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АНОТАЦІЯ 

Глушко О. З. Виховання національних цінностей в українському 
шкільництві США. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки (011 — 

Освітні, педагогічні науки). — Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2021. 

 

У дисертації теоретично обґрунтовано організацію та зміст виховання 
національних цінностей в українському шкільництві США крізь призму 
історичних трансформацій, теоретичних засад і практичної реалізації. Визначено 
можливості творчого використання позитивного досвіду виховання підростаючих 
поколінь українців західної діаспори в Україні. 

Проаналізовано праці соціологів, філософів, науковців, педагогів, 
культурно-освітніх діячів української діаспори, виокремлено базові поняття 
дослідження та уточнено їх зміст. Розкрито, що українські науковці діаспори 
трактують виховання як цілеспрямований, свідомий процес формування всебічно 
розвинутої особистості з метою наближення її до ідеалу. Розкрито концептуальні 
положення щодо виховного ідеалу українців діаспори, сутність поняття «цінності 
української діаспори». В своєму дослідженні ми розуміємо цінності як духовно-

моральний імператив, що мають визначальне значення для української діаспори 
зарубіжжя, сприяють її консолідації та розвиткові в поліетничному середовищі. 
У більш вузькому значенні ми розглядаємо «цінності» як «виховний ідеал 
українців в діаспорі». З’ясовано, що національні цінності в українському 
шкільництві в США мають наскрізний характер, починаючи від цілей і змісту 
освіти й закінчуючи результатами навчання, з покроковим алгоритмом реалізації. 

Розроблено авторську періодизацію становлення та розвитку українського 
шкільництва в США: І період (1888–1912 рр. ХХ ст.) — початковий, який 
відзначається створенням власної інфраструктури, що сприяло консолідації 
української громади; ІІ період (1913–1946 рр. ХХ ст.) — організаційно-

педагогічний, серед іншого характеризується визначенням основних виховних 
цілей українського шкільництва в США; ІІІ період (з кінця 40-х рр. по 1969 р. 
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ХХ ст.) — координаційно-аксіологічний, характеризується заснуванням Шкільної 
Ради при УККА, як центрального, координуючого органу приватного 
українського шкільництва в США та визначенням на СКВУ «Виховного ідеалу 
українців в діаспорі»; IV період (1970–1990 рр. ХХ ст.) — дихотомічний, якому 
властиве суттєве зменшення кількості українських шкіл і водночас, системне 
вирішення Шкільною Радою при УККА питання підвищення фахового рівня 
вчителів та педагогічних працівників для шкіл українознавства, оновлення 
навчальних програм (1981 р.) з усіх предметів; V період (1991–2020 рр. 
XXI ст.) — модернізаційний, характеризується удосконаленням та осучасненням 
навчальних програм та шкільних підручників у відповідність до вимог часу 
і потреб учнів; налагодженням співпраці з Україною. 

Доведено, що громадська організація — Шкільна рада при УККА 
є центральним органом з організації освіти і виховання українських дітей у США 
з метою збереження національної ідентичності й формуванню національних 
цінностей. Діяльність Шкільної Ради спрямована на забезпечення функціонування 
шкіл українознавства, розроблення та видання навчальних програм, підручників 
для учнів та методичної літератури для вчителів, здійснення моніторингу 
організації українознавчої освіти (колегія інспекторів), на підготовку 
педагогічних кадрів для системи українського шкільного навчання, видання 
журналу «Рідна школа». 

Визначено типи шкільних навчальних закладів в українській діаспорі США 
та особливості їх функціонування в поліетнічному середовищі країни 
проживання. Встановлено, що суботні школи українознавства при Шкільній Раді 
УККА є складником цілісної системи українознавчої освіти в США. Завдяки 
поєднанню навчальної та виховної функцій школи, транслюючи учням знання 
з українознавства, прищеплюють їм любов і повагу до українського народу, 
української культури, традицій й України. Базисною основою національного 
виховання є українська культура. 

Окреслено організаційно-педагогічні засади діяльності шкіл 
українознавства та їх дидактично-методичне забезпечення. Аналіз програм 
навчання та виховання в школах українознавства при Шкільній Раді УККА 
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засвідчив, що їх зміст передбачає забезпечення гармонійного розвитку дитини на 
засадах української культури, основним навчальним предметом є українська мова. 

У дослідженні проаналізовано виховний зміст навчальних підручників 
в українському зарубіжному шкільництві у ретроспективній ґенезі. Доведено, 
що підручники в українській діаспорі США мають потужний виховний потенціал, 
що відповідає специфіці навчально-виховного процесу в школах українознавства. 

З’ясовано, що українська діаспора в США створила цілісну систему 
українознавчої освіти. Досягненню цієї мети сприяла організація українських 
освітніх установ, кафедр українських студій, українських програм та інститутів 
при вищих навчальних закладах країни, вищих курсів українознавства, 
українських шкіл, навчальних дошкільних закладів, власних молодіжних і 
громадських організацій. Система українського шкільного навчання 
характеризувалася національною спрямованістю як один із провідних факторів 
консолідації та збереження української спільноти у США. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:  
– проведено цілісний аналіз організації та змісту виховання національних 

цінностей в українському шкільництві США крізь призму історичних 
трансформацій, теоретичних засад та практичної реалізації; 

– структуровано за напрямами дослідження українських учених 
з історіографії українознавчої освіти за кордоном: праці персонологічного 
спрямування; праці, присвячені різним аспектам розвитку українознавчої освіти у 
світі (становлення та розвиток українського шкільництва в глобальному, 
регіональному та національному вимірах; тенденції та особливості національного 
виховання молоді української діаспори; розбудова професійної підготовки молоді 
в закладах освіти української діаспори; викладання української мови як основного 
чинника трансляції національних цінностей для дітей та молоді українського 
походження; розвиток української педагогічної преси зарубіжжя); дослідження 
проблем українознавчої освіти в США; 

– охарактеризовано ґенезу українського шкільництва США у форматі 
авторської періодизації: І період (від 1888 р. до 1912 р. ХХ ст.) — початковий, 
який окреслюється створенням власної інфраструктури, зростанням рівня 
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освіченості українських дітей та української молоді та загальним сприянням 
консолідації української громади; ІІ період (1913–1946 рр. ХХ ст.) — 

організаційно-педагогічний, якому, зокрема, властиве визначення основних 
виховних цілей українського шкільництва в США; ІІІ період (з кінця 40-х рр. до 
1969 р. ХХ ст.) — координаційно-аксіологічний, відзначається заснуванням 
Шкільної Ради при УККА як центрального, координуючого органу приватного 
українського шкільництва в США та визначенням на СКВУ «Виховного ідеалу 
українців в діаспорі»; IV період (1970–1990 рр. ХХ ст.) — дихотомічний, 
характеризується суттєвим зменшенням кількості українських шкіл і водночас 
системним вирішенням Шкільною Радою при УККА питання підвищення 
фахового рівня вчителів та педагогічних працівників для шкіл українознавства, 
оновленням навчальних програм (1981 р.) з усіх предметів; V період (1991–
2020 рр. XXI ст.) — модернізаційний, у якому спостерігалося вдосконалення 
та осучаснення навчальних програм та шкільних підручників відповідно до вимог 
сьогодення та потреб учнів, налагодження співпраці з Україною; 

– обґрунтовано систему українознавчої освіти, що містить взаємопов’язані 
складники (норми, інституції, рівні й ступені, кваліфікації, освітні програми, 
суб’єкти освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органи управління) 
та охоплює дитячі садочки, українські школи, коледжі та університети, курси 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників українознавчої освіти, 
українські культурно-освітні центри, українські бібліотеки; 

– окреслено періоди розвитку шкільного підручникотворення в українській 
діаспорі в США: початковий (початок ХІХ ст. — 1920-ті рр. ХХ ст.); перехідний 
(1920 — 1950-ті рр. ХХ ст.); системний (1950-ті — 1990-ті рр. ХХ ст.); 
комплексний (початок 90-х ХХ ст. й до сьогодні); 

– доведено виховну спрямованість навчальних програм і підручників з усіх 
навчальних предметів, які викладають у школах українознавства. 

Уточнено сутність поняття «національні цінності у діаспорі». Подальшого 
розвитку набуло висвітлення теоретичних поглядів науковців та освітніх діячів 
української діаспори проблем національного виховання дітей та шкільної молоді 
в поліетнічному середовищі. 
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У науковий обіг введено маловідомі в Україні здобутки педагогів західної 
української діаспори другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст. з проблем освіти 
й виховання, формування національної ідентичності дітей шкільного віку 
та організаційно-педагогічних засад діяльності українського шкільництва в США. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні 
рекомендацій щодо використання прогресивних ідей і досвіду науковців 
та педагогів української діаспори щодо оптимізації виховання української молоді 
на гуманістичних, морально-етичних та національно-патріотичних цінностях. 
Отримані в процесі дослідження результати можуть бути використані під час 
розроблення спецсемінарів і спецкурсів з педагогічних, історичних 
та культурологічних дисциплін, для підготовки підручників, навчально-

методичних посібників, у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти. 
Запропоновано шляхи творчого використання прогресивних ідей 

та практичного досвіду педагогів української діаспори українознавчого 
шкільництва в сучасному освітньому просторі України. 

Ключові слова: виховний ідеал українців діаспори, виховання, імміграція, 
освіта, національні цінності, підручникотворення, система українознавчої освіти в 
США, українські освітні установи діаспори, українська діаспора, українське 
шкільництво, школи українознавства в США. 
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ABSTRACT 

Glushko O. Z. Education of national values in the Ukrainian school in the 

USA. — Мanuscript. 
The thesis for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences in the Specialty 

13.00.01 “General Pedagogy and History of Pedagogy” (011 — Educational, 

pedagogical sciences). The Institute of Pedagogy of the National Academy of 

Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

 

The dissertation theoretically substantiates the education organization and content 

of national values in the Ukrainian school of the United States through the historical 

transformations prism, theoretical foundations and practical implementation. The 

creative use possibilities of the positive experience of the younger generation’s 
upbringing of the Ukrainian western diaspora in Ukraine are determined. 

The research works of sociologists, philosophers, scholars, educators, cultural figures 

of the Ukrainian diaspora are analyzed, the research basic concepts are highlighted and their 

content is specified. It is revealed that Ukrainian scholars of the diaspora interpret education 

as a purposeful, conscious process of forming a comprehensively developed personality in 

order to bring it closer to the ideal. The conceptual provisions on the educational ideal of the 

Ukrainian diaspora, the concept essence of “values of the Ukrainian diaspora” are revealed. 
In the research, the author understands values as a spiritual and moral imperative that are of 

decisive importance for the Ukrainian diaspora abroad, contribute to its consolidation and 
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development in a multiethnic environment. In a narrower sense, the “values” are regarded as 
“the Ukrainian educational ideal in the diaspora”. It was found that the national values in the 

Ukrainian school in the United States are of a cross-cutting nature, starting from the goals 

and content of education and ending with learning outcomes, with a step-by-step 

implementation algorithm. 

The author’s periodization of the formation and development of Ukrainian 
education in the United States has been developed: The I period (1888–1912 years of 

the 20th century) — the initial one, is marked by the creation of its own infrastructure, 

contributed to the Ukrainian society consolidation; The ІІ period (1913–1946 years of 

the 20th century) — organizational and pedagogical, among other things, is 

characterized by the main educational goals definition of Ukrainian schools in the 

United States; III period (from the end of the 40s to 1969 years of the 20th century) — 

coordination and axiological, characterized by the formation of the School Council at 

the UССА, as the central coordinating body of private Ukrainian schools in the United 

States and the definition at World Congress of Free Ukrainians “Educational ideal 
Ukrainian in the diaspora”; Period IV (1970–1990 years of the 20th century) — 

dichotomous, which is characterized by a significant decrease in the number of 

Ukrainian schools and, at the same time, a systemic decision by the School Council at 

the UСCА to raise the professional level of teachers and pedagogical workers for 

Ukrainian studies schools, to update the curriculum (1981) all subjects; V period (1991–
2020 years 21st century) — modernization, characterized by the improvement and 

modernization of curricula and school textbooks in accordance with the requirements of 

the time and the needs of students; establishing cooperation with Ukraine. 

It has been proved that a public organization, i.e. the School Council at the 

UCCA is the central body for organizing the education and upbringing of Ukrainian 

children in the United States in order to preserve national identity and form national 

values. The activities of the School Council are aimed at ensuring the functioning of 

Ukrainian studies schools, developing and publishing curricula, textbooks for students 

and methodological literature for teachers, monitoring the organization of Ukrainian 

studies (a board of inspectors), training teachers for the Ukrainian school system, 

publishing the journal “Ridna shkola”. 
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The types of school educational institutions in the Ukrainian diaspora of the USA 

and their functioning peculiarities in the multiethnic environment of the country 

of residence have been determined. It has been established that the Saturday schools of 

Ukrainian studies at the School Council of the UCCA are part of an integral system 

of Ukrainian studies education in the United States. Due to the combination of educational 

and upbringing functions of the school, transmitting knowledge of Ukrainian studies 

to students, they instill in them love and respect for the Ukrainian people, Ukrainian 

culture, traditions and Ukraine. The basic basis of national education is Ukrainian culture. 

The organizational and pedagogical foundations of the activities of Ukrainian studies 

schools and their didactic and methodological support have been determined. An analysis of 

training and education programs in Ukrainian studies schools at the School Council of the 

UCCA showed that their content provides for the child harmonious development on the 

Ukrainian culture basis, the main academic subject is Ukrainian language. 

The study analyzes the educational meaning of textbooks in a Ukrainian foreign 

school in retrospective genesis. It has been proved that textbooks in the Ukrainian 

diaspora of the United States have a powerful educational potential, corresponding to 

the specifics of the educational process in Ukrainian studies schools. 

It was found that the Ukrainian diaspora in the United States has created an 

integral system of Ukrainian studies education. The achievement of this goal was 

facilitated by the Ukrainian educational institutions organization, Ukrainian studies 

departments, Ukrainian programs and institutes at higher educational institutions of the 

country, Ukrainian studies higher courses, Ukrainian schools, preschool educational 

institutions, and their own youth and public organizations. The Ukrainian schooling 

system was characterized by a national orientation as one of the leading factors in the 

Ukrainian society consolidation and preservation in the United States. 

The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time: 

– a holistic analysis was conducted of the education organization and content of 

national values in the Ukrainian school of the United States through the prism of 

historical transformations, theoretical foundations and practical implementation; 

It is structured according to the directions of Ukrainian scientists research on the 

historiography of Ukrainian studies abroad, the personological direction work; works 
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devoted to various aspects of the Ukrainian studies education development in the world 

(the formation and development of Ukrainian education in the global, regional and 

national dimensions; trends and peculiarities of the national education of the Ukrainian 

diaspora youth; development of young people professional training in educational 

institutions of the Ukrainian diaspora; teaching the Ukrainian language as the main 

factor in the translation of national values for children and youth of Ukrainian origin, 

the development of the Ukrainian pedagogical press abroad) research of the problems of 

Ukrainian studies education in the United States; 

The genesis of Ukrainian schools in the United States is characterized in the 

format of the author’s periodization: And the period (from 1888 to 1912 of the twentieth 
century) — the initial, which is determined by the creation of our own infrastructure, 

the growth of the education level of Ukrainian children and Ukrainian youth and the 

general assistance to the consolidation of Ukrainian society ; ІІ period (1913–1946 

years of the twentieth century) — organizational and pedagogical, which, in particular, 

is characterized by the main educational goals definition of Ukrainian schools in the 

United States; III period (from the end of the 40s to 1969 of the twentieth century) — 

coordination and axiological, is marked by the formation of the School Council at the 

UCCA as the central coordinating body of private Ukrainian schools in the United 

States and the definition at SKVU of the “Ukrainian educational ideal in the diaspora”; 
Period IV (1970–1990 years of the twentieth century) is dichotomous, characterized by 

a significant decrease in the number of Ukrainian schools and at the same time by the 

systemic decision of the School Council at the UEC to raise the professional level of 

teachers and teaching staff for Ukrainian studies schools, updating the curriculum 

(1981). subjects; V period (1991–2020 years of the XXI century) — modernization, in 

which there was an improvement and modernization of curricula and school textbooks 

in accordance with the requirements of the present and the needs of students, the 

establishment of cooperation with Ukraine; 

It is substantiated the system of Ukrainian studies education, containing 

interrelated components (norms, institutions, level and degrees, qualifications, 

educational programs, educational activity subjects, participants in the educational 

process, government bodies) and covers kindergartens, Ukrainian schools, colleges and 
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universities, refresher courses for teachers Ukrainian studies education, Ukrainian 

cultural and educational centers, Ukrainian libraries; 

the development periods of school textbooks in the Ukrainian diaspora in the 

USA are indicated: initial (early 19th century — 1920s of the 20th century) transitional 

(1920s - 1950s of the 20th century) systemic (1950s — 1990s XX century) complex 

(early 90s of XX century and still) 

– the educational orientation of curricula and textbooks in all academic subjects, 

which are taught in schools of Ukrainian studies, has been proved. 

The concept essence of “national values in the diaspora” has been clarified. 
Further development was given to the coverage of the theoretical views of scientists and 

educational figures of the Ukrainian diaspora of the national education problems of 

children and students in a multi-ethnic environment. 

Achievements of western Ukrainian diaspora teachers of the second half of the 

20th century, little-known in Ukraine, have been introduced into scientific circulation. 

– the beginning of the XXI century on the education and upbringing problems, 

the national identity formation of school-age children and the organizational and 

pedagogical foundations of the Ukrainian schools activities in the United States. 

The practical significance of the results obtained lies in the recommendations 

development for the progressive ideas use and experience of scientists and teachers of 

the Ukrainian diaspora to optimize the education of Ukrainian youth on humanistic, 

moral, ethical and national patriotic values. The obtained results in the course of the 

research can be used in the development of special seminars and special courses on 

pedagogical, historical and cultural disciplines, for the textbooks preparation, teaching 

aids, in the educational process of higher educational institutions. 

The ways of progressive ideas creative usage and practical experience of 

Ukrainian diaspora teachers of Ukrainian studies schools in the modern educational 

space of Ukraine are proposed. 

Keywords: educational ideal of Ukrainians of the diaspora, upbringing, 

immigration, national values, education, textbook creation, system of Ukrainian studies 

education in the USA, Ukrainian educational institutions of the diaspora, Ukrainian 

diaspora, Ukrainian schooling, schools of Ukrainian studies in the USA. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Державотворення в незалежній Україні, охоплюючи 

формування української політичної нації та національної ідентичності 

особистості, передбачає формування інноваційного світогляду. У законах України 

«Про освіту» (2017 р.), «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.), 

у Концепції «Нова українська школа» (2016 р.), Концепції розвитку громадянської 

освіти в Україні (2018 р.) національні цінності визначено базисом національної 

самосвідомості, дзеркалом національних інтересів української держави. 

Виховання патріота держави є складним процесом, що актуалізує дослідження 

успішних зарубіжних практик. З проголошенням незалежності України 

активізувалася співпраця зі світовим українством. Політику України щодо 

взаємовідносин з українською діаспорою окреслено в законах України «Про правовий 

статус закордонних українців» (2004 р.), «Про закордонних українців» (2012 р.), указі 

Президента України «Про Національну концепцію співпраці із закордонним 

українством» (2006 р.). Напрямами співпраці визначено створення умов для 

задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які мешкають 

за межами України; підтримку українських шкіл у різних державах перебування 

закордонних українців; реалізацію освітніх програм і проєктів. 

Стратегію розвитку світового українства окреслюють документи Світового 

Конгресу Українців як основної міжнародної неурядової організації – 

координатора українських громад у світі. Пріоритетами проголошено 

співробітництво у сфері освітньої, культурної та національно-патріотичної роботи 

з урядовими та громадськими організаціями в Україні та світі, сприяння 

реформуванню освіти в Україні. У межах співробітництва між Урядом України 

та Світовим Конгресом Українців підписано Меморандум про співпрацю 

(2020 р.), де підтримку українського шкільництва за кордоном і популяризацію 

української мови визначено домінантою Уряду України. 

Українська діаспорна спільнота США створила самобутню освітньо-виховну 

систему на засадах національних та християнсько-етичних цінностей, 

що забезпечило її життєздатність у поліетнічному соціумі. Дослідженню проблеми 
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еміграції та формування українських громад присвячено наукові розвідки доби 

незалежності Ф. Заставного [138], В. Євтуха [125], С. Лазебника [137; 202], 

Ю. Макара [223], В. Трощинського [390; 391], А. Шлепакова [435] та ін. Особливості 

української імміграції в США досліджували науковці діаспори: Ю. Бачинський [6], 

А. Драган [120], В. Ісаїв [145], О. Кириленко [151], М. Куропась [198; 199], 

М. Марунчак [228; 230; 231; 232], Л. Мишуга [248; 249], С. Наріжний [257], 

У. Самчук [353], М. Стахів [368] та ін. 

Розвиток українського шкільництва за кордоном досліджували Г. Бигар 

[13], Л. Божук [26], О. Джус [112; 113], В. Кемінь [149; 150], І. Кізин [166], 

І. Машкова [243], А. Онкович [275], О. Палійчук [280], Н. Примас [303], І. Піц 

[292], С. Пономаревський [298], С. Романюк [337; 338; 348], І. Руснак [346; 348], 

І. Стражнікова [371], Г. Філіпчук [411], М. Чепіль [422; 423; 424] та ін. 

Теоретичні засади формування духовних та національних цінностей висвітлено 

в працях вітчизняних і зарубіжних науковців: І. Беха [9; 10; 11; 12], М. Боришевського 

[29], М. Бубера [33], О. Вишневського [49], К. Журби [133], П. Кононенко [174], 

В. Кременя [185; 186], С. Кримського [188; 189], А. Маслоу [233], К. Роджерса [333], 

М. Рокича [469], О. Савченко [350; 351], Дж. Смоліча [470; 471], О. Сухомлинської 

[374; 378; 379], Ш. Шварца [428] та ін. Питання національного виховання молодого 

покоління закордонних українців розглядали: Л. Божук [26], І. Боднарчук [22], 

М. Василик [36; 37], Г. Ващенко [42; 43], І. Головінський [91; 92; 93], І. Гончаренко 

[95; 96; 97], Е. Жарський [126; 129], В. Жулковський [132], І. Кучинська [201], 

М. Ломацький [211; 212; 213], В. Мацьків, Т. Михайленко [247], О. Нич [266], 

І. Огієнко [271], Т. Роняк [340], І. Рудницька-Юрійчук [341], Є. Федоренко [406; 407; 

408], В. Янів [442; 444; 445] та ін. Особливості навчання української мови дітей 

і молоді в українській діаспорі є предметом вивчення: Б. Ажнюка [1], А. Богданюк 

[21], М. Дейко [108; 109], К. Кисілевського [156; 157; 159; 160], Т. Рибак [327], 

С. Романюк [338], Я. Рудницького [342], Р. Смаль-Стоцького [364], Л. Храпливої-

Щур [416], Ю. Шевельова [429] та ін. 

Водночас аналіз наукової літератури показав, що досвід української 

діаспори США з виховання національних цінностей дітей та молоді українського 
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походження в поліетнічному середовищі не дістав об’єктивної оцінки в історико-

педагогічній науці. Актуальність дослідження зазначеної проблеми посилюється 

загостренням низки суперечностей в сучасній педагогічній теорії та практиці між: 

– запитом українського суспільства на свідомих, активних громадян, 

патріотів своєї країни з високими морально-етичними принципами, які позитивно 

сприймають культурне розмаїття, і недостатньо ефективною реалізацією цього 

завдання в освітньому просторі України; 

– між об’єктивною потребою науково-педагогічного аналізу діяльності 

інституцій українського зарубіжжя в США із забезпечення виховання молоді 

українознавчого спрямування та недостатнім рівнем висвітлення цієї 

проблематики в педагогічній науці України. 

З огляду на потребу розв’язання окреслених суперечностей, актуальність 

для України проблеми виховання національних цінностей молоді в умовах 

розбудови національної держави в Україні і важливість об’єктивного осмислення 

перспективного досвіду української діаспори в США було обрано тему 

дисертаційного дослідження: «Виховання національних цінностей 
в українському шкільництві США». 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано згідно з тематичним планом науково-дослідної 

роботи відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України 

і є складником тем: «Тенденції розвитку змісту загальної освіти в зарубіжній школі» 

(1999–2001 рр.) (державний реєстраційний номер № 0198U007853); «Світоглядний 

потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європейського Союзу та США» 

(2008–2011 рр.) (державний реєстраційний номер № 0108U000304); «Тенденції 

розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2018–2020 рр.) (державний 

реєстраційний номер № 0118U003360). Тему дисертації затверджено вченою радою 

Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 5 від 14 червня 2001 р.) 

та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, 

педагогіки і психології (протокол № 7 від 30 вересня 2008 р.). 

Об’єкт дослідження — розвиток українського шкільництва в США. 
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Предмет дослідження — організація та зміст виховання національних 

цінностей в українському шкільництві США крізь призму історичних 

трансформацій, теоретичних засад та практичної реалізації. 

Мета дослідження — розкрити організацію та зміст виховання 

національних цінностей в учнів українських шкіл США. 

Для досягнення мети визначено такі завдання: 

1. Охарактеризувати ключові поняття дослідження в українській 

педагогічній думці західної діаспори. 

2. Здійснити ретроспективний аналіз становлення та розвитку українського 

шкільництва в США. 

3. Розкрити роль шкіл українознавства в системі українознавчої освіти 

США у вихованні національних цінностей дітей і молоді. 

4. Обґрунтувати виховний потенціал змісту навчальних програм 

і підручників українського зарубіжного шкільництва. 

5. Окреслити перспективні для України ідеї української діаспори США 

з виховання національних цінностей молоді. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ — початок ХХІ ст. 

Нижня хронологічна межа позначає заснування перших українських шкіл у США 

з початком імміграції українців до країни (1891 р.). Верхня хронологічна межа 

фіксує сьогоднішній стан розвитку українського шкільництва в США. 

Теоретичною основою дисертації є: 
– філософські концепти щодо функціонування освітніх систем у контексті 

глобалізації на засадах розв’язання суперечностей між глобальними 

трансформаціями і збереженням національної ідентичності (В. Андрущенко [3; 4], 

І. Бех [9; 10], М. Боришевський [29], М. Бубер [33], О. Вишневський [49], 

Б. Гершунський [63], С. Гончаренко [99], В. Кремень [185; 186], С. Кримський 

[188; 189], А. Маслоу [233], К. Роджерс [333], М. Рокич [469], О. Савченко [350; 

351], О. Сухомлинська [374, 378, 379], Ш. Шварц [428]); 

– концептуальні положення методології педагогічної компаративістики 

в аспекті дослідження розвитку освіти у світовому просторі (М. Брей [455; 456; 
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457], Б. Вульфсон [55], О. Заболотна [135], М. Красовицький [184], О. Локшина 

[208; 209; 210], О. Матвієнко [235], О. Огієнко [272], Л. Пуховська [320], 

А. Сбруєва [354; 355], С. Сисоєва [277; 361], І. Тараненко [384], М. Чепіль [424]); 

– концептуальні положення методології історико-педагогічної науки 

українських науковців доби незалежності (Л. Березівська [8], Н. Гупан [296; 297], 

Н. Дічек [115; 116], О. Петренко [289], О. Пометун [296; 297], О. Сухомлинська 

[374; 375, 377], М. Ярмаченко [285; 446]); 

– педагогічні концепції ціннісного та національного виховання 

в навчально-освітньому процесі західної діаспори (Г. Ващенко [44; 46], 

І. Головінський [92; 93], Е. Жарський [126; 129], К. Кисілевський [156; 158], 

О. Кульчицький [195; 196], М. Ломацький [211; 212; 213], М. Семчишин [356; 

357; 358], І. Мірчук [250], І. Огієнко [143; 271], Є. Федоренко [406; 407; 408], 

В. Янів [443; 444; 445]). 

Методи дослідження. Для реалізації теми та наукових завдань було 

використано: пошуково-бібліографічний метод (для розроблення джерельної 

бази, дослідження теоретичних напрацювань минулого й сучасності 

з досліджуваної проблеми); порівняльно-зіставний (дав змогу визначити 

та окреслити періоди становлення та розвитку українського шкільництва 

в США); історико-ретроспективний і хронологічно-системний методи (дали 

змогу простежити еволюцію поглядів науковців української діаспори 

на виховання національних цінностей в учнів українського походження 

в США); конкретно наукові методи: метод термінологічного аналізу, метод 

контекстуального аналізу, що допомогли уточнити значення та смисли 

ключових понять дослідження; загальнонаукові: аналіз, синтез, узагальнення, 

систематизація, класифікація здобутих фактів і даних, які стали основою для 

вивчення українознавчої освіти її організаційно-педагогічних та виховних засад 

шкільних навчальних закладів української діаспори США, визначення їхнього 

внеску в розвиток освітнього процесу в Україні та світі); узагальнення 

й систематизації виявлених матеріалів і даних (з метою формулювання 

й обґрунтування висновків за результатами дослідження). 
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Джерельну базу дослідження склали: 

– фонди зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені 

В. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки НАПН України 

імені В. Сухомлинського, Наукової бібліотеки Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», Національної парламентської бібліотеки України, 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, фонди 

україніки публічної бібліотеки імені Лесі Українки (м. Київ), Наукової бібліотеки 

імені Олега Ольжича (м. Київ), української діаспорної електронної бібліотеки 

«Diasporіana»; 

– публікації з теми дослідження українсько-американської та українсько-

канадської преси другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст., зокрема такі 

педагогічні часописи, як «Рідна школа» (США), «Українська школа», 

«Учительське слово», «Життя і школа» (Канада), сучасне всесвітнє інформаційне 

періодичне видання СКУ «Відгукніться» (Канада), де були опубліковані статті 

й рецензії педагогів, науковців і культурно-освітніх діячів західної діаспори, 

історико-педагогічні та філософські дослідження (дисертації, монографії, 

посібники, матеріали конференцій тощо); 

– фундаментальні дослідження представників української діаспори 

історичного, психологічного, соціологічного, культурологічного, філософського 

змісту (Наукові записки УВУ (Німеччина), Наукові записки УГТІ (Німеччина), 

Наукові збірники Українського наукового інституту Гарвардського університету, 

Українського соціологічного інституту (США), матеріали Наукового товариства 

імені Т. Шевченка (НТШ) (США)); 

– періодичні видання українського зарубіжжя кінця ХІХ — першої третини 

ХХ ст. та України (газети «Діло» (Львів), «Свобода» (США), «Український голос» 

(Канада), календарі Українського Народного Союзу (1936–2013 рр., США), 

журнали юнацтва «Крилаті» (США) тощо; 

– наукова література та шкільні підручники з різних навчальних предметів, 

які офіційно використовують у школах українознавства, та були люб’язно надані 

українцями діаспори США з приватних бібліотек. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:  

– проведено цілісний аналіз організації та змісту виховання національних 

цінностей в українському шкільництві США крізь призму історичних 

трансформацій, теоретичних засад та практичної реалізації; 

– структуровано за напрямами дослідження українських учених 

з історіографії українознавчої освіти за кордоном: праці персонологічного 

спрямування; праці, присвячені різним аспектам розвитку українознавчої освіти 

у світі (становлення та розвиток українського шкільництва в глобальному, 

регіональному та національному вимірах; тенденції та особливості національного 

виховання молоді української діаспори; розбудова професійної підготовки молоді 

в закладах освіти української діаспори; викладання української мови як основного 

чинника трансляції національних цінностей для дітей та молоді українського 

походження; розвиток української педагогічної преси зарубіжжя); дослідження 

проблем українознавчої освіти в США; 

– охарактеризовано ґенезу українського шкільництва США у форматі 

авторської періодизації: І період (від 1888 р. до 1912 р. ХХ ст.) — початковий, 

який окреслюється створенням власної інфраструктури, зростанням рівня 

освіченості українських дітей та української молоді та загальним сприянням 

консолідації української громади; ІІ період (1913–1946 рр. ХХ ст.) — 

організаційно-педагогічний, якому, зокрема, властиве визначення основних 

виховних цілей українського шкільництва в США; ІІІ період (з кінця 40-х рр. 

