження стали 

хроніки [16]. Ці роботи являють собою календар подій. Перевага хроні полягає не стільки 

у тому, що в них у хронологічній послідовності даються довідки про важливі події в 

культурному житті країни, але і те, що в них під кожним повідомленням є посилання на 

джерело. 

Опубліковано і багато робіт на тему історії культурних перетворень в УСРР [17] та 

з’являються праці, що конкретно досліджують питання ліквідації неписьменності в УСРР 

[18]. Вперше були створені праці присвячені ліквідації неписьменності в окремих районах 

країни [19].   

Найбільш цінним дослідженням цього періоду по історії ліквідації не писемності і 

мало писемності в СРСР  серед решти історичних досліджень є праці В.О.Куманева [20] в 

яких на базі широкого кола джерел розглядається проблема ліквідації не писемності в 

усьому різноманітті сторін і явищ.  

В цілому, історична література 50-х початку - 70-х років має вагомий вплив на 

дослідження ліквідації неписьменності та мало писемності в України. Але більшість 

дослідників зосереджувались на успіхах лікнеп роботи, не приділяючи достатньої уваги 

розвитку і формуванню системи лікнепу, методичній складовій, видавничій діяльності, 

тощо. Конкретно ж, діяльність ТГН отримала в ній далеко не повне висвітлення. 

Якщо роль ТГН у ліквідації не писемності і мало писемності в історичній 

літературі в певній мірі була описана, то культурно-просвітницька робота товариства, 

його допомога становленню бібліотек, діяльності в боротьбі за реконструкцію народного 

господарства, вклад в укріплення обороноздатності СРСР залишились невивченими до 

цього часу. В дослідженнях цього періоду по історії культурно-просвітницької роботи 

зберігається погляд на ТГН як на організацію, що займається лише діяльністю по 

ліквідації не писемності та мало писемності.  

З кінця 1960-х років серед науковців з’являється інтерес до громадських 

організацій та їх ролі і місцю в історії СРСР. Робляться перші спроби вивчення діяльності 

добровільних товариств [21]. В цих наукових дослідженнях була висвітлена діяльність 

профспілок, технічних, оборонних, спортивних товариств, майже всі значущі товариства, 

що існували в СРСР, і лише діяльність ТГН залишилась поза увагою наукових інтересів 

дослідників, хоча товариство «Геть неписьменність» входило до числа найбільш масових 

і діяльних організацій 20-х – 30-х років. 

З кінця 70-х – 80-х роках в історичній літературі з’являється все більше робіт 

присвячених лікнепу, які досліджували участь різних державних, партійних та 
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громадських організацій у ліквідації неписьменності [22]. 

Окремо, варто виділити ряд робіт присвячених питанням лікнепу і ТГН історика 

Даниленка В.М. [23] . В його працях досліджено як і перші кроки у боротьбі з 

неписьменності в УСРР, так і процес лікнепу у 1920-х – початку 1930-х років. Окрім 

загальних питань лікнепу, автор висвітлював проблему забезпечення лікпунктів 

навчальною та методичною літературою, питання фінансування, видавничу діяльність 

товариства, дослідив роль робітників у культурно-освітніх перетвореннях 20-х 30-х років 

ХХ ст. На основі архівних документів автор дослідив ріст кількості відділень та членів 

ТГН в період з 1928 по 1932 роки. 

Вперше в СРСР ґрунтовне дослідження діяльності товариства «Геть 

неписьменність» на території РРФСР  було зроблене Бакуліною Т.І. [24]. На матеріалі 

указів і директив вищих органів влади, значної кількості періодики, та регіональних 

архівів автор детально дослідила питання створення товариства, приділила увагу 

організаційній структурі та змінам у ній протягом 1923 – 1936 років; статуту та його 

юридичним особливостям; соціальному складу товариства, ролі профспілок у ліквідації не 

писемності.  

З середини 80-х років XX ст. в СРСР була проголошена політика перебудови та 

почались суспільно-політичні перетворення,  що відбилось і на розвитку історичної 

науки. В працях цього періоду зменшується вплив ідеології та класового підходу до 

дослідження культурно-освітніх перетворень в СРСР [25]. 

З’являються дисертаційні дослідження у яких були досліджені питання 

становлення навчального процесу серед  робітників, лікнепівську допомогу робітників 

селянам у 20-х роках, створення та становлення шкіл грамоти нового типу, висвітлення 

проблем лікнепу в українсько-радянській пресі [26]. 

 В першій половині 90-х років відбувся остаточний перехід від радянської 

історичної парадигми до сучасних поглядів на проблеми культурницьких змін  в Україні в 

період становлення більшовицької влади. В цей час починаються дослідження розвитку і 

становленню української культури і освіти, а також, вивчався ідеологічний наступ 

більшовицької влади на культуру, який не бажав визнавати самостійності й унікальності 

української культурної традиції з її особливими законами саморозвитку  [27]. 

