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Товариство «Просвіта» (1868-

1939) – громадська організація, 

утворена 1868 у Львові з метою 

культурного розвитку, консолідації 

народної спільноти та піднесення 

національної свідомості українсь-

кого народу. 

Співзасновником і головою був 

громадський діяч і політик, свяще-

ник УГКЦ Микола Устиянович. 

«Просвіта» поширила діяльність на всі українські землі 

(найпотужніші мережі – у Галичині, на Буковині, Поділлі, 

Київщині, Волині, у Закарпатській Україні). Створена 

організаційна структура (філії-читальні) в західноукраїнських 

землях підпорядковувалася Львівському товариству «Просвіта». 

У підросійській Україні «Просвіти», утворені 1905-07 рр. в 

губернських містах, координували роботу осередків, що з 1917 

року діяли за власними статутами. 

1910-1922 роки «Просвіта» діяла на території Зеленого 

Клину і стала поштовхом до створення Української 

Далекосхідної Республіки. 

«Просвіта» почала з науково-освітньої діяльності, 

переймаючи цю царину у Галицько-

руської матиці. При товаристві 

працювали спеціально створені 

термінологічна та з підготовки 

підручників комісії. 

Товариство відкривало бібліо-

теки, друкарні, книгарні, народні 

театри, кінотеатри, музеї, здійсню-

вало постановку спектаклів на укра-

їнську тематику, відзначення юві-

леїв відомих українських діячів, 

визначних подій національного зна-

чення, організацію публічних чи-

тань, упорядкування українських 

шкіл. 

Деякі діячі товариств, починаю-

чи з 1860-х рр., представляли інте-

Микола Устиянович, 

світлина з листівки серії 

«Історія України-Руси», 

Коломия, 1902 р. 
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реси українського народу в Галицькому крайовому сеймі та 

австрійському парламенті, так у 1861-1866 – голова «Просвіти» 

громадський діяч і політик, священик УГКЦ Микола Устия-

нович був послом до Галицького сейму. Парламентські 

представництва за участю членів «Просвіти» в 1860-80-х рр. 

відстоювали надання дотацій на видавництво, забезпечення 

окремих видів економічної діяльності, навчання українською 

мовою, відкриття українських гімназій, семінарій, заснування 

кафедри української історії у Львівському університеті, зго-  

дом – українського університету у Львові. 

У 1880-90-х рр. діячі «Просвіти» активізували парла-

ментську діяльність, участь у маніфестаціях, національних 

святах, вічах, стали засновниками перших політичних партій.  
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Павло Михайлович 

Мовчан, голова ВТ 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка 

Усі генеральні секретарі, міністри освіти Української 

Народної Республіки та державні секретарі освітніх справ За-

хідноукраїнської Народної Республіки у період 1917-20 (окрім 

П. Христюка та А. Артимовича) були членами «Просвіти» До 

Української Центральної Ради входили 122 члени «Просвіти». У 

виконавчих органах влади першої УНР представництво діячів 

«Просвіти» складало від 30 до 56 %, в Українській Державі – від 

6 до 38 %, у другій УНР – від 24 до 56 %. У ЗУНР члени 

західноукраїнських осередків «Просвіти» складали від 36 до 47 

% складу уряду – Державного секретаріату Західноукраїнської 

Народної Республіки, 44 представники «Просвіти» були в 

Українській національній раді ЗУНР. 

На початку 1920-х рр. в Галичині, на Волині, Закарпатті 

товариства провадили активну культурно-освітню діяльність. 

На Київщині, Катеринославщині, Поділлі діяльність «Просвіти» 

провадилася до початку 1920-х рр., у середині 1920-х рр. 

частина їх була реорганізована, інші самоліквідовувалися. На 

Волині «Просвіта» функціонувала до 1929 року в Рівному, до 

1934 – у Луцьку, осередки товариства, підпорядковані 

Львівській «Просвіті», до середини 1930-х рр. могли пра-

цювати в інших місцевостях Во-лині. 