до 1969 р. ХХ ст.) — координаційно-аксіологічний, відзначається заснуванням 

Шкільної Ради при УККА як центрального, координуючого органу приватного 

українського шкільництва в США та визначенням на СКВУ «Виховного 

ідеалу українців в діаспорі»; IV період (1970–1990 рр. ХХ ст.) — 

дихотомічний, характеризується суттєвим зменшенням кількості українських 

шкіл і водночас системним вирішенням Шкільною Радою при УККА питання 

підвищення фахового рівня вчителів та педагогічних працівників для шкіл 

українознавства, оновленням навчальних програм (1981 р.) з усіх предметів; 

V період (1991–2020 рр. XXI ст.) — модернізаційний, у якому спостерігалося 
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вдосконалення та осучаснення навчальних програм та шкільних підручників 

відповідно до вимог сьогодення та потреб учнів, налагодження співпраці 

з Україною; 

– обґрунтовано систему українознавчої освіти, що містить взаємопов’язані 

складники (норми, інституції, рівні й ступені, кваліфікації, освітні програми, 

суб’єкти освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органи управління) 

та охоплює дитячі садочки, українські школи, коледжі та університети, курси 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників українознавчої освіти, 

українські культурно-освітні центри, українські бібліотеки; 

– окреслено періоди розвитку шкільного підручникотворення в українській 

діаспорі в США: початковий (початок ХІХ ст. — 1920-ті рр. ХХ ст.); перехідний 

(1920–1950-ті рр. ХХ ст.); системний (1950-ті — 1990-ті рр. ХХ ст.); комплексний 

(початок 90-х ХХ ст. й до сьогодні); 

– доведено виховну спрямованість навчальних програм і підручників з усіх 

навчальних предметів, які викладають у школах українознавства. 

Уточнено сутність поняття «національні цінності у діаспорі». Подальшого 

розвитку набуло висвітлення теоретичних поглядів науковців та освітніх діячів 

української діаспори проблем національного виховання дітей та шкільної молоді 

в поліетнічному середовищі. 

У науковий обіг введено маловідомі в Україні здобутки педагогів західної 

української діаспори другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. з проблем освіти 

й виховання, формування національної ідентичності дітей шкільного віку 

та організаційно-педагогічних засад діяльності українського шкільництва в США. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні 

рекомендацій щодо використання прогресивних ідей і досвіду науковців 

та педагогів української діаспори щодо оптимізації виховання української молоді 

на гуманістичних, морально-етичних та національно-патріотичних цінностях. 

Отримані в процесі дослідження результати можуть бути використані під час 

розроблення спецсемінарів і спецкурсів з педагогічних, історичних 
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та культурологічних дисциплін, для підготовки підручників, навчально-

методичних посібників, у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(довідка № 380/1 від 13.01.2021 р.); Інституту проблем виховання НАПН 

України (довідка № 01-11/48 від 1.02.2021 р.); Рівненського державного 

гуманітарного університету (довідка № 01-12/14 від 16.02.2021 р.); 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти (довідка № 01-02/141 від 16.02.2021 р.). 

Апробація результатів дослідження. Матеріали роботи та результати 

дослідження обговорювали на засіданнях відділу порівняльної педагогіки 

Інституту педагогіки НАПН України, а також на науково-практичних 

конференціях і семінарах різних рівнів, а саме: міжнародних за кордоном: 

«Проблеми сучасного підручника» (Республіка Білорусь, Мінськ, 2018 р.); 

міжнародних в Україні: – «Міждисциплінарність як метод гуманітарних наук: 

мова, освіта, культура» (Умань, 2012 р.); «Міжнародне співробітництво в освіті 

в умовах глобалізації» (Алушта, 2013 р.); «Педагогічна теорія і практика 

в контексті інтеграційних процесів» (Тернопіль, 2014 р.); «Проблеми сучасного 

підручника» (Київ, 2017 р.); всеукраїнських: «Крок за кроком до життєвої 

компетентності та успіху: науково-методичний аспект» (Боярка, 2003 р.); 

на звітних науково-практичних конференціях Інституту педагогіки 

НАПН України (Київ, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 рр.); на семінарах: всеукраїнських науково-практичних семінарах 

«Порівняльно-педагогічні студії — 2010» (Київ, 2010 р.); «Компаративістські 

підходи до підтримки та розвитку обдарованості» (Київ, 2011 р.); «Педагогічна 

компаративістика — 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті 

зарубіжжя та український контекст)» (Київ, 2012 р.); «Педагогічна 

компаративістика — 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український 

контекст» (Київ, 2013 р.); методологічному семінарі НАПН України, Відділення 

загальної педагогіки та філософії України «Нові тенденції і явища у дитячому 
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і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, 

інформаційний виміри» (Київ, 2017 р.); на засіданнях відділу порівняльної 

педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 29 одноосібних 

наукових публікаціях автора, із яких: 5 статей у наукових фахових виданнях 

України, 2 статті у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз 

даних, 2 статті в інших виданнях України, 20 — апробаційного характеру. 

Структура й обсяг дисертації. Наукова робота складається із анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до них, 

загальних висновків, списку використаних джерел (482 найменування, із них — 

29 іноземними мовами), додатків. Загальний обсяг дисертації — 388 сторінок, основний 

текст викладено на 228 сторінках рукопису. Робота містить 7 таблиць, 1 рисунок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ШКІЛЬНИЦТВІ США 

 

1.1. Історіографічний огляд досліджень українських компаративістів 
з проблем українознавчої освіти і виховання в українській діаспорі 
зарубіжжя 

Освіта українського зарубіжжя — багатоаспектне, суспільно-культурне 

і педагогічне явище, яке довгий час через історично-політичні обставини, 

залишалося поза увагою вітчизняних дослідників. Лише зі становленням України 

як незалежної держави, інтерес до цієї актуальної науково-педагогічної проблеми 

значно зріс і став важливим складником сучасної освітньої політики країни. 

Доцільно зазначити, що історія та особливості функціонування системи 

українознавчого навчання в діаспорі посідає важливе місце в процесі збереження 

культурної та національної ідентичності українців та вдосконалення 

національного виховання молодого покоління. Встановлення та інтенсифікація 

зв’язків із українською діаспорою в усьому світі є одним із пріоритетів державної 

політики України, що сприяє процесу державотворення, розбудові демократичної 

держави, подальшої інтеграції України до європейської та світової спільноти. 

Після проголошення незалежності 1991 р. у науковому просторі країни 

активізувалися процеси, що сприяли дослідженню національної ідентичності, 

менталітету, національного характеру українців, питань національної освіти 

та національного виховання молодого покоління. Актуальності набули праці, 

присвячені українській діаспорі як важливому складнику в розумінні історичної 

долі власного народу. 

Серед перших досліджень в незалежній Україні, що розкривають причини 

еміграції, особливості формування українських громад та хвилі української еміграції 

закордон, були розвідки Ф. Заставного [138], В. Євтуха [125; 398], С. Лазебника [137; 

202], Б. Лановика [146], М. Мельника [244], Ю. Макара [223], Ю. Недужко [263; 264], 

Ю. Сливки [403], В. Трощинського [390; 391], А. Шлепакова [402; 435]. 
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Важливими науковими дослідженнями у сфері розвитку українського 

шкільництва в США є праці педагогів, громадських та освітніх діячів української 

діаспори Г. Дуди «Оцінка системи рідних шкіл» [122], Р. Ільницького 

«Призначення українців в Америці» [144], О. Стеткевича «Українське 

шкільництво в Америці» [370], Є. Федоренко (гол. ред.) «П’ятдесятиріччя 

Шкільної ради при Українському конгресовому комітеті Америки в Нью-Йорку. 

Шкільна рада 1953–2003» [279], Л. Ясенчука «Українське шкільництво 

поза рідними землями» [452]. 

Аналіз джерельної бази засвідчує, що у вітчизняній історіографії 

дослідженню українознавчої освіти, й зокрема діяльності українських навчальних 

закладів за кордоном, присвячено чимало наукових праць. 

У нашому дослідженні було проаналізовано дисертаційні дослідження 

вітчизняних компаративістів з педагогічних наук (за спеціальностями: 13.00.01 — 

загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 — теорія і методика 

професійної освіти), що були захищені в період становлення української держави. 

Для структурування праць за групами було використано проблемний 

і країнознавчий підходи. Проаналізовані дослідження викладено за хронологією. 

До першої групи віднесено праці персонологічного спрямування, 

присвячені видатним педагогам, освітнім діячам, літературознавцям, релігійним 

діячам, які зробили значний внесок у розвиток українознавчої освіти у світі: 

Г. Опанасюк (1996 р.) , Т. Ронняк (1997 р.), І. Кучинська (2000 р.), С. Романюк 

(2001 р.), І. Стражнікова (2006 р.), О. Палійчук (2007 р.), Н. Примас (2007 р.), 

І. Піц (2009 р.), І. Кізин (2011 р.), Т. Шоліна (2011 р.) [276; 340; 201; 338; 371; 280; 

303; 292; 166; 436]. 

У кандидатських дисертаційних дослідженнях Г. Опанасюк «Виховання 

гуманної особистості школяра в педагогічній спадщині Івана Огієнка» (1996 р.), 

Т. Роняк «Проблема виховання учнівської молоді в спадщині І. Огієнка і творче 

використання її в сучасній школі України» (1997 р.) та І. Кучинської «Виховання 

духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка» (2000 р.) 

здійснено аналіз педагогічного доробку Івана Огієнка з проєкцією 
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на застосування в навчально-виховній роботі в школі. У дисертаціях, зокрема, 

розглянуто окремі питання національного виховання, значення для молодого 

покоління навчання рідною мовою, визначено та окреслено морально-духовні 

цінності особистості [201; 276; 340]. 

У праці І. Кучинської проаналізовано педагогічну систему І. Огієнка, 

спрямовану на формування духовно-національних якостей дітей і молоді. 

Дослідниця обґрунтувала провідні ідеї І. Огієнка щодо системи виховання 

дітей та молоді, а саме: любов і повага до людей, рідної мови, віри, 

культурно-історичної спадщини рідного народу, відданість духовним 

і національним ідеалам, висока громадянська активність, потреба 

в саморозвитку та самовдосконаленні. Визначено, що метою виховання, 

на думку І. Огієнко, має бути духовна, національно свідома, активна 

особистість з високими громадянськими якостями. З’ясовано, що основними 

складниками національного виховання має бути родинне, шкільне та  релігійне 

виховання [201]. Для нашого дослідження актуальним є те, що виховання, 

за визначенням вченого, має бути спрямоване на відродження духовної 

та національної свідомості українців, на пізнання національного менталітету, 

на усвідомлення вихованцями загальнолюдських ідеалів та національних 

морально-духовних цінностей. 

У кандидатській дисертації О. Джус «Творча спадщина Софії Русової 

періоду еміграції (1922–1940 рр.)» (2001 р.) розкрито зміст науково-педагогічної 

діяльності С. Русової в Чехо-Словацькій Республіці, зокрема, визначено внесок 

науковиці в розвиток українського шкільництва й науки. О. Джус виявила 

та окреслила провідні положення наукового доробку Софії Русової щодо мети, 

завдань, змісту діяльності української національної школи; обґрунтувала основні 

положення теорії та практики національної освіти та виховання. Важливим 

висновком для нашого дослідження є те, що ідея державотворення, 

а саме відродження й утвердження незалежної України, посідала центральне 

місце у світобаченні педагога — фундаторки педагогіки українського зарубіжжя 

[113]. 
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У кандидатській дисертації С. Романюк «Педагогічна діяльність Івана 

Боднарчука в контексті розвитку українського шкільництва в Канаді» (2001 р.) 

висвітлено основні напрями діяльності педагога в контексті розбудови системи 

національної освіти й виховання канадських українців, проаналізовано його ідеї 

та погляди на організацію навчально-виховного процесу в українських школах 

і на курсах українознавства в діаспорі. Один із висновків, обґрунтований 

І. Боднарчуком, полягає в тому, що рідномовне шкільництво зарубіжжя, це ті 

освітні інституції, які забезпечують не тільки українознавчу освіту, 

а й національне виховання [338]. 

І. Стражнікова, досліджуючи педагогічну спадщину І. Петрів 

у кандидатській дисертації «Педагогічні погляди та освітня діяльність Іванни 

Петрів (1892–1971 pр.)» (2006 р.), особливу увагу присвятила аналізові поглядів 

педагога щодо виховання дітей та молоді в патріотичному дусі в еміграції. 

Дослідницею з’ясовано значення І. Петрів в історії української педагогічної 

думки, оцінено її внесок у методику викладання різних шкільних дисциплін, 

розроблення шкільних підручників. Визначено погляди педагога на методи 

навчання, на організацію навчання та виховання, зокрема на національне 

виховання української молоді в еміграції. Доведено актуальність педагогічного 

доробку І. Петрів для виховання молоді в Україні [371]. Важливим висновком для 

нашого дослідження є те, що в основу виховання молодого покоління в еміграції 

І. Петрів поклала національну ідею та родинне виховання. 

У дослідженні О. Палійчук «Педагогічні ідеї та освітня діяльність Антоніни 

Горохович (1913–1997)» (2007 р.) проаналізовано педагогічні погляди 

А. Горохович, розглянуто її внесок у розвиток української освіти та виховання 

українців в Канаді. Висвітлено її провідні ідеї щодо розбудови системи 

українського національного виховання в діаспорі, визначено роль рідної мови 

в розвитку та вихованні дитини, а також виховний потенціал дитячої літератури, 

обґрунтовано роль родинного виховання й завдання та особливості діяльності 

позашкільних національних виховних інституцій у діаспорі [280]. З’ясовано, 

що творчий доробок А. Горохович у контексті виховання в національно-
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патріотичному дусі дітей та молоді українського походження мав величезний 

вплив на розвиток українознавчої світи, як у Канаді, так і в США. 

Кандидатську дисертацію Н. Приймас «Просвітницька діяльність 

та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905–1987 рр.) (2008 р.) присвячено 

дослідженню просвітницької діяльності письменника та громадського діяча. 

Висвітлено життєвий шлях та особливості формування світогляду У. Самчука. 

Автором з’ясовано його внесок у теорію та практику педагогічної науки, 

визначено та проаналізовано провідні педагогічні ідеї письменника. Зокрема, 

розкрито взаємозв’язок національного виховання та мети життєдіяльності 

особистості. Проаналізовано погляди У. Самчука на проблему виховного ідеалу, 

виявлено, що вони є співзвучними з ідеями Г. Ващенка. Розкрито роль церкви 

у вихованні особистості й формуванні християнського світогляду молоді. 

Досліджено вплив української етнопедагогіки на творчість У. Самчука. 

Обґрунтовано значення творчості і педагогічної спадщини У. Самчука 

для сучасної системи національного виховання [303]. 

У дисертаційному дослідженні І. Піц «Педагогічні ідеї та освітня діяльність 

Василя Луціва (1920–2005 рр.)» (2009 р.) розглянуто життєвий шлях педагога, 

розкрита його роль у розбудові українського шкільництва в Канаді. Визначено 

основні напрями його педагогічної діяльності, а саме: методичний, навчально-

виховний, науково-педагогічний та видавничий. Проаналізовано основні ідеї 

щодо значення родини та школи у формуванні національної ідентичності 

в поліетнічному соціумі. Розкрито його погляди щодо родинного виховання [292]. 

Для нашого дослідження є цінним твердження В. Луціва, що рідна школа, поряд 

із родиною та церквою, відіграють провідну роль у вихованні молодого покоління 

діаспори, на засадах української культури та національних традицій, а також 

у протидії асиміляційним тенденціям. 

Т. Шоліна у дисертаційному дослідженні «Педагогічні ідеї та освітньо-

громадська діяльність Степана Смаль-Стоцького (1859–1938 рр.)» (2011 р.) 

дослідила зміст освітньої та громадсько-просвітницької діяльності С. Смаль-

Стоцького на різних етапах його життєвого шляху: на Буковині, під час Першої 
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світової війни, в еміграції, у Чехії. Окреслено наукову та викладацьку діяльність 

С. Смаль-Стоцького, спрямовану на реформування викладання української мови 

в школах Австро-Угорщини кінця XIX — початку XX ст. Визначено, що науковець 

своєю активною громадсько-просвітницькою та науковою діяльністю в еміграції 

сприяв формуванню національної ідентичності українців в умовах іншомовного 

середовища. Доведено актуальність педагогічних ідей С. Смаль-Стоцького 

та необхідність їх практичної реалізації в шкільній освіті [436]. 

Дослідженню наукового доробку Е. Жарського присвячено кандидатську 

дисертацію І. Кізин «Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї 

Едварда Жарського» (2011 р.) Автором обґрунтовано можливості творчого 

використання педагогічних ідей Е. Жарського в сучасну систему української 

освіти. Важливим для нашого дослідження є аналіз педагогічного доробку 

Е. Жарського як провідного американського освітнього діяча української 

діаспори, багатолітнього голови Шкільної Ради при УККА, розробника 

Української виховної системи в діаспорі [166]. 

До другої групи нами об’єднано праці українських компаративістів щодо 

різних аспектів розвитку українознавчої освіти у світі. 

Вперше за період незалежності в докторській дисертації Г. Філіпчука 

«Українська етнокультура в змісті національної загальної та педагогічної освіти» 

(1996 р.), поряд із висвітленням місця та ролі українознавчої освіти 

в загальноосвітній школі України, визначено взаємовплив освітньої політики 

України та діаспори. Важливим для нашого дослідження є аналіз державної 

програми «Мова спадщини» (1977 р.), українсько-англійської двомовної програми 

в системі державного шкільництва Канади, програми навчання української мови 

за зорово-слуховою методикою «Нова», що була розроблена канадським 

педагогом українського походження О. Білаш. Наголошено на важливості плідної 

співпраці української держави зі світовим українством, необхідності 

кваліфікованої допомоги з боку України, а саме у сфері розроблення сучасних 

методик і педагогічних технологій для подальшого успішного розвитку 

українознавчого навчання в діаспорі. Обґрунтовано можливості консолідації 
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зусиль України на державному рівні з українськими громадами та їх інституціями 

в усьому світі, для реалізації проєктів у галузі освіти та культури 

щодо популяризації української мови за кордоном, розповсюдження історичної 

правди про Україну [411, с. 152–153; с. 162; 412]. 

У докторському дисертаційному дослідженні В. Кеміня «Українське 

шкільництво у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918–

1996 рр.)» (1997 р.) здійснено цілісний аналіз розвитку українського шкільництва 

та педагогічної думки у східноєвропейських країнах; виявлено тенденції розвитку 

українського шкільництва в різні періоди; розроблено авторську програму 

сприяння українському шкільництву в діаспорі. Важливим висновком для нашого 

дослідження є те, що українське шкільництво Центральної, Східної та Південно-

Східної Європи було одним із важливих чинників збереження національної 

ідентичності українців, які мешкають у цих країнах [149; 150]. 

І. Руснак у докторській дисертації «Розвиток українського шкільництва 

в Канаді кінця ХІХ — впродовж ХХ століття» (2000 р.) визначив причини 

еміграції українців та особливості формування українських громад в Канаді; 

розкрив передумови становлення національної освіти українців, обґрунтував 

періодизацію української освіти, виявив тенденції її розвитку. Ґрунтовним 

внеском є цілісний аналіз системи українського шкільництва у зазначеній країні, 

розкриття особливостей національного виховання молоді на різних етапах 

життєдіяльності української громади в Канаді. У дослідженні І. Руснака, детально 

проаналізовано навчальні програми, підручники, навчальні посібники для різних 

типів українських шкіл. Окреслено державну політику уряду Канади, та її 

окремих провінцій щодо забезпечення прав українців як одних із будівничих 

Канади. Обґрунтовано можливості творчого використання здобутків української 

громади в Канаді у сфері національної освіти в педагогічній науці та практиці 

[346; 347]. 

У кандидатській дисертації Т. Михайленко «Національне виховання молоді 

української діаспори в Канаді (кінець XIX–XX ст.)» (2008 р.) здійснено аналіз 

хвиль української еміграції, теоретичний аналіз передумов становлення 
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й розвитку національного виховання молоді української діаспори в Канаді. 

Визначено теоретичні засади національного виховання, особливості різних її 

складників як основних чинників збереження національної свідомості молоді 

української діаспори в Канаді. Висвітлено особливості родинно-сімейного 

національного виховання молоді, розкрито роль і значення українського 

шкільництва, молодіжних, громадських і релігійних організацій у вихованні 

молодого покоління в Канаді, які сприяють формуванню національної свідомості, 

активної громадської позиції, виховують любов і повагу до української мови, 

культури, традицій, що забезпечує подальший розвиток і життєздатність 

української громади в Канаді. Важливим для нашого дослідження є висновок те, 

що  провідну роль у вихованні національно-свідомої молоді українського 

походження відіграє українознавче шкільництво в Канаді [247]. 

У докторській дисертації С. Пономаревського «Тенденції розвитку 

українського шкільництва в Росії (1917–2010)» (2013 р.) визначено періоди 

та тенденції розвитку українського шкільництва в Росії. Проаналізовано праці 

та теоретичні погляди вітчизняних та закордонних науковців, освітніх діячів 

на зазначену проблему. Висвітлено структуру, нормативні, організаційно-

методичні засади українського шкільництва в Росії. Зокрема, у дослідженні 

визначено особливості формування системи ціннісних орієнтацій засобами освіти 

в умовах українського зарубіжжя. Окреслено перспективи розвитку українського 

шкільництва на території Російської Федерації та шляхи забезпечення 

педагогічної співпраці між українськими осередками шкільництва в Росії 

та освітніми центрами в Україні [298]. 

У кандидатській дисертації І. Машкової «Розвиток українознавчої освіти 

в двомовних та «рідних» школах Канади (остання чверть XX — початок XXI ст.)» 

(2019 р.) [243] проаналізовано зміст, організаційні форми та навчально-методичне 

забезпечення українознавчої освіти в державних двомовних та приватних 

українських рідних школах Канади, визначено передумови та провідні тенденції 

розвитку українознавчої освіти. Розроблено авторську періодизацію її розвитку 

в зазначених типах шкіл. Окреслено перспективи конструктивного використання 
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досвіду українознавчої освіти Канади в сучасній освітній практиці України. Для 

нашого дослідження є важливим доробок І. Машкової в контексті уточнення 

понять «українознавча освіта», «українське шкільництво в діаспорі», «рідна 

школа», «рідномовна освіта». Зокрема, з’ясовано, що «українознавча освіта» це 

«целіспрямована освітньо-виховна діяльність українців, спрямована 

на опанування цінностей українського народу ….» [243]. Системний аналіз 

становлення та розвитку українознавчої освіти в Канаді є актуальним і цінним для 

нашого дослідження, оскільки для неї властива тенденція інтенсивної співпраці 

між освітянами та науковцями української діаспори в США та Канаді, обмін 

педагогічними теоріями та практиками, спільні освітні проєкти тощо. 

У другій групі можна виокремити підгрупу наукових досліджень, 

присвячених розвитку української преси та літератури як важливого чинника 

формування та розвитку української педагогічної думки й українського 

шкільництва в діаспорі. Зокрема, у кандидатській дисертації Г. Бигар «Українська 

педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідномовного шкільництва 

в діаспорі (друга половина ХХ ст.)» (2006 р.) проаналізовано становлення 

та розвиток української педагогічної преси в Канаді, показано її місце й роль 

у формуванні системи рідномовної освіти. Висвітлено значення рідної мови 

на основі аналізу публікацій як основи розвитку українського шкільництва 

в діаспорі. Досліджено погляди українсько-канадських педагогів на методи, 

засоби та форми навчання української мови в Канаді. На основі аналізу 

публікацій педагогічної преси розкрито зміст поглядів педагогів української 

діаспори на формування особистості вчителя українського шкільництва, його 

професіограму. Доведено, що освітянські періодичні видання української громади 

в Канаді є ефективним чинником існування та постійного вдосконалення системи 

українського шкільництва в діаспорі [13; 14]. 

У кандидатській дисертації А. Богданюк «Виховний потенціал української 

дитячої літератури Канади» (2012 р.) проаналізовано історичні та соціокультурні 

умови формування етнічної спільноти українців у Канаді, особливості 

імміграційної політики її уряду в різні періоди. Доведено, що українська дитяча 
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література в Канаді як етнопедагогічний феномен розвивалася під впливом 

об’єктивних суспільно-політичних та соціально-економічних умов країни 

проживання, а також тих процесів, що відбувалися всередині самої спільноти. 

Проаналізовано виховний потенціал творів української дитячої літератури 

Канади. Виявлено, що основними темами у творах для дітей і молоді були ідеї 

національного, морального та релігійно-духовного виховання, ідеї збереження 

й плекання української мови, а також саморозвитку української спільноти 

зарубіжжя [21]. 

У кандидатському дисертаційному дослідженні Ю. Заячук 

«Організаційно-педагогічні основи діяльності українознавчих інституцій 

у системі вищої освіти Канади (40–90 рр. ХХ ст.)» (2004 р.) визначено 

соціокультурні передумови виникнення українознавчих інституцій у  вищих 

закладах освіти; розроблено авторську періодизацію еволюції українознавчих 

освітніх інституцій у системі вищої освіти; проаналізовано організаційно-

дидактичні, науково-методичні, педагогічні аспекти діяльності вищих 

українознавчих інституцій. Доведено, що вищі українознавчі студії сприяють 

збереженню рідної мови та культури, традицій та звичаїв, здійснюють 

науково-методичне забезпечення наявної в Канаді державної двомовної 

українсько-англійської системи шкільництва, працюють над підготовкою 

педагогічних кадрів для українознавчого навчання. Окреслено новаторські 

розробки канадських науковців-україністів у методиці викладання української 

мови як другої [139; 140]. 

У кандидатському дисертаційному дослідженні Р. Петришин «Науково-

педагогічна діяльність української еміграції у країнах Центральної та Західної 

Європи (1919–1939 рр.)» (2007 р.) розкрито передумови організації науково-

педагогічної діяльності українців в еміграції; проаналізовано особливості 

й організацію освітньо-педагогічної, науково-дослідницької та видавничої 

діяльності української еміграції в Європі в зазначений період. Розкрито зміст 

освіти та принципи освітньо-виховної діяльності українських навчальних закладів 

зарубіжжя, виявлено особливості фахової підготовки української молоді 



41 

в освітніх інституціях української еміграції в країнах Центральної та Західної 

Європи [290]. 

У кандидатській дисертації Л. Біленкової «Педагогічні засади та практика 

родинного виховання в українській діаспорі Канади» (2013 р.) розкрито основні 

та найбільш ефективні форми сімейного виховання українців Канади, 

що склалися впродовж багатовікової історії українського народу. Серед них: 

спільні молитви, спільне проведення дозвілля, особистий приклад батьків, 

читання дитячої художньої літератури, відвідування мистецьких імпрез, 

залучення дітей до посильної для їх віку господарської діяльності. Досліджено 

етнопедагогічні засади виховання молодих поколінь у родинах канадських 

українців, виокремлено ціннісні орієнтири українських сімей у цій країні. Крім 

того, розкрито зміст, методи, засоби та пріоритетні напрями родинного виховання 

дітей і молоді в українській діаспорі Канади в досліджуваний період [17]. 

США як дослідницька одиниця були визначені критерієм для добору та 

структурування третьої групи дисертаційних праць українських 

компаративістів. 

У докторському дисертаційному дослідженні С. Романюк «Розвиток 

рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (ХХ — поч. XXI ст.)» 

(2015 р.) здійснено комплексний аналіз проблеми розвитку теорії та практики 

рідномовної освіти зарубіжних українців у провідних англомовних країнах (США, 

Канада, Австралія та Великобританія); виокремлено й окреслено основні 

передумови формування рідномовного середовища українців західної діаспори 

впродовж ХХ — початку ХХІ ст.; запропоновано періодизацію розвитку 

рідномовної освіти українців зарубіжної діаспори та її лінгводидактики; 

визначено провідну роль українського шкільництва в аспекті навчання 

й збереження української мови зарубіжних українців у провідних англомовних 

країнах; обґрунтовано теоретичні засади рідномовного навчання українців 

у полікультурному соціумі; акцентовано на важливості кваліфікованої підготовки 

педагогічних кадрів для ефективного навчання української мови 

в полікультурному соціумі; розкрито специфіку підручникотворення 
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для навчання української мови в системі рідномовного шкільництва зарубіжних 

українців і державного двомовного шкільництва в Канаді. Важливим висновком 

для нашого дослідження є те, що «двоєдиність» мети рідномовного 

шкільництва — а саме єдність та синергійність навчання і виховання насамперед 

на засадах збереження української мови — є підґрунтям для повноцінного 

функціонування українознавчої освіти у світі [337; с. 82]. 

У кандидатському дисертаційному дослідженні Т. Рибак «Організація 

навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної 

діаспори (1945–1996 рр.)» (2018 р.) визначено сутність організації навчальної 

діяльності з української мови та літератури в шкільній освіті західної діаспори: 

Австралія, Аргентина, Бразилія, Канада, США у визначений період. 

Представлено авторську періодизацію розвитку навчання української 

мови та літератури в шкільній освіті в країнах поселення українців, 

проаналізовано різні типи українських шкіл. Обґрунтовано принципи 

організації навчання, а саме: принцип гуманізації та гуманітаризації навчання, 

відкритості та динамічності взаємодії з навколишнім світом; співтворчості 

учителя й учня; розвивального характеру навчання, науковості, системності, 

послідовності, наступності, доступності, народності; методику навчання 

української мови і літератури, що синтезувала вивчення української літератури 

та засвоєння мовно-граматичного матеріалу. Проаналізовано навчально-

методичне забезпечення навчальної діяльності з української мови та літератури 

в шкільній освіті західної діаспори в досліджуваних країнах. Доведено, 

що в кожній державі, де мешкали українці, політика щодо мовної освіти 

національних меншин мала свої особливості й була більш комфортною 

в країнах зі сталою формою демократії [327]. 

Проблемний підхід в межах групи, дав змогу виокремити наукові 

дослідження, присвячені аналізу національно-патріотичного виховання, 

визначенню його провідних тенденцій та професійної підготовки молоді 

в закладах освіти, у сім’ї, українських громадських дитячих та молодіжних 

організаціях західної української діаспори. 
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Цінною для нашого дослідження є кандидатська дисертація М. Василик 

«Тенденції національного виховання українців США і Канади (друга половина 

ХХ — початок ХХ ст.)» (2013 р.). Дослідницею системно проаналізовано 

тенденції розвитку національного виховання української молоді в поліетнічному 

соціумі. У праці розкрито історіографію проблеми; визначено історичні 

та соціокультурні передумови становлення та розвитку національного виховання 

дітей і молоді в США та Канаді; проаналізовано погляди педагогів, освітньо-

громадських діячів української діаспори США і Канади щодо ролі національного 

виховання в збереженні національної ідентичності українців. Уточнено сутність 

поняття «національне виховання українців у діаспорі», розкрито роль сім’ї, 

церкви, школи, громадських дитячих і молодіжних організацій як провідних 

чинників національного виховання молоді української діаспори [36]. 

