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Сьогодні питання освіти молодого поко
ління стають пріоритетними не лише для са
мої держави України, вони набувають особли
вого значення й у контексті розвитку взаємин
між українською діаспорою та її історичною
батьківщиною. Це набуває актуальності саме
тепер, у час, коли міняється стратегія розвит
ку нашої держави, її стосунки з країнами у
світовому просторі, а також простежуються
зміни у взаєминах зі світовим українством.
Слід зазначити, що в площині цих стосунків
за останні роки відбувся якісний поступ,
прийшло усвідомлення того, що діаспора – це
не лише форма існування громад, але й важ
ливий інструмент впливу нашої держави в усіх
сферах країн проживання українців. Свідчен
ням цього є затверджений урядом документ –
постанова Кабінету Міністрів від 26.07. 2006 р.
№ 1034 «Про затвердження Державної про
грами співпраці із закордонними українцями
на період до 2010 року», в якому передбачена
підтримка світового українства в історико
культурній галузі, у видавництві, інформацій
ному забезпеченні та ін. Значний акцент ро
биться й на науковоосвітніх питаннях, які що
раз частіше перебувають у центрі уваги гро
мадськості та науковців, стають предметом
соціологічних досліджень. У колі зацікавлень
– не лише актуальні завдання розвитку освіти,
але й питання, які не вирішуються з року в рік
за час незалежності України і сьогодні галь
мують цей процес.
Перед Україною стоїть важливе завдання:
допомогти розвинути в українському зарубіж
жі таку систему освіти, яка буде відповідати
вимогам і можливостям ХХІ ст., тобто осучас
нити і модернізувати усі її ланки.
Це складна проблема, яка потребує
системного та концептуального підходів, а та
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кож вимагає відповідей на такі питання: з якою
метою, якими засобами вирішується це зав
дання, яким повинен бути очікуваний результат?
У цьому контексті слід базуватися на по
стулаті двовекторності стосунків України і ді
аспори. Для розбудови демократичної замож
ної України необхідна синергія, яку можна до
сягти, поєднуючи капітал знань та можливості
українських громад, як в Україні, так і поза її
межами. Якщо раніше ми сприймали українсь
ку діаспору, насамперед, як джерело знань,
інвестицій та збережених культурних і духов
них надбань, то сьогодні мова повинна йти про
взаємний обмін ресурсами, знаннями та до
свідом. Стосунки Україна – діаспора – це дво
сторонній рух, який у сучасних умовах розвит
ку нашого суспільства повинен реалізуватися
в новому форматі з усвідомленням виключ(
но важливого значення освіти як потужно(
го фактора етнонаціональної ідентифі(
кації. Тільки в такому випадку можна говорити
про успіх справи. Лише тісна взаємодія та
спільні кроки двох сторін забезпечать стійкий
поступ в усіх галузях, зокрема в освіті. Україна
повинна виходити з усвідомлення того, що
підтримка освіти в українському зару(
біжжі – це інвестиції, результатом яких бу(
де утвердження позитивного образу на(
шої держави у світі, потужне лобі наших
економічних, політичних та культурних
інтересів.
Сьогодні ми маємо безліч прикладів, які за
свідчують, що свідомий українець за кордоном
здатний жертовно й самовіддано працювати
на цей результат. Доказом є проголосований
9 березня 2006 р. Сенатом США законопроект,
який скасовує дію поправки ДжексонаВеніка.
Схвалений документ не лише відкриває для
України режим цивілізованих торговельних
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українського етносу в емпіричному вимірі
демонструють такий розподіл елементів
етнічної ідентифікації: мова – 74%, рідна земля
– 62%, народні традиції, звичаї – 57%, спільне
історичне минуле – 45%, література, ми
стецтво, фольклор – 30%, віросповідання –
22%, спільні зі своїм народом перспективи
розвитку – 22%, національна кухня – 20%, на
ціональний одяг – 16% [1].
З даного соціологічного опитування
випливає, що для етнічної ідентифікації важ
ливими чинниками є мова, народні традиції та
звичаї, література, фольклор, мистецтво,
віросповідання, які можна реалізовувати
через родину, освіту, церкву. Саме родина є
тією життєвою основою розвитку дитини, тим
фундаментом, на якому буде вибудовуватися
її подальша доля. Саме батьки є її першими
педагогами, які дають дитині головний інстру
мент пізнання та самопізнання – рідну мову[5].
І від них залежить, чи стане українська мова в
чужоземному середовищі для їхньої дитини
рідною, чи ні. Адже саме в родині закладаються
основи виховання взагалі і національного
зокрема, відбувається формування світо
сприйняття, духовних традицій. Етнонаціо
нальна позиція батьків, як правило, визначає
етнонаціональну позицію їхніх дітей. За ними
стоїть вибір – якнайшвидше асимілюватися,
увійти цілком в чужоземне середовище чи
зберігати своє українство і передавати його
дітям. Позиція батьків, родини зумовлює