Найплідніше у 1920-30-ті рр. 

«Просвіта» працювала в Галичині та 

на Закарпатті. 1939 року, з окупацією 

угорськими і радянськими військами 

українських земель, діяльність 

товариств на Закарпатті та в 

Галичині була припинена. 

Свою діяльність «Просвіта» від-

новила 13 червня 1988 року як Това-

риство української мови ім. Т. Шев-

ченка, яке згодом перейменували на 

Товариство «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка. 

Сьогодні «Просвіта» займається 

утвердженням української націо-

нальної ідеї, державної української 

мови, розвитком національної куль-

тури, відродженням історичної па-
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м’яті, формуванням національної свідомості, піднесенням 

духовності та добробуту українського народу. Осередки 

Товариства знаходяться у кожному обласному центрі України. 

Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка 

очолює заслужений діяч мистецтв України, письменник, 

лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка Павло 

Мовчан. Почесним головою Львівської організації Товариства є 

Роман Іваничук. 
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08.12.1868 – створення товариства «Просвіта» [Електрон-

ний ресурс] // Меморіальний музей тоталітарних режимів 

«Територія Терору». – Електрон. текстові та граф. дані. – 

[Україна], 2013. – Режим доступу: http://territoryterror.org.ua/ 

uk/resources/calendar/details/?newsid=175, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 29.11.2018. 

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енцик-

лопедія. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2018. – 

Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D 

1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%

D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%

B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D

0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%

B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D

0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 29.11.2018. 

Голубчинко, В. «Просвіта» Сумщини в контексті 

формування національної самосвідомості: історія та 

сучасність [Електронний ресурс] / В. Голубченко // Наукова 

електронна бібліотека періодичних видань НАН України. – 

Електрон. текстові дані. – [Україна], 2002-2012. – Режим 

доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39 

515/24-Holubchenko.pdf?sequence=1, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 28.11.2018. 

Зварич, П. Товариству «Просвіта» 145 років [Електронний 

ресурс] / П. Зварич // Zbruc.eu. – Електрон. текстові дані. – 

[Україна], 2018. – Режим доступу: https://zbruc.eu/sites/default/ 

files/pictures/golowy_1928.jpg, вільний. – Заголовок з екрана. – 

Мова: укр. – Опис зроблено: 29.11.2018. 

http://territoryterror.org.ua/%20uk/resources/calendar/details/?newsid=175
http://territoryterror.org.ua/%20uk/resources/calendar/details/?newsid=175
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%25D%201%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%25D%201%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%25D%201%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%25D%201%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%25D%201%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%25D%201%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%25D%201%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%25D%201%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%25D%201%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39%20515/24-Holubchenko.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39%20515/24-Holubchenko.pdf?sequence=1
https://zbruc.eu/sites/default/%20files/pictures/golowy_1928.jpg
https://zbruc.eu/sites/default/%20files/pictures/golowy_1928.jpg
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Історія: збірник праць. Діяльність товариств «Просвіта» 

за доби директорії в українській історіографії [Електронний 

ресурс] // Politics.ellib.org.ua. – Електрон. текстові дані. – [Укра-

їна], 2018. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-

5000.html, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис 

зроблено: 28.11.2018. 

Малевич, А.П. «Просвіта» на Збаражчині [Текст]: істо-

ричний нарис [Електронний ресурс] / А.П. Малевич // Збаразька 

централізована бібліотечна система. – Електрон. текстові та 

граф. дані. – [Україна], 2011. – Режим доступу: http://zbarazh-

library.com.ua/writen/history/Malevich/Prosvita_Na_Zbarazhchini.p

df, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Аналог друк. 

вид. (Малевич, А.П. «Просвіта» на Збаражчині: історичний 

нарис / А.П. Малевич; ред. В.Гриб. – Збараж, 1995. – 57 с.). – 

Опис зроблено: 28.11.2018. 