У кандидатському дисертаційному дослідженні В. Жулковського 

«Тенденції національно-патріотичного виховання молоді в західній українській 

діаспорі (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.)» (2020 р.) висвітлено 

організаційно-педагогічні засади, розкрито основні суспільно-історичні 

передумови та окреслено тенденції національно-патріотичного виховання молоді 

в західній українській діаспорі у зазначений період. У дослідженні уточнено 

сутність поняття «національно-патріотичне виховання молоді в західній 

українській діаспорі». Проаналізовано зміст, форми, методи та засоби 

національно-патріотичного виховання молодих поколінь у діаспорі. Висвітлено 

проблеми національного виховання молоді в скаутських організаціях «Пласт», 

Спілці української молоді, Об’єднанні демократичної української молоді. 

Установлено, що найбільш дієвою молодіжною організацією був «Пласт». 

З’ясовано, що національно-патріотичне виховання університетської молоді 

в західній українській діаспорі здійснювали студентські організації Центральний 

союз українського студентства, Українське академічне товариство «Зарево», 

Товариство української студіюючої молоді ім. М. Міхновського, студентські 

секції Об’єднання демократичної української молоді, товариство «Обнова» тощо 

[132]. 
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У докторській дисертації О. Джус «Теорія і практика професійної 

підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (ХХ століття)» (2020 р.) 

виявлено й окреслено соціально-економічні, політичні, культурно-освітні 

передумови організації українських інституцій із професійної підготовки молоді 

української діаспори; проаналізовано особливості функціонування відповідних 

освітніх закладів, розроблено авторську періодизацію їх становлення в західній 

діаспорі; розкрито теоретичні засади, основні ідеї зарубіжних вчених, педагогів 

щодо професійної підготовки та виховання української молоді в державах 

західного світу. Визначено форми та засоби, зміст та методи організаційно-

практичної діяльності професійних, молодіжних і жіночих організацій 

українського зарубіжжя, виокремлено й узагальнено позитивний досвід фахової 

підготовки молоді в закладах освіти української діаспори [114]. Доведено, що 

погляди провідних науковців та освітніх діячів української діаспори на проблеми 

навчання й виховання молоді є актуальними та співзвучними із освітніми 

орієнтирами та концептуальними положеннями національно-патріотичного 

виховання молоді в Україні. 

У кандидатському дисертаційному дослідженні А. Онковича «Формування 

професійної компетентності вчителів української діаспори США засобами 

педагогічної періодики» (2004 р.) обґрунтовано, що діяльність українських 

закладів освіти, педагогічних видань, видавничих центрів, була спрямована 

на збереження та передання знань про Україну, розвиток української мови, 

культури, збереження національної ідентичності української громади в США. 

Окреслено діяльність та значення Шкільної Ради УККА Америки в освіті 

українців. 

Розкрито роль педагогічної періодики в підвищенні рівня викладання 

українознавчих дисциплін на прикладі публікацій журналу «Рідна школа» (США) 

за різні роки. Доведено, що педагогічна періодика української діаспори в США 

виконувала об’єднувальну, просвітницьку, мотиваційну, інформаційно-

організаторську функції, сприяла формуванню професійної компетентності 

вчителів і вихователів навчальних закладав української діаспори США [275]. 
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Українська дослідниця О. Нич у праці «Сімейне виховання дітей 

молодшого шкільного віку в українській діаспорі США (друга половина ХХ — 

початок ХХІ століття)» (2015 р.) на здобуття наукового ступеню кандидата 

педагогічних наук, визначила ключові поняття, а саме: «діаспора», «українська 

діаспора», «сімейне виховання». Висвітлено ціннісні пріоритети сімейного 

виховання дітей молодшого шкільного віку в українській діаспорі США, серед 

яких: дитина як найвища цінність нації; виховний вплив батьків-вихователів 

(на особистому прикладі); сформований морально-релігійний та виховний 

ідеал. Зазначено, що родинне виховання української діаспори в США, 

ґрунтується на засадах гармонійного співіснування національних 

та загальнолюдських цінностей. 

Обґрунтовано зміст, форми та методи реалізації сімейного виховання 

в українській діаспорі США, зокрема, визначено роль батьків у збереженні рідної 

мови, традицій, української культури. На думку О. Нич, активне залучення дітей 

до світу рідної культури, сприяє не тільки їх гармонійному розвиткові, вихованню 

національної ідентичності, а також формує толерантне ставлення 

до представників різних етносів і культур. Зокрема, у дослідженні визначено 

та проаналізовано вплив українського шкільництва на виховання дитини в сім’ї 

в національному дусі в США [266]. 

У кандидатській дисертації І. Р. Рудницької-Юрійчук «Розвиток української 

дошкільної освіти й виховання в США та Канаді» (2020 р.) розкрито процес 

інституалізації дошкільної освіти та типи дошкільних закладів, а саме: світлички, 

садочки, класи передшкілля / підготовчі класи, літні оселі, освітньо-культурні 

центри, центри розвитку дитини, тощо. Висвітлено основні напрями та форми 

виховання в дошкільних навчальних закладах української діаспори в США 

та Канаді. Доведено, що основним засобом виховання в дошкільних установах 

діаспоритів є українська мова, через неї діти пізнають українську культуру, 

традиції, народну творчість, закладаються основи національно-свідомої 

особистості в майбутньому активних членів української громади. Зроблено 

висновок, що діяльність освітніх, культурно-освітніх та наукових інституцій 
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української діаспори США та Канади, ґрунтується на засадах української 

культури, національних і духовних цінностей [341]. 

Отже, проведений аналіз праць українських компаративістів з проблеми 

українознавчої освіти в зарубіжжі й українського шкільництва в діаспорі 

засвідчив, що ця тематика є важливим складником науково-педагогічної думки 

в Україні. Цінним висновком, отриманим в процесі аналізу, є перспективність 

застосування комплексного підходу до розгляду проблеми українознавчої освіти, 

яка перебуває в ієрархічній системі, що об’єднує сім’ю, українську церкву, 

громадські дитячі та молодіжні організації, українську школу різних типів, вищі 

українознавчі інституції. 

За результатом аналізу праць першої групи, у яких досліджено науковий 

доробок освітніх діячів української діаспори, констатуємо, що джерелом 

українознавчої освіти та національного виховання в поліетнічному соціумі 

визначено рідну культуру та мову, етнопедагогіку, українську педагогічну пресу, 

родинне та релігійне виховання на засадах християнського світогляду, 

підкреслено роль позашкільних національних виховних інституцій у діаспорі 

та виховний потенціал дитячої літератури. 

Узагальнюючи висновки проведеного аналізу праць, об’єднаних нами 

в другу групу, відзначимо, що ключовими дослідницькими проблемами 

українських компаративістів є становлення та розвиток українського 

шкільництва в глобальному, регіональному та національному вимірах; 

тенденції та особливості національного виховання молоді української діаспори; 

розвиток професійної підготовки молоді в закладах освіти української 

діаспори; викладання української мови як основного чинника трансляції 

національних цінностей дітей та молоді українського походження; розвиток 

української педагогічної преси зарубіжжя. 

Орієнтирами дослідників-компаративістів, праці яких об’єднано нами 

в третю групу, є: вагомість української діаспори США в розбудові українознавчої 

освіти, взаємодія сім’ї, церкви, школи, громадських і молодіжних організацій 

у національному вихованні українців США, вплив ідей освітніх діячів діаспори 



47 

на формування системи українознавчої освіти, важливість професійної 

компетентності вчителя українського шкільництва США. 

Водночас виявлено відсутність системних досліджень, предметом яких був 

би розвиток українознавчої освіти в США, зокрема, це стосується системи 

українського шкільництва та виховних орієнтирів українознавчої освіти 

в зазначеній країні. Незважаючи на вагомий сегмент досліджень у сфері 

національного виховання та навчання українських дітей та молоді в діаспорі, 

на сьогодні залишається не достатньо розробленим питання щодо особливостей 

виховного ідеалу українців у діаспорі, виховання національних цінностей у дітей 

українського походження як одного із важливих напрямів навчально-виховної 

діяльності в українському шкільництві діаспори США. Крім того, у вітчизняній 

історіографії відсутнє дослідження, яке б ґрунтовно висвітлювало питання 

становлення та розвитку українського шкільництва в США як важливої освітньо-

виховної інституції української діаспори. 

 

1.2. Погляди культурно-освітніх діячів діаспори на виховання 
національних цінностей в українських школах США 

Українська система освіти (садочок — школа — українознавчі курси — 

бурси — інститути) в еміграції традиційно поєднувала навчальну та виховну 

функції: її завданням було проголошено не тільки поширення знань 

з українознавства, але й формування в молоді національного світогляду, 

прищеплення любові до України, до природи рідного краю, виховання 

шанобливого ставлення до культури своїх предків, плекання національних 

традицій, релігії. Для реалізації цих завдань в умовах еміграції особливу увагу 

вчителям необхідно приділяти національному вихованню, метою 

якого є залучення молодого покоління до національної культури, до ідеалів 

і національних цінностей, які були вироблені українським народом упродовж 

століть. 

У працях українських дослідників діаспори Г. Ващенка, І. Головінського, 

Е. Жарського, О. Кульчицького, І. Огієнка, М. Семчишина, Є. Федоренка, 
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В. Яніва висвітлено проблеми національно-патріотичного виховання, ціннісну 

парадигму українознавчої освіти діаспори, напрями української виховної системи 

[43; 44; 92; 126; 129; 195; 143; 196; 356; 357; 407; 408; 442; 445]. Виховання — це 

передусім цілеспрямований процес формування розвинутої особистості. Проте 

успішний розвиток особистості, на думку канадського освітнього й релігійного 

діяча С. Ярмуся, можливий лише на тлі своєї духовної культури 

і власне через пізнання свого етнічного роду [447, с. 192]. Отже, національне 

виховання, поряд із загальнолюдськими цінностями, містить також національні 

особливості, відповідно до духу кожного народу, його менталітету, цінностей, 

ідеалів і переконань, що склалися впродовж історії, а також національних 

вірувань, звичаїв, традицій [77]. 

Беручи за основу, що українська школа в еміграції має навчати 

та виховувати, питання цілей виховання, або  виховного ідеалу, 

актуалізується. Кожний народ, кожна епоха мали та мають свій виховний 

ідеал, без якого не було б можливим саме виховання. Науковці по-різному 

ставляться до визначення виховного ідеалу. Він може базуватися 

на загальнолюдський цінностях, на постулатах християнства, може мати 

національне спрямування, тобто орієнтуватися на народні традиції, звичаї, 

вірування, на загальні культурні та духовні надбання, серед яких мова 

є основною скарбницею [286]. У радянські часи виховний ідеал базувався 

на комуністичній ідеології й був орієнтований на формування «людини 

радянського типу» з  акцентом на російську культуру. Відомий український 

педагог Г. Ващенко найбільш повно розкрив проблематику виховного ідеалу 

у праці «Виховний ідеал», у якій проаналізував комуністичний, 

християнський та український виховні ідеали [44]. 

Власне сам виховний ідеал Г. Ващенко розумів як образ ідеальної людини, 

на який має орієнтуватися педагог, виховуючи молоде покоління. Крім того, 

на думку педагога, виховний ідеал безпосередньо пов’язаний із ідеалом людини 

[44, с. 41]. Дослідник українського характеру В. Янів також відзначав щільний 

зв’язок між цими двома ідеалами: «…виховний ідеал, що не рахується з ідеалом 
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людини (даної країни, чи даної доби), буде чистою теорією, без можливості 

практичного застосування» [442, с. 11]. 

Схожого погляду на виховний ідеал дотримувався український науковець 

діаспори О. Кульчицький. Він вважав, що в навчальному процесі виховний 

ідеал окреслює педагогу напрям навчальної дії, тобто це вища кінцева мета, 

на досягнення якої учневі необхідно спрямовувати всі зусилля. У свою чергу 

поняття ідеалу філософ розумів, як «уявлення бажаного, досконалого стану 

речей, що одночасно морально від нас вимагає зусиль для нашого наближення 

до явленного» [196, с. 18–19]. Безпосередньо виховний ідеал українців 

в діаспорі, на думку О. Кульчицького, має реалізовуватися шляхом 

прищеплення учневі найдосконаліших зразків української культури. При  чому 

метою українознавчого навчання має бути не стільки формування в учнів знань 

про українську культуру, скільки «розбудження максимального переживання її 

вартостей» [196, с 23] ( українські науковці діаспори замість слова «цінності» 

використовували слово «вартості»). Отже, педагоги діаспори розуміли 

виховний ідеал, як образ ідеальної людини, який безпосередньо пов’язаний 

з національною культурою. Цей образ має стати для педагога дороговказом 

у процесі поставлення виховних цілей [286]. 

Через це постає питання взаємодії культури, духовності й національної 

приналежності. Національна культура виявляється у творах і витворах, 

тобто в «об’єктиваціях» зовнішнього світу — тих предметах, які ми можемо 

побачити, безпосередньо доторкнутися. Відомий український філософ 

О. Кульчицький дав цьому визначення, як «зовнішній прояв духовності». У свою 

чергу духовність для нього — це внутрішнє переживання цінностей національної 

культури, одним словом, О. Кульчицький розумів її як «внутрішній прояв 

культури». У своїх дослідах він дійшов висновку, що засвоєння української 

духовності, «об’єктивацій» культури є невіддільною умовою виховання почуття 

національної приналежності молодого покоління в умовах еміграції [196, с 22]. 

Отже, на думку О. Кульчицького, український виховний ідеал безпосередньо 

взаємопов’язаний з такими поняттями як національна культура та національна 
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духовність [196, с. 18–39]. А духовність базується на вірі народу в певну систему 

цінностей. 

Національний виховний ідеал, на погляд В. Яніва, не тільки не заперечує 

загальнолюдський ідеал, а навпаки базується на ньому: «…національний 

виховний ідеал випливає із загальнолюдського; він апробуючи — 

підтверджуючи — поглинаючи вселюдські та загальновизнані вартості, доповнює 

їх тими рисами, які спеціяльно відповідають духовності, чи звичаям даного 

народу» [445, с. 2]. 

У такий же спосіб поєднуються між собою національний та релігійний 

виховні ідеали. Чимало дослідників українського характеру, українського 

менталітету, відзначали глибоку релігійність українців. На цю характерну рису 

українців звертали увагу такі відомі науковці діаспори, як Г. Ващенко, 

О. Кульчицький, І. Мірчук, Б. Стебельський, М. Шлемкевич [44; 195; 250; 369; 

434]. Зокрема, Г. Ващенко ставив в осередок своєї виховної системи релігійне 

й патріотичне виховання, виходячи із положення, що релігійність була 

невіддільним складником українського ідеалу людини продовж століть. 

У дослідженні «Виховний ідеал» педагог, аналізуючи видатні твори українського 

письменництва, визначив основні риси українського характеру, серед яких: 

глибока релігійність, патріотизм, висока моральність, вірність традиціям власного 

народу, повага до батьків, кордоцентризм, близькість до природи [44, с. 158–168]. 

На думку О. Кульчицького релігійність українців можна пояснити тим, 

що з давніх часів вони були тісно пов’язані з природою та землею [445, c. 3]. 

Інший український дослідник діаспори С. Ярмусь звертав увагу на таку 

особливість українського характеру, як кордоцентризм («філософія серця» — 

першим розробником її був Г. Сковорода). На його думку, кордоцентризм 

є домінантним у нашій духовності, філософії, фольклорі, літературі та в усіх 

інших вираженнях українського духу [447, с. 349]. Крім того, С. Ярмусь відзначав 

такі риси українців, як духовність і релігійність [447, c. 336–346]. Наразі для 

світогляно-ціннісної своєрідності української культури була властива 

спрямованість на «серце» [189, с. 104]. 
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В. Янів також вважав, що українська душа є від природи релігійна, 

а точніше християнська. Враховуючи цю особливість, він дійшов висновку, 

що національний виховний ідеал має базуватися на релігійному. Релігійне 

виховання, на думку В. Яніва, безперечно сприяє збереженню нашої духовної 

самобутності, нашого духовного «я», іншими словами нашої національної 

ідентичності. Проте релігійне виховання в школі, як зазначав науковець, не має 

перетворюватися на конфесійне, а патріотичне не сміє бути ідеологічним. Отже, 

українська школа в еміграції, за переконаннями В. Яніва, має бути соборницькою, 

неодмінно вилучати із своєї роботи моменти конфесійного характеру, 

що роз’єднують українців [445, с. 3]. 

Як бачимо, виховний ідеал має тісний зв’язок з менталітетом, 

національним характером народу. Над питанням українського характеру, 

української духовності працювали М. Костомаров, П. Куліш, а пізніше — 

вчені діаспори Г. Ващенко [42; 44], Д. Донцов [118; 119], О. Кульчицький 

[195; 196], Ю. Липа [205], І. Мірчук [250], Д. Чижевський [427], 

М. Шлемкевич [434], В. Янів [442; 443]. Більш докладно про менталітет 

українців, риси характеру українців, чинники, за допомогою яких 

формувалася національна психіка, було розкрито в  статті дисертанта 

«Формування виховного ідеалу діаспори» [44; 463]. 

У своїй праці Г. Ващенко «Виховання волі і характеру», що була написана 

в еміграції, у відповідь на запити української національно-свідомої молоді 

(СУМівська молодь вбачала у Г. Ващенку свого ідейного наставника), поняття 

виховання дослідник визначав як формування людської особистості; відправною 

точкою та кінцевою метою власне цього процесу є виховний ідеал, 

тобто введення дитини у відповідну систему цінностей, формування певного 

світогляду [42, с. 69]. Водночас, засвоюючи духовні надбання власного народу, 

його вірування, звичаї, традиції, ставлення до світу й до природи, 

ознайомлюючись з творами письменництва, народною творчістю, мистецтвом, 

історією свого роду, людина є активним суб’єктом цього процесу. Отже, 

засвоюючи загальнолюдську та національну культури людина формує власну 
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систему цінностей, разом з тим у цю духовну скарбницю вона може привносити 

і власні надбання [42, с. 164]. 

Знаний педагог української діаспори в США Е. Жарський до основних 

вимог національного виховання дітей в українознавчому шкільництві відносив: 

виховання національної свідомості, національної гордості, володіння мовою 

(читати, писати, розмовляти), знання історії, природи, культури та традицій 

українського народу [126, с. 19]. Як бачимо, національне виховання молоді — 

це складний, динамічний процес: він передбачає ознайомлення, збагачення світу 

дитини скарбами національної культури з подальшим її розвитком і творчими 

активними діями з боку особистості. 

Хоча аксіологічний підхід у теорії виховання Г. Ващенко спеціально 

не розробляв, але імпліцитно система цінностей є присутньою в його працях. 

Виховний ідеал української молоді він окреслив як служіння Богові 

та Батьківщині. Бог — це абсолют, джерело моралі, від нього йдуть вічні цінності, 

які складають зміст моралі: «Найвищою санкцією моралі є віра в Бога і визнання 

абсолютної вартості особистості людини. Віра в Бога освячує моральні норми 

й надає їм характеру безумовності» [44, с. 37]. 

На вищому щаблі піраміди цінностей у Г. Ващенка — виховний ідеал. По-

перше, виховання молоді, на думку педагога, має базуватися на релігійному 

світогляді та християнській моралі; по-друге — це виховання патріотизму. 

У системі цінностей Бог, як головний моральний авторитет й ідея служіння 

Богові, стоїть на першому місті. Батьківщина — це найбільш значима цінність 

після Бога. Г. Ващенко зазначав, що найважливіша риса, яку необхідно 

виховувати у дітей — це любов до Батьківщини. Вона органічно пов’язана 

з любов’ю до Бога. Любити свою Батьківщину, на думку визначного педагога, 

це означає любити власний народ, рідну природу, шанувати народні традиції [42, 

с. 264]. Тому любов до Батьківщини необхідно виховувати в дитини вже з перших 

років життя. 

Отже, аналіз спадщини Г. Ващенка засвідчує, що ідея державності посідає 

чільне місце в педагогічних поглядах педагога: здобуття державної незалежності, 
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це можливість для українського народу вільно розбудовувати власне політичне, 

соціальне, господарське, культурне та релігійне життя [44, с. 191]. В еміграції він 

написав працю «Проєкт системи освіти в самостійній Україні» (1957 р.), 

у якій виклав основні положення української освітньо-виховної системи, 

її структуру, світоглядні засади, докладно зупинився на проблемах викладання 

релігії в школах. Педагог вважав, що у процесі розбудови національної системи 

освіти особливу увагу необхідно звернути на виховання молоді [46, с. 37–48 ]. 

У праці «Загальні методи навчання» Г. Ващенко окреслив основне завдання, 

що стоїть в галузі патріотичного виховання в школі. Найперше необхідно 

виховати в учнів національну свідомість і почуття національної гідності [45, 

с. 86]. Предметам гуманітарного циклу, за допомогою яких відбувається 

формування певного світогляду учня, прищеплення йому відповідних цінностей, 

виховання національної свідомості й почуття національної гідності, педагог 

надавав особливого значення. Виховання патріота власної Батьківщини в школі, 

на думку Г. Ващенка, необхідно починати з першого класу. Отже, засадничими 

імперативами в педагогічних поглядах Г. Ващенка є християнська мораль 

і служіння, любов до України. 

Педагог-практик М. Ломацький зауважував, що вчитель у процесі 

виховання в учнів національної свідомості, у майбутньому повноцінних, активних 

членів української нації, української громади, має спиратися на історію рідного 

народу, його літературу, «самобутню» культуру, мову, пісні, звичаї та традиції 

[212, с. 20]. Отже, українознавство має світоглядне значення у процесі виховання 

національно-свідомої молоді в діаспорі. Крім того, педагог вважав, що релігійно-

моральне й національне виховання на еміграції повинні бути взаемопов’язанними 

між собою [211, с. 16]. 

На багатозначність терміну «виховання» звернув увагу відомий науковець, 

освітній діяч української еміграції в США — Е. Жарський. Зокрема, він зазначав, 

що дослідники цього питання розуміли виховання і «як дію», і як «наслідок 

цих дій», і як «сам процес». На думку науковця, виховання — це складний 

процес, який охоплює пов’язані між собою взаємозалежні дії. До процесу 
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виховання Е. Жарський підходив як до якісної зміни особистості, обумовленої 

скерованими, систематичними діями вчителя. Всі психічні якості особистості, 

зокрема чесність, співчуття, волю, витривалість, любов до рідного краю, 

національну свідомість, необхідно виховувати. Сам процес виховання особистості 

має бути постійним, свідомим і систематичним. Крім того, педагог стверджував, 

що важливими чинниками розвитку й формування особистості слугують 

культурні надбання, зокрема її цінності: «Справжнім виховником є вартості 

культури; виховник є тільки посередником у процесі культуризації» [126, с. 5]. 

Отже, виховання безпосередньо пов’язане з прищепленням молоді цінностей, 

що були вироблені попередніми поколіннями, з процесом засвоєння культурних 

і духовних досягнень народу. 

На думку Е. Жарського, особливої уваги, в українських школах в імміграції, 

педагог має приділяти національному вихованню. Вчитель має спрямовувати 

виховні дії на формування в учнів національної свідомості, яка охоплює 

виховання гордості за свій народ, шанування й плекання національних традицій, 

прищеплення знань з української культури, історії України, природи рідного краю 

[126, с. 10]. Крім школи, особливої ролі у вихованні національної свідомості 

Е. Жарський надавав родині. Саме в сім’ї закладаються основи національної 

свідомості, дитина вперше знайомиться з рідною мовою, долучається 

до релігійно-моральних цінностей, традицій своїх предків. Роль батьків 

щодо прищеплення любові до української мови, її культури, національних 

традицій стає особливо важливою в умовах іншомовного середовища 

й асиміляційних тенденцій [126, с. 17; 47]. 

У роботі «Виховання: суть, мета, засоби, організація» (1967 р.) Е. Жарський 

проаналізував виховну мету й показав її трансформацію у ретроспективі: 

від стародавньої Греції, середньовіччя, ренесансу й до доби лібералізму. Він 

дійшов висновку, що мета виховання постійно змінювалася, однак вона завжди 

була пов’язана з певними цінностями народу, держави, з панівною філософією 

або ідеологічною політикою країни [126, с. 12–13]. Окремо Е. Жарський 

у дослідженні зупинився на виховній меті української школи, в умовах еміграції. 
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На його думку, виховання всебічно розвиненої особистості, активного члена 

української нації — це виховання такої особистості, що присвоїла собі 

не тільки загальний культурний доробок людства, але передусім присвоїла 

й глибоко засвоїла культурний доробок українського народу, і була здібна 

до подальшого розвитку та творчого піднесення його до висоти ідеалу [126, с. 13]. 

Е. Жарський, як і Г. Ващенко, відводив учневі активну роль у процесі пізнання 

української культури, яка полягала не тільки в пасивному засвоєнні, а й, що є 

дуже цінним, у можливості подальшого розвитку та збагаченню цієї культури. 

Отже, процес формування особистості як активного члена/членкині 

української нації, української громади, безпосередньо пов’язаний із національною 

культурою й цінностями. Особливу увагу на це звернув Е. Жарський — розробник 

виховної освітньої концепції для української діаспори в США: «Глибоко засвоєна 

українська культура формує дитину, виробляє її духовно, творить членом свого 

народу, впроваджує в коло загально-українських вартостей» [126, с. 17–18]. 

На думку Е. Жарського, базовим положенням виховання молодого 

покоління, його підмурком мають стати цінності української культури, що були 

вироблені народом впродовж століть. Ці цінності є сталими, одночасно вони 

слугують чинниками виховання характеру та тривкою основою формування 

особистості, розбуджують у дитини національну гордість, вірність українським 

ідеалам, сприяють розвиткові почуття нерозривного зв’язку між поколіннями, 

отже, виховують дитину як повноцінного члена української нації. У цьому 

процесі, крім звичайно родини, церкви, молодіжних організацій, громади, 

основну роль відіграє педагог. Трансляція молодому поколінню культурних 

цінностей, формування на їх засадах особистості за Е. Жарським — 

це «безперервний, постійний і завжди активний виховний процес», 

відповідальність за який – на педагогові [126, с. 21]. Процес виховання 

національно-свідомої молоді, еліти, яка в майбутньому братиме активну участь 

у житті української громади, ставить перед педагогом відповідні вимоги, а саме: 

бути відданим справі, патріотом свого народу, постійно підвищувати свій 

інтелектуальний, культурний й духовний рівень, бути авторитетом для своїх 
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учнів. Отже, бути всебічно освіченою людиною, з високим рівнем національної 

свідомості [72]. 

Необхідно підкреслити роль Е. Жарського в розбудові системи українського 

шкільництва в США, а також у розробленні засадничих положень української 

виховної системи й українського виховного ідеалу діаспори, розсіяної в усьому 

світі. Він був представником третьої хвилі української еміграції, прибув до США 

з Європи у 1950 р. Е. Жарський — знаний освітній діяч діаспори, багато років 

присвятив роботі на ниві українського шкільництва в США, працював над 

розвитком теорії педагогіки. Був засновником і першим головою Шкільної 

Ради при Українському Конгресовому Комітеті Америки (УККА), за його 

керівництва й безпосередньої участі в Америці було розроблено в 60-ті рр. 

«Програми навчання і виховання» для шкіл українознавства. З 1960 р. став 

дійсним членом НТШ-А, був членом-кореспондентом УВАН-США, входив 

до складу комісії Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради (СКВОР) 

у 1967 р., був головою СКВОР у 1971–1977 рр., до останніх років життя 

співпрацював зі Шкільною Радою УККА, викладав географію на курсах 

українознавства. У своїх працях Е. Жарський розглядав такі питання, як: 

історичні основи виховання, історія української педагогіки, критика 

більшовицької виховної системи, українська виховна система освіти 

та виховання, формування національної свідомості українця, українознавство 

в сім’ї і школі, родинне виховання, українське довкілля, гуманізація 

та демократизація освіти та виховання. Отже, Е. Жарський зробив неоціненний 

внесок у розвиток й подальше зміцнення українського шкільництва в США, був 

одним з розробників української виховної освітньої системи, навчально-виховних 

програм для шкіл українознавства. 

У США після прибуття третьої хвилі української еміграції, на освітній ниві 

спостерігалася тенденція зростання кількості шкіл українознавства, виникла 

потреба в централізації, координації всієї навчально-виховної праці. У 1953 р. 

(14–15 березня) у Нью-Йорку відбувся з’їзд культурно-освітніх діячів, на якому 

було засновано «Шкільну Раду при УККА». Головою Шкільної Ради було обрано 
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Е. Жарського. Було сформовано педагогічно-дидактичну комісію, і комісію 

з розроблення програм. До складу цих комісій увійшли: В. Данилишин, Н. Гірняк, 

К. Кисілевський, Л. Ясінчук, М. Дольницький, О. Дісик, І. Сточанський. З’їзд 

ухвалив резолюцію згідно з якою американці українського походження мають 

зберігати українську культуру та виховувати наступні покоління на засадах 

української культури та її цінностях [279, с. 46]. Делегати з’їзду наголосили 

на тому що культурні надбання українського народу, його цінності мають стати 

основою навчально-виховної роботи для шкіл українознавства. 

Шкільна рада при УККА, спільно з Об’єднанням українських педагогів 

Канади (ОУПК), стурбовані майбутнім української школи та культури виступили 

з ініціативою створення засадничих положень української виховної системи 

для українців, що мешкають поза межами України. Від 1958 р. розпочинається 

відповідна підготовка по організації Світового Конгресу Вільних Українців 

(СКВУ). Для координації зусиль з 1958 до 1967 р. було створено відповідні 

комісії, а саме: комісія зі справ української виховної системи (УВС), комісія 

зі справ української культури, комісія зі справ українського дошкілля, комісія 

зі справ українських молодіжних організацій, комісія зі справ виховних 

дій українських жіночих організацій, комісія зі справ українського шкільництва. 

У 1961 р. у м. Торонто на 5-й педагогічній конференції було ухвалено 

основні теоретичні положення УВС, а саме: 

а) основою УВС є християнський і національний світогляд; 

б) рідна мова є передумовою національного виховання; 

в) українська культура є основним змістом УВС [279, с. 239]. Можна 

зробити висновок, що українська культура є основною цінністю, на якій має 

формуватися зміст навчання українознавчої освіти діаспори. 

У межах підготовки до Першого СКВУ науковці, педагоги, культурно-

освітні та громадські діячі активно працювали над створенням єдиної української 

виховної системи у відповідних комісіях, проводили міжкрайові конференції 

та наради, розробляли пропозиції щодо виховного ідеалу українців у діаспорі, 

виробляли пропозиції для кожної освітньої структури або організації 
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для поліпшення їхньої діяльності у справі виховання дітей та молоді. Як приклад 

наведемо деякі резолюції, що були ухвалені на Сесії зі справ української 

культури 1964 р. у м. Торонто. Організаторами сесії були Шкільна Рада УККА 

й Об’єднання українських педагогів Канади. 

На Першому СКВУ в межах Сесії для Справ української культури, було 

ухвалено Резолюції, які стосувалися розвитку української культури в діаспорі, 

а саме: 

1. З погляду української культури знання рідної мови є необхідним, 

бо мова — ключ до існування культури, й без мови не можливо ані нею 

користуватись, ані її розвивати. 