також вибір школи.
На сьогодні в українському зарубіжжі існує
декілька типів українських шкіл. Міністерство
освіти і науки України створило базу даних ук
раїнознавчих шкіл за кордоном, згрупувавши
їх у 5 категорій. Це школи, в яких викладання
здійснюється українською мовою; школи, в
яких вивчаються українознавчі предмети;
загальноосвітні навчальні заклади, в яких вив
чається українська мова; навчальні заклади,
в яких українська мова вивчається факульта
тивно; недільні та суботні школи, які є най
численнішими; дитячі дошкільні заклади, що
мають україномовні групи (див. Таблиця 1).
Українське шкільництво у зарубіжжі, яке
народилося від усвідомлення необхідності
етнонаціонального самозбереження, налічує
понад сто років. У його розбудові й утверджен
ні відіграла велику роль церква, яка на почат
ках взяла на себе не лише організаційні, але
й навчальновиховні функції. Так, за ста
тистичними даними проекту «Українське
шкільництво на терені Америки та Канади»,
яким займався професор Колорадського уні
верситету др Баб’юк, у 1974 р. в Америці
було 279 шкільних осередків, в яких навчали
української мови та культури 602 учителі та
197 священиків [2, 12] (див. Таблиця 2).
Слід відзначити також велике значення
громадських організацій, які спричинилися до
становлення української школи. Наприклад,
ще на початках “першої хвилі” еміграції ук
раїнці Канади оперативно використали закон
1897 (угоду ГрінвейЛор’є), який дозволяв
вживати рідну мову як мову викладання у
школах і вивчати її поряд з англійською. Цей
невеликий приклад є свідченням того, якої
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відносин, знімає дискримінаційні санкції та
обмеження, але й має вагоме політичне зна
чення. Слід нагадати, що це стало можливим
за активної підтримки коаліції, куди ввійшло
250 українських організацій, що сприяли
відміні поправки. Окрім цього, вищеназвана
організація активно займається контактами з
американськими конгресменами та сенато
рами, інформує їх щодо важливих подій у нашій
державі, сприяє підтримці України, зміцненню
її ролі на світовій арені.
Величезна робота проведена нашими
співвітчизниками в Угорщині, зокрема п. Яросла
вою Хортяні, які домоглися того, що парла
мент цієї країни першим у світі на законодав
чому рівні одноголосно визнав голодомор 32–
33х років в Україні як геноцид українського
народу. Велика подія відбулася 7 жовтня цього
року у Франції: відкриття, за участю українсь
кої громади та особисто мера Парижа, мемо
ріальної дошки, присвяченої українській емі
грації у Франції. Президент США Дж. Буш
підписав указ про встановлення пам’ятника Т. Шев
ченку в столиці Америки. Цей перелік можна
продовжувати.
Отже, Україна повинна задіяти всі чинники,
які не дадуть згаснути українству у світі, які,
якщо не зупинять, то хоча б уповільнять асимі
ляційні процеси, зокрема один з найважливі
ших – освіту. Тому серед першочергових на
прямків у стратегії співпраці України та ді
аспори вбачаємо підтримку та розвиток освіти
в українському зарубіжжі з метою збережен(
ня етнонаціональної ідентичності. Цієї
мети можна досягти засобом розвитку
інституту української школи. Очікуваний
результат – формування людини, яка буде
здатна на індивідуальному рівні органічно
взаємодіяти з громадянами своєї історич(
ної батьківщини і у сфері виробництва, і у
сфері політичних відносин, і у сфері ду(
ховній, перетворити набуті знання на ак(
тивне знаряддя у професійній діяльності.
Історія створення шкіл у середовищі
українських емігрантів засвідчує про
усвідомлення нашими співвітчизниками, яких
доля закинула на різні континенти світу,
значущості освіти для майбутніх поколінь, її
ролі для національної ідентифікації. Людина –
не ізольована від суспільного середовища
істота. Вона має родину, рід, країну, націю.
Самовизначення її в ньому становить зміст
ідентифікації особи. Національна самоіденти
фікація багаторівнева, адже можна визнача
тися стосовно своєї родини, нації, континенту,
етнічної спільноти. Тому таким важливим є
самовизначення людини через залучення до
свого соціуму, до такої історичної спільноти,
яка збагачує людину досвідом культури,
традиції, мови [8, 35].
Науковцями розроблена система індика
торів етнічності, які здатні забезпечувати
найбільш стійку групову ідентичність. Для со
ціологічних опитувань пропонується до
статньо апробований набір елементів, що
дозволяє виділити при відповіді на питання
«що, на ваш погляд, об’єднує вас з людьми
вашої етнічної спільноти?» ряд індикаторів, які
мають ключове значення. Представники
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Таблиця 1
Тип школи
Школи,
в
яких
викладання
здійснюється
українською мовою
Школи,
в
яких
вивчаються
українознавчі
предмети
Загальноосвітні
навчальні заклади, в
яких
вивчається
українська мова
Навчальні заклади, в
яких українська мова
вивчається
факультативно
Недільні та суботні
школи