Найбільшої уваги в цей період заслуговує дисертаційне дослідження Гололобова 

В.М. «Ліквідація неписьменності серед дорослого населення України у 20-х роках» [28]. В 

ній автор на основі багатого фактичного матеріалу, та спогадах свідків детально 

проаналізував лікнепівську роботу в Україні у 20-і роки, проаналізував типи лікнепів і 
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форми навчання неписьменних, підготовку вчителів-ліквідаторів неписьменності та 

підвищення їх професійного рівня, показав розвиток процесу ліквідації неписьменності 

виокремивши етапи становлення. В роботі автор частково розглядав і діяльність ТГН, 

зосередившись на питаннях фінансування лікнепівської мережі та видавничій справі 

товариства.  

В цілому ж,  в історичних працях 1990-х років тема культурно-освітніх організацій 

у 20-і роки, коли вони набули найбільшого розквіту і активної діяльності, майже відсутня. 

Історики вивчали питання культурних змін в країні в цілому, та стали більш детально 

досліджувати національно-культурні процеси в роки боротьби за незалежність України 

[29]. 

 Новим етапом вивчення діяльності добровільних товариств та громадських 

організацій культурно-освітнього спрямування стали 2000-роки. В цей з’являється багато 

історичних праць, що вивчали не лише культурницьку діяльність, а й інші важливі 

аспекти їхньої роботи, що мали вплив на суспільство, а саме: доктринні засади 

використання громадських об'єднань більшовиками у процесі поширення пролетарського 

інтернаціоналізму в селянське середовище, культурно-освітню діяльність громадських 

організацій України в умовах НЕПу, функціонування системи громадських об’єднань 

радянської України у 20-30-х рр. ХХ ст., їх місце у політичній системі радянської держави 

[30]. Також, протягом останнього десятиріччя з’явився ряд публікацій, де висвітлювались 

особливості функціонування ТГН в різних регіонах України [31]. 

Таким чином, доволі високий рівень вивчення проблем культурно-освітного 

процесу в УСРР, їх основних напрямків, успішне вивчення історії громадських 

організацій створюють умови для дослідження історії добровільного товариства «Геть 

неписьменність» і ролі цієї організації у здійсненні культурницьких перетворень 

більшовицького режиму.  Аналіз історіографії даної теми свідчить про відсутність 

спеціальної комплексної наукової праці, що комплексно та всебічно висвітлювала б всі 

аспекти діяльності ТГН. 

Дослідження історіографії дозволяє зробити висновок, що незважаючи на велику 

увагу дослідників радянського періоду до питань ліквідації не писемності та участі у них 

громадських організацій,  до цього часу немає спеціальних праць присвячених ТГН. 

Більшість науковців у своїх працях якщо й торкаються діяльності ТГН, то лише 

фрагментально і лише в період становлення ТГН. Діяльність ТГН у 30-х роках майже не 

висвітлена. Також, варто наголосити, що більшість досліджень висвітлювало дану 

проблему з точки зору комуністичної ідеології.  Тому дана проблема вимагає 
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переосмислення, що й зумовило вибір теми нашого дисертаційного дослідження. 
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Аннотация 

В статье исследована советская, украинская и российская историография, 

посвященная деятельности общества «Долой неграмотность». 

Ключевые слова: общество «Долой неграмотность», добровольные общества, 

неграмотность, ликвидация неграмотности 

Annotation 

In the article the soviet, ukrainian and russian historiography devoted to activities of the 

society "Get’ nepus’mennist’". 

Keywords: society "Get’ nepus’mennist’" voluntary societies, illiteracy, literacy 
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РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЧНА ТРАДИЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ 

У МІЖВОЄННУ ДОБУ. 

У статті проаналізовано праці радянських істориків присвячені розвитку 

національних меншин на території радянської України в 1920-30-ті роки. 

Ключові слова: національні меншини, радянська влада, громадські організації. 

 

Проблема життя і діяльності різних громадських об’єднань національних громад 

України розглядалася в ряді історичних досліджень. Перші праці з актуальних для 

більшовицького режиму проблем сучасної історії національних меншин з’являються на 

початку 1920-х років – відразу ж після встановлення радянської влади на території 

України. Вони відображали найбільш злободенні проблеми розвитку національних 

традиційних інститутів у період становлення радянської влади, розповідають про життя 

національних громад міст, містечок і сіл після закінчення громадянської війни.  

Серед книг того періоду слід виділити роботу Д. Лебедя “Радянська Україна і 

національне питання за п’ять років”. В ній підведенні підсумки радянської національної 

політики в галузі культурного будівництва, а також  у вирішенні соціально-економічних 

питань життя національних меншин. Розглядалися основні етапи історії соціальних 

перетворень у житті міст та сіл України, що постраждали від жахів і руйнацій війни, 

аналізувалися нормативні акти радянського уряду і Комітету у справах національностей 

під час ленінського радянського періоду історії. [1] 