2. Перед українським громадянством у діаспорі стоїть завдання 

продовжувати власні культурні традиції, розвивати їх, підвищувати «вартість» 

української культури, зокрема, передавати їх новим поколінням. 

Для реалізації цих резолюцій першочергового значення набуває потреба 

у створені на чужині української виховної системи. А основним завданням, 

що постало перед педагогами у вихованні молоді в українському дусі — 

це затримання, забезпечення, закріплення й розбудова українських культурних 

вартостей [358, с. 8]. Упродовж дев’яти років українські організації з усього світу, 

відомі науковці, культурні й освітні діячі діаспори здійснювали серйозну 

підготовчу роботу з вироблення концептуальних положень освітньо-виховної 

системи зарубіжних українців щодо окреслення виховного ідеалу українців. 

Наразі Перший СКВУ відбувся в листопаді 1967 р. у м. Нью-Йорк, у ньому 

взяли участь представники із США, Канади, Південної Америки, Австралії, 

з країн Європи. Президентом Першого Світового Конгресу Вільних Українців 

було обрано доктора В. Кушніра. У межах роботи СКВУ 11–12 листопада 

відбулася Світова Виховно-Освітня Сесія (СВОС), у якій взяло участь близько 

300 делегатів. Метою СВОС було узгодження поняття «виховний ідеал», 

визначення основних положень української виховно-освітньої системи у вільному 

світі [288, с. 175]. З доповідями на сесії виступили: професор УВУ, доктор В. Янів 

з Мюнхену; доктор М. Антонович з Монреалю; проф. психології 
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Саскачеванського університету С. Ціпивник; П. Андрусів з Філадельфії, 

доктор Б. Стебельський і доктор Е. Жарський з Нью-Йорка. 

Делегати СВОС мали можливість взяти участь у роботі семи підкомісій: 

релігійного виховання, шкільних справ, об’єднання українських педагогів, 

опікунів «Рідних шкіл», молодіжних організацій, правописної практики, навчання 

української мови в державних школах [288, с. 176]. Результатом роботи Світової 

Виховно-Освітньої Сесії стало схвалення проєкту «Української виховної 

системи» та «Виховного ідеалу» зарубіжного українця, а також було створено 

Світову Координаційну Виховно-Освітню Раду (СКВОР). До складу СКВОР 

увійшли: комісія української виховної системи (до секретаріату якої були обрані 

З. Зелений, Е. Жарський, К. Паліїв) спонсори комісії УВС, а також Шкільна рада 

Української православної церкви в США. Світова Координаційна Виховна-

Освітня Рада мала стати органом координації справ освіти та виховання, 

з розгалуженою мережею міжрегіональних і локальних рад, розташованих в усіх 

країнах поселення українських іммігрантів. 

Згідно з прийнятою резолюцією СВОС «Українець у діаспорі — 

це повноцінний громадянин своєї країни, пов’язаний з українським народом 

вузлами української мови й культури, особистість якого визначається 

християнсько-етичними вартостями і творчою працею для України» [288, с. 272]. 

Отже, виховання українця в діаспорі має базуватися на християнсько-моральних 

засадах, на цінностях української культури, виробленими українським народом 

впродовж всієї історії. Виховний ідеал українців у діаспорі — це окреслена 

перспектива на майбутнє, до якої необхідно прагнути у вихованні молодого 

покоління за межами України. У Комюніке за результатами І СКВУ, зокрема, 

було зазначено про необхідність українцям поза рідними землями зберігати 

та примножувати «духовні скарби» українського народу — мову, традиції, 

національну культуру, релігію [173, c. 8–9]. 

На Світовій Виховно-Освітній Сесії було також проголошено, що основою 

збереження української нації як на Батьківщині, так і в діаспорі мають стати 

цінності української культури з подальшим їх творчим розвитком і збагаченням. 
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У свою чергу українська діаспора відчувала на собі велику відповідальність 

за виховання молоді в українському дусі, особливо якщо враховувати ситуацію 

в Радянській Україні. Зокрема, на СВОС було ухвалено рішення, що виховання 

українців поза рідними землями було покладено на сформовані в усьому світі 

«культурно-освітні сектори», тобто на освітні та культурні організації, 

товариства, школи, тощо [288, с. 266–267]. 

Зазначимо, що українська спільнота на чужині, вороже сприймала 

радянську Україну, яка для багатьох іммігрантів асоціювалася з комуністичною 

ідеологією й русифікаційною політикою, знищенням українців. Відомий 

освітній діяч діаспори М. Ломацький, міркуючи про національне виховання 

молоді в імміграції, так окреслював ситуацію в Україні в ті часи: 

«Сьогодні ж немає на всіх просторах України, ні одної духом української 

школи. Справа ж національного виховання дітей на чужині й збереження 

їх для української нації набрати може тоді колосального й безмірно важливого 

значення, коли усвідомимо собі жахливо-загрозливу дійсність відносно нашої 

молоді на рідних землях, де Москва винищує її фізично, морально 

і національно» [212, с. 19]. Зважаючи на такий стан справ на Батьківщині, 

українська діаспора покладала на себе певну «місійну» роль у справі 

збереження й подальшого розвитку національної культури, підготовки 

провідної, національно-свідомої верстви, яка в майбутньому мала долучитися 

до процесу розбудови української держави. Ця думка, мала місце тривалий час, 

аж до проголошення Україною незалежності. 

Українська західна діаспора протягом всіх років свого існування вела 

активну боротьбу за відродження державної незалежності України. Важливу роль 

у цьому процесі мала відігравати молодь, що була вже народжена й вихована 

поза межами України. У зв’язку з цим, перед українською громадою в країнах 

Заходу, зокрема в США, гостро постало питання підготовки національно-свідомої 

верстви української еміграції, яка би згодом мала бажання присвятити себе 

боротьбі за державну незалежність України. Відповідно актуалізувалася потреба 

створення повноцінної виховної освітньої системи. 
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Подальша участь молодого покоління в національному житті української 

спільноти, української нації потребувала від молоді відповідного 

інтелектуального, духовного та культурного рівня. Цей рівень дитині допомагала 

досягти передусім його власна родина (створення відповідної атмосфери в сім’ї: 

повага до української культури, мови, і що дуже важливо — вживання української 

мови в повсякденному житті; дотримання національних традицій у святкування 

Різдва, Пасхи, Трійці тощо; збереження особливостей національної кухні, 

збудження інтересу до української історії, до української книги) [253, с. 37–38]. 

Крім родини, над вихованням національно-свідомої молоді працювали різні 

освітні інституції української діаспори, починаючи від дитячих садочків 

і закінчуючи вищими навчальними закладами. 

Національним вихованням опікувалися також українські молодіжні 

організації діаспори, яких було чимало створено в різних країнах світу, зокрема 

Об’єднання української демократичної молоді (ОДУМ), Спілка української 

молоді (СУМ), Організація української молоді ПЛАСТ, Молодь українського 

національного об’єднання (МУНО), Українське католицьке юнацтво в Канаді 

(УКЮ). Такі відомі педагоги, як Г. Ващенко, Є. Жарський, З. Зелений, К. Паліїв, 

В. Леник, В. Маркусь, Б. Стебельський, В. Янів плідно співпрацювали, 

безпосередньо очолювали і були активними членами українських молодіжних 

організацій в екзилі [66]. 

Г. Ващенко наголошував на важливій ролі молодіжних організацій у справі 

виховання молодого покоління, зокрема, відзначав СУМ і ПЛАСТ. Він активно 

співпрацював з СУМ, у власних працях «Виховний ідеал», «Виховання волі 

і характеру» педагог світоглядно накреслив шляхи виховання молоді: «Гасло, 

під яким має провадитися виховання української молоді — це Служба Богові 

і Батьківщині» [44, с. 190]. Це гасло й дороговказ стало основою світоглядно-

виховних положень, виховним ідеалом Спілки української молоді. 

У діаспорі СУМ відновив свою роботу після закінчення Другої світової 

війни, перший конгрес на чужині відбувся 1947 р. в Мюнхені. На Другому 

конгресі СУМ (м. Авгсбург, 1948 р.) було визначено вікову категорію членів 
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організації — це молодь від 10 до 18 років. Згодом цю цифру було 

відкореговано — це діти від 6 років життя. Ця обставина істотно відрізняла СУМ 

від ПЛАСТА, оскільки до лав ПЛАСТУ належала молодь віком від 18 років. 

Зауважимо, що протягом багатьох років педагоги й громадські діячі вели роботу 

з розроблення основних положень діяльності СУМ: «Правильник юнацтва СУМ» 

вийшов друком в остаточній редакції у 1971 р. У ньому було виокремлено ідейно-

програмні засади, структура організації, засоби виховання, окреслено виховний 

ідеал, риси характеру української молодої людини, які необхідно в собі 

виховувати, визначено вимоги до членів організації, систему іспитів. Виховний 

ідеал української молодої людини полягав у вихованні патріота-державника, 

свідомого, доброго, чесного, відданого українській справі, світогляд якого був би 

сформований на традиціях і морально-етичних засадах християнства 

і національних цінностях українського народу: «Виходячи з головного положення 

“Бог і Україна” СУМ визнає духовні вартості, як рушійну творчу силу одиниць 

і спільнот і стверджує, що вони як такі були завжди органічною притаманністю 

української нації на протязі всієї її історії. Тому СУМ виховує і розвиває в молоді 

інтелектуальні сили, релігійну і національну свідомість та почування, основані 

на ідеалістичному світогляді,… на високоякісних національних вартостях, 

витворених генієм українського духа на протязі тисячолітньої історії 

і культури…» [301, с. 10]. Отже, молодіжні організації на еміграції посіли одне 

із центральних місць у вихованні молодого покоління в українському дусі, 

виробленні ідеалістичного світогляду на християнських засадах, вихованні 

почуття патріотизму, відданості та готовності служити українській справі. 

Після проведення Першого Світового Конгресу Вільних Українців і надалі 

тривала робота з удосконалення української виховної системи (УВС-ми) 

в діаспорі. Зокрема, на Десятому конгресі українців США, який відбувся 

у 1969 р. в м. Нью-Йорк Е. Жарський виголосив основні положення УВС-ми 

на еміграції: на його думку, вона мала спиратися на християнсько-моральні 

етичні засади і на «високоякісні» українські національні цінності, які були 

створені духом і працею українського народу [111, с. 84]. У своїй доповіді він 
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окреслив мету національного виховання, яка, на його думку, полягала 

в глибокому засвоєнні української національної культури та введенні дитини 

в коло «загальноукраїнських вартостей» та культурних традицій українського 

народу, як суттєвих і основних чинників національно-патріотичного виховання; 

скріплення національної гідності світлими моментами з історії України [111, 

с. 84; 72]. Отже, в основу української виховної системи було покладено 

ідеалістичний світогляд, християнсько-етичні та національно-державницькі 

принципи. Навчання та виховання дитини в діаспорі мало бути спрямоване 

на гармонійний розвиток інтелектуальних, психічних, моральних і фізичних 

якостей особистості, її творчих здібностей, що вибудовуються найперше 

на культурних надбаннях і цінностях українського народу. Успішне досягнення 

поставленої мети УВС, на думку педагога, залежить від координації всіх зусиль 

таких виховних інституцій як: родина — Церква — школа — організації 

молоді — культурно-освітні товариства. 

Формування національного світогляду у дітей — було одним із основних 

завдань, що поставила перед собою українська школа в діаспорі: «Завдання 

української школи в діаспорі не сміє обмежуватися тільки до самого навчання. 

В українській школі, в умовах чужини, українська молодь не тільки має засвоїти 

найважливіші інформації з різних ділянок українознавства, але мусить теж 

включитися у глибше розуміння українських культурних вартостей, відповідно їх 

сприйняти, перейнятись ними та формувати на них свій національний 

український світогляд. А коли нарешті культурні вартості вихованець глибоко 

засвоїть, вони стануть його особистим світом, його духовною власністю» [121, 

с. 243–244]. Отже, формування національного світогляду у дітей у навчально-

виховному процесі українознавчих шкіл, нерозривно пов’язане з процесом 

глибокого пізнання національних цінностей, їх засвоєнням і трансформацією 

у власний світ особистості. 

У 1973 р. у м. Торонто відбувся Другий Світовий Конгрес Вільних 

Українців, на якому виступив американський науковець українського походження 

М. Семчишин з доповіддю «Напрямні Української виховної системи» [356]. 
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М. Семчишин за дорученням науково-дослідної комісії СКВОР проаналізував 

ухвалений на Першому Конгресі вільних українців проєкт УВС, вніс правки, 

доповнення, скорочення і зробив остаточну редакцію тексту проєкту. Він, 

зокрема, визначив поняття «виховна система» як синтез виховних дій. Виховна 

система, на думку науковця, вміщує в собі як теоретичні принципи, 

так і практичні заходи. Це добір доцільно зорганізованих виховних заходів, 

тобто форм і методів, які допомагають здійснити намічену виховну мету. 

Основою УВС має стати національна культура, створена українським народом 

впродовж століть [121, с. 240; 75]. 

Науковець І. Головінський, один із розробників «Виховного ідеалу українця 

в діаспорі», зазначав, що українця, народженого поза межами України мають 

характеризувати такі прикмети: 

1) любов до української мови й культурних надбань; 

2) повага до інших українців; 

3) християнська толерантність як антитеза класовій боротьбі; 

4) етично-моральні цінності як антитеза матеріалізму, атеїзму і нігілізму; 

5) пошана й толерантне ставлення до культур країн нового поселення [92; 

c. 237; 112, c. 180–181; 89]. Отже, українська молодь, риси її характеру мають 

формуватися на загальнолюдських і національних цінностях і традиціях. 

Професор М. Семчишин, окреслюючи напрями української виховної 

системи діаспори визначив, що остаточною виховною метою, наближеною 

до ідеалу, має бути українська всебічно освічена творча людина, активний член 

української спільноти, пов’язаний духовними вузлами рідної культури, зокрема 

мови, зі своїми предками, з активною настановою збагачувати духовні цінності 

українського народу як для України, так і для країни, у якій мешкає [356, с. 241]. 

Забезпечити втілення в життя виховного ідеалу зарубіжного українця мала 

Українська виховна система. М. Семчишин, аналізуючи виховні орієнтири 

Української виховної системи у вільному світі, зокрема, наголошував, що на 

українську спільноту покладено відповідальність за те, щоб «справжні, культурні 

вартості» українського народу передавалися наступним поколінням і надалі 



65 

продовжили рух на розвиток й удосконалення [356, с. 238]. Як бачимо, українська 

спільнота за кордоном відчувала відповідальність за виховання прийдешніх 

поколінь у національному дусі, за збереження української ідентичності, за 

плекання та подальший розвиток цінностей національної культури. 

Основним скарбом, цінністю української культури є мова. В умовах 

еміграції мова як видима ознака належності до певної групи набуває символічної 

та моральної цінності. Як справжній педагог-патріот І. Боднарчук у Канаді 

відстоював думку про те, що дитина має оволодівати знаннями рідної мови, 

стверджуючи, що в умовах іншомовного середовища та потужного 

асиміляційного впливу мова поряд з релігією і національними традиціями 

є найголовнішим чинником збереження етнічної своєрідності українців [22]. 

Зазначимо, що асиміляція (від лат. уподібнення, зіставлення) — це злиття одного 

народу (або його частини) з іншим шляхом засвоєння його мови, традицій тощо 

та втрата власної мови, культури та національної самосвідомості [362, с. 57; 

47]. Український науковець діаспори О. Кульчицький вважав, що серед труднощів 

з якими стикаються емігранти є асиміляція, яка призводить до зникнення 

елементів національної культури [196, с. 20]. 

Освітня діячка української діаспори В. Лукаш-Бондарук зазначала, що рідна 

мова — це перший і основний чинник національного виховання в системі 

українознавчого шкільництва США: «Глибоку вартість може мати 

тільки виховання в українській мові, бо репрезентувати гідно свій народ може 

тільки той, хто знає добре рідну мову» [216, с 18]. 

Доцільно зазначити, що мова є основним складником змісту 

українознавчої освіти діаспори. Без знання української мови не можливо 

повноцінно ознайомитися з літературою, мистецтвом, історією, традиціями 

українського народу, тобто повною мірою оволодіти національною 

культурою. Ця думка активно звучала на Першому канадському конгресі 

українців. А для забезпечення такого рівня знання мови, на думку фахівців, 

необхідно впроваджувати українську мову до державних середніх шкіл 

та університетів країни [І СКУ]. 
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І. Огієнко мову вважав основною національною ознакою й основним 

чинником формування національної свідомості українців за межами Батьківщини: 

«Рідна мова — то найголовніший наріжний камінь існування окремої нації» [143, 

с. 114]. Щоб виховати національно-свідому молодь, навчання в школі, 

за переконаннями І. Огієнка, має обов’язково провадитися українською мовою. 

Таким чином українська мова в діаспорі, на думку більшості педагогів, освітніх 

діячів науковців, слугує найважливішим інструментом у переданні культурних 

цінностей, національних традицій, потужним антиасиміляційним чинником, 

який об’єднує та згуртовує українську громаду в різних країнах поселення. 

Без належного знання мови не можливо повною мірою осягнути весь світ 

культури власного роду та етносу. 

Значною на чужині є й роль релігії, яка слугує не тільки як об’єднувальний 

чинник, але й має потужний виховний вплив на молодь українського походження, 

перш за все на формування її національної свідомості та усвідомлення власних 

етнічних коренів. Релігійний та освітній діяч І. Огієнко був переконаний, 

що релігія поряд із мовою сприяють процесу націотворення. Для формування 

повноцінної особистості, на думку вченого, необхідно з дитинства виховувати 

такі духовні цінності, як любов до ближнього, віра, надія, стремління до пізнання 

Бога, патріотизм [74]. 

Як ми зазначали раніше, Г. Ващенко в основу своєї виховної системи 

поклав релігію та християнсько-етичні цінності: «Релігійний світогляд і висока 

християнська мораль мають стати за основу виховання української молоді» [42, 

с. 264]. 

Педагог І. Бондарук, що працював багато років в українському шкільництві 

США, розмірковуючи про роль релігії в умовах еміграції, зокрема, зазначав, 

що без глибокого релігійного виховання нема справжнього патріотизму. Тому 

національне виховання молоді, на думку педагога, мусить завжди йти в парі 

з релігійним вихованням. Релігійне виховання є запобіжником проти 

деморалізації, злочинності й денаціоналізації [28, с. 2]. Отже, релігію поряд 

із мовою можна визначити як одну із найважливіших національних цінностей, 
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основним чинником збереження національної самобутності українців 

поза межами Батьківщини. 

До цінностей української культури дослідники зачисляють також 

традиції. Серед науковців діаспори, які надавали особливого значення 

традиціям як основному елементу культури, що згуртовує націю, 

є Г. Ващенко, Е. Жарський, І. Ярмусь: «Традиція, звичаї це ці головні 

прикмети, які визначають єдність нації і відмежовують її від інших» [45; 126, 

c. 19; 448, c. 158]. Традиції вони розглядали як цінності, як духовні надбання 

народу. Передання молодому поколінню досвіду старшого покоління, 

на практиці відбувається шляхом формування в дітей певного світогляду, 

ідеології, моральних, релігійних, національних основ, рис характеру, творчих 

здібностей і настанов [78; 77]. 

Отже, дослідивши погляди українських педагогів діаспори, ми дійшли 

висновку, що культуру визнано одним із провідних чинників національного 

виховання, його засадничою цінністю. Крім того, такі її складники, як мова, 

релігія, традиції дослідники розглядають як самостійні національні цінності. 

Доведено, що виховна політика українців у діаспорі базується на системі 

цінностей, які через мову, культуру, традиції, релігію вказують на вектор 

виховних зусиль, безпосередньо формують виховний ідеал. Власне, було дано 

визначення поняттю «виховний ідеал українців в діаспорі», згідно з яким, 

основною ознакою закордонного українця є те, що він назавжди духовно 

пов’язаний з українським народом, з його культурою, мовою, історією, 

традиціями, релігією тощо, тобто з усім тим, що складає світ культури, 

і є ціннісними імперативами для світового українства. Отже, завданням 

українського шкільництва в діаспорі є прищеплення дітям любові та поваги 

до українського народу, до української культури і загалом до України 

як батьківщини їх батьків і дідів. Тобто діти через поступове опанування 

мови, через ознайомлення з культурою, традиціями, історією, релігією 

виховуються у дусі любові до українського народу, до його духовних 

і культурних надбань. 
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1.3. Термінологічне поле дослідження 

З метою формування понятійно-термінологічного апарату дисертації нами 

здійснено термінологічний аналіз, для проведення якого було виокремлено 

предметне поле, що охопило праці науковців, педагогів, культурно-освітніх діячів 

української діаспори, серед яких: Г. Ващенко, І. Головінський, В. Голубничий, 

А. Горохович, Е. Жарський, О. КисілевськаТкач, О. Кульчицький, І. Огієнко, 

М. Семчишин, Б. Стебельський, В. Янів, С. Ярмусь [44; 91; 92; 94; 100; 126; 129; 

153; 154; 195; 271; 356; 357; 369; 442; 444; 445; 447]. Окрім того, до предметного 

поля було залучено праці соціологів, філософів, культурно-політичних діячів 

української діаспори, таких як О. Бочковський, Ю. Вассиян, Г. Васькович, 

Д. Донцов, Б. Крупницький, О. Кульчицький, В. Липинський, І. Мірчук, 

Ю. Пундик, М. Шлемкевич [30; 38; 40; 119; 190; 191; 196; 206; 250; 319; 434]. 

Сформоване предметне поле уможливило контекстуалізувати 

та структурувати поняття з позиції їх суттєвих і несуттєвих ознак 

та системності. 

Логіка дослідження потребувала пріоритетності аналізу базових понять 

«цінності» та «нація» і «національний». Наступною стадією моделювання 

системи понять було виокремлення суміжних понять, до яких віднесено 

«культура», «мова», «релігія», «традиції». 

Поняття «цінність», яке є центральним у нашому дослідженні, впровадив 

у філософську науку в 60-х роках XIX ст. німецький мислитель Рудольф 

Герман Лотце (1817–1881 рр.). На початку ХХ ст. цінності як окрема галузь 

досліджень виокремились у самостійну теоретичну дисципліну під назвою 

«аксіологія» (грецьк. «axios» — цінність і «λόγος» — вчення, розум, закон) 

[362, с. 22]. 

Поняття «цінності» в академічному тлумачному словнику української мови 

тлумачиться як «те, що має певну матеріальну або духовну вартість» [363]. 

Необхідно акцентувати, що поняття «вартість» і «цінність» належать 

до синонімічного ряду. Для педагогів і науковців української діаспори властивим 

є вживання терміну «вартості». 
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В українському педагогічному словнику за редакцією С. Гончаренка 

зазначено, що «ціннісні орієнтації» — це «вибіркова, відносно стійка система 

спрямованості інтересів і потреб особистості» [98, с. 357]. 

В енциклопедичному словнику «Педагогіка: Велика сучасна енциклопедія» 

за редакцією Є. Рапацевича цінністю є будь-який об’єкт, що має життєво важливе 

значення для суб’єкта (індивіда, групи, етносу). У широкому розумінні, зауважує 

автор, цінностями можуть бути не тільки абстрактні привабливі сенси 

чи ситуативні цінності, а й стабільно важливі для індивіда конкретні матеріальні 

блага. У більш вузькому значенні під цінностями розуміють духовні ідеї, 

що містяться в поняттях, які мають високий ступінь узагальнення [281, с. 659]. 

В «Енциклопедії освіти» за редакцією В. Кременя цінності тлумачаться 

як властивості буття, які створює людина або які мають певне ставлення до неї. 

У довідково-аналітичній праці, зокрема, зазначено, що згідно з педагогічними 

дослідженнями цінності формуються в єдності з іншими напрямами навчання 

і виховання, а саме: в системі громадянського, національного, морального, 

естетичного та трудового виховання [152, с. 992–993]. У контексті нашого 

дослідження важливим є розуміння поняття «цінності» як духовних вартостей, 

отже це дефініція, яка стосується сфери духовності людини. 

Для уточнення поняття «цінності» розглянемо найбільш відомі праці 

та погляди філософів, педагогів, які суттєво вплинули на виокремлення сутнісних 

характеристик зазначеного терміну. Німецький філософ Фрідріх Вільгельм Ніцше 

(1844–1900 рр.), представник ірраціоналізму, вирізняється оригінальним поглядом 

на людину, на наявні моральні, традиційні цінності. У праці «Так казав 

Заратустра» він стверджував, що «Бог помер» і від усвідомлення цієї думки 

починається процес переоцінки людиною цінностей [265, с. 9]. Ф. Ніцше вважав, 

що цінності проявляються через оцінку. На зміну наявним цінностям, на думку 

філософа, як основна цінність постає влада, а точніше «жадання влади» [265, 

с. 99, 101]. Зауважимо, що для філософського вчення Ф. Ніцше є характерною 

руйнація традиційних цінностей, які за його переконаннями себе вже вичерпали. 

Створення нових цінностей було покладено на «надлюдину» [265, с. 51]. 
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Саме буття Ф. Ніцше усвідомлює як цінність Власне, цінність самого буття 

є безумовною, фундаментальною цінністю у його філософії. Отже, ми бачимо, 

що категорія цінностей у філософських поглядах Ф. Ніцше окреслюється як весь 

світ буття [265, с. 27]. Філософ виступає за необхідність постійної переоцінки 

й перегляду цінностей. 

Представники Баденської школи неокантіанства Вільгельм Віндельбанд 

(1848–1915 рр.) і Генріх Ріккерт (1863–1936 рр.) в основу свого філософського 

вчення поставили теорію цінностей. Вони вважали, що природа постає сама 

по собі, а культура — через створення людиною цінностей. Самі ж цінності 

трактувалися як щось трансцендентне, вони, на думку філософів, утворюють 

«самостійну царину» [329, с. 23]. Цінності — це універсальна категорія, ідеал, 

до якого людина прагне. Г. Ріккерт, як послідовник свого вчителя Р. Лотце, 

розумів цінності через їх «значення» [329, с. 94]. Він вважав, що цінності 

не належать ні до області об’єктів, ні до області суб’єктів. На відміну 

від Ф. Ніцше, неокантіанець Г. Ріккерт вважав, що цінності не можуть 

змінюватися, а змінюються лише ставлення людини до них; переоцінка усіх 

цінностей, до яких закликав німецький філософ Ф. Ніцше, не є завданням науки 

[330 с. 435]. Отже, цінності, на думку філософа, можливо пізнати 

тільки через ставлення людини до них, а саме через значущість того або іншого 

явища для людини. 

У наукове розроблення проблем цінностей великий внесок зробив один 

із засновників соціології Макс Вебер (1864–1920 рр.). На відміну 

від неокантіанців В. Віндельбанда й Г. Ріккерта, що відносили цінності до світу 

трансцендентного, М. Вебер розглядав цінності як настанови тієї або іншої 

історичної епохи. На думку науковця, культурні ідеї та цінності допомагають 

формувати суспільство та значною мірою визначають вчинки людини [65, 

с. 26-27]. 

Сучасний англійський соціолог Є. Гіденс вважає, що цінності це уявлення 

окремих людей або груп про те, що є бажаним, належним, добрим 

або поганим. Він зауважує, що цінності особистості формуються під впливом тієї 
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культури, у якій вона перебуває [65, с. 669]. Отже, ми бачимо прямий зв’язок між 

цінностями та культурою, зокрема національною культурою. 

Проведений аналіз засвідчив, що у 60–70-ті роки ХХ ст. у західній 

педагогічній науці було сформовано напрям, який отримав назву «ціннісне 

виховання». Основним завданням ціннісного виховання є безпосередня 

трансляція фундаментальних загальнолюдських цінностей, формування здатності 

до вибору моральних настанов та ідеалів. Методологічною основою напряму став 

прагматизм Дж. Дьюї [103; 123], екзистенціалізм М. Бубера [33], положення 

гуманістичної психології, представниками якої є А. Маслоу [233], К. Роджерс 

[333], В. Франкл [413], когнітивна концепція морального розвитку Л. Колберга, 

епігенетична модель особистості Е. Еріксона [281, с. 659]. 

Філософ і педагог С. Гессен (1887–1950 рр.) вважав, що основною метою 

освіти є «культурні цінності, до яких у процесі освіти має бути залучена людина» 

[64, с. 36]. Культурними цінностями він вважав науку, мистецтво, релігію, 

моральність тощо. Культурні цінності — розумів як абсолютні, що «цінні самі 

по собі» [64, c. 32]. 

Американський педагог Дж. Дьюї (1859–1952 рр.) — представник 

прагматизму — у праці «Вступ до філософії виховання» зазначав, 

що виховання — це лабораторія, де філософські цінності конкретизуються 

та перевіряються [123, с. 56]. На думку педагога, кожна людина 

внаслідок набутого особистого досвіду та виховання, набуває здатності 

оцінювання цього досвіду. Проте завдання батьків та вчителів 

не тільки поверхово, формально залучити дитину до цінностей, але й передусім 

намагатися зробити так, щоб вони глибоко увійшли у внутрішній світ дитини. 

Американський психолог Абрахам Маслоу (1908–1970 рр.) — представник 

гуманістичного напряму — виокремлював буттєві цінності, які визначають сенс 

людського буття: цілісність, досконалість, завершеність, справедливість, 

життєвість (повноцінне функціонування), істину, красу, добро, самодостатність 

тощо. Він вважав, що цінності створюються або конструюються. На думку 

А. Маслоу, цінності були споконвічно притаманні людській природі, вони мають 
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біологічну та генетичну основу, проте їх також розвиває культура та цивілізація 

[233, с. 207]. 

Ще один представник гуманістичної психології Карл Роджерс (1902–

1987 рр.) у праці «Вчитися бути вільним» виступав за свободу у навчанні: 

у процесі навчання у заохочувальному середовищі, учень починає покладатися 

на власні цінності, які він власне відчуває, а не на ті, які йому нав’язують інші. 

Отже, як вважав К. Роджерс, учень найперше «навчається того, що значить бути 

вільним» [333, с. 57–58]. 

Важливий внесок у теорію цінностей зробив американський дослідник 

Мілтон Рокіч (1918–1988 рр.), який трактував ціннісні орієнтації як «абстрактні 

ідеї», що виражають людські переконання про зміст поведінки. За класифікацією 

М. Рокіча є два види цінностей: термінальні або цінності-цілі й інструментальні 

цінності або цінності-засоби. Термінальні цінності визначають для людини сенс 

його життя, вказують, на те, що саме для нього є особливо значиме та важливе. 

Відповідно до поглядів М. Рокіча, основні індивідуальні цінності закладаються 

ще в дитинстві в процесі соціалізації [469]. 

Дж. Смоліч (1935–2006 рр.) австралійський соціолог, педагог, дослідник 

питань мультикультурності вважав, що сутнісні цінності можна розглядати 

як такі, що є одним із найважливіших складників культурної спільноти [470, 

c. 105]. Сутнісними цінностями він вважав: рідну мову, релігію та звичаї, 

мистецтво, моделі сімейної поведінки тощо. Для більшості етнічних спільнот, на 

думку Смоліча, рідна мова є однією із важливіших цінностей [471, c. 57]. 

Доцільно зазначити, що екзистенціалізм Мартіна Бубера (1878–1965 рр.) 