Країни
Молдова (2), Придністров’я (6), Румунія
(1)

Кількість шкіл
9

Греція (1), Грузія (1)
Казахстан (1), Латвія (1), Польща (1), Росія
(3), Словаччина (12), США (1)

21

3.138

Білорусь (1), Бразилія (32),
Канада (12), Киргизія (1),
Молдова (52), Придністров’я (62), Польща
(7), Росія (11), Румунія (22)
Білорусь (4), Болгарія (1), Греція (1), Росія
(13), Румунія (27), Сербія і Чорногорія (6),
Фінляндія (1)

210

24.088 (неповні
дані з Бразилії та
Канади)

53

250 (неповні дані
з Росії та Румунії)

143

3974 (неповні дані
з
Австралії,
Бразилії,
Італії,
Канади та Росії)
617 (неповні дані
з
Канади та
Молдови)

Дитячі
дошкільні Канада (16), Молдова (5), Придністров’я
заклади, що мають (10), Румунія (5)
україномовні групи
ваги вже з перших років проживання на землі
поселення надавали наші співвітчизники ос
віті, усвідомлюючи, що саме освіта, вивчення
українознавчих предметів є тим потужним
фактором, який дозволить зберегти їх націо
нальну ідентичність.
Сьогодні українська освіта у зарубіжжі – це
розвинена система освітніх закладів західної
та східної діаспори, яка, окрім середньої шко
ли, має відомі українознавчі студії у провідних
вищих навчальних закладах, програми, під
ручники українознавчих дисциплін, власну си
стему підготовки та удосконалення вчителів.
Але українські громади сьогодні не існують
у їх первісному вигляді. В їх середовищі від
буваються значні процеси, зумовлені різними
чинниками, зокрема асиміляційними. За роки
незалежності нашої держави виникло також
нове явище – східна діаспора, яка почала роз
виватися після розвалу радянської імперії,
проте знаходиться лише на стадії активного
структурування і потребує особливої уваги й
підтримки з боку своєї історичної батьків
щини. Народилася й нова проблема “четвер
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Кількість учнів
2.234