Малюта, О.В. Львівське товариство Просвіта [Елект-

ронний ресурс] / О.В. Малюта //  Інститут історії України НАН 

України. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 2016. – Режим 

доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21I 

D=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S2

1FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0

&S21P03=TRN=&S21STR=Lvivske_tovaristvo_Prosvita, віль- 

ний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 

21.11.2018. 

Малюта, О.В. Просвіта (1868–1939) [Електронний ресурс] / 

О.В. Малюта //  Інститут історії України НАН України. – 

Електрон. текстові дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу: 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN= 

EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all

&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TR

N=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Prosvity_1868, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 21.11.2018. 

Михайловський, В. «Просвіта» на Буковині: історія і 

сучасність [Електронний ресурс] / В. Михайловський // Слово 

Просвіти. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2013. – 

Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2013/04/25/%D0%BF%D  

http://politics.ellib.org.ua/pages-5000.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-5000.html
http://zbarazh-library.com.ua/writen/history/Malevich/Prosvita_Na_Zbarazhchini.pdf
http://zbarazh-library.com.ua/writen/history/Malevich/Prosvita_Na_Zbarazhchini.pdf
http://zbarazh-library.com.ua/writen/history/Malevich/Prosvita_Na_Zbarazhchini.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21I%20D=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21STR=Lvivske_tovaristvo_Prosvita
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21I%20D=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21STR=Lvivske_tovaristvo_Prosvita
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21I%20D=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21STR=Lvivske_tovaristvo_Prosvita
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21I%20D=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21STR=Lvivske_tovaristvo_Prosvita
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=%20EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Prosvity_1868
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=%20EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Prosvity_1868
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=%20EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Prosvity_1868
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=%20EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Prosvity_1868
http://slovoprosvity.org/2013/04/25/%D0%BF%25D%20%201%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%25D%200%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%258%202%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%96-%D1%81%25D%201%83%D1%87%D0%B0/
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1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D 

0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%8 

2%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%96-%D1%81%D 

1%83%D1%87%D0%B0/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: 

укр. – Опис зроблено: 28.11.2018. 

Осередок нашої духовності: до 140-ліття Товариства 

«Просвіта» [Електронний ресурс]: реком.-бібліогр. покажч. // 

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

І.Франка. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 2017. – Режим 

доступу: http://lib.if.ua/publish2008/1226933213.html, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Аналог друк. вид. (Осередок 

нашої духовності: до 140-ліття Товариства «Просвіта» [Текст]: 

реком.-бібліогр. покажч. / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. 

Франка; [укладачі: В. Р. Дволітка, М. В. Качорак ; ред. Г. В. 

Горбань ; вступ. сл. А. В. Грицана, відп. за вип. Л. В. Бабій]. – 

Івано-Франківськ, 2008. –  35 с). – Опис зроблено: 29.11.2018. 

«Просвіта» у Збаражі [Електронний ресурс]: інформаційна 

довідка // Збаразька централізована бібліотечна система. – 

Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2011. – Режим 

доступу: http://zbarazh-library.com.ua/writen/history/Prosvita.pdf, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Аналог друк. вид. 

(«Просвіта» у Збаражі: інформаційна довідка / Збаразька цен-

траліз. бібл. система, метод.-бібліогр. від.; підгот. В. Радовсь- 

ка. – Збараж, 2010. – 7 с.). – Опис зроблено: 28.11.2018. 

«Просвіти» життєдайне джерело: 150 років від часу 

заснування товариства «Просвіта» [Електронний ресурс] : 

інформаційно-краєзнавчий посібник // Збаразька централізована 

бібліотечна система. – Електрон. текстові та граф. дані. – 

[Україна], 2011. – Режим доступу: http://zbarazh-

library.com.ua/writen/history/prosvita_shil.pdf, вільний. – Заго-

ловок з екрана. – Мова: укр. – Аналог друк. вид. («Просвіти» 