став методологічною основою ціннісного виховання та значно вплинув 

на розвиток педагогічної науки в США. Центральна ідея філософії Бубера — 

буття як діалог між Богом та людиною, між людиною та світом. Важливого 

значення в педагогічному процесі він надавав взаємостосункам учителя та учня. 

На думку М. Бубера, виховання — це діалог між вчителем та учнем, 

завдяки якому відбувається становлення особистості. У цьому діалозі центральне 

місце належить постаті вчителя, де особистісні якості і, головне, ставлення його 
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до дитини, мають ключове значення. Зокрема, філософ вважав, що знання, 

цінності та позитивне ставлення, що передаються від наставника до вихованця — 

є базою педагогічного процесу [33; 376, c. 67]. 

Отже, аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури засвідчив, 

що є багато поглядів на сутнісні характеристики цінностей, єдиного погляду 

на цю дефініцію не має. Підкреслюючи еволюційний характер терміна, на нашу 

думку, варто звернути увагу не те, що із розвитком соціуму постійно 

оновлювалося його трактування й розуміння засадничих ознак: від руйнації, 

«переоцінки» традиційних, вічних цінностей (Ф. Ніцше) [265], «настанов» певної 

історичної епохи (М. Вебер) [65], до «стійкого переконання» людини щодо 

бажаних способів поведінки (М. Рокіч) [469]. 

Вітчизняні науковці працювали над розробленням теорії та практики 

цінностей у навчально-освітньому процесі України, зокрема, такі як: І. Бех, 

М. Боришевський, О. Вишневський, П. Кононенко, В. Кремень, В. Огнев’юк, 

Ю. Пелех, О. Савченко, C. Cисоєва, О. Сухомлинська, Т. Усатенко [9; 10; 11; 12; 

29; 49; 174; 185; 186; 273; 277; 352; 378; 379; 404]. 

О. Савченко розглядала термін «цінності» в контексті культурологічної 

та гуманістичної спрямованості. Цінності вчена окреслювала як значимі 

сенси, «опосередковані культурою еталони бажаного й належного ставлення 

особистості до об’єктів матеріальної і духовної діяльності людей, до природи 

й суспільства» [352, с. 499]. Представник гуманістичної психології В. Франкл 

також трактував цінності як сенси [413]. 

О. Сухомлинська визначає цінності як «культурні детермінанти», зокрема, 

до національних цінностей вчена зачисляє: мову, літературу, народну культуру, 

традиції, звичаї, національну свідомість, духовність [379, с. 4]. 

Як зазначає В. Кремень, цінності мають для людини «основоположний 

характер», науковець підходить до розуміння цінностей як фундаментальних, 

екзистенційних сенсів — «це не те, що можна витратити на щось, що має 

перехідне, вузьке значення, а те, заради чого проживається життя …» [185, 

с. 66, с. 73]. 
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О. Вишневський — дослідник питань українського виховання — цінності 

розділяє на п’ять груп, а саме: абсолютні, національні, громадські, сімейні 

та особистісні. На його думку національними цінностями є: патріотизм, 

готовність до захисту Батьківщини, почуття національної гідності, державотворчі 

прагнення (українська ідея, державна незалежність України), історична пам’ять, 

прагнення до національної єдності на основі віри в національну ідею, пошана 

до державних та національних символів, до державного гімну, любов до рідної 

культури, мови, національних свят, традицій, дбайливе ставлення 

до національних багатств, рідної природи) [49]. 

На думку української дослідниці І. Лебідь, цінності належать 

до «багатовимірного утворення», яке стосується сфери «відношень суб’єкта 

і об’єкта», а також відбиває характер значущості для людини [203, с. 40–41]. 

За класифікацією І. Лебідь до національних цінностей належать: українська 

національна ідея, українська мова, національна свідомість, національна гідність, 

національний характер, історична пам’ять, патріотизм, конституція України, 

державні та національні символи, державний гімн, релігія, національна культура: 

традиції, звичаї, обряди, фольклор, мистецтво, етикет, побут, здоров’я громадян 

української нації [203, с. 80]. Варто зазначити, що такі національні цінності, 

як національна ідея, почуття національної гідності історична пам’ять, культура, 

мова, традиції, релігія тощо мають двоїстий характер: вони становлять зміст 

національних цінностей і водночас сприяють їх функціонуванню. 

М. Боришевський розробив класифікацію цінностей, згідно з якою він 

виокремив: моральні, громадянські, світоглядні, екологічні, естетичні, 

інтелектуальні, валеологічні цінності. За М. Боришевським, до громадянських 

цінностей належать: патріотизм, як вияв любові до рідної землі, народу, держави; 

служіння та почуття відповідальності за сучасне й майбутнє нації; інтерес 

та усвідомлення історії Батьківщини, шану до видатних людей, героїв нації; 

активну участь у збереженні традицій народу, його культури, мистецтва, науки. 

Окрім того, суттєве місце в підсистемі громадянських цінностей, на думку 

вченого, посідають також правові цінності [29, c. 23–24]. 
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Ш. Шварц, крос-культурний дослідник, розробник теорії цінностей, 

тлумачить цінності як усвідомленні цілі, що існують незалежно від обставин, 

розрізняються за своєю значимістю і є керівними принципами в житті людини 

або групи. Відповідно до розробленої ним теорії ключових людських цінностей, 

науковець згрупував цінності за десятьма різними видами мотивації людини 

(самостійність, стимуляція, гедонізм, досягнення, влада, безпека, конформність, 

традиція, доброзичливість, універсалізм). Культуру, на думку Ш. Шварца, можна 

виміряти тільки через її вияви [428, с. 37–67]. 

Отже, різноаспектне трактування вітчизняними та зарубіжними вченими-

педагогами поняття «цінності» доводить його багатовимірність. У сучасній 

педагогічній та культурологічній літературі є різні погляди на природу цінностей 

та їх розуміння, що відбивають певні боки й оцінки цієї дефініції, тому їх треба 

розглядати не як взаємовиключні, а як взаємодоповнювальні та взаємопроникні. 

У працях педагогів та культурно-освітніх діячів української діаспори також 

набула свого висвітлення проблема цінностей в освіті. Зокрема, Е. Жарський 

сутність процесу виховання трактував як трансляцію молодому поколінню 

культурних цінностей з окресленням напряму розвитку «нових спільних 

вартостей» [126, с. 5]. Основою цінностей він вважав національну культуру 

власного народу. В умовах еміграції, на думку педагога, необхідно зберігати 

та підтримувати нерозривний зв’язок між поколіннями, що має визначальне 

значення не тільки в процесі набуття та присвоєння молодим поколінням 

засадничих цінностей українського народу, а також сприятиме подальшому їх 

розвитку й збагаченню, народженню нових цінностей [129, с. 4–5]. Г. Ващенко, 

аналізуючи питання школи майбутнього, також вказував на необхідності 

виховання та розвитку молоді як «творців культурних вартостей» [45, с. 406]. 

Мирослав Семчишин (1910–1999 рр.) наголошував, що для українців 

у діаспорі цілком природнім є бажання до збереження та подальшої розбудови 

національних культурних цінностей [358, с. 8]. 

Громадська та освітня діячка Антоніна Горохович (1913–1997 рр.) у праці 

«Батьки і діти» дійшла висновку, що метою української виховної системи 
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в діаспорі має стати національно свідома молода людина, не асимільована, 

зі знанням української мови, духовно збагачена культурою українського народу 

[100, с. 80]. До національних цінностей, що мають вагоме виховне значення 

в умовах імміграції, крім української культури, мови та релігії, А. Горохович 

зачисляла також українські традиції, що, на думку дослідниці, забезпечують 

усталений розвиток нації, «вічність її духу», у яких, зокрема, відбивається вся 

історія народу [100, c. 105]. 

Церковний та культурно-освітній діяч української діаспори Степан Ярмусь 

(1925–2015 рр.) підходив до проблеми цінностей у контексті духовності 

та особливостей менталітету українського народу. На його думку, повноцінний 

розвиток особистості нерозривно пов’язаний з духовною культурою народу. 

Розкриваючи особливості менталітету українців, науковець зазначав, 

що кордоцентризм є засадничою рисою української духовності, що виявляється 

в культурі. Власне духовність народу відбивається у світоглядних орієнтирах 

і базується, за визначенням С. Ярмуся, на певній «системі переконань», «певній 

системі вартостей» [447, с. 341]. 

Іван Головінський (1927–2013 рр.) — науковець українського 

походження — зазначав, що для збереження національної ідентичності, українець 

поза Батьківщиною, має виховуватися на цінностях української культури 

та традиціях [92, c. 237]. За визначенням І. Головінського, національна 

свідомість — це трансцендентне поняття, яке відбиває ставлення особистості 

до власного етносу, його культури, історії, мови [91, c. 41] 

Провідні вчені-педагоги діаспори, виступаючи на Конгресі Українців 

Канади (1991 р.), зокрема, дійшли висновку, що такі цінності, як культура, рідна 

мова, звичаї та традиції власного народу є «запорукою збереження ідентичності 

і українського «Я» для зарубіжного українства за кордоном» [256, с. 567]. 

Прагнення української громади в США до збереження власної самобутньої 

культури, її національних цінностей є вагомим внеском у загальнолюдську 

культуру, у наявну картину різноманітності світу, а також у розвиток 

та повноцінне існування українців в усьому світі [75]. 



77 

Отже, науковці української діаспори підходили до характеристики змісту 

понять «цінності» та «національні цінності», як до «трансцендентної» дефініції, 

що визначає екзистенційну, духовну спрямованість особистості на формування та 

збереження етнічної та мовної свідомості. 

Поняття нація, як і поняття цінності, є складним, багатокомпонентним 

і багатоаспектним. Нація (від лат. «nation» народ, рід) форма спільності людей, 

що історично склалася; нації властиві спільність території й економічного життя, 

спільність мови, деякі риси психологічного та духовного складу, що виявляються 

у своєрідності культури [362, c. 330]. Однак варто зазначити, що універсального 

визначення поняття нації немає. Дати повне, вичерпне визначення нації складно, 

оскільки це полісемантичне поняття. 

Над дослідженням проблем нації та націотворення працювали такі відомі 

українські науковці діаспори, як О. Бочковський, Ю. Вассиян, Г. Васькович, 

Д. Донцов, Б. Крупницький, О. Кульчицький, В. Липинський, І. Мірчук, 

Ю. Пундик, М. Семчишин, В. Янів, погляди яких ґрунтувалися на теоріях 

і дослідженнях націоналізму західноєвропейських та американських вчених [30; 

38; 40; 119; 190; 191; 196; 206; 250; 260; 319; 357; 442; 445]. 

Розробленням теорій націоналізму, сутності поняття нації, її складників, 

процесу націогенезу було присвячено праці Б. Андерсона, Е. Гелнера, 

Л. Гумільова, Е. Дюргейма, І. Ільїна, Ф. Майнеке, Е. Ренана, Е. Сміта та інших [2; 

61; 102; 142; 222; 260; 326; 365]. 

У нашому дослідженні, ми вважаємо доцільним розглянути такий феномен, 

як нація, проаналізувати еволюцію поглядів на поняття «нація» та на її структурні 

елементи, зробивши акцент на дослідженнях вчених діаспори, а також показати 

вплив зарубіжних мислителів, які працювали над проблемами націотворення, 

на погляди українських дослідників. 

Німецький філософ Йоганн-Готфрід Гердер (1744–1803 рр.) визначив націю 

як мовно-культурну спільноту. Він розглядав націю як органічне ціле, для якого 

властива водночас природня та історична єдність [258, с. 247]. На думку 

філософа, суттєвою прикметою кожного народу є мова, і саме їй він віддавав 
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значну перевагу над іншими елементами, що впливають на існування 

та збереження різних самобутніх культур [62, с. 40]. Він зазначав, що розмаїття 

мов не тільки роз’єднує людей поміж собою, але й спонукає їх до розвитку 

власних культур. Отже, Й.-Г. Гердер обґрунтував важливу думку 

про культуроутворювальну функцію мови. Необхідно зазначити, 

що для формування нації, на думку філософа, важливими є також такі ознаки 

нації, як територія та спільність етнічного походження. 

Французький науковець Ернест Ренан (1823–1892 рр.) у праці «Що таке 

нація?» визначив поняття «нація» як «духовний принцип», тобто нація у його 

розумінні належала до сфери моралі та психології. Він, зокрема, зазначав, 

що «спільні перемоги в минулому й спільні бажання в майбутньому — 

ось головні умови для формування нації…» [326, с. 118–119]. Визначення, що дав 

Е. Ренан, вважають одним із перших класичних визначень поняття нації. 

Основними ознаками нації, на думку дослідника, є моральна свідомість і воля, 

на противагу таких загальноприйнятих ознак, як територія, раса, мова та релігія 

[326, с. 120]. Отже, окреслюючи поняття нації, Е. Ренан був перший 

із дослідників, який чітко визначив суб’єктивні ознаки нації та наголосив 

на пріоритетності суб’єктивних, а не об’єктивних чинників. 

Німецький історик Фрідріх Майнеке (1862–1954 рр.) розрізняв нації 

«культурні», тобто етнічні та нації «політичні», державні. Водночас належність 

до культурної нації не залежить від державних кордонів, між тим належність 

до політичної нації обмежена цими кордонами [222, c. 505]. До складників нації 

Ф. Майнеке відносив: спільну територію, спільне походження, спільну державу, 

спільну історію, мову, релігію, національну самосвідомість. Однак це не означає, 

що під час формування кожної нації мають бути присутніми всі вище окреслені 

ознаки [222]. 

Один із відомих дослідників націоналізму Ернест Гелнер (1925–

1995 рр.) відзначав глибоку взаємопов’язаність нації з культурою, яка у свою 

чергу означає «систему ідей, знаків, зв’язків, способів поведінки 

та спілкування». Крім культури, до основних ознак нації Е. Гелнер зачисляв 
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територію, мову, а також взаємне визнання людиною належності до нації [61, 

с. 297–298]. 

Важливою для нашого дослідження є визначення англійського науковця 

Ентоні Сміта (1939–2016 рр.) поняття «нація» у праці «Національна ідентичність», 

як колективу людей, що має спільне походження, власну назву, свою історичну 

територію, символи, спільну історію, культуру, цінності, міфи, економіку і єдині 

юридичні права та обов’язки. Таким чином Е. Сміт розрізнив об’єктивні 

та суб’єктивні чинники поняття «нація» та трактував поняття «нація» як «складні 

конструкції», що охоплюють взаємопов’язані між собою елементи [365, с. 23]. 

До найбільш відомих класичних праць сучасності з оригінальним поглядом 

на процеси творення нації належить дослідження Б. Андерсона «Уявлена 

спільнота». Американський історик Б. Андерсон (1936–2015 рр.) тлумачив націю 

як уявлену політичну спільноту. Націю він вважав уявленою, оскільки 

«представники навіть найменшої нації ніколи не знатимуть більшості зі своїх 

співвітчизників, не зустрічатимуть і навіть не чутимуть нічого про них, 

і все ж в уяві кожного житиме образ їх співпричетності» [2, с. 22]. Зауважимо, 

що на думку Андерсона, мову наділено функцією націотворення [2, с. 167]. 

Концептуальним підґрунтям ідей вчених української діаспори 

щодо вивчення проблем націоналізму, сутності поняття «нації», її основних 

складників стали праці всесвітньо відомих філософів, соціологів та психологів. 

Український науковець, освітній діяч, історик Борис Крупницький (1894–

1956 рр.) вважав, що «нація» належить до складного, багатоаспектного явища 

Нація — це передусім дух, «духовна істота», а потім вже біологічне єство [190, 

с. 157]. Для кожної історичної епохи, на думку Б. Крупницького, властиве 

власне розуміння поняття «нації». Він наголошував на важливості 

та взаємопов’язаності культури з формуванням національної свідомості. У цьому 

контексті культура в умовах еміграції набуває вирішального значення [190; 191]. 

Український соціолог, етнолог, педагог Ольгерд Іполит Бочковський (1885–

1939 рр.), віддаючи належне об’єктивним ознакам нації (спільна територія, 

походження, мова, релігія, звичаї), важливими вважав і суб’єктивні чинники. 
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На думку О. Бочковського, формування модерної нації є неможливим 

без «національної свідомості» і «національної волі», які виявляються в прагненні 

нації до державної самостійності [30, с. 863–864]. Аналізуючи значення мови 

в процесі творення нації, він вважав, що нація нетотожна з мовою, «мова 

не є абсолютною ознакою нації», проте й без національної мови вона утворитися 

не може [30, с. 845–846]. 

На думку публіциста, одного із ідеологів українського націоналізму Юрія 

Пундика (1918–1973 рр.), «нація» є дуже складним, моральним імперативом, 

оскільки, як кожне духовне явище, воно не піддається раціональному 

дослідженню [319, с. 47]. Основною ознакою нації, на думку дослідника, 

є передусім духовна пов’язаність з нею, тобто національна свідомість, 

а не територія та кровне походження [319, c. 75–76]. Традиційне визначення нації 

як історичної спільноти людей, що мешкають на певній території й пов’язані між 

собою кровними узами, Ю. Пундик вважав вузьким. 

У дослідженні «Український націоналізм» Ю. Пундик визначав націю 

як «родину братів» [319, с. 57]. Ці погляди на націю українського дослідника 

можна порівняти з поглядами сучасного американського соціолога Б. Андерсона, 

який наголошував на тому, що нація «завжди сприймається як глибоке 

й солідарне братерство» [2, c. 24]. Отже, можна зауважити, що Пундик, 

як і Андерсон, сприймали націю як щось дуже рідне, навіть родинне. 

Кожна людина, як вважав Ю. Пундик, духовно дуже пов’язана зі своєю 

нацією, незважаючи на те, чи живе вона у власному національному середовищі, 

чи ні [319, с. 46]. Ця теза особливо актуальна в умовах еміграції, коли людина 

фізично не є присутньою на території поселення свого народу й перебуває 

поза межами Батьківщини, проте духовно та культурно залишається 

представником своєї нації. До основних елементів національної спорідненості 

український дослідник відносив мову, яка на його думку, є важливим «засобом 

цементування духовної єдності нації та її збереження». Крім мови, до провідних 

елементів нації він відносив історичні традиції, духовну й культурну своєрідність 

[319, с. 45–46]. 
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Ще один ідеолог українського націоналізму В’ячеслав Липинський (1882–

1931 рр.), теж визначав націю як культурно-духовну спільність [206, с. 99]. 

В. Липинський, як і Ю. Пундик, вважав запорукою існування нації — спільну 

ідею й устремління народу до державної незалежності [206, с. 43; с. 51–56]. Він 

вважав, що тільки через власну державу відбувається формування нації. Крім 

того, на думку В. Липинського, національна культура є об’єднувальним 

елементом для кожної нації. На цю тезу про засадниче значення культури 

у процесі визначення нації ми натрапили у працях відомого дослідника питань 

націоналізму Е. Гелнера [61]. 

Український освітній і громадський діяч Антін Княжинський (1893–

1960 рр.) у дослідженні «Дух нації: соціологічно-етнопсихологічна студія» також 

визначав, що культура має безпосередній вплив на формування нації. На його 

думку, культура є «найважливішою» ознакою нації [168, с. 67]. Серед інших ознак 

дослідник виокремлював територію, расу, традиції, мову та віру [168, с. 74]. 

Український науковець діаспори Володимир Янів (1908–1991 рр.) окреслив 

націю як «найвищу святу спільноту». Серед ознак нації психолог особливого 

значення надавав традиції, що, на його думку, «забезпечує нації вічність» [444, 

с. 176]. 

Відомий український педагог зарубіжжя Григорій Ващенко (1878–1967 рр.) 

також відносив історичні традиції до основних ознак нації. Він порівнював 

значення традицій у житті людства зі значенням пам’яті для кожної людини. 

На думку педагога, без традицій був би неможливий подальший розвиток 

людства. Крім того, Г. Ващенко дійшов висновку, що національна культура, 

традиції, а також мова, перетворюють народ у націю [42, с. 286]. Отже, вони 

є засадничими націоформувальними елементами. За визначенням Г. Ващенка, 

націю творить спільність походження, території, мови, культури, традицій. Він 

також акцентував, що основною передумовою існування нації є національна 

свідомість, самоідентифікація з власною етнічною спільнотою [44]. 

Юліан Вассиян (1894–1953 рр.) український політичний і громадський 

діяч, ідеолог українського націоналізму розглядав націю як соціальне явище: 
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«це один суспільний акт», «форма людського співжиття, зумовлена почуттям 

спільності інтересів». Філософ у праці «До головних засад націоналізму», 

зокрема, зазначав, що функцією нації є творення вищих цінностей — культури 

[38, с. 205–208]. 

Актуальними та важливими є дослідження українського філософа, 

психолога, педагога, громадського діяча української діаспори — Олександра 

Кульчицького (1895–1980 рр.). Джерелом його філософії стали погляди І. Канта 

та Г. Сковороди. Вчений особливу увагу приділяв питанню націотворення, 

формування української психіки, дослідженню українського менталітету 

та характеру. Зокрема, він визначив расові, геопсихичні (географічні), історичні, 

соціопсихічні (суспільні), культуроморфічні, глибинно-психічні чинники 

формування української нації. Вчений вважав, що національна культура є ядром 

приналежності до тієї або іншої нації. Власне саму національну культуру, він 

визначав як синтез цінностей і «суб’єктивних переживань» [196, с. 22]. Окрім 

того, він окреслив основні ознаки нації, до яких зачислив: 1) мову; 2) релігію; 3) 

культуру; 4) спільну історичну долю; 5) геополітичні, географічні чинники, 

що формують національну психіку; 6) спільне походження; 7) почуття 

національного месіанізму. Однак, на думку О. Кульчицького, серед чинників 

національної єдності в умовах діаспори на перший план постають релігія 

та культура. Водночас пов’язаність із землею, тобто територія, переживання 

спільної історичної долі, почуття спільної крові (національна приналежність), 

мова — відходять на другий план [196, с. 23]. 

Український науковець, географ Степан Рудницький (1877–1937 рр.) у праці 

«До основ українського націоналізму», яку було видано 1921 р., визначив 

«націю», як цілісну спільноту людей, пов’язаних між собою «своєрідними 

прикметами» [343, с. 22]. До ознак, які творять націю він зачисляв: національну 

приналежність (антропологічну расу), мову, культуру (як матеріальну, 

так і духовну), історичні традиції й змагання, територію [343, с. 22–23; 344, с. 64–

73]. Проте жодну з визначених ознак нації С. Рудницький не визначав як основну, 

на його думку всі вони є рівнозначними між собою. 
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Іван Мірчук (1891–1961 рр.) — філософ, організатор української науки 

в діаспорі, зокрема, досліджував особливості слов’янського світогляду. 

У дослідженні «Світогляд українського народу» він визначив основні прикмети 

українського народу, а саме: «селянскість» або антеїзм (тісний зв’язок із землею 

та природою), ідеалізм, індивідуалізм, релігійність, чутливість або емоційність 

[250, с. 225–243]. Серед ознак, які творять націю він визначив: національну 

приналежність (антропологічну расу), територію, мову, культуру, традиції, 

релігію [195, с. 54–66]. 

Професор історії Олександр Шульгин (1889–1960 рр.), як і Жан-Жак Руссо 

та Фрідріх Майнеке вважав, що є об’єктивні й суб’єктивні ознаки нації, серед них: 

раса, географічне середовище, мова, культура, релігія, держава, національна 

свідомість, історія. На думку О. Шульгина, велике значення у процесі формуванні 

нації має відчуття власного національного «я», тобто національна свідомість. 

Як ми зазначали раніше, такого ж погляду під час розгляду нації дотримувався 

Е. Ренан. Серед об’єктивних ознак нації науковець виділяв мову, якій він надавав 

основну націотворчу функцію: «…мова стала базою для створення української 

нації» [438, с. 287]. 

У процесі дослідження було встановлено, що, розглядаючи поняття «нація», 

українські вчені та культурно-політичні діячі української діаспори 

виокремлювали як об’єктивні, так і суб’єктивні ознаки. Як об’єктивні ознаки 

більшість дослідників визначали расу, географічне розташування або територію, 

культуру, мову, традиції, історію, релігію. Як суб’єктивні — національну 

свідомість, національну ідеологію, волю та національний месіанізм. Характерні 

ознаки нації за трактуванням українських дослідників діаспори презентовано в 

додатках (див. Додаток А). 

Такий суттєвий елемент нації, як територія, в умовах еміграції, безумовно 

не може братися до уваги, оскільки українська громада, розсіяна в усьому світі, 

фактично перебувала поза межами Батьківщини. Що ж до суб’єктивних ознак 

нації, то в нашому дослідженні ми не будемо їх торкатися, оскільки науковці 

діаспори не дійшли до єдиного погляду на це питання. 
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Поняття культури належить до числа найбільш універсальних категорій 

(феноменів) людського буття. Пояснення поняття «культура» почнімо 

з етимологічного аналізу самого терміну. Слово «cultura» походить 

від латинського прислівника «соlо» — «обробляю», «шаную». Культура 

в класичному розумінні — це розвиток людини як істоти розумної, сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, створених і набутих людством упродовж усієї 

історії. Можна зробити висновок, що поняття культури тому й має стільки різних 

визначень, оскільки в силу своєї специфіки, безпосередньо стосується багатьох 

аспектів життя та діяльності людини [463]. 

У сучасній культурології можна виокремити декілька підходів до розуміння 

культури: аксіологічний (ціннісний), діяльнісний, особистісно-атрибутивний, 

інформативно-знаковий (семіотика), соціологічний, антропологічний, 

символічний, структурний, функціональний. Починаючи з кін. XIX ст. в працях 

культурологічних антропологів поступово складається думка щодо своєрідності 

та неповторності кожної із культур. Культура в антропологічному сенсі слова — 

це все, що створене суспільством; якщо розглядати в більш вузькому значенні — 

це дослідження традиційних культур. Інакше кажучи, єдиної, загальноприйнятої 

для всього людства культури не існує, а є багато різних культур, зі своєю історією 

розвитку, різними формами існування [314]. Сутністю антропологічного підходу 

до культури — є визнання самоцінності культури кожного народу, етносу, 

у визнанні унікальності та рівноцінності усіх культур на землі. Український 

дослідник діаспори П. Понятенко був прихильником саме антропологічного 

підходу до розуміння культури. Він вважав, що не має ні «вищої», ні «нищої» 

культури, не має також ні обраних, ні відсталих народів, кожна національна 

культура без винятку заслуговує на вільний розвиток [299, с. 28]. 

Б. Крупницький трактував поняття «культура» як відбиття культурної 

діяльності людей тієї або іншої нації, що живиться «ідеями своєї доби». Він 

вважав, що кожна культура є сильнішою та може розвиватися найповніше 

тільки в межах власної держави [191, с. 81]. Цю тезу щодо взаємопов’язаності 

держави та національної культури підтримував В. Липинський. Він також 
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зазначав, що кожну націю об’єднує перш за все національна культура  

[206, с 94]. 

М. Семчишин стверджував, що основою національного виховання 

в діаспорі має стати українська культура [356]. Інший культурно-освітній 

та науковий діяч української діаспори Б. Стебельський вважав, 

що перед українцями в еміграції постало важливе завдання — збереження 

та розвиток української культури, бо вона — є основою національної 

самобутності [369, с. 217]. 

На аксіологічний підхід у розумінні культури ми натрапляємо в працях 

Остапа Тарнавського, культурного та освітнього діяча діаспори. Власне поняття 

«культура» він трактував як творення і плекання людьми духовних і матеріальних 

цінностей [385, с. 174]. 

О. Кульчицький відносив культуру до визначального, формувального 

елемента нації. За визначенням науковця, національна культура — це сукупність 

суб’єктивних переживань і цінностей. На думку О. Кульчицького, національні 

культури різних народів різняться між собою ієрархічною впорядкованістю тих 

чи інших цінностей культури [196, с. 22]. 

Серед праць дослідників української діаспори можна виокремити праці 

І. Огієнка «Українська культура» і В. Голубничого «Суть української культури 

й українська культура в діаспорі». На думку В. Голубничого, на еміграції більші 

шанси на збереження мають елементи духовної національної культури, серед яких 

він відзначав мову, літературу, мистецтво, історію. Проте такі елементи 

матеріальної національної культури, як одяг, посуд, страви, знаряддя 

виробництва, архітектура будівель, а також різні традиційні звичаї неминуче 

приреченні в умовах еміграції на поступове вмирання. Окремо він звернув увагу 

на національну свідомість, яка за міркуваннями В. Голубничого, для української 

громади в різних країнах поселення навіть важливіша за мову [94, с. 30]. 

У науковій спадщині І. Огієнка чи не найважливіше місце належить 

проблемам культури. Український вчений вбачав в українській культурі тип 

незамкненої, відкритої культури [143; 271; 74]. 
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Отже, можна зробити висновок, що культура — це центральний імператив, 

який належить до багатьох аспектів життя людини. Культура вміщує в собі 

звички, ритуали, традиції, мову, матеріальні артефакти, а також відбиває моделі 

поведінки, цінності, установки й спільні системи відносин та почувань. 

Зауважимо також на тому, що культура безпосередньо формує в людини відчуття 

свого «Я» і національну ідентичність. Особливість культури полягає в тому, 

що деякі її елементи та феномени існують як ідеї, які розділяють усі члени 

етнокультурної спільноти. До цього, наприклад, можна віднести менталітет, 

притаманний кожному народові. 

Науковці дослідженню мови приділяли багато уваги. У працях 

Й.-Г. Гердера, В. Гумбольта, К. Кассірера, К. Клакхона, Ю. Лотмана, О. Потебні 

та інших обґрунтовувалися глибинні засади мови, як невіддільного елементу 

людського буття та людської свідомості, взаємодії та взаємозв’язку мови 

та мислення, мови та культури [62; 101; 167; 215; 300; 339]. 

Німецький філософ Вільгельм фон Гумбольт (1767–1835 рр.) у процесі своїх 

досліджень дійшов висновку, що мова це не просто засіб для розуміння народу; 

вона перш за все його «духовна енергія» Через різноманітність мов, 

як стверджував лінгвіст, для нас відкривається багатство світу й різноманітність 

того, що ми пізнаємо в ньому. Як вбачав мислитель, мова виразно окреслює 

існування різниць у баченні світу для кожного народу. Отже, на думку 

В. Гумбольта, кожному народові притаманне специфічне бачення навколишнього 

світу через систему рідної мови. У своїй концепції він приділяв багато уваги 

розгляду та теоретичному осмисленню національної культури. Він вважав, 

що мова поряд з іншими елементами відбиває та формує світогляд народу 

[101, с. 349]. 

На думку Клайда Клакхона (1905–1960 рр.) американського дослідника 

національної культури, універсальних цінностей, кожна мова є особливим 

способом світогляду та інтерпретації досвіду. Антропологічні лінгвісти дійшли 

висновку що людина бачить і чує те, до чого робить її чутливою граматична 

система мови. З антропологічного боку, на землі існує безліч світів — оскільки 
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є різні мови [167, с. 191]. Отже, мова — це не тільки засіб комунікації 

для людини, але й особливий спосіб світосприйняття. 

Цікаву теорію щодо навчання мови висунув відомий американський 

лінгвіст Н. Хомський. Він стверджував, що люди мають «універсальний апарат 

засвоєння мови» від народження. Цей апарат дає змогу всім дітям усіх культур 

вільно оволодівати мовою, особливо рідною [458]. 