тої хвилі” еміграції з мільйонами наших спів
вітчизників, якими практично не цікавиться
держава, завдання якої частково перебрала
на себе церква, слугуючи тим осередком, на
вколо якого гуртуються заробітчани. З одного
боку, спостерігаємо відтік потужних інтелекту
альних сил з України, що за висловом Г.Удо
венка, народного депутата України, який три
валий час очолював Комітет з питань прав лю
дини, національних меншин і міжнаціональних
відносин Верховної Ради, може перетворити
країну в «зону стихійного лиха». З іншого боку,
Олег Воловина, професор, президент Informed
Decisions Inc. (США), провівши детальний
статистичний аналіз, робить висновок про те,
що потік “четвертої хвилі” позитивно впливає
на функціонування українських громад, зо
крема у США, та є активним фактором змен
шення асиміляційних процесів серед ук
раїнства. «В цілому, школи українознавства
оновлюються за рахунок новоприбулих ви
сококваліфікованих педагогів «четвертої хви
лі» емігрантів, які вводять в навчальний про
цес нові методики викладання. Новоприбулі

Таблиця 2
Греко-католицькі та незалежні:
Осередків
182
Учнів

Початкові
33 шк.
7613

Суботні
93 шк.
4687

Садки
21 шк.
625

Недільні
11 шк.
373

Вечірні
19 шк.
890

Гімназії
1 гімн.
232

Учителів
159 свящ.
345 світс.

Православні осередки
89 українознавчих
980 учнів
356

64 школи
1352 учнів

38 священиків
257 світських
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можливостей для збереження своєї етно
національної ідентичності, ніж у будьякій іншій
державі.
Ефективним способом розв’язання освіт
ніх проблем для українських громад у зарубіж
жі, на наш погляд, є укладання двосторонніх
угод між державами, в які слід закладати пи
тання, пов’язані з підтримкою освіти українців
у державі, з якою укладається угода.
Отже, на розвиток освіти в українському
середовищі у закордонні впливає кілька
факторів: родина, школа, церква, громадські
організації, держава проживання. У зв’язку з
цим Україні, враховуючи виключно важливе
значення освіти, слід підтримувати кожну з
цих ланок, які в сукупності творять спільний
ланцюг, вибудовуючи таким чином інститут ук
раїнської школи за кордоном.
З урахуванням сучасного стану справ,
Україна повинна розробити стратегічний на
прямок розвитку освіти українського зарубіж
жя при узгодженості дій державних структур,
неурядових громадських організацій та
церкви. Вкладаючи інтелектуальний та фі
нансовий капітал у розвиток української осві
ти за кордоном, ми отримаємо значні дивіден
ди для нашої держави у світовому просторі.
Сьогодні багато країн уже розробило механіз
ми різностороннього співробітництва з влас
ними діаспорами, стимулюючи в такий спосіб
процеси культурної, політичної, наукової та
бізнесової інтеграції. Наслідком таких інте
граційних взаємодій є виникнення цілісності,
що має нові якість та сутність. У процесі
взаємодії відбувається формування інтересів,
цілей, які усвідомлюються як спільні для цієї
цілісності.