життєдайне джерело. 150 років від часу заснування товариства 

«Просвіта»: інформаційно-краєзнавчий посібник / Збаразька 

централіз. бібл. система, центр. бібл., метод.-бібліогр. від.; 

http://slovoprosvity.org/2013/04/25/%D0%BF%25D%20%201%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%25D%200%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%258%202%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%96-%D1%81%25D%201%83%D1%87%D0%B0/
http://slovoprosvity.org/2013/04/25/%D0%BF%25D%20%201%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%25D%200%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%258%202%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%96-%D1%81%25D%201%83%D1%87%D0%B0/
http://slovoprosvity.org/2013/04/25/%D0%BF%25D%20%201%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%25D%200%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%258%202%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%96-%D1%81%25D%201%83%D1%87%D0%B0/
http://slovoprosvity.org/2013/04/25/%D0%BF%25D%20%201%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%25D%200%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%258%202%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%96-%D1%81%25D%201%83%D1%87%D0%B0/
http://slovoprosvity.org/2013/04/25/%D0%BF%25D%20%201%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%25D%200%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%258%202%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%96-%D1%81%25D%201%83%D1%87%D0%B0/
http://lib.if.ua/publish2008/1226933213.html
http://zbarazh-library.com.ua/writen/history/Prosvita.pdf
http://zbarazh-library.com.ua/writen/history/prosvita_shil.pdf
http://zbarazh-library.com.ua/writen/history/prosvita_shil.pdf
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упоряд. Т. Кульпа. – Збараж, 2018. – 46 с.: фотогр). – Опис 

зроблено: 29.11.2018. 

Свідник, Д.О. 135 років товариства «Просвіта» 

[Електронний ресурс] / Д.О. Свідник // ПОСТУП. – Електрон. 

текстові дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 

http://postup.brama.com/usual.php?what=17384, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 28.11.2018. 

Сердяк, А. «Просвіта» [Електронний ресурс] // Історія 

Полтави. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 2018. – Режим 

доступу: http://histpol.narod.ru/gromada/grom_org/enc16-112.htm, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 

29.11.2018. 

Стеблій, Ф. Отець Гнат Рожанський – діяч «Просвіти» 

[Електронний ресурс] / Ф. Стеблій // Наукова електронна 

бібліотека періодичних видань НАН України. – Електрон. 

текстові дані. – [Україна], 2002-2012. – Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73526/49-

Steblij.pdf?sequence=1, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: 

укр. – Опис зроблено: 28.11.2018. 

Товариство «Просвіта» (1868—1939) [Електронний ре-

сурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Електрон. текстові та 

граф. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2

%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D

1%82%D0%B0%C2%BB_(1868%E2%80%941939), вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 29.11.2018. 

Товариство «Просвіта» у становленні української 

державності [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2012-

2018. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/ 

SPRAVKI/PROSVITA.htm, вільний. – Заголовок з екрана. – 

Мова: укр. – Опис зроблено: 28.11.2018. 

http://postup.brama.com/usual.php?what=17384
http://histpol.narod.ru/gromada/grom_org/enc16-112.htm
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73526/49-Steblij.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73526/49-Steblij.pdf?sequence=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_(1868%E2%80%941939)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_(1868%E2%80%941939)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_(1868%E2%80%941939)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_(1868%E2%80%941939)
http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/%20SPRAVKI/PROSVITA.htm
http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/%20SPRAVKI/PROSVITA.htm
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Швидкий, В.П. Просвіта, Всеукраїнське товариство 

Просвіта імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / В.П. 

Швидкий, О.В. Малюта //  Інститут історії України НАН 

України. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 2016. – Режим 

доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I 

21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT

=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21

P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Prosvita, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 21.11.2018. 

 

 

Грицик, М. Світло Просвіти [Електронний ресурс]: 

сценарій історико-мистецького заходу, присвяченого 140-річчю 

Товариства «Просвіта» / М. Грицик // Nadoest.com. – Електрон. 

текстові дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 

http://nadoest.com/scenarij-istoriko-mistecekogo-zahodu-prisvya 

chenogo-140-richch, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – 

Опис зроблено: 29.11.2018. 