Д. Мацумото, розглядаючи питання культури й особистості, наголошував на 

тісному зв’язку та взаємовпливові між мовою та культурою, мовою та 

цінностями. Американський вчений трактував мову як «вияв» і «продукт 

культури». Для нашого дослідження є важливою думка Д. Мацумоти про 

засадничу роль мови в засвоєнні культури. Він вважає, що людина через мову 

«вбирає» сутність культури, її цінності [240, с. 260–264].  

У психології над дослідженнями основи мовної діяльності працювали такі 

вчені, як А. Лурія, А. Леонтьєв, Д. Узнадзе, Л. Виготський, Дж. Міллер; фізіологи 

П. Анохін, Н. Бернштейн та інші. Для них був характерний погляд на мову 

як на знаряддя для утворення думки [389, с. 294]. На думку українського 

психолога Г. Костюка, мова — є носієм пізнаного й водночас знаряддям пізнання 

нового [182]. 

Свій внесок у розвиток мови як філософської, лінгвістичної 

та культурологічної дефініції зробили й українські мислителі: Г. Сковорода, 

Г. Костюк, А. Кримський, О. Потебня, К. Ушинський, В. Сухомлинський [182; 

189; 285; 300; 381; 382; 373; 383; 448]. 

Український лінгвіст Олександр Потебня (1835–1891 рр.) акцентував 

на визначальній ролі рідної мови як об’єктивного чинника єднання народу. Його 

можна вважати одним із послідовників В. Гумбольта. Власне мову він розглядав 

безпосередньо у контексті культури. Український дослідник також стверджував, 

що мову нації визначає мова школи, мову школи — потреби виробництва, 

які й формують мовний еквівалент нації. З огляду на те, що об’єктом нашого 

дослідження є система українського шкільництва за кордоном, яка постійно 

стикається з асиміляційними процесами, де діти українського походження 
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вивчають українську мову як мову своїх предків, для нас дуже цінним 

є висловлення О. Потебні проти мовної асиміляції. Він акцентував увагу 

на необхідності збереження та розвитку всіх національних мов як найглибших 

«стихій» народного буття [300]. 

Видатна українська освітня діячка, педагог Софія Русова (1856–1940 рр.) 

особливого значення надавала рідній мові як могутньому засобу загального 

розвитку дитини. Спираючись на спадщину О. Потебні, вона розглядала мову 

як джерело неповторного, національного світобачення [349; 460]. 

На трактування мови як ключового чинника збереження та консолідації 

української зарубіжної спільноти, як духовної цінності, можна натрапити 

у працях переважної більшості вчених-педагогів та культурно-освітніх діячів 

діаспори. Мова, на думку І. Огієнка — це важливий «виховний засіб». Крім мови, 

основними ознаками нації вчений вважав релігійну віру, культуру, традиції, 

звичаї, історію власного народу [143; 71]. 

На думку українського науковця діаспори Василя Маркуся (1922–2012 рр.), 

поняття мови для іммігрантів охоплює не лише вільне володіння та користування 

мовою, а й опанування мови як засобу засвоєння культурними цінностями 

українського народу, що складалися впродовж віків [227, с. 274]. 

Навчання в рідномовному шкільництві, на думку педагогів діаспори, має 

сформувати в молоді національний світогляд. Джерело, з якого людина може 

брати національну свідомість — це рідна мова та література, історія й природа 

рідного краю, традиції, культура та мистецтво. На думку Е. Жарського, вивчення 

рідної мови не тільки вводить дитину в коло знань про Україну, її культуру, 

історію, традиції, а й формує певний емоційний зв’язок із землею її предків 

[129, с. 15; 291, с. 12]. 

Відомий український педагог діаспори, письменник Іван Боднарчук (1910–

1990 рр.) констатував, що в умовах іншомовного середовища та потужного 

асиміляційного впливу мова, релігія, а також національні традиції є 

найголовнішими чинниками збереження етнічної своєрідності українців 

поза межами Батьківщини [22]. 



89 

Освітня та громадська діячка українського походження Я. Зорич (1917–

2009 рр.) аналізуючи діяльність Пласту щодо збереження української мови, 

вказувала на засадниче значення рідної мови як вагомого «чинника національного 

виховання» [141, с. 11]. Я. Зорич, зокрема, зазначала, що любов до рідної мови є 

взаємопов’язаною з любов’ю до землі предків, до їх історії та культури. 

Вчений українського походження Пантелеймон Ковалів (1898–1973 рр.), 

розглядаючи роль рідної мови в діаспорі, зокрема, акцентував на «священному 

обов’язку» української громади щодо необхідності та важливості її збереження: 

«Рідна мова — душа нашого народу, і ми не маємо ніякого права зрікатися свого 

на користь чужого в ім’я тимчасових особистих вигод» [169, с. 9–10]. 

Український науковець Б. Ажнюк, досліджуючи питання мовної свідомості 

українців діаспори на північноамериканському континенті, звертав увагу на те, 

що для американських українців мова набуває «потужної символічної вартості 

як носія ідентичності» [1, c. 33]. Ми цілком погоджуємося з цією думкою, 

оскільки також вважаємо, що в умовах еміграції мова як видима ознака 

належності до певної групи набуває символічної та навіть моральної цінності. 

Мова є основним складником у змісті шкільної українознавчої освіти в США. 

Отже, українська мова в діаспорі, на думку більшості педагогів, освітніх діячів, 

науковців слугує найважливішим інструментом передання культурних цінностей, 

національних традицій, є потужним антиасиміляційним чинником, який об’єднує 

та згуртовує українську громаду в різних країнах поселення. Без належного 

пізнання мови не можливо повною мірою осягнути весь світ культури власного 

роду, власного етносу. Узагальнюючи наведені вище міркування вчених-педагогів 

діаспори щодо мови, зазначимо, що плекання української мови є важливим 

елементом збереження культурних цінностей української діаспорної спільноти 

за кордоном [81]. 

Тепер розглянемо наступний елемент нації — традицію, яку можна віднести 

до основних понять націотворення. У суспільстві кожне покоління отримує у 

спадок досвід минулих поколінь. Традиція безпосередньо пов’язана 

з сьогоденням, оскільки саме запит сучасності в минуле і визначає те, 
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що потрібно зараз робити, на що спиратися, на який духовний досвід минувшини. 

Традиції — це загальновизнані цінності, ідеали, норми поведінки, зразки 

спілкування, вірування, звичаї, обряди, ритуали, ідеї, види семіотичних систем. 

Зазначимо, що традиції в соціумі є важливим інтегративним чинником. Окрім 

того, вони виконують нормативну функцію у суспільстві, регулюють поведінку 

людей, і як наслідок, сприймаються як належне всіма членами спільноти. 

Зокрема, представник польської філософської думки Б. Маліновський 

визначав традицію як базовий елемент культури, акцентуючи на її особливій ролі 

у формуванні національної ідентичності. Він також акцентував на регулювальній 

ролі культурних традицій, звичаїв, для кожної людини зокрема й для суспільства 

загалом. Для передачі накопиченого досвіду, знань, матеріальних артефактів 

від одного покоління до іншого, тобто для забезпечення наступності традицій, 

на думку Б. Маліновського, у суспільстві мають бути відповідні методи 

та механізми освіти [225, с. 45]. Як ми бачимо, досліджувана нами традиція 

нерозривно пов’язана з освітою та вихованням, про що неодноразово зазначали 

філософи різних часів. 

Традиція — це те, що передається у спадок майбутнім поколінням, так би 

мовити акумульований колективний досвід. Роль традиції у націотворчому 

процесі, у формуванні особистісної та групової ідентичності, в усвідомленні своєї 

єдності, власної самобутності, відмінності однієї етнічної групи від інших — 

першочергова. Німецький філософ Карл Теодор Ясперс (1883–1969 рр.), 

представник ідеалістичного напряму відзначав, що не спадкоємність, а традиція 

робить нас людьми. Він акцентував, що історія людства відбивається в традиції 

[453, с. 245]. Для кожного суспільства, нації властиві свої культурні традиції, 

звичаї, обряди. Зазначимо, що з часом звичай може перетворитися на традицію. 

Проте, якщо обряди та звичаї функціонують у відносно вузькій сфері, традиції 

охоплюють усю сферу культури [441]. 

Кожний народ створює культуру, для якої властивими є своєрідні, 

неповторні традиції. З огляду на це дослідники виокремлюють етнічні традиції, 

які уособлюють сукупність стандартів поведінки, що передаються 
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через механізми спадковості. Національні традиції охоплюють прив’язаність 

до рідної землі, мови, природи, народного мистецтва, кухні, гордість за героїчні 

події історичного минулого тощо. На думку американського соціолога 

Р. Брубейкера, дослідника з питань етнічності, традицію, як таку, не можна 

ототожнювати зі звичайною тривалістю. Як зазначав науковець, традицію 

творять, вона не є «чисто об’єктивною сутністю» [32, с. 800]. Отже, традиція 

безпосередньо пов’язана та детермінується діяльністю людини. Спільна 

культурна традиція — це джерело живлення для нації, вона дає змогу 

ідентифікувати певну етнічну групу серед інших. 

Доцільними є міркування Г. Ващенка, згідно з яким українська система 

виховання має ґрунтуватися на «високих» національних традиціях, народному 

побуті та менталітеті народу [42, с. 286–287]. 

І. Огієнко наділяв традицію функціями консолідації та націотворення: 

«Звичаї народні — це його прикметна ознака, яка робить його окремим народом, 

окремою нацією й береже його від розтоплення в морі інших народів [143, с. 28]. 

Отже, національна традиція є стабілізаційним та інтегративним чинником 

у суспільстві. Найбільш типовими формами вияву національної традиції є — 

фольклор, побутові звичаї, мовні картини світу, право, література, архітектура. 

Зазначимо, що національні традиції як система ціннісних, поведінкових, мовних 

зразків, безпосередньо існують у самій практиці повсякденного життя, незалежно 

від рівня їх усвідомленості у суспільстві. 

До категорії культурного імперативу належить релігія. За трактуваннями 

богословів, релігія (від. лат. ге1іgіо — зв’язок) це те, що пов’язує людину з Богом. 

Вона є силою, яка пов’язує світи, мостом між духом людським і Духом 

Божественним [245, с. 72]. 

Релігія як одна із засадничих і найдавніших форм «суспільної 

свідомості» була тривалий час домінантною цінністю й надалі залишається 

важливою життєвою цінністю для людства [27, с. 88]. Філософи минулих 

століть (М. Бубер, М. Вебер, І. Ільїн, І. Кант, Л. Фейєрбах, О. Шпенглер, 

К. Ямперс та ін.) приділяли особливе значення релігії у своїх дослідженнях. 
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Ці видатні мислителі проголошували релігію найвищою духовною цінністю. 

Наприклад О. Шпенглер у своєму дослідженні «Присмерк Європи», зокрема, 

зазначав, що сутністю будь-якої культури є релігія [437]. Інший німецький 

філософ Л. Фейєрбах вважав, що релігія внутрішньо притаманна людському 

буттю [409, с. 35]. 

Представник описової психології, яка виникла на поч. ХХ ст., Е. Шпрангер 

вважав, що основне в особистості є її духовний первень та ціннісна орієнтація, 

вона включає суб’єкт у процес  пізнання. Через це, Е. Шпрангер виокремив шість 

типів пізнання світу та відповідних їм типів людини. Релігійною людиною він 

вважав такий тип людини, ціннісна орієнтація якої полягає в пошуку сенсу життя, 

вищої духовної сили — Божества. Релігійна людини може й не належати 

до жодної з церков, не виконувати обрядів. Головне для неї — саме пошук вищого 

сенсу, вищої правди, першопричини буття [389]. У нашому дослідженні ми 

керуватимемося саме цим розумінням релігійності, яка передусім спонукає 

особистість до духовного розвитку, допомагає пізнати себе та трансцендентне 

буття. 

Відомий філософ М. Бубер трактував релігію як феномен, як систему, 

що «володіє істиною» [33, с. 139]. Необхідно зазначити, що роль релігії 

у культурній спадкоємності подвійна, амбівалентна. З одного боку, релігія сприяє 

збереженню та подальшому розвиткові цінностей культури. З іншого — вона 

може не погоджуватися з тими чи іншими елементами культури, 

або навіть осуджувати їх [328, с. 43]. Релігія впродовж історико-культурного 

розвитку людства була водночас джерелом моралі й етнокультури. Вона 

спонукала до внутрішнього пізнання себе, розуміння світу, вона була 

посередником між людиною та Богом. У духовному житті людей, на думку 

О. Меня, важко знайти інший чинник, який упродовж сторічь відігравав би 

більшу роль, ніж релігія [245, с. 13]. Відрив культури від її релігійних основ може 

призвести до фатальних наслідків. Це виразно продемонструвала радянська 

«атеїстична» доба. Релігія у сучасному світі залишається універсальним духовним 

явищем життя суспільства. 
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На релігійність як важливу характеристичну рису українського народу 

вказували такі науковці української діаспори, як: Г. Ващенко, О. Кульчицький, 

М. Шлемкевич, В. Янів [44; 196; 434; 443; 444]. Окрім того, хочемо акцентувати 

на тому, що існує певний зв’язок між релігією й нацією: бо релігійне 

і національне тісно переплітаються в побуті, культурі, звичаях, обрядах, 

мові. Український філософ, активний громадсько-політичний діяч української 

діаспори Микола Шлемкевич (1894–1966 рр.), вважав, що для формування 

світогляду народу, релігія має особливе значення [433, с. 336]. 

На думку Г. Ващенка, лише на засадах християнства можливо сформувати 

таку ієрархію цінностей, яка має сприяти й забезпечувати розвиток гармонійної, 

самодостатньої особистості. Отже, педагог вважав, що в основу виховання 

української молоді має бути покладено християнську мораль, релігійний 

світогляд і любов до України [44, с. 191; 42, с. 192–198]. 

У своїх працях І. Огієнко акцентував на важливості релігійного виховання 

для самовдосконалення особистості, її моральних якостей. Педагог зазначав, 

що українська спільнота на чужині для виховання національно-свідомої молоді 

має докладати зусиль для захисту національної мови (у родині, в освітніх 

навчальних закладах, в церкві), збереженню народних традицій і звичаїв, 

розвитку культури українського народу [143]. 

І. Фіголь — український греко-католицький священик, педагог — 

підкреслював, що релігія це «найбільший скарб і непереможна сила народу». Він 

також був переконаний у взаємопов’язаності релігії і нації [410, с. 267]. 

Беззаперечним є той факт, що культура та релігійне життя українського 

народу історично є тісно пов’язаними та переплетеними між собою. 

Українські філософи П. Юркевич та Г. Сковорода розробили «філософію 

серця», де образ серця, «концепт серця, як центр духовного життя людини» 

посідає, центральне місце, призводить до трансцендентного спілкування 

з Богом, збагачуючи внутрішній світ людини [439, с. 27–28; 449]. Увесь світ, 

за Г. Сковородою, складається із трьох світів: великого, малого 

та символічного. У вченні про єдність трьох світів — макрокосмосу (природи: 
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навколишнього матеріального світу), мікрокосмосу (світу людини), світу 

символів (передусім Біблія, вічні цінності, мова символів, через  які людина 

може пізнати свою божественну сутність) — всі три світи є нерозривними 

та взаємопов’язаними між собою. Зауважимо, що стрижнем філософської 

спадщини Г. Сковороди є взаємопов’язаність людини з Богом, з його 

пізнанням, а також із самопізнанням. 

Отже, не підлягає сумніву, що релігія в процесі не тільки етно- 

але й націогенези є активним чинником, світоглядним орієнтиром нації. З огляду 

на те, що релігія — одна з найдавніших форм суспільної свідомості, вона 

тривалий час була основною формувальною ознакою нації. Таким чином, можна 

зробити висновок, що релігія, поряд з іншими елементами національної культури 

(мистецтво, філософія, наука, мова, традиція) є інтегративним чинником, 

що об’єднує та допомагає зберігати цілісність суспільства, ціннісно надихає 

та спрямовує людей [71]. 

У процесі дослідження виявлено, що відсутнє уніфіковане визначення 

поняття «цінності» та «національні цінності». Аналіз філософської 

та педагогічної літератури засвідчив, що існує багато поглядів на сутнісні 

ознаки цінностей. 

З’ясовано, що в процесі добору (конкретно-наукових) методів дослідження 

є характерними комплексний і міждисциплінарний підходи, оскільки об’єкт 

нашого дослідження стосується сфери духовності. Аналіз відомих і маловідомих 

праць науковців та педагогів української діаспори дозволив визначити базові 

терміни дослідження, уточнити значення та смисли ключових понять 

дослідження. До базових термінів дослідження нами віднесено такі поняття: 

цінності, нація, культура, мова, релігія, традиції. 

Аналіз теоретичних розвідок науковців української діаспори 

щодо сутнісних ознак нації, дав змогу виокремити об’єктивні та суб’єктивні 

ознаки, а саме: територія, національне походження, мова, культура, історія, 

традиції, історія, релігія, національна свідомість. З’ясовано, що для українців, 

які мешкають поза межами Батьківщини об’єктивними, консолідуючими, 
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визначальними ознаками національного виховання, які водночас є й сутнісними 

цінностями, спрямованими на формування в молодого покоління національної 

ідентичності, є насамперед мова, культура, релігія, традиції. 

На основі аналізу ідей освітніх діячів української діаспори та поглядів 

вчених-педагогів незалежної України щодо поняття «цінності», ми дали 

власне його визначення. Отже, у контексті нашого дослідження ми будемо 

тлумачити цінності як духовно-моральні імперативи, що мають визначальне 

значення для української діаспори зарубіжжя, сприяють її консолідації 

та розвиткові в полікультурному середовищі. Їх важливою особливістю є те, 

що вони сталі, передаються та виховуються із покоління в покоління. 

Формуючись у свідомості, цінності осягаються через засвоєння культури. 

Отже, ми здійснили аналіз понять: «культура», «мова», «традиції», 

«релігія» — у контексті їх значимості для національного виховання дітей 

та молоді українського походження в діаспорі, і дійшли висновку, що вони 

сприяють духовному та інтелектуальному розвиткові особистості, її 

самовдосконаленню, у своєму синтезі вони є основними націоформувальними 

складниками особистості, сприяють консолідації української громади в  США. 

 

Висновки до першого розділу 

У розділі розкрито стан вивчення досліджуваної проблеми в сучасній 

педагогічній науці, проаналізовано вітчизняні дисертаційні дослідження 

з проблеми українознавчої освіти в діаспорі, які було розподілено на три групи. 

Аналіз розглянутих наукових розвідок дав змогу виокремити ключові проблеми 

українознавчої освіти діаспори (становлення та розвиток українського 

шкільництва; тенденції та особливості національного виховання молоді 

української діаспори; розвиток професійної підготовки молоді в закладах освіти 

української діаспори; викладання української мови як основного чинника 

трансляції національних цінностей дітей та молоді українського походження; 

розвиток української педагогічної преси зарубіжжя; сімейне виховання дітей 

в українській діаспорі). 
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Виявлено відсутність системних досліджень, предметом яких був би 

розвиток українознавчої освіти в США, зокрема щодо системи українського 

шкільництва та виховних орієнтирів українознавчої освіти в зазначеній країні. 

Проаналізовано погляди педагогів української діаспори (Г. Ващенка, 

Е. Жарського, І. Огієнка, А. Горохович, О. Кульчицького, Л. Ломацького, 

М. Семчишина та ін.) щодо концептуальних положень, мети, завдань, методів 

і засобів національного виховання молоді в полікультурному середовищі країн 

проживання. Розкрито сутність поняття «виховний ідеал у діаспорі», який містить 

у собі виховання молоді українського походження з активною громадянською 

позицією щодо країни поселення, але водночас зі спрямованістю на збереження 

й розвиток національних і духовних цінностей українського народу. Отже, 

у більш вузькому значенні ми розглядаємо цінності як духовний виховний ідеал 

українців у діаспорі. 

Установлено, що національні цінності мають бути наскрізними, проходити 

через всю систему освіти: починаючи від цілей і закінчуючи результатами 

навчання, з покроковим алгоритмом виконання. Отже, молоде покоління 

української діаспори необхідно виховувати на демократичних і національних 

цінностях. Воно має цінувати свободу, толерантно ставитися до представників 

різних етнічних груп та до надбань різних культур, водночас відчувати гордість 

за своє українське походження, власну мову й культуру, та всіма можливими 

способами допомагати українському народові в розбудові незалежної 

та демократичної української держави. 

Уточнено термінологічно-понятійний апарат дослідження. Розглянуто 

проблему категорії «цінності», як у філософській так і в педагогічній літературі. 

У процесі дослідження з’ясовано, що теоретичним підґрунтям є погляди 

науковців І. Беха, М. Боришевського, М. Бубера, В. Віндельбанда, С. Гончаренка, 

Г. Ріккерта, К. Роджерса, М. Рокича, А. Маслоу, О. Савченко, О. Сухомлинської, 

В. Франкла та інших вчених. Визначено, що розуміння національних цінностей 

ґрунтується на теорії цінностей як безумовних, незаперечних основ людського 

буття. У процесі дослідження виявлено, що відсутнє уніфіковане визначення 
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поняття «цінності» та «національні цінності». Аналіз філософської та педагогічної 

літератури засвідчив, що є багато поглядів на сутнісні характеристики цінностей. 

З’ясовано, що у процесі добору методів дослідження характерними 

є комплексний і міждисциплінарний підходи. Аналіз відомих і маловідомих праць 

науковців та педагогів української діаспори за допомогою методу 

термінологічного аналізу, методу контекстуального аналізу дали змогу визначити 

базові терміни дослідження, уточнити значення та смисли ключових понять. 

До базових термінів дослідження ми віднесли такі поняття: цінності, нація, 

культура, мова, релігія, традиції. 

Аналіз поглядів науковців української діаспори щодо сутнісних ознак нації, 

дав змогу виокремити об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Доведено, 

що для українців, які проживають поза межами Батьківщини об’єктивними, 

консолідуючими ознаками національного виховання є насамперед мова, культура, 

релігія, традиції. 

На основі аналізу ідей освітніх діячів української діаспори та поглядів 

вчених педагогів незалежної України щодо поняття «цінності», ми дали 

власне його визначення. Отже, у контексті нашого дослідження ми будемо 

розуміти «цінності» як духовно-моральні імперативи, що мають визначальне 

значення для української діаспори зарубіжжя, сприяють її консолідації 

та розвиткові в полієтничному (або полікультурному) середовищі. 

Основні наукові положення розділу висвітлено в опублікованих працях 

автора [66; 67; 71; 72; 74; 75; 77; 78; 81; 89; 463]. 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ШКІЛЬНИЦТВІ США 

 

2.1. Становлення та розвиток українського шкільництва в США: 
організаційний вимір 

Масова українська еміграція за кордон розпочалася наприкінці ХІХ ст. 

й здебільшого була обумовлена соціально-економічними причинами. Незважаючи 

на те, що першим українським емігрантам (1871–1912 рр.) довелося подолати 

багато перешкод, а саме: довготривалу та виснажливу подорож з одного 

континенту на інший, портовий контроль, працевлаштування, вороже ставлення 

з боку англосаксонського населення — з часом, більшість з них ухвалили рішення 

залишитися в Америці назавжди [79]. Вони почали налагоджувати тут своє життя, 

стикаючись з багатьма труднощами, що насамперед були пов’язані з організацією 

власних громад [248, с. 146]. Штат Пенсильванія (Pa), з чисельними вугільними 

копальнями та заводами, став тією територією, куди українські емігранти 

спочатку приїжджали на заробіток, а потім почали масово оселятися, 

розбудовуючи своє життя. Перші українські поселення були сконцентровані біля 

індустріальних центрів США в таких містечках штату Пенсільванія, як: Хейзлтон 

(Hazleton), Кінгстон (Kingston), Маунт-Кармел (Mt. Carmel), Оліфант (Olyphant), 

Піттсбург (Pittsburgh), Скрентон (Scranton), Фріленд (Freeland), Шенандоа 

(Shenandoah), Шамокін (Shamokin) тощо. Нью-Йорк (New York City) та Джерсі 

Сіті (Jersey Sity) також були містами масового поселення українців [232, с. 404; 

368, c. 10]. Отже, «заробітковий», тимчасовий характер української еміграції, 

що був притаманний їй у перші роки, поступово трансформувався 

у поселенський. 

Як вважають науковці (Б. Ажнюк, Л. Мишуга), на межі ХІХ–ХХ ст. 

вихідців з українських земель об’єднували такі основні ідентифікаційні ознаки: 

1) етнічна самоназва (вірогідно тут Б. Ажнюк має на увазі те, що хоч на той час 

емігранти з західно-українських земель єдиної самоназви не мали, але вони 

походили з однієї етнічної території та відносили себе до українського народу 
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«русинів»); 2) «руська» церква; 3) мова [1, c. 56]. На нашу думку, доцільним 

було би додати до вище окреслених ознак ще одну — культурні та національні 

традиції, як сукупність матеріальних і духовних цінностей, що в умовах еміграції 

набули інтегруючої ролі. Дослідник української діаспори в США Л. Мишуга 

також вважав, що перших українців об’єднувала: церква, мова, звичаї, традиції, 

любов до Батьківщини, хоча, на його думку, почуття національної ідентичності 

в них не були ще повною мірою сформовані [249, с 10–11]. 

Проведене нами дослідження дає змогу стверджувати, що від самих 

початків організованого громадського життя українців у США церква була 

чи не єдиною потужною консолідуючою силою, яка об’єднала українських 

іммігрантів у новій країні поселення [244, с. 27]. Загальновідомо, що емігранти 

з України належали до різних церковних конфесій. Українці з Буковини були 

православними, й тому на новому місці їх почали обслуговувати священики 

Російської православної місії. Проте більшість українських емігрантів (переважно 

з Галичини та Закарпаття) традиційно сповідували греко-католицьку віру, отже, 

на чужині вони передусім почали організовувати власні релігійні громади 

та клопотати про священиків з Батьківщини [199, с. 20–57; 114, с. 27; 467, c. 39-40]. 

Іван Волянський був першим уніатським священиком, 

посланцем Львівського митрополита, що приїхав 1884 р. до США як місіонер. 

Заслугою о. І. Волянського було те, що він став ініціатором будування церков 

і тим самим заклав початок організованому громадському та освітньому життю 

українців у США. Зокрема, за його керівництва у Шенандоа, 

шт. Пенсильванія 1885 р. почали будувати першу українську греко-католицьку 

церкву св. Миколая. Цього ж року було засновано Братство св. Миколая, 

яке дослідник української імміграції в США А. Драган назвав «організаційним 

ядром американської України» [120, с. 152]. Слідом за церквою св. Миколая 

почали з’являтися інші церкви, й організовуватися українські парафії: в Джерсі 

Ситі, Н.Дж. (1887 р.), Оліфанті, Ра (1888 р.), Шамокіні, Ра (1890 р.), Пітсбурзі, Ра 

(1891 р.), Маунт Кармелі, Ра (1891 р.), Макаду, Ра (1891 р.) тощо [454, c. 106]. 

За статистичними даними, 1890 р. в штаті Пенсильванія функціонувало 10 греко-
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католицьких організацій, які охоплювали 7,400 осіб [249, с. 35–36]. Як бачимо, 

церква стала тим релігійно-культурним центом, навколо якого розвивалося все 

громадське життя першої хвилі українських іммігрантів [151, с. 21]. 

Розуміючи важливість освіти для майбутнього повноцінного існування 

української громади поза межами Батьківщини, уніатські священики стали 

ініціаторами просвітницького руху в США [353, с. 61]. Одночасно із організацію 

церков, священики починають пропагандистську роботу серед парафіян 

щодо необхідності організації шкіл для українських дітей. Першу українську 

школу, точніше українські класи (heritage classes), заснував 1888 р. 

о. І. Волянський у місті Шенандоа, шт. Пенсильванія [198, с. 87]. Очевидно, 

що саме священики стали тією рушійною силою, що своєю діяльністю надали 

поштовх процесу розбудови українського шкільництва в США. 

За результатами нашого дослідження, перший період становлення 
українського шкільництва (від 1888 до 1912 р. ХХ ст.) можна визначати 

саме з цього часу. Він окреслюється розбудовою власної інфраструктури, 

створенням освітніх товариств та організацій, розробленням основних 

організаційних принципів щодо функціонування українських шкіл в США 

та активною участю національно свідомої інтелігенції, переважно священиків, 

у розбудові та популяризації «рідномовної» освіти [337]. 

Аналіз джерельної бази дає змогу стверджувати, що в перші еміграційні 

роки питаннями освіти українська спільнота не цікавилася з огляду на її 

«заробітчанський» характер, тяжке економічне положення та відповідно низький 

статус в американському суспільстві. Проте з часом ситуація докорінно 

змінилася. Завдяки діяльності української церкви та преси, яка на своїх сторінках 

активно пропагувала ідею українського шкільництва, думка про заснування 

власних шкіл та про виховання в національному дусі прийдешніх поколінь почала 

сприйматися й серед самих іммігрантів. 

Українська щоденна газета «Свобода» — найстаріше друковане видання 

наших емігрантів у США, засновником і першим редактором якої у 1893 р. став 

священик і громадський діяч Григорій Грушка — з самих перших днів своєї 
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роботи стала приділяти багато уваги питанню необхідності організації шкіл 

для українських дітей [464, с. 111–112]. Після того, як газета надрукувала на своїх 

сторінках статтю «Нам треба школи» (1 березня 1894 р.) із емоційним зверненням 

до батьків: «Не думайте про те, як залишити вашим дітям багату спадщину. 

Ліпше передайте їм більш цінний спадок — освіту. Потурбуйтесь про українські 

школи, пожертвуйте пару центів на благородне діло. Закладайте українські 

школи!», — почалась широкомасштабна акція з організації українських шкіл [370, 

с. 325–326]. Відтак важко було знайти примірник газети, де б не висвітлювалася 

тема освіти. Усією своєю діяльністю «Свобода» сприяла розвиткові українських 

шкіл, формувала громадську думку щодо необхідності освіти як найважливішої 

передумови для посідання українською діаспорою більш вищих щаблів 

в американському суспільстві. На думку дослідників А. Драгана, М. Куропась, 

Л. Мишуги, Л. Полтави, часопис «Свобода» став виразником національних 

сподівань перших українських емігрантів у США [120; 198; 249; 295; 468]. 

У 1893 р. завдяки зусиллям о. І. Констанкевича у м. Шамокін, штат 

Пенсильванія було засновано другу українську парафіяльну школу. Через рік 

аналогічних шкіл було вже шість: у Маунт Кармелі, Оліфанті, Піттсбурзі, Уілкс-

Баррі, Міннеаполісі та в Джерсі Сіті [198, с. 87; 450, с. 103–104]. Ці школи 

розміщувалися зазвичай при церквах і утримувались громадою. Якщо більш 

детально зупинитись на організаційних засадах українського шкільництва, 

то варто зазначити, що в перші роки свого функціонування парафіяльними 

школами керували церковні комітети: вони затверджували навчальний план, 

дбали про шкільні підручники, шкільну будівлю, виплачували зарплатню вчителю 

та вирішували інші фінансові питання. Діти відвідували парафіяльні школи 

у вільний від навчання в американських школах час: ввечері по дві години (з 5 

до 7), а подекуди й у суботу. Через брак коштів для утримання власних вчителів 

у школах здебільшого проводили навчання дяковчителі, іноді священики. 

У парафіяльних школах діти отримували елементарні знання з української мови, 

української історії, а також катехізису та співу. Наприкінці року учні складали 

шкільні іспити [6, с. 251–253]. 
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У перший період українського шкільництва особливо слід наголосити на 

значенні «Американського гуртка», члени якого прибули до США в 1895–1898 рр. 