Українознавство

вчителі у США становлять 50% від загальної
кількості педагогів у школах українознавства».
Др Євген Федоренко, голова Шкільної Ради
США, зазначає: «Школа повинна бути справою
першочерговою. Особливо це важне тепер, коли
швидко відходить у засвіти хвиля політичної
післявоєнної еміграції, зменшується її активність,
а процес асиміляції…збирає також своє обильне
жниво….Мусимо твердо усвідомити, що існування
українського шкільництва – це справа не тільки
свідомих батьків, що це обов’язок і відповідаль
ність цілої української громади. Нашою метою має
бути не лише втримати рідне шкільництво, але й
повсякчас поповнювати його учнями, па
м’ятаючи, що місце кожної української дитини в
українській школі» [1].
Громадські організації за кордоном фак
тично взяли на себе тягар організаційної робо
ти з розвитку українського шкільництва, були
і є тим середовищем, яке сприяє збереженню
етнонаціональної ідентичності.
Не можна також не сказати в цьому кон
тексті і про роль держави проживання, яка,
згідно з нормами міжнародного права, зобо
в’язана сприяти реалізації всіх потреб націо
нальних меншин, які проживають на її терито
рії, якщо це передбачено її законодавством.
Як відомо, наскільки легше реалізовувати свої
національні потреби українським громадам, у
тому числі і потреби в забезпеченні підтримки
і розвитку освіти в тих країнах, які стоять на
демократичних засадах, для яких кожен гро
мадянин держави – це цінність, аніж у тих, де
права людей упосліджуються. Як відомо,
структурування українських громад у Росії
розпочалося лише після розвалу Радянського
Союзу, і українці Росії мають значно менше
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На нашу думку, саме на державу лягає
обов’язок підтримувати та розвивати освіту.
Проте у нашому суспільстві панує думка, що
не варто в діапазоні питань, пов’язаних з
діаспорою, надто покладатися на державу,
щораз частіше звучать звинувачення в над
мірному етатизмі. Очевидно такий погляд зу
мовлений попереднім сумним досвідом. Як
відомо, в нашій державі було прийнято ряд
законодавчих актів та постанов уряду України
на підтримку закордонного українства та ос
вітньої діяльності, зокрема Постанова Кабіне
ту Міністрів від 22.01.1996 про затвердження
Державної програми «Українська діаспора до
2000 року», Указ Президента України від
24.09.2001 про затвердження Національної
програми «Закордонне українство на період
до 2005 року”, закон Верховної Ради України,
схвалений 4.03.2004, «Про правовий статус
закордонних українців» та ін. Згідно з докумен
тами, було заплановано багато корисних за
ходів, зокрема таких, як підготовка та перепід
готовка науковопедагогічних та педагогічних
кадрів з українознавчих дисциплін та пред
метів для ВНЗ за кордоном у місцях компакт
ного проживання українців шляхом організації
відповідних курсів в Україні, забезпечення
навчальнометодичною літературою, обмін
молодіжними групами та ін. Але більшість
корисних справ залишилася на папері.
Проте освітня галузь України має добре
сформовану структуру – 21,6 тисячі загально
освітніх середніх закладів, де працюють 565
тисяч педагогічних працівників, 967 профе
сійнотехнічних закладів. У країні функціонує
653 вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів
акредитації та 313 вищих навчальних закладів
ІІІ–ІV рівнів акредитації, Академія педагогічних
наук України, мережа методичних центрів,
науководослідних інститутів, Інститут ук
раїнознавства МОН України, де працюють
сотні тисяч висококваліфікованих фахівців, які
володіють новітніми технологіями навчання[6,
195]. Саме на базі освітніх державних структур
пропонуємо створити координаційний центр
з освітніх питань українського зарубіжжя. Щоб
усе запрацювало на належному дієвому рівні,
передусім, необхідно розробити концепцію
розвитку освіти у закордонні, в якій була б
чітко окреслена мета, пріоритетні напрями
розвитку, зміст освіти, процес українознав
чого навчання та виховання, економічні заса
ди розвитку. Відтак, наступним кроком повин