Грицик, М. Світло Просвіти [Електронний ресурс]: 

сценарій історико-мистецького заходу, присвяченого 140-річчю 

Товариства «Просвіта» / М. Грицик // Nadoest.com. – Електрон. 

текстові дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 

http://nadoest.com/scenarij-istoriko-mistecekogo-zahodu-prisvya 

chenogo-140-richch, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – 

Опис зроблено: 29.11.2018. 

Сценарій проведення краєзнавчих читань «Просвіта 

кличе…» [Електронний ресурс] // Заліщицька централізована 

бібліотечна система. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 

2005-2018. – Режим доступу: https://zal-lib.pp.ua/stsenarij-

provedennya-krayeznavchyh-chytan-prosvita-klyche/, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 28.11.2018. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I%2021DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Prosvita
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I%2021DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Prosvita
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I%2021DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Prosvita
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I%2021DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Prosvita
http://nadoest.com/scenarij-istoriko-mistecekogo-zahodu-prisvya%20chenogo-140-richch
http://nadoest.com/scenarij-istoriko-mistecekogo-zahodu-prisvya%20chenogo-140-richch
http://nadoest.com/scenarij-istoriko-mistecekogo-zahodu-prisvya%20chenogo-140-richch
http://nadoest.com/scenarij-istoriko-mistecekogo-zahodu-prisvya%20chenogo-140-richch
https://zal-lib.pp.ua/stsenarij-provedennya-krayeznavchyh-chytan-prosvita-klyche/
https://zal-lib.pp.ua/stsenarij-provedennya-krayeznavchyh-chytan-prosvita-klyche/
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Діячі Просвіти: родина Косачів-Кривинюків [Електронний 

ресурс]: [лекція Миколи Петровича Чабана] // YouTube. 

Січеславська Просвіта. – Електрон. текстові та граф. дані. – 

[Україна], 2018. – Режим доступу: https://www.youtube.com/ 

watch?v=6bm_hX4Utnk, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: 

укр. – Опис зроблено: 29.11.2018. 

Євгенія Готь про діяльність товариства «Просвіта» 

[Електронний ресурс]: інтерв’ю // YouTube. LOCAL HISTO-  

RY. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2014. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=NxROEc 

BVpc8, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис 

зроблено: 29.11.2018. 

Мостова, Є. Культурно – освітнє товариство «Просвіта» 

[Електронний ресурс]: [презентація] / Є. Мостова // Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьма- 

на. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2018. – 

Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esr 

c=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit5pCz

0fTeAhVok4sKHXSAA-AQFjAcegQIGRAC&url=https%3A%2F 

%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2FDepartment_of_International_Eco

nomics_and_manageme%2Fprosvita.ppt&usg=AOvVaw2M97Cwq1

yXjshwDLIqzTtH, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – 

Опис зроблено: 29.11.2018. 

Презентація на тему «Діяльність товариства «Просвіта» 

на Миколаївщині» [Електронний ресурс] // GDZ4YOU. – 

Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2013-2018. – 

Режим доступу: https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-

ukrayiny/diyalnist-tovarystva-prosvita-na-mykolayivshyni-16178/, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 

29.11.2018. 

Презентація на тему «Товариство «Просвіта»» [Елект-

ронний ресурс] // GDZ4YOU. – Електрон. текстові та граф. дані. 