Вони відіграли істотну роль на стадії становлення організаційного життя 

й безпосередньо вплинули на процес формування національного 

самоусвідомлення українців. Представниками цієї організації були молоді 

українські священики зі Львова, виховані на ідеях о. Д. Танячкевича та І. Франка, 

які після закінчення Львівської духовної семінарії вирішили присвятити всі свої 

сили праці поміж українськими поселенцями Північної Америки. Членами 

«Американського гуртка» були: о. Нестор Дмитрів, о. Микола Стефанович, о. Іван 

Ардан, о. Стефан Макар, о. Антон Бончевський і о. Микола Підгорецький, 

о. Павло Тимкевич. До них також долучився о. І. Констанкевич. Саме ця когорта 

освічених і національно свідомих священиків заклала підвалини як церковного, 

так і громадського життя українців у США. Зокрема, члени «Американського 

гуртка» очолювали освітній рух з організації українських шкіл, сприяли 

популяризації ідей часопису «Свобода», належали до переліку засновників 

авторитетної громадської організації «Українського Народного Союзу» (УНС, 

1894 р.), різних просвітніх організацій, братств [232, с. 405–406]. Таким чином 

українські священики стали тими провідниками, яких так гостро потребувала 

українська громада на початку свого буття в Америці. 

Безперечно важливими, на наш погляд, для поширення ідеї розвитку 

українського шкільництва в Америці стали народні віча: 1900 р. — у Джерсі Сіті, 

Н.Дж.; 1903 р. — у Йонкерсі, Н-Й.; 1904 р. — в Оліфанті, Па; 1905 р. — у Нью-

Йорку й Мак-Кіспорті, Па. Зокрема, на одному з таких зборів у Йонкерсі, Н-Й. 

(1903 р.) було ухвалено такі рішення: 1) зобов’язати батьків посилати на навчання 

дітей у публічну школу та давати можливість її закінчити; 2) відкрити українську 

бурсу в одному з великих міст Америки в 1904–1905 шкільному році [452, с.164]. 

За сприяння о. П. Тимкевича, 10 жовтня 1904 р. у Йонкерсі було відкрито 

першу українську бурсу (на зразок школи-інтернату). До цього навчального 

закладу приймали хлопців віком від десяти років. Плата за навчання була 

символічною й становила десять доларів на місяць. Учні бурси зранку відвідували 
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публічну школу, а у вільний час їх навчали релігії, Св. Письму, церковному співу, 

українській мові та літературі, українській історії та географії. Метою бурси було 

виховання національно-свідомої молоді. Як бачимо, бурса надавала основи 

українознавчої освіти. Проте, на жаль, розбіжність думок щодо доцільності бурси 

(побутувала думка, що вона лише дублює публічну школу), а також відсутність 

належної допомоги з боку української громади призвело до її ліквідації у 1907 р. 

[249, с. 135; 370, с. 330–331]. 

Аналізуючи загалом стан українського шкільництва в перший період, 

ми виокремили декілька причин, які негативно впливали на навчально-виховний 

процес у школах. Незважаючи на те, що українські школи працювали 

при багатьох парафіях, подекуди при громадських організаціях, рівень освіти 

в них залишався переважно низький. Основною причиною стала відсутність 

кваліфікованих педагогічних кадрів — у парафіяльних школах навчали переважно 

дяковчителі, зазвичай із недостатнім рівнем освіти [86]. 

Ще однією проблемою, яка впливала на якість освіти, була відсутність 

придатних для занять шкільних приміщень. На той час в Америці 

лише декілька українських громад мали власні шкільні будинки в таких 

містечках, як Лейзенрінг (1896 р.), Мейфілд (1899 р.), Пасейн (1899 р.), 

Оліфент (1903 р.), Маунт-Кармел (1904 р.). Здебільшого навчання відбувалося 

в темних, тісних церковних підвалах, навіть у приватних будинках, 

без відповідного методичного забезпечення. Крім того, гостро відчувалася 

нестача підручників, однак навіть ті, що були, не задовольняли сучасні вимоги 

щодо їх змісту та оформлення. Зазначимо, що всі підручники розробляли 

та друкували на Батьківщині й, зрозуміло, не враховували умов життя 

українських мігрантів в американському суспільстві. До цього слід додати 

брак скоординованих програм навчання та нерозробленість цілісної концепції 

виховання в українських школах. Проте, попри всі недоліки, українське 

шкільництво сприяло консолідації української громади, зростанню рівня 

освіченості українських дітей та української молоді, їх вихованню на засадах 

української культури та національних цінностях. 
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Ретроспективний аналіз джерельної бази засвідчує, що ситуація 

в українському шкільництві змінилася на краще після приїзду до США о. Сотера 

Ортинського (1907 р.) — першого єпископа української греко-католицької церкви 

в Америці. Призначений єпископ, добре розуміючи потреби українського 

шкільництва, розпочав реалізацію багатьох проєктів, які надали поштовху 

процесу реформування української освіти на Американському континенті. 

Зокрема, 15–16 жовтня 1907 р. (м. Нью-Йорк) відбулася конференція греко-

католицьких священиків, на якій було ухвалено декілька резолюцій, які сприяли 

подальшому розвиткові українського шкільництва, а саме: 1) при кожній парафії 

відкрити школу; 2) видати українсько-американський підручник і катехізис; 

3) створити духовну семінарію і при ній школу дяків; 4) призначити комісію 

із трьох священиків і двох дяків-вчителів для присвоєння вчителям кваліфікації. 

Ці ухвалені постанови було підтверджено на наступній конференції у Пітсбурзі 

10–11 грудня 1907 р. [370, с. 333–334]. 

За головування єпископа С. Ортинського у Філадельфії 15 вересня 1909 р. 

відбулася знаменна подія — перше всенародне просвітницьке віче, у якому взяли 

участь 113 делегатів, які репрезентували 47 громад із різних місцевостей країни 

[452, c. 164]. Учасники віче наголосили на необхідності реформування 

українських шкіл, а саме: удосконалення навчальних програм та планів, текстів 

підручників, методик викладання. На віче було ухвалено рішення створити 

товариство «Просвіта». Мета діяльності новоствореної організації — 

централізоване керування освітою як дорослих, так і дітей. У цьому контексті 

було ухвалено важливі рішення щодо освіти дорослих: 1) при кожній парафії 

започаткувати читальню; 2) при кожній читальні організувати курси 

для неграмотних; 3) відкрити вищу школу для дяків і вчителів, при якій створити 

курси з української історії й літератури для української молоді, що навчається 

в американській школі [370, с. 335]. Варто зазначити, що заплановані задуми, 

особливо щодо вищої освіти дорослих, так і не було реалізовано. 

Однак було б помилкою вважати, що шкільними справами опікувалася 

лише церква. Паралельно майже у всіх містах з компактним проживанням 
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українців функціонували «курси піднесення грамотності дітей та дорослих» [353, 

с. 132], вечірні школи при Українських народних домах та при різноманітних 

організаціях, відкривалися бібліотеки, читальні [454, с. 104]. Серед громадських 

організацій найпотужнішим був Український Народний Союз (УНС) [60, с. 182]. 

Ця громадська організація активно опікувалася освітою українських іммігрантів, 

зокрема фінансувала створення підручників для шкіл. 

Серед важливих фінансових ініціатив організації щодо підтримки 

українських шкіл варто відзначити створення шкільного фонду 1912 р. 

на XII конференції Українського народного союзу (УНС). Відповідно до рішення 

конференції, кожний член організації мав сплачувати в шкільний фонд щомісячно 

по три центи. До обов’язків новоствореного фонду належало: сприяння відкриттю 

нових шкіл, забезпечення їх необхідними підручниками та літературою, надання 

стипендій студентам. Цього ж року УНС почав видавати перший український 

журнал для дітей та молоді «Цвітка» [295, с. 110–111]. 

За результатами нашого дослідження, перший період українського 

шкільництва (хронологічні межі — від 1888 до 1912 р. ХХ ст.) ми визначаємо, 

як період закладання власної інфраструктури. Його можна окреслити в контексті 

таких параметрів: 1) українські священики стали першими, хто почали втілювати 

в життя ідею про створення власної шкільної системи на чужині; 2) відкриття 

українських шкіл сприяло розвиткові та консолідації національно-свідомої 

інтелігенції; 3) було створено перші громадські організації, які поряд із церквою, 

почали опікуватися справами освіти українців у США; 4) навчальний процес 

у школах було спрямовано на надання учням елементарних знань з української 

мови, літератури, історії, культури, релігії; 5) діяльність українських шкіл сприяла 

затриманню процесу асиміляції дітей українського походження серед 

американців. 

Разом із позитивним рисами, українському шкільництву на той час були 

притаманні й негативні вияви, а саме: 1) брак кваліфікованих вчителів; 

2) відсутність скоординованих програм навчання; 3) нерозробленість цілісної 

концепції виховання; 4) непристосованість приміщень для занять; 
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5) використання вчителями різних підручників, здебільшого з Батьківщини, 

що мали суттєві розбіжності в змісті та правописі. Однак, треба зазначити, 

що під кінець першого періоду становлення українського шкільництва в США 

намітився перехід від кількості до якості. Освітні діячі дійшли розуміння 

необхідності проведення реформи, на жаль, здійснені зусилля в цьому напрямі 

виявилися ефективними не повною мірою. 

Проведений аналіз уможливлює висновок, що другий період українського 
шкільництва в США охоплює 1913–1946 рр. ХХ ст., він визначався 

подальшими спробами реформування українського навчання. У 1913 р. з метою 

активізації процесу реформування українських шкіл, було засновано перше 

в Америці «Товариство руських греко-католицьких учителів» [466, c. 7]. 

Новостворена організація у 1914 р. почала видавати журнал «Рідна Школа». 

Основними напрямами видання стали: статті загально-педагогічного змісту, 

статті, присвячені проблемам професійно-педагогічної діяльності вчителів, дитяча 

секція. 

У своїй роботі організація надавала особливого значення підвищенню рівня 

професійності серед українських учителів: за ініціативи членів товариства було 

запропоновано запровадити для всіх учителів кваліфікаційні іспити. Перший 

екзамен для вчителів відбувся 4 червня 1917 р. Він містив питання з історії 

України, української мови, катехізису, історії греко-католицької церкви, 

релігійної та народної музики, методики викладання та шкільної гігієни. У 1918 р. 

Товариство руських греко-католицьких учителів надрукувало «Посібник 

для українських вчителів в Америці» й український буквар [198, с. 87–88]. 

Історико-педагогічний аналіз засвідчує, що Перша світова війна, 

яка розпочалася у 1914 р., змінила вектор устремлінь української громади 

в США. У зв’язку з подіями на Батьківщині питання освіти на початку 

20-х років XX ст. відійшли на другий план. Діаспору цікавило насамперед 

майбутнє України, становлення її незалежності. Захоплення багатьох 

організацій політикою призвело до їх відходу від справ освіти, занепаду 

народних домів, читалень і клубів. 
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Окрім того, у цей період розпочалася друга хвиля української імміграції 

до США (1922–1935 рр.). Ця імміграція, як і попередня, здебільшого походила 

із західно-українських земель. На східних землях, де владу захопили більшовики, 

виїхати з окупованих ними територій було майже неможливо. Крім економічних 

причин, що спонукали українців до еміграції раніше, тепер можна було додати ще 

й політичні. Внаслідок поразки в польсько-українській війні у 1919 р. такі землі, 

як Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся та Галичина відійшли 

до Польщі. На захоплених територіях почалися переслідування з боку польської 

влади тих українців, які брали участь у визвольній боротьбі проти поляків. 

Політика Юзефа Пілсудського (Pilsudski Józef Klemens), керівника Польської 

держави, була спрямована на повне знищення національно-свідомої верстви 

українського населення та на цілковиту полонізацію решти українців. За таких 

обставин більшість учасників військових дій, а саме Українські січові стрільці 

(УСС), вояки Української Галицької армії (УГА) та Української народної армії 

(УНА), вимушені були покинути Батьківщину й емігрувати за кордон. 

Особливість другої хвилі української імміграції, загартованої в боротьбі 

за незалежність, полягала в тім, що вона охоплювала національно-свідомих 

українців. Серед новоприбулих іммігрантів поряд із селянами був значний 

відсоток кваліфікованих робітників і підприємців. Отже, стартова можливість 

новоприбулих українців, порівняно з першою імміграцією, була набагато кращою. 

Крім того, імміграція відбувалася більш організовано, за безпосередньою 

підтримкою української громади в Америці, як матеріальною, так і моральною. 

Це значно полегшило та прискорило процес адаптації українців у новій країні 

поселення [198, с. 14–15]. 

Через події Першої світової війни та активну антинімецьку пропаганду, 

що розгорнулася в засобах масової інформації, в американському суспільстві 

спостерігались випадки негативного ставлення до німецьких іммігрантів, 

які поширилися також на представників інших меншин з Європи. 

Характерними явищами того періоду, з якими українцям довелося стикнутися 

після приїзду, були вияви шовінізму та упередженого ставлення з боку 
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радикально налаштованих американців. У черговий раз активізувався рух 

проти іммігрантів, широкого розповсюдження набув лозунг «Америка  — 

для американців!». У деяких штатах було заборонено громадське використання 

іноземних мов. Діти українських іммігрантів почали приховувати й соромитися 

власного походження, своїх батьків, які дуже часто не дуже добре володіли 

англійською мовою. Друге покоління українців, народжене вже  в США, 

намагалося забути власне коріння і якнайшвидше американізуватися. Якщо до 

зазначених вище обставин додати ще політику «плавильного казана», 

яку впроваджував уряд у міжвоєнну добу, то стає зрозумілим відчуження 

молодого покоління від культурного життя української громади та їх 

небажання відвідувати в цей період українські школи [324, с. 319]. 

Дослідження встановило, що справу української освіти в США в цей період 

активізувала організація «Об’єднання українських організацій» (ОУО — 

це політична організація, що була заснована 1922 р.). Зокрема, на четвертому 

конгресі «Об’єднання українських організацій», який відбувся 26 жовтня 1927 р., 

вчитель О. Стеткевич у доповіді на тему «Реорганізація української школи 

в Америці» запропонував об’єднати всі наявні школи при парафіях, українських 

громадах, товариствах, читальнях в єдину систему. Делегати схвалили цю 

пропозицію й ухвалили рішення щодо організації «Управи Рідної Школи 

в Америці», що мала на меті об’єднати всі школи навколо цієї новоствореної 

структури, розробити єдині навчальні плани, програми, методичні матеріали, 

підручники, сприяти підвищенню кваліфікації вчителів за допомогою спеціальних 

семінарів і курсів, а також запровадити обов’язкові кваліфікаційні іспити для всіх 

учителів, зокрема й для дяковчителів. Крім того, було ухвалено рішення 

започаткувати шкільний фонд, який мав поповнюватися з членських внесків, 

добровільних пожертв та коштом батьків, які сплачували по п’ятдесят центів 

на рік (ця сума не залежала від кількості дітей у родині). 

На Конгресі було ухвалено важливу резолюцію щодо засадничих виховних 

принципів і мети української школи в США. Наголосимо, що згідно резолюції 

українська школа мала стояти на національних підвалинах. Її мета — виховувати 
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дітей та українську молодь в США як свідомих членів американської держави, 

але водночас вони мають пишатися власним українським походженням, 

українською культурою та Батьківщиною своїх батьків і докладати зусилля 

щодо здобуття Україною незалежності [370, с. 340]. Якщо порівняти виховну мету 

українського шкільництва в США у різні періоди, то можемо дійти висновку, 

що відбувся значний поступ у цьому питанні: від невизначеності в першому 

періоді до чітко сформульованої дворівневої мети в другому. Зокрема, 

С. Романюк — дослідниця української діаспори — окреслила мету українського 

шкільництва в цей період як «двоєдину» [337, с. 82]. 

У 1928 р. «Управою рідної школи» було рекомендовано підручники 

для навчання в усіх українських школах, а саме: читанки М. Матвійчука  

(1–4 класи), географія С. Рудницького, історія І. Крип’якевича, пісенник 

Ф. Колесси [236; 237; 238; 239]. Більшість українських вчителів схвально 

сприйняли список нових підручників, рекомендованих для навчання «Управою 

рідної школи», проте її юрисдикцію над усіма школами вони відмовилися 

визнавати. Вчителі воліли самостійно контролювати та керувати навчально-

виховним процесом у школах, особливо це стосувалося дяковчителів, які мали 

власну вчительську організацію. 

Внаслідок суперечностей, що склалися між «Управою рідної школи» 

та педагогами, процес реформування української освітньої системи зупинився, 

більшість нагальних рішень, які були ухвалені на конгресі ОУО так і залишилися 

не реалізованими. 

У 1933 р. на шостому конгресі ОУО делегати одноголосно висловилися 

за проведення цілковитої реформи українського шкільництва з єдиною системою 

навчання, сучасними підручниками й вчителями українського походження 

та з американською освітою. Крім того, резолюція Конгресу зобов’язала провести 

перевірку шкільних приміщень та усунути за можливості всі недоліки [370, 

с. 341]. На жаль, українській громаді не стало сили як професійної, 

так і фінансової, для проведення таких глибинних реформ у системі українського 

шкільництва в США. 
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Поряд із українськими школами при різноманітних громадських 

організаціях у 30-ті рр. ХХ ст. продовжували функціонувати та розвиватися 

парафіяльні українські школи при католицьких церквах. У школах цього типу 

заняття відбувалися п’ять разів на тиждень з 4-ої до 6-ої вечора. Школи були 

однокласні або двокласні, викладав один вчитель для дітей різного віку. Молодші 

школярі навчалися читанню, письму та музиці українською мовою. Для дітей 

віком від 10 до 14 років до навчального плану було вміщено українську 

літературу, історію та географію України. Релігійне виховання було обов’язковим 

складником навчального процесу [464, с. 126]. Деякі школи пропонували уроки 

народних танців і вишивання, серед української еліти було доволі престижним 

навчити дітей практичним навичкам української культурної традиції. 

Слід наголосити про важливу роль, яку відігравали сестри-монахині ордену 

св. Василія Великого (сестри Василіянки) у релігійно-виховній та освітній 

діяльності українських поселенців. Перші монахині до США приїхали 1911 р. 

на запрошення єпископа С. Ортинського. Протягом наступних років їх діяльність 

була спрямована на організацію українських шкіл, бурс, академій, особливу роль 

приділяли організації сирітських притулків. Під патронатом Української Греко-

Католицької церкви (УГКЦ) 1911 р. у Філадельфії було створено перший 

притулок для дітей-сиріт. Сестри Василіянки взяли на себе обов’язок опікуватися 

українським сирітським притулком у Філадельфії: 1915 р. він мав змогу прийняти 

121 дитину. Надалі сиротинці для дітей почали відкриватися в інших містах 

країни, де була в цьому необхідність. Добре освічені сестри Василіянки навчали 

українських дітей в Америці катехізису, української мови та письму, українській 

культурі. У період літніх канікул сестри-монахині проводили для дітей курси 

з української мови, літератури, основ релігії. 

Аналіз джерельної бази засвідчує, що з приїздом другої хвилі іммігрантів 

активізувалось національне життя української громади, розпочався процес 

організації цілоденних шкіл при греко-католицьких церквах. Першу постійну 

цілоденну школу (раніше вже були невдалі спроби організації такого типу шкіл) 

заснував єпископ К. Богачевський 1925 р. у Філадельфії. Спочатку школа мала 
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назву «Св. Йосифа», згодом змінила назву на «Св. Василія». У 30-ті рр. єпископ 

К. Богачевський ініціював кампанію з організації цілоденних шкіл, зокрема було 

засновано школи в Пітсбурзі (1933 р.), Нью-Кенсінгтоні (1936 р.), Чикаго 

(1936 р.), Гемтремку (1936 р.), Ньюарку (1939 р.), Вотервліт (1940 р.). Крім 

того, 1931 р. було відкрито у Фокс Чейзі, шт. Пенсильванія, перша акредитована 

українська середня школа — Дівоча академія ім. св. Василія Великого. 

Аналогічну школу для хлопців було відкрито 1933 р. в Стемфорді, 

шт. Коннектикут США [198, с. 88; 468, с. 44–48]. 

У цілоденних школах навчання відбувалося англійською мовою 

за стандартною американською програмою. Українською мовою викладали 

лише такі предмети, як: українська мова, українська культура, релігія. Через те, 

що цілоденні школи перебрали на себе функції американських шкіл, 

українознавче навчання відійшло на другий план. У школах такого типу багато 

уваги приділяли релігійному вихованню, зокрема українському (східному) 

обряду, а викладали в них сестри Василіянки. У 1939 р. в українські цілоденні 

школи набирали від 22 учнів у Ньюарку до 156 — у Філадельфії [226, 

с. 82]. Українські цілоденні школи перебували під протекторатом українського 

єпископа у Філадельфії. Як бачимо, у 30-их рр. ХХ ст. розпочався процес 

зі створення цілоденних шкіл в США. Деякі українські парафіяльні школи 

при католицьких парафіях поступово стають цілоденними, з повноцінною 

навчальною програмою для учнів. Серед недоліків такого типу шкіл можна 

відзначити те, що навчання в них української мови було скоріше символічним, 

а в деяких школах українську мову взагалі не викладали. 

Крім українських шкіл при католицьких парафіях, функціонували також 

школи при православних церквах, з денною та вечірньою формами навчання. 

Організація українського шкільництва при Українській Православній Церкві 

в Америці (УПЦ) здебільшого розпочалося після Першої світової війни. 

Майже кожна православна громада мала свою школу, де викладали дяковчителі 

та священики. Проблеми з організації навчання в цих школах були подібними 

до проблем в українських католицьких школах. Це насамперед брак відповідних 
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приміщень, підручників, навчального матеріалу, низька кваліфікація викладачів, 

недостатня увага вивченню української мови. Парафіяльні православні школи 

перебували під патронатом Шкільної Ради при Консисторії УПЦ. Загалом 

у 1939 р. в США було 86 шкіл українознавства, з яких дяковчителі викладали 

у 56, Сестри Василіанки — у 18, сестри з Ордену Непорочного Зачаття — 

у 20 [198, с. 88; 228; 229]. 

Результати дослідження дають змогу зробити висновок, що на початку 

другого періоду становлення українського шкільництва в США особливу увагу 

приділяли підвищенню кваліфікації вчителів. Його гаслом стало: 

«професійність — перш за все». Для реалізації означеної мети було здійснено такі 

кроки: заснована перша професійна організація вчителів «Товариство руських 

греко-католицьких вчителів»; вперше відбулися екзамени для вчителів, згодом їх 

проведення стало традиційним; для підвищення своєї кваліфікації вчителі мали 

змогу відвідувати курси. 

У другій половині досліджуваного періоду намітилась тенденція 

з активізації громадського руху за реформи в українських школах. Цей рух 

очолила громадсько-політична організація «Об’єднання Українських Організацій 

в Америці». Було створено «Управу Рідної школи», запропоновано єдині 

підручники для навчання в усіх українських школах, відкрито спеціальні курси 

для підвищення професійного рівня вчителів. Вперше було визначено основні 

виховні цілі українського шкільництва в США. Зазначимо, що завданням 

українського шкільництва в діаспорі було не стільки дати освіту дітям, скільки 

збудити в них інтерес і любов до рідної культури, традицій, історії. Навчити 

українську молодь пишатися власним українським походженням. 

Проведене дослідження, дає змогу стверджувати, що з кінця 40-х рр. 
ХХ ст. починається третій період українського шкільництва в США. У цей 

період було зроблено конкретні кроки щодо координації зусиль української 

громади у сфері українознавчої освіти. 

Внаслідок соціально-політичної ситуації у світі, а саме початку Другої 

світової війни, призупинився на декілька років розвиток українського 
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шкільництва у досліджуваній країні. Проте після закінчення війни і з прибуттям 

нової хвилі емігрантів з України питання навчання та виховання в українському 

дусі постало перед українською громадою в США з новою силою [295, с. 111] 

[465, с. 85]. Загалом третя хвиля української еміграції на північноамериканський 

континент тривала з 1947-го до 1953 р. ХХ ст. До Сполучених Штатів Америки 

за різними даними емігрувало від 80 до 180 тис. українців (чверть із цього 

складала молодь шкільного віку) [127, с. 19–21; 227]. У порівнянні з двома 

попередніми хвилями української еміграції — третя хвиля новоприбульців 

охоплювала велику кількість національно-свідомої та творчої інтелігенції, серед 

яких були такі відомі науковці, як: Д. Дорошенко, Е. Жарський, І. Мірчук, 

І. Огієнко, В. Радзикевич, В. Січинський, Р. Смаль-Стоцький, М. Терлецький, 

Д. Чижевський. Своєю діяльністю вони сприяли розквітові українського 

політичного, громадського, культурного та релігійного життя в діаспорі. Зокрема, 

дали новий поштовх українському шкільництву в США. Через це з новою силою 

постало питання навчання та виховання дітей в українському дусі. Серед батьків 

був запит на те, щоб їхні діти мали можливість навчатися рідною мовою 

й за допомогою мови долучатися до культури та цінностей українського народу. 

У компактних місцях проживання українців, а саме в Детройті, Клівленді, Нью-

Йорку, Нью-Гейвені, Сірок’юс, Філадельфії, Чикаго та інших містах у 1949–

50-их рр. ХХ ст. почали відкриватися курси чи школи українознавства 

при українських громадських організаціях і товариствах. Крім того, 

процес організації нових українських шкіл при парафіях та цілоденних шкіл 

при українських церквах також інтенсифікувався [128, с. 46–53]. Як засвідчує 

аналіз джерельної бази, нова хвиля української імміграції активно влилась 

в українське життя в новій країні поселення. Зокрема, у цей час було засновано: 

Товариство «Учительська Громада», Товариство «Рідна Школа», Товариство 

«Самопоміч» (на сьогодні воно має назву Об’єднання Українців Америки (ОУА) 

«Самопоміч»), які своєю діяльністю піднесли справу українського шкільництва 

в США на більш високий щабель. Загальну статистику українських шкіл станом 

на 1950 р. при Українській Католицькій Церкві, при Українській Православній 
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Церкві, а також при українських товариствах і організаціях, розташованих 

у різних штатах США подано у Додатку Б. 

У 1953 р. українські католики утримували: 22 дитячі садочки, 131 початкову 

школу, 44 вечірні школи, 28 цілоденних шкіл, 5 вищих шкіл, 2 коледжі, малу 

та велику семінарії. Усі ці навчальні заклади утримувалися церквою 

безпосередньо за активної фінансової допомоги батьків. Загалом у всіх школах 

на той час вчилося 12,239 дітей та молоді [318, с. 51; 229]. Зауважимо, 

що до пріоритетних завдань українських шкіл при церквах належало 

не лише надання дітям знань обряду й основ релігійного виховання, а також 

забезпечення вихованням національного спрямування, що містило усвідомлення 

та гордість за власне українське походження, знання традицій українського 

народу, його багатовікової культури. 

Поряд із парафіяльними та цілоденними школами при церквах у цей період 

постають окремі суботні чи недільні школи українознавства. Основним завданням 

цих шкіл було дати учням різнобічні знання про Україну, виховати їх 

в українському дусі. Для досягнення цієї мети в школах українознавства 

викладали такі предмети: українська мова, українська література, історія, 

географія та українська культура, у деяких школах — релігія. Перша суботня 

школа українознавства при Товаристві «Самопоміч» у Нью-Йорку була заснована 

в 1949 р.: учителі найперше організували вечірні курси, які згодом були 

перейменовані в школу українознавства. Першими вчителями курсів були 

професор С. Стецик та професор М. Кокольський. У 1950 р. в школі викладали 

15 вчителів і навчалися 82 учня. Першим директором школи став професор 

К. Кисілевський — науковець, автор підручників з української мови та літератури 

для шкіл українознавства. Навчання в школі українознавства при ОУА 

«Самопоміч» проводили за програмами європейської гімназії з посиленою увагою 

на українознавство [207]. 

Дослідження виявило, що в післявоєнний період українське шкільництво 

зазнало суттєвих змін, а саме: школи українознавства спочатку мали по одному 

чи два класи (відділи), з часом вони збільшилися до 8-ми, або навіть 11-ти, 
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12-ти класів. Викладали в таких школах вже не священики, а кваліфіковані 

педагоги. Детальну інформацію з організації викладання навчальних предметів 

з 1-го до 12-го класу подано в Додатку В.1, на прикладі школи українознавства 

в Сірак’юc, шт. Нью-Йорк. Окрім того, у Додатку В.2 подано характеристику 

роботи цієї школи за 1954–1964 рр. Отже, перші школи українознавства почали 

з’являтися в 1949–1950 рр. у Клівленді, Нью-Йорку, Нью-Гейвені, Філадельфії, 

Чикаго, та цей рух поширився на інші міста в усіх штатах США, де українські 

громади компактно проживали [218, с. 50–52; 359, с. 9–14]. 

14–15 березня 1953 р. в Нью-Йорку відбувся освітній з’їзд, на якому було 

засновано «Шкільну Раду» під протекторатом Українського Конгресового 

Комітету (надалі УККА). Було обрано управу, до складу якої ввійшли: проф., 

док. Е. Жарський — голова; В. Лотоцький — заступник голови; М. Лисогір — 

секретар; Б. Романенчук — видавничий референт; док. В. Калина — фінансовий 

референт. Це була важлива, навіть переломна, подія для подальшого розвитку 

українського шкільництва в Америці. Серед резолюцій, що були ухвалені 

на з’їзді, зокрема, можна відзначити такі: «Американські українці мусять зберегти 

українську мову і не сміють відриватися від культури своїх батьків, бо тільки тоді 

стануть повноцінними та корисними громадянами нової батьківщини… Основою 

виховно-навчальної праці шкіл українознавства мають бути цінні високовартісні 

культурні надбання, що їх створив український народ протягом століть свого 

існування» [128, с. 46]. Отже, світоглядним підґрунтям українського шкільництва 

в США стали національні цінності українського народу. На з’їзді було визначено 

мету шкіл українознавства, яка полягала в збереженні «американськими 

українцями» української мови та української культури [128, с. 46]. Вважаємо, 

що плекання власної національної ідентичності, повага до власних коренів, 

знання культури, самобутніх традицій, релігії українського народу допомагало 

молодій людині краще пізнати себе, стати особистістю, а отже й повноцінним 

громадянином нової батьківщини — США [67; 90]. 

До завдань Шкільної Ради при УККА належали: координація навчання 

в школах українознавства, розроблення єдиних програм навчання та виховання 
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для всіх шкіл українознавства, видання букварів, підручників, методичних 

рекомендацій для вчителів, проведення наукових конференцій, семінарів, курсів 

для вчителів, налагодження та підтримка контактів зі всіма українськими 

школами як у США, так і в інших країнах світу. Зазначимо, що з середині 50-х рр. 

ХХ ст. в школах українознавства були запроваджені випускні іспити («матура»). 

Проведення «матуральних» іспитів в школах українознавства контролювала 

Шкільна Рада. 

Перший голова Шкільної Ради був Едвард Жарський (1953–1954 рр.). Його 

наступником був Володимир Калина (1954–1961 рр.), потім знову Е. Жарський 

(1961–1977 рр.), пізніше — Роман Дражньовський (1977–1983 рр.), Євген 

Федоренко (1983–2016 рр.), Юрій Гаєцький (2016–2019 рр., з 2019 р. почесний 

голова), а від 2019 р. і дотепер — Володимир Боднар. Шкільна Рада займалася 

видавничою справою, зокрема видавала власний журнал «Рідна Школа», 

який успішно виходить донині [279]. Отже, Шкільна Рада при УККА — 

це громадська організація, що координує та сприяє розвиткові українознавчої 

освіти, а саме українського шкільництва в США. 