на бути розробка навчальних програм як
конкретна реалізація цієї концепції. Слід за
значити, що навчальні програми мають бути
створені з урахуванням типів шкіл, які функціо
нують за кордоном та адаптовані до реалій
українського закордоння. Нарешті, слід на за
конодавчому рівні вирішити проблему фі
нансового забезпечення, яке б не залежало
від зміни персоналій у владі.
Не менш важливою проблемою є ство
рення підручників. Розв’язання її залежить
від багатьох організаційнопедагогічних, тех
нічних, фінансовоекономічних питань. Тому,
враховуючи, що підручник – нормативний засіб
навчання, підбір авторів, авторських колек
тивів повинен здійснюватись не хаотично, а
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цілеспрямовано, на прозорих конкурсних за
садах, з урахуванням експертних оцінок,
можливостей авторів та їх пропозицій щодо
особливостей формування змісту підручника.
На нашу думку, зважаючи на потреби
сьогодення, було б доцільним доповнювати
підручники електронними ресурсами у формі
webсайту або компактдиску, за допомогою
яких в інтерактивній формі можна поглибити,
удосконалити і перевірити знання, здобуті на
основі підручника. Основною перевагою ви
користання електронних засобів є їх мульти
медійність, тобто можливість інтегрувати звук,
зображення і текст (наприклад, можна по
дивитися відеосюжет, відповісти на запи
тання, подивитися незнайоме слово тощо).
Використання гіпертексту дає можливість не
лінійної подачі матеріалу. Електронні ресурси
слід розглядати не як електронну версію
підручника, а як його доповнення.
Не можна оминути увагою і систему підви
щення кваліфікації учителів, адже учитель є
ключовою фігурою у навчальному та вихов
ному процесі, основним чинником в освіті. Він
має не тільки володіти своїм предметом й
уміти орієнтуватися у відповідній галузі знань,
будувати навчальні плани, формувати в учнів
навички самоосвіти, але й бути вихователем,
оскільки національне виховання, базоване на
засадах національнодержавницької ідеї, є
тим фундаментом, найважливішим засобом
та джерелом, на якому формуються характери
та світогляд молодих людей[5]. Тому Україна
повинна запропонувати українським вчите
лям у діаспорі ефективну систему професій
ного удосконалення, використовуючи всі
можливі форми та засоби.
У цьому контексті ефективним, на наш
погляд, є застосування найсучасніших освіт
ніх технологій, що забезпечують дистанційну
освіту, завдяки якій можна реалізовувати під
готовку учнів та студентів, підготовку і пере
підготовку вчителів та викладачів. Адже це
комплекс освітніх послуг, які можуть надава
тися великій кількості людей за кордоном за
допомогою спеціалізованого інформаційного
освітнього середовища, базованого на за
собах Інтернету.
Сьогодні в Україні є заклади, які зай
маються питаннями діаспори. На наше глибо
ке переконання, слід рекомендувати їм роз
робку webсторінок, які допомагали б функціо
нуванню українських громад, діяльності ос
вітніх закладів. Адже на даний час через
Інтернет можна глобально об’єднувати людей
однієї етнічної групи, створюючи так звану
етномережу, бо ця група має свою спільну
батьківщину, яка для кожного її члена є дже
релом культури, мови, історії, традицій. Етно
мережа дасть відчуття причетності до спіль
ного кореня, допоможе не втратити свою етно
національну ідентичність. Добрим прикладом
є проект створення Інтернетсторінки «ДУДА:
Держава Україна – ДіаспорА», започаткованої
Міжнародним інститутом освіти, культури та
зв’язків з діаспорою Національного універси
тету «Львівська політехніка». Цей webсайт, в
якому заплановано подавати найрізноманітні
шу інформацію культурологічного та освітньо
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яке, будучи ознакою зрілого демократичного
суспільства, не має альтернативи, «а для са
мої діаспори такий стан речей є єдино можли
вим і природним: адже тільки добровільні і
самоврядні організації можуть підтримувати
національну ідентичність на чужині, що вони
роблять з успіхом вже протягом століття».
Проте в Україні з боку держави ще й досі немає
усвідомлення необхідності тісної співпраці з
громадськими організаціями, важливості їх
ролі, незважаючи на те, що вже саме терміно
логічне визначення концепту «громадянське
суспільство» передбачає найбільш діяльну
частину загального соціуму, яка може активно
впливати на державотворчі та суспільні про
цеси. При всій значущості громадських
організацій, виключно вагомій ролі в розвитку
стосунків з українським світовим зарубіжжям
не можемо погодитися з тезою про те, що
«об’єднавчим центром для українців зару
біжжя та історичної батьківщини може бути
тільки громадська структура, та аж ніяк не
державне відомство чи міністерство» [1]. Вва
жаємо, що для позитивного результату спів
праці з діаспорою необхідним є поєднання зу
силь державних структур і громадських при
домінантній ролі держави, і тільки результа
тивність цих взаємин буде оптимумом для
розробки та реалізації стратегії співпраці
України та світового українства в освітній
галузі. Лише тоді можна очікувати позитивний
результат і тільки на цій основі вибудувати
раціональну структуру взаємозв’язків між
Україною та діаспорою, яка допоможе
підтримати та розвинути освіту українського
зарубіжжя як стратегічного напрямку
етнонаціональної ідентифікації українця.
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го плану, слугуватиме допомогою для ук
раїнських громад закордоння.
Відрадним також є факт започаткування
МОН України проекту Міжнародної школи,
предметом діяльності якої передбачається
реалізація вищеокреслених проблем, у тому
числі планується провести моніторинг школи
українського зарубіжжя, зрізи знань учнів, що
дасть можливість визнавати в Україні атеста
ти, отримані за кордоном.
На IV Всесвітньому форумі українців Пре
зидент України Віктор Ющенко, аналізуючи
значення діаспори для становлення нашої
держави, відзначив роль освітніх закладів, зо
крема, висловив готовність України надавати
підтримку центрам українознавчих студій.
Справді, їх роль важко переоцінити. Це ті за
клади українського зарубіжжя, які розвинули
ся у світі, вдало поєднуючи багатовікові
вітчизняні традиції, новочасні українські від
криття у системі педагогіки та новаторські
іноземні здобутки. Створені авторитетні
центри та кафедри українознавчих студій в
Австралії та Бразилії, Аргентині та Канаді,
США та Великій Британії, Бельгії, Франції,
Італії, Німеччині. Надзвичайно велику роль
відіграє Український Вільний Університет
(Мюнхен), Українська Вільна академія Наук
(НьюЙорк), Інститут українських студій у
Гарвардському університеті та багато інших,
які діють і автономно, і в системі провідних
центрів зарубіжних країн. На нашу думку,
необхідно координувати роботу цих провідних
установ, створити їх асоціацію під патронатом
Інститу українознавства МОН України (дирек
тор П.Кононенко). Адже саме тут створено
концепцію українознавства – науки як цілісної
системи знань про Україну та світове ук
раїнство, головною метою якої є: на основі
наукового пошуку пізнати феномен України,
створити її цілісний образ в історичному,
часовому, просторовому, міжнародногео
політичному, культурному і цивілізаційному
вимірах [5]. Так, саме в Україні є спільні вито
ки, тут серце і душа всього, що пов’язане з ук
раїнством. Це дасть можливість не лише
зміцнити позиції цих установ за кордоном, але
й спільно дослідити «закономірності, форми,
наслідки, перспективи еволюції українського
етносу».
Вважаючи, що роль держави у питанні
стосунків з українською діаспорою є незапе
речною, необхідно також наголосити на зна
ченні громадських організацій, які фактично
впродовж останнього десятиріччя поклали на
себе її обов’язки, забезпечуючи координацію
діяльності структур в Україні і поза нею. Зо
крема, слід сказати про діяльність Української
всесвітньої координаційної ради, організації,
відкритої для співпраці та контактів. Саме цей
період припав на початок розвитку і форму
вання громадянського суспільства в Україні,
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Із здобуттям довгоочікуваної самостійнос