https://www.youtube.com/%20watch?v=6bm_hX4Utnk
https://www.youtube.com/%20watch?v=6bm_hX4Utnk
https://www.youtube.com/watch?v=NxROEc%20BVpc8
https://www.youtube.com/watch?v=NxROEc%20BVpc8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esr%20c=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit5pCz0fTeAhVok4sKHXSAA-AQFjAcegQIGRAC&url=https%3A%2F%20%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2FDepartment_of_International_Economics_and_manageme%2Fprosvita.ppt&usg=AOvVaw2M97Cwq1yXjshwDLIqzTtH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esr%20c=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit5pCz0fTeAhVok4sKHXSAA-AQFjAcegQIGRAC&url=https%3A%2F%20%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2FDepartment_of_International_Economics_and_manageme%2Fprosvita.ppt&usg=AOvVaw2M97Cwq1yXjshwDLIqzTtH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esr%20c=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit5pCz0fTeAhVok4sKHXSAA-AQFjAcegQIGRAC&url=https%3A%2F%20%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2FDepartment_of_International_Economics_and_manageme%2Fprosvita.ppt&usg=AOvVaw2M97Cwq1yXjshwDLIqzTtH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esr%20c=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit5pCz0fTeAhVok4sKHXSAA-AQFjAcegQIGRAC&url=https%3A%2F%20%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2FDepartment_of_International_Economics_and_manageme%2Fprosvita.ppt&usg=AOvVaw2M97Cwq1yXjshwDLIqzTtH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esr%20c=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit5pCz0fTeAhVok4sKHXSAA-AQFjAcegQIGRAC&url=https%3A%2F%20%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2FDepartment_of_International_Economics_and_manageme%2Fprosvita.ppt&usg=AOvVaw2M97Cwq1yXjshwDLIqzTtH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esr%20c=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit5pCz0fTeAhVok4sKHXSAA-AQFjAcegQIGRAC&url=https%3A%2F%20%2Fkneu.edu.ua%2Fuserfiles%2FDepartment_of_International_Economics_and_manageme%2Fprosvita.ppt&usg=AOvVaw2M97Cwq1yXjshwDLIqzTtH
https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/diyalnist-tovarystva-prosvita-na-mykolayivshyni-16178/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/diyalnist-tovarystva-prosvita-na-mykolayivshyni-16178/
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– [Україна], 2013-2018. – Режим доступу: https://gdz4you. 

com/prezentaciyi/istoriya-ukrayiny/tovarystvo-prosvita-17990/, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 

29.11.2018. 

Презентація на тему: «Просвіта» [Електронний ресурс] // 

SvitPPT. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2018. – 

Режим доступу: https://svitppt.com.ua/rizne/prosvita.html, віль-

ний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 

30.11.2018. 

Презентація на тему: Микола Аркас і «Просвіта» 

[Електронний ресурс] // SvitPPT. – Електрон. текстові та граф. 

дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://svitppt.com.ua/ 

ukrainska-literatura/mikola-arkas-i-prosvita.html, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 30.11.2018. 

Презентація на тему: Українські культурно-освітні това-

риства в Галичині та Закарпатті [Електронний ресурс] // 

SvitPPT. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2018. – 

Режим доступу: https://svitppt.com.ua/istoriya-ukraini/ukrainski-

kulturnoosvitni-tovaristva-v-galichini-ta-zakarpatti1.html, віль-  

ний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 

30.11.2018. 

Просвіта – прообраз українських партій та рухів 

[Електронний ресурс]: [програма «Так було…»] // YouTube. – 

Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2017. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=y39mpGm1dxs, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 

29.11.2018. 

Товариство «Просвіта»: історія та сучасність 

[Електронний ресурс]: інформаційний відео-огляд // YouTube. 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва. – Електрон. 

текстові та граф. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZpgGIUtKZE, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 29.11.2018. 

 

https://svitppt.com.ua/rizne/prosvita.html
https://svitppt.com.ua/%20ukrainska-literatura/mikola-arkas-i-prosvita.html
https://svitppt.com.ua/%20ukrainska-literatura/mikola-arkas-i-prosvita.html
https://svitppt.com.ua/istoriya-ukraini/ukrainski-kulturnoosvitni-tovaristva-v-galichini-ta-zakarpatti1.html
https://svitppt.com.ua/istoriya-ukraini/ukrainski-kulturnoosvitni-tovaristva-v-galichini-ta-zakarpatti1.html
https://www.youtube.com/watch?v=y39mpGm1dxs
https://www.youtube.com/watch?v=6ZpgGIUtKZE