У 1963–1964 шкільному навчальному році Шкільна Рада мала 

62 зареєстровані школи українознавства: із них п’ять — 11-ти класові, а решта — 

8-ми класові. При деяких школах були садочки та підготовчі класи. 

Після закінчення 11-річної школи українознавства учні складали кінцеві іспити, 

так звану «велику матуру». Зауважимо, що кінцеві іспити в школах відбувалися 

за Правильником іспиту зрілості, розробленим і виданим Шкільною Радою УККА 

в цей період. У разі успішного складання іспитів учні отримували двомовні 

свідоцтва. У деяких університетах Америки на підставі цих свідоцтв студентам 

зачисляли кредити на українську мову [359, с. 12]. 

Дослідженням установлено, що з відкриттям шкіл українознавства 

при товаристві «Рідна школа» та інших товариствах зросла потреба в підручниках 

для цих шкіл. Так К. Кисілевський — організатор і директор першої школи 

українознавства в Нью-Йорку — у 1961 р. уклав «Хрестоматію з української 

літератури для шкіл і курсів українознавства», за якою навчаються учні 
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й сьогодні, а 1962 р. він написав серію підручників для початкових і середніх 

класів — від Букваря до «Української читанки для 6 року», які Шкільна рада 

перевидавала багато разів. Серед найбільш успішних можна також відзначити 

читанку для молодших школярів «Золоті ворота» (1958 р.) [270], яку уклала Марія 

Овчаренко, її теж перевидавали багато разів. У 1958 р. Шкільною Радою УККА 

було видано підручник для шкіл українознавства Едварда Жарського «Природа 

України». Доктор Е. Жарський присвятив себе багаторічній праці на ниві 

українського шкільництва в США, зокрема розвитку теорії педагогіки. Був 

головою Шкільної Ради УККА, за його керівництва та безпосередньою участю 

в Америці було розроблено у 1960 р. «Програми навчання і виховання» для шкіл 

українознавства [316]. Доцільно зазначити, що із запровадженням 

централізованого керівництва українським шкільництвом поряд із кількісним 

зростанням шкіл і відповідно кількості учнів, також зросла і якість навчання. 

Цьому сприяли розроблені для усіх предметів (українська мова, українська 

література, географія, історія) навчальні програми. 

Крім організаційної, методичної, видавничої діяльності, Шкільна рада 

при УККА виконувала функцію контролю, яку було покладено на педагогічних 

дорадників, або інспекторів шкіл. За кожною школою закріплявся інспектор. 

До кола його професійних обов’язків належало: протягом усього шкільного року 

спостерігати за навчально-виховною діяльністю школи, надавати методичну 

допомогу вчителям, здійснювати контроль за діяльністю керівництва 

та педагогічного колективу, приймати участь у «матуральних» іспитах, 

тобто всіляко допомагати школі у її навчально-виховній діяльності. 

Поряд із школами українознавства на території США в 60-х рр. 

функціонували дошкільні заклади, які мали назву «світлички». У 1965 р. 

згідно з рішенням Шкільної ради УККА та Союзу українок Америки (СУА) 

(1925 р. — рік заснування організації) нагляд за дитячими світличками було 

передано відділам СУА. У 70-х рр. під патронатом відділів СУА 

нараховувалося 26 дитячих світличок (близько 400 дітей). Загальна кількість 

світличок, якими опікувались різні українські організації у цей період — 34, 
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кількість дітей — 500, кількість вчителів — 50 [287]. Дошкільним вихованням 

опікувалися також українські церкви: вони мали 22  садочки. При школах 

українознавства у системі Шкільної ради УККА було відкрито 6 

передшкільних класів, а також було створено комісію у справах дошкільної 

освіти [279, c. 51]. 

Слід зауважити, що в цей період в США почали відкриватися вищі 

українські освітні інституції, зокрема Український Технічний Інститут (УТІ — 

заснований 1954 р.), при якому були курси українознавства, на яких викладали 

українську мову та літературу, українську історію. Отже, УТІ в Нью-Йорку, 

вперше реалізував ідею українознавчого навчання на вищому університетському 

рівні [342, с. 57–59]. Серед інших українських інституцій, які функціонували 

в США в зазначений період, можна відзначити Український Інститут Америки 

в Нью-Йорку (Ukrainian Institute of America), який, зокрема, фінансував 

різноманітні програми з україністики. 

Окрім того, до справи виховання дітей українських іммігрантів були 

долучені різноманітні молодіжні організації: Пласт (Plast — українські 

бойскаути), СУМ (SUMA — спілка української молоді Америки) (перші осередки 

СУМ в Америці з’явилися 1948 р.), ОДУМ (ODUM — організація демократичної 

української православної молоді), Ліга українських католиків та інші. 

Ці молодіжні організації, які мали досить розгалужену систему в усій країні, 

опікувалися справами виховання дітей та молоді українського походження 

в українському дусі. При них були українські школи, вони також активно 

фінансово допомагали вже наявним школам при українській громаді [66]. 

У 1967 р. в Нью-Йорку відбувся Перший світовий конгрес вільних українців 

(СКВУ), для проведення якого протягом десяти років вели плідну підготовчу 

роботу серед освітян української діаспори в усьому світі. На конгресі було 

схвалено в цілому проєкт Української виховної системи в діаспорі, що окреслив 

засадничі, світоглядні орієнтири виховання молоді в українському дусі. 

На сьогодні Світовий Конгрес Українців (від 1993 р. має таку назву) об’єднує 

майже 140 організацій в усьому світі — це міжнародна координаційна надбудова 
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українських громад у діаспорі. У 2018 р. СКУ набув статусу учасника 

міжнародної неурядової організації в Раді Європи [312]. 

Загалом наприкінці третього періоду українознавчим навчанням було 

охоплено понад 29 тис. дітей та молоді. Зокрема, Шкільна рада УККА 

нараховувала 76 шкіл, з понад 5 тис. учнів і навчали в них 400 вчителів [400]; 

Шкільна рада УПЦ в США охоплювала 38 шкіл українознавства (1 300 учнів) 

та 43 недільні школи (2 тис. учнів); три українські католицькі єпархії в США 

нараховували 30 цілоденних парафіяльних шкіл, 257 — суботніх відділів 

з навчанням предметів українознавства та релігії, 22 — садочки, понад 

20 тис. дітей. [111, с. 88]. У всіх середніх школах українська мова була 

обов’язковим предметом. Однак українознавча освіта була краще поставлена 

в суботніх школах українознавства, ніж у цілоденних приватних школах. Отже, 

характерною рисою третього періоду стало збільшення кількості українських 

шкіл, як при УКЦ Америки, так і при українських організаціях і товариствах. 

Важливим здобутком третього періоду визнано також заснування Шкільної Ради 

при УККА як центрального координаційного центру приватного українського 

шкільництва в США [204]. 

У процесі дослідження встановлено, що створення «Шкільної 

ради при УККА» як координаційного органу для українських шкіл, 

без перебільшення можна назвати революційною подією на освітянській ниві 

української громади в США. У 60-х рр. ХХ ст. Шкільною Радою при УККА було 

видано навчальні програми для всіх предметів, які викладали в школах 

українознавства, а також сучасні шкільні підручники та методичні рекомендації 

для вчителів. Наприкінці третього періоду на Першому світовому конгресі 

вільних українців було ухвалено проєкт Української виховної системи в діаспорі, 

який став ціннісним дороговказом у вихованні української молоді зарубіжжя. 

Наступний, четвертий період розвитку українського шкільництва, 
тривав з 1970 до 1990 р. ХХ ст. У цей час різноманітні форми навчання, 

що застосовували в Америці для дітей українських іммігрантів, відіграли важливу 

роль у вихованні та навчанні молоді мови, історії та культури власних 
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предків. Українською громадою, як ми вже зазначали раніше, було започатковано 

три типи шкіл: українські католицькі школи; суботні школи українознавства; 

недільні школи при УПЦ. 

У 1970-х рр. функціонувало п’ятдесят чотири початкові парафіяльні школи 

(Українські католицькі школи), шість середніх шкіл та два коледжі. Загалом 

навчанням було охоплено приблизно 16 тис. учнів [482, c. 38]. У цих школах 

намагалися синтезувати знання з релігії, релігійного обряду та власного етносу, 

тобто приділяли насамперед увагу мові, релігії, традиціям українського народу. 

До другого типу шкіл належали суботні, у яких зміст програм навчання 

складався із українських предметів: українська мова, українська література, 

історія та географія України, українська культура, іноді викладали релігію. 

У 1970-х рр. функціонувало п’ятдесят суботніх шкіл українознавства, у яких 

викладало 206 вчителів і навчалося 3 700 учнів [482, с. 38–39]. Для поліпшення 

роботи шкіл, зокрема для їх фінансування та виплати зарплати вчителям, 

створювали спеціальні батьківські комітети. 

Українська православна церква мала власну мережу недільних 

та українознавчих шкіл (1986–87 рр. загалом шкіл — 34). У недільних школах 

здебільшого акцент робили на релігійній освіті, у деяких — давали знання 

з української мови, історії, співу. Приблизно 80 % українських ортодоксальних 

церков мали в цей час власні школи й опікувалися навчанням та вихованням 

дітей. Українські школи при Українській Православній Церкві 

підпорядковувалися Шкільній Раді при Консисторії УПЦ [86]. 

Варто зазначити, що на розвиток українського шкільництва в США 

безумовно впливала політика уряду країни, яка була направлена на асиміляцію 

новоприбулих іммігрантів. Хоча формально було проголошено право кожної 

етнічної меншини на розвиток власної мови та культури. Зокрема, у деяких містах 

США в 70-х рр. на основі кваліфікаційних екзаменів з української мови 

для молоді з’явилась можливість отримати кредит у старшій школі (High school) 

і коледжі. Окремі державні школи у Філадельфії пропонували можливість 

організації українських класів, проте така державна підтримка двомовної освіти, 
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була скоріше винятком. Філадельфію вважали на той час центром інтелектуальної 

американської України. Отже, зазначимо, що в двадцяти коледжах США надавали 

можливість вивчення таких предметів, як українська мова, література та курси 

історії. Крім того, в університеті Гарварду було створено кафедру 

українознавства, функціонували регулярні програми з українського навчання, 

а також — літні українські курси, на яких у середньому навчалося від 50 

до 100 студентів [304; 480]. 

Як свідчить проведений аналіз, українознавча освіта найкраще була 

поставлена в суботніх школах українознавства. Шкільна Рада при УККА була 

центральним органом з менеджменту шкіл українознавства. Мережа шкіл 

українознавства охоплювала всі міста поселення українських іммігрантів у США. 

Обов’язковими предметами для навчання  були українська мова та література, 

історія України, географія України та українська культура. У деяких школах 

викладали також релігію, але вона не була обов’язковим предметом. Діти (від 6 

до 17 років) відвідували школу кожної суботи, де вони навчалися переважно від 9 

ранку до 13 години дня. Після опанування повної українознавчої програми учні 

складали кінцеві іспити («матуру»). Деякі американські університети 

зараховували навчання в школі українознавства, надаючи студентам мовні 

кредити [122]. 

Повна програма навчання в школах українознавства була розрахована 

на 12 років: 33 суботи на рік по 5–6 годин щотижня, загалом за 12 років 

близько 1580 навчальних годин [317]. Для перевірки навчального процесу школи 

періодично відвідують педагогічні дорадники (або інспектори) від Шкільної Ради. 

У 1981 р. Шкільною Радою УККА за керівництва Є. Федоренка було видано 

нову програму навчання для шкіл українознавства, яка є чинною із відповідними 

змінами та доповненнями й до сьогодні. Крім обов’язкових предметів, 

викладають також такі дисципліни, як релігія, фольклор, танці, спів та ремесло 

(за наявності вчителя та за запитом батьків). Окрім того, щороку проводять 

різноманітні шкільні свята, що мають важливе виховне значення, а саме: День 

Незалежності та Соборності України, Шевченківські дні (крім того, святкування 
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присвячені видатним діячам культури та героям національно-визвольних змагань 

українського народу), Листопадове свято, свято св. Миколая, Різдво, День Матері, 

свято закінчення шкільного року, театральні вистави, вечори показу учнівських 

досягнень, поетичні вечори, ярмарки тощо. 

Результати аналізу джерельної бази дають змогу констатувати, 

що основними проблемами та завданнями в освітній сфері української 

діаспори цих років, зокрема, були: брак кваліфікованих вчителів, необхідність 

посилення мережі українських шкіл у країнах поселення, важливість 

активного залучення української громади до справ виховання та навчання 

української молоді, а також необхідність розбудови українських наукових 

установ і вишів. У доповіді на Пленарній Сесії ІІІ Конгресу СКВУ О. Коваль 

— український громадський діяч — наголосив на тому, що виховна політика 

в діаспорі має базуватися на фундаментальних духовних цінностях, якими 

є «Бог і Україна». Саме виховання в дітей та молоді «любові до української 

книжки» він визначив суттєвим засобом плекання духовних цінностей 

українського народу [170, с. 2]. 

Проведений аналіз засвідчив, що виховна стратегія розвитку українського 

шкільництва в США в цей період не зазнала кардинальних змін. Відповідно 

до статуту Шкільної Ради при УККА, ухваленому Загальними зборами Шкільної 

Ради й Централлю Опікунів, які відбулися 21-го червня 1980 р. в Клівленді, 

зокрема, були визначені основні завдання цієї громадської організації, а саме: 

«виховувати молодь на етично-моральних засадах, сприяти усвідомленню 

та зміцненню почуття приналежності молоді українського походження 

до українського народу, й водночас виховувати цю молодь на добрих 

громадян США» [367]. На думку американського дослідника Б. Цимбалістого, 

сучасне покоління американців українського походження «не мусять вибирати 

одну чи другу культуру і тим самим попадати в конфліктну ситуацію; вони 

можуть акцентувати обидві, в переконанні, що це дає їм перевагу та їх збагачує» 

[419, с. 26; 420]. Отже, ми бачимо, що й надалі зберігалась двовекторність 

виховної стратегії розвитку українського шкільництва в Америці. 
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Серед пріоритетних завдань, які були покладені на Шкільну Раду 

при УККА — організація та забезпечення підготовки вчителів для українських 

шкіл у США. Починаючи з 1985 р., Шкільна Рада започаткувала щорічні 

двотижневі курси для вчителів, які проводили в українському культурному центрі 

«Союзівка» м. Кергонксон, шт. Нью-Йорк. У 1985 р. проведення перших курсів 

щодо підвищення кваліфікації для вчителів шкіл українознавства профінансував 

Український Народний Союз. Учасниками курсів стали 18 вчителів. Отже, 

починаючи з 1985 р. й дотепер, щороку влітку на «Союзівці» проводять 

двотижневі курси для вчителів і директорів шкіл українознавства. На курсах 

читали лекції з українознавчих предметів відомі науковці з діаспори та з України, 

вчителі шкіл з достатнім досвідом викладання. Зокрема, у різні роки 

на двотижневих курсах викладали: В. Боднар (історію України, лекції «Риси 

українського народу»), Ю. Гаєцький (історію України), Т. Гунчак (історію 

України), Е. Жарський (географію України), Б. Корчмарик (історію України), 

П. Маляр (українську мову та літературу), І. Мірчук (культура та мистецтво 

України), Є. Федоренко (українську мову та літературу). [57, с. 24–25; 251; 279; 

406, с. 19–20]. 

Крім того, кожного року Шкільна Рада при УККА організовує регіональні 

учительські конференції, а кожні два роки відбуваються Крайові Учительські 

з’їзди. Всі ці заходи, що запровадила Шкільна Рада в цей період, безперечно 

покращили ситуацію щодо підготовки вчителів та підвищення рівня викладання 

в школах українознавства в США [80]. 

Проте, починаючи з середини 70-х років і до кінця 1980-х років, кількість 

учнів в українських школах почала значно зменшуватися. Основними причинами 

цього стала поступова асиміляція українців і розширення географії мешкання 

українських родин, тобто розпорошеність українців по всій території США. Усе 

менше залишалось родин, які плекали рідну мову вдома й намагалися передати її 

своїм дітям. Данні, подані в Енциклопедії українознавства [124; 145], свідчать, 

що, якщо в 1965 р. — 18 тис. дітей було охоплено якоюсь формою 

українознавчого навчання, у тому числі й релігії, то в 1985 р. їх кількість 
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зменшилась до 8 тис. Зокрема, суботніх українознавчих шкіл у 1985 р. було 30, 

із них 19 — з повною програмою навчання від 1 до 11 або 12 класи, у яких 

навчалося 2100 учнів [229, с. 386]. Ця тенденція збереглася до початку 90-х років, 

хоча наприкінці періоду ситуація вже стабілізувалася. 

У процесі дослідження встановлено, що виразною ознакою першої частини 

четвертого періоду розвитку українського шкільництва в США стало суттєве 

зменшення кількості українських шкіл у порівнянні з попереднім періодом, 

що насамперед було обумовлено асиміляційними процесами в середині 

української діаспорної спільноти. Зменшення кількості українських шкіл було 

властивим для віх типів шкіл, які функціонували на території США. 

З’ясовано, що регрес у системі українознавчої освіти в США призвів 

до виведення на новий рівень питання підготовки вчителів у приватному 

шкільництві при Шкільній Раді й, як наслідок, покращення рівня навчання 

та виховання в українських школах. Отже, серед здобутків періоду, доцільно 

відзначити такі, як: системне вирішення Шкільною Радою при УККА питання 

підвищення фахового рівня вчителів та педагогічних працівників для шкіл 

українознавства, оновлення навчальних програм і перевидання підручників 

для шкіл українознавства. Крім того, у цей період почала відбуватися зміна 

генерації вчителів і тому ініціатива Шкільної Ради щодо заснування курсів була 

назрілою й актуальною [293, с. 29–30]. 

Після набуття Україною незалежності розпочинається п’ятий період 
українського шкільництва США (1991–2020 рр. ХХI ст.), що триває й досі. 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми засвідчує, 

що з проголошенням Україною незалежності активізувалось національно-

культурне життя української громади в США, важливим аспектом якого було 

українське шкільництво. Зокрема, у 1992–1993 н. р. шкіл українознавства 

під керівництвом Шкільної Ради в США було 27, учнів — 2 080, вчителів — 

299 та 12 катехітів (викладали в школах релігію) [219, с. 33–39]. Наразі 

в 2002–2003 н. р. функціонувало вже 35 шкіл українознавства, 

під керівництвом Шкільної Ради при УККА. Кількість учнів — 2 650, 
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кількість вчителів — 400 [279, с. 55]. Серед пріоритетних завдань, які постали 

перед Шкільною Радою в зазначений період було налагодження співпраці 

з Україною, зокрема з Міністерством освіти і науки України, іншими 

освітніми та науковими інституціями. Отже, питання взаємодії 

та на налагодження зв’язків з Україною, разом із координацією навчання 

в українських школах, розробленням навчальних програм, видавництвом 

освітнього журналу «Рідна школа», підручників та  методичних матеріалів, 

проведення конференцій і курсів для вчителів було важливою частиною 

роботи Шкільної Ради в США [408, с. 1–4]. 

Дослідження виявило, що однією з тенденцій п’ятого періоду 

є викладання в українських школах США вчителів з України, так званої 

четвертої хвилі еміграції. Вчителі з України становлять майже 50 % 

від загальної кількості педагогів у школах українознавства [183, с. 291]. Крім 

того, особливістю цього періоду є те, що в системі українського шкільництва 

переважають вчителі середньої та молодої генерації, які народились в Америці, 

деякі з них випускники шкіл українознавства. Ці вчителі мають вищу освіту, 

добре методично підготовлені та націлені на постійне підвищення власного 

рівня, зокрема у сфері українознавчих дисциплін та сучасних методик 

викладання [148]. 

Для підвищення рівня підготовки вчителі шкіл українознавства мають 

можливість навчатися на різноманітних курсах підвищення кваліфікації, зокрема 

на двотижневих курсах на «Союзівці» в м. Кергонксон, Нью-Йорк; літніх курсах 

при Гарвардському університеті (США); курсах при Києво-Могилянській академії 

(м. Київ, Україна); курсах при Українському католицькому університеті (м. Львів, 

Україна). Наприклад, Гарвардський український літній інститут (HUSI) пропонує 

сім тижнів інтенсивного акредитованого університетського навчання 

українознавства. Літня школа Києво-Могилянського університету пропонує 

чотиритижневу програму з українознавства, яка містить курси української мови, 

літератури, історії, культурології та традицій. Отже, галузь підвищення 

професійної компетентності учителів української діаспори в США зазнала змін, 
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що призвело до розширення можливостей для педагогічних працівників 

в отриманні відповідних українознавчих знань як в США, так і в Україні. 

Постійному вдосконаленню підготовки освітніх працівників в системі 

українського шкільництва в США сприяють також учительські з’їзди, 

що постійно відбуваються за головування Шкільної Ради при УККА, науково-

методичні конференції, симпозіуми, семінари, літні школи [56]. 

У жовтні 2016 р. м. Кергоксон шт. Нью-Йорк відбувся з’їзд Шкільної 

ради при УККА та Всеамериканська вчительська конференції шкіл 

українознавства. На цих освітніх заходах було визначено основні завдання 

для Шкільної Ради на майбутнє, серед яких: організація нових українознавчих 

шкіл у США; сприяння підвищення якості навчання та викладання в школах 

українознавства; посилення та налагодження зв’язків Шкільної 

ради з Міністерством освіти України; удосконалення навчальних програм, 

посібників, підручників [187]. 

На думку української дослідниці С. Романюк, наявна розгалужена система 

українознавчої освіти в США відіграє важливу роль у «збереженні етнічної 

ідентичності та культурної самобутності американців українського походження» 

[337, c. 47]. Як ми вже зазначали раніше, найкраще навчання з українознавства 

поставлено в школах українознавства під керівництвом Шкільної 

Ради при УККА. Ця тенденція й надалі зберігається у досліджуваному періоді. 

Відповідно до програм Шкільної Ради викладають такі предмети, як релігія, 

українська мова, українська література, історія, культура та географія України. 

Навчальний рік розділено на три семестри. Після закінчення кожного триместру 

учні складають іспити. Після закінченню 11 або 12 років навчання учні складають 

матуральні іспити з української мови, літератури, історії, культури та географії. 

Випускники шкіл українознавства можуть використовувати свої бали, які вони 

отримали на кінцевих іспитах під час вступу до навчальних закладів США. Деякі 

американські університети визнають дипломи шкіл українознавства 

та зараховують кредити іноземної мови, є ті, що зараховують кредити 

після відповідних іспитів [83]. 
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Серед проблем, які мають школи українознавства за кордоном — брак 

сучасних технологій та сучасних підручників. Українське шкільництво зарубіжжя 

потребує підручників для дітей та молоді українського походження, здебільшого 

представників із мішаних сімей, для яких українська мова є іноземна: вони мають 

бути добре ілюстрованими, мати стислий і доступний виклад. Для розв’язання 

зазначених проблем, українській діаспорі необхідна допомога від України. 

Прикладом сучасного підходу до навчання української мови як іноземної є серія 

підручників «Яблуко», розроблена українськими фахівцями для англомовних 

дітей та молоді. Необхідно наголосити, що серія підручників «Яблуко» — 

це перші підручники з української мови, розроблені за оксфордськими 

стандартами вивчення мови як іноземної. Серія підручників має три рівня: 

базовий, середній і вищий, їх створено за новітньою комунікативно 

зорієнтованою методикою викладання мови як іноземної. Ці підручники 

з навчання української мови, що були видані Українським Католицьким 

Університетом у Львові безпосередньо використовуються в українському 

шкільництві в США. Отже, питання забезпечення шкіл українознавства 

сучасними підручниками, наочними та методичними засобами навчання 

є актуальним, і для успішного його вирішення необхідна подальша співпраця 

з Україною [76]. 

У процесі дослідження встановлено, що в цей період перелік українських шкіл 

при УКЦ в Америці та УПЦ в Америці має тенденцію до зменшення, натомість 

кількість шкіл українознавства при Шкільній Раді має усталену кількість 

й коливається від 40 до 48. Сучасний стан українського шкільництва в США, а саме: 

укараїнознавчі школи при Шкільній Раді, українські школи та програми при УКЦ і 

УПЦ США (дивись Додатки Г, Таблиця Г.1, Г.2, Г.4). Та все ж основною проблемою 

українського шкільництва в США в умовах сьогодення є постійне зменшення 

кількості учнів, викликане такими чинниками, як спад народжуваності в українських 

сім’ях, зростання чисельності змішаних подружжів, асиміляційні тенденції. 

Аналіз матеріалів дослідження дає змогу стверджувати, що основна мета 

українського шкільництва зазнала трансформаційних змін: від освітньої, 
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на початку заснування перших парафіяльних шкіл (надання учням елементарних 

знань з української мови, літератури, історії та географії України) до світоглядно-

виховної — збереження етнічної та культурної ідентичності дітей та молоді 

українського походження засобами мови, традицій, релігії та культури. 

Зауважимо, що мова в цьому випадку набуває символічно-ціннісного значення. 

Важливою характеристикою виховних спрямувань українознавчої освіти 

в зазначений період у США є формування у молодих поколінь любові до України, 

а саме прищеплення їм любові до української мови, літератури, історії, культури 

та мистецтва. 

На сьогодні завдання української школи в діаспорі — навчати й виховувати 

молодь українського походження в українських традиціях та поширювати знання 

української мови, літератури, культури, географії й історії з метою забезпечення 

зв’язку поколінь і передання духовних, культурних та інтелектуальних надбань 

українського народу. Питання власної ідентичності, ставлення до української 

етнічної групи, її культури впродовж різних еміграційних хвиль зазнавало змін 

і трансформацій. Якщо друге покоління іммігрантів (так звані сини) намагалися 

поспішно американізуватися, свідомо відкидали культурно-етнічну спадщину 

батьків, то покоління онуків виявляло інтерес та зацікавленість до питання свого 

походження, національних цінностей, традицій та культури українського народу. 

В американському суспільстві ідея «плавильного казана» залишилася 

в минулому і на перший план в сучасних умовах постає ідея збереження 

індивідуальності кожної етнічної групи. Отже, знання, а не забуття власних 

коренів, повага до культурних надбань власних предків допомагає 

не тільки у процесі самопізнання молодої людини, а й сприяє збагаченню 

американського суспільства, через трансляцію й ознайомлення його 

з елементами української культури. Крім того, діти та молодь українського 

походження, які пройшли через систему українознавчого навчання, сприяють 

поширенню інформації про Україну, формуванню позитивного образу України 

та українців серед представників різних національностей, що  мешкають у США 

та у світі. 
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У процесі дослідження було проаналізовано ідеали та цілі українського 

шкільництва в різні періоди. Необхідно зазначити, що візія розвитку виховної 

політики українців поза межами Батьківщини, зокрема «виховного ідеалу 

українців діаспори», потребує перегляду та осучаснення. При СКВУ діє 

Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР), яка координує 

освітньо-виховний процес української діаспори та підтримує українське 

шкільництво у світі.  

У 90-р. ХХ ст. на нарадах СКВОР виникла дискусія щодо необхідності 

осучаснення, ухваленого в 1967 р. «виховного ідеалу українця в діаспорі». 

Проте, на жаль, незважаючи на актуальність цього питання, воно не мало 

подальшого розвитку й не було реалізовано на практиці [48]. На наш погляд, 

розв’язання цієї проблеми можливо досягти спільними зусиллями вітчизняних 

та зарубіжних науковців із залученням провідних освітніх діячів як української 

діаспори, так і України. 

Історико-педагогічний аналіз засвідчує, що переломні події в Україні 

2014 р., а саме Революція Гідності, відбилися на українській громаді в США. 

Серед дітей та молоді українського походження спостерігається національне 

піднесення, що у свою чергу сприяло збільшенню кількості учнів в українських 

школах США. Українська діаспора в США активно підтримує Україну в умовах 

російсько-української гібридної війни, зокрема, учні та батьки систематично 

збирають гроші на допомогу українській армії, на лікування та реабілітацію 

українським військовим, проводять різноманітні заходи, ярмарки, флешмоби 

на підтримку України. Доцільно наголосити, що зазначені події в Україні сприяли 

консолідації української діаспори в США, надали поштовх для подальшого 

розвитку українознавчої освіти в цій країні. 

Отже, вивчення автентичної джерельної бази засвідчує, що в розвитку 

українського приватного шкільництва у США простежуються п’ять періодів, 

які хронологічно представлені в таб. 2.1: 
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Таблиця 2.1 

Періоди становлення та розвитку українського шкільництва в США 

Періоди становлення 
українського шкільництва 

в США 

Ключові здобутки періоду 

І період (від 1888 до 1912 р. 

ХХ ст.) — початковий 

створення власної інфраструктури; 

українське шкільництво сприяло консолідації 

української громади, зростанню рівня освіченості 

українських дітей та української молоді 

ІІ період (1913–1946 рр. ХХ ст.) — 

організаційно-педагогічний 

вперше було визначено основні виховні цілі 

українського шкільництва в США 

ІІІ період (з кінця 40-х рр. до 1969 р. 

ХХ ст.) — координаційно-

аксіологічний 

заснування Шкільної Ради при УККА, 

як центрального, координаційного органу приватного 

українського шкільництва в США; 

визначення на СКВУ «Виховного ідеалу українців 

в діаспорі» 

IV період (1970–1990 рр. ХХ ст.) — 

дихотомічний 

системне вирішення Шкільною Радою при УККА, 

питання підвищення фахового рівня вчителів 

та педагогічних працівників для шкіл 

українознавства, оновлення навчальних програм 

(1980 р.) з усіх предметів 

V період (1991–2020 рр. XXI ст.) — 

модернізаційний 

удосконалення та осучаснення навчальних програм 

та шкільних підручників відповідно до вимог часу 

та потреб учнів; 

налагодження співпраці з Україною 

 

У процесі дослідження було виокремлено та розглянуто п’ять періодів 

становлення українського шкільництва в США, визначено як досягнення 

так і недоліки процесу становлення та розвитку українознавчої освіти. 

Констатовано, що на сьогодні українська діаспора в США має одну із найкращих 

у світі розгалужену систему приватного українського шкільництва, систему 

навчання та виховання дітей, якою керує Шкільна рада при УККА. Наразі 
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в системі Шкільної ради працює 46 шкіл, більшість із них — 11-річні, у школах 

є дитячі садочки та класи передшкілля, загалом навчається 2,5 тис. дітей (Додаток 

Г, Таблиця Г.1). 

Отже, в умовах інтеграції української діаспори в американське суспільство 

(що було спричинено низкою соціально-економічних обставин) поширення 

набула тенденція із захисту й збереження власної ідентичності. Визначне місце 

в цьому процесі посіло українське шкільництво. Хоча асиміляція не припинялася, 

народжене вже в Америці покоління українців за допомогою системи 

українознавчого навчання, мало змогу ознайомитися з багатою культурою 

та традиціями власних предків, видатними письменниками, українськими 

національними героями; вчителі заклали підмурок знань з української мови 

як писемної, так і розмовної. Слід підкреслити, що основним мотивом 

для навчання в українських школах була надія, а інколи переконання українських 

іммігрантів у тому, що Україