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„Просвіта“ — надійний партнер 
Львівської політехніки

30 років тому, в умовах радянської дійсності, у Львові зродилося Товариство 
української мови ім. Т. Шевченка і вже через пів року — у Львівській політехніці. 
За короткий час осередки ТУМ було створено на всіх факультетах, кафедрах та 
в інших підрозділах нашого інституту. Засноване патріотичними силами задля 
захисту рідної мови, яку імперська влада щораз більше витісняла з усіх сфер 
суспільного життя, у тому числі з освіти й науки, Товариство зайняло активну 
позицію у суспільному житті країни, здійснювало велику просвітницьку робо-
ту й запропонувало дієвий план заходів із утвердження української мови, свою 
практичну участь і допомогу в його реалізації. Завдяки цьому воно швидко здо-
було підтримку широкої громадськості, а відтак — і керівництва Політехніки.  
Ще 1989 року активісти Товариства української мови спільно з представника-
ми адміністрації й академічної громади інституту уклали „Програму організацій-
но-методичних заходів ЛПІ по впровадженню Закону УРСР „Про мови в УРСР“, 
яку  вже 1992 року було успішно виконано. 

З того часу зросійщений за роки радянської влади інститут став одним із 
найкращих українських високих навчальних закладів, у навчальних аудиторіях, 
наукових лабораторіях, позанавчальному спілкуванні якого звучить державна 
українська мова. Такого у стінах альма-матер ще не було. Адже за свою 200-літ-
ню історію Львівська політехніка не була українською, незважаючи на те, що 
виникла й розвивалася на українській землі, яка, на жаль, перебувала в складі 
інших держав. У навчальному закладі панувала відповідно і чужа мова (німець-
ка, польська, російська).
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1991 року Товариство української мови повернуло собі назву, а разом із нею 
функції й традиції матірної „Просвіти“, заснованої ще далекого 1868 року. Воно 
значною мірою доклалося до здобуття й утвердження Української держави, стало 
невід’ємною і чи не найвагомішою частиною духовного, культурно-просвітницько-
го життя Львівської політехніки, надійним партнером адміністрації у справі вихо-
вання студентства.

Впродовж 30 років активної діяльності у стінах нашого університету „Просвіта“ 
відкривала правдиву й звитяжну історію боротьби за незалежність України, повер-
нула із забуття сотні імен славетних українців — добре знаних у світі, але табуйова-
них в Україні, навчала студентську молодь рідних традицій і звичаїв, зорганізувала 
сотні культурно-просвітніх заходів, серед яких — вшанування пам’яті жертв репре-
сій і голодоморів-геноцидів, академій і вечорів, поїздок історичними місцями, зіні-
ціювала і здійснила багато інших добрих справ, які назавжди залишаться у скарб-
ниці здобутків Львівської політехніки.

Однією із таких чудових ініціатив є задум і реалізація видання про історію і ді-
яльність „Просвіти“ у стінах альма-матер, яке сьогодні маю велику приємність пре-
зентувати.

Від імені 200-літньої Політехніки вітаю одну з найкращих громадських органі-
зацій України — Товариство „Просвіта“ зі славетним 150-річним ювілеєм і 30-річ-
чям діяльності в нашому університеті! Сподіваюся, що наша співпраця триватиме 
й надалі, бо завданням університету є не тільки підготовка висококваліфікованих і 
конкурентоспроможних фахівців, а й свідомих громадян Української держави.
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