ті України в 90х роках минулого століття ук
раїнський народ став творцем власної долі,
своєї історії, гідної славних предків, нарешті
остаточно скинув імперські окови. Радість і
надія охопили українців не тільки у рідній землі,
а й у розкиданих по чужих країнах і материках.
З великим ентузіазмом всі разом розпочали
розбудову молодої держави. Але, як пізніше
виявилось, влада не спроможна захищати
національні інтереси, життя не змінилося на
краще. Соціальноекономічна криза почала
зростати і, як наслідок, – сотні тисяч українців
вирішили шукати кращу долю на чужині. Так
звана „четверта хвиля еміграції” припадає на
середину 90х років. Наприкінці минулого сто
ліття вона докотилась до Піренейського
півострова.
На ці часи в Іспанії знаходились українці,
що прибули після Другої світової війни, та
поодинокі родини, які приїхали пізніше. В
пропагуванні України й захисту прав наших
громадян у радянські часи слід скласти велику
подяку спочатку членам студентської
організації „ Обнова”, які з проголошенням
незалежності України утворили Українську
асоціацію в Іспанії. Вони пропагували
українську культуру та правдиву інформацію
про Україну, створили хор, танцювальний
колектив, проводили маніфестації ОУН і АБН,
вуличні походи, організували приїзд патріарха
Йосифа Сліпого, святкували тисячоліття
хрещення РусиУкраїни. Стараннями Теодора
Барабаша і вже покійного Нестора Романика
до Мадрида в 2001 р. прибув блаженної пам’яті
о. Ігор Михаляк чину Редемтористів. Прибуття
пастиря сприяло самоорганізації новоприбу
лих українців.
Життя української громади формується
навколо церкви. У приміщенні церкви органі
зувалась і українська недільна школа. Слід
відзначити католицьку церкву, яка якоюсь мі
рою допомагає нам зберігати рідну мову, ша
нувати свою землю і традиції. До часу ство
рення Української громади Іспанії практично
всі культурні заходи з відзначення нашого про
рока Тараса Шевченка, Дня матері, концерти,
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святкування Різдвяних свят, св. Миколая та
інші проводяться в залах церкви. Але най
важливіше – чути дитячий гомін щосуботи в
церкві „Виеn Suceso” у Мадриді.
Найбільше сімей виїхало із західних облас
тей України, які зосередились у центральній
частині півострова. На узбережжі Іспанії
переважають українці зі східних і центральних
областей. Цей поділ умовний, але всюди в
Іспанії, завдяки досить ліберальному законо
давству щодо возз’єднання сімей, збіль
шується приїзд дітей з України. В Іспанії, згід
но зі статистикою, дітей, що мають дозвіл на
проживання, віком до 15 років станом на 31
грудня 2005 р. налічується 4333 особи, а гро
мадян України – 49812. Середній вік – 35 років.
Вдумаймось у ці цифри. Це громадяни України
з дозволом на проживання, а вдвічітричі біль
ше – без документів (можливо, ця цифра на
багато більша). Чимала кількість іще не ви
рішила: чи залишатись, чи повертатися до
рідного краю. Враховуючи теперішню ситуа
цію в Україні, багато залишаться в Іспанії.
Кожна дитина посвоєму сприймає переїзд,
процес адаптації проходить порізному, за
лежно від віку дитини та попередньої під
готовки й обізнаності батьків. Найголовніша
проблема, яка постає, – якнайшвидше ви
вчити іспанську мову і влитися в дитячий
колектив нової школи, де навчаються діти
багатьох країн світу.
Потрібно відзначити, що іспанське су
спільство прихильно й толерантно ставиться
до дітей іноземців. Іспанський уряд виділяє
певні кошти для публічних шкіл і зацікавлений
у якнайшвидшій адаптації учнів. Стан освіти в
нашій державі такий, що підготовка українських
дітей висока, більшість своїми розумовими
здібностями переважає своїх однолітків з інших
країн, батьки пишаються схвальними відгуками
іспанських учителів. У цьому неабияку роль
відіграють цінності, закладені батьками в Україні,
позитивний вплив церкви, усвідомлення того,
що тут, у чужій країні, країні демократичній, вони
зможуть краще реалізуватися.
Матеріальні негаразди спонукають молодь
горнутися до знань, до церкви, формують ду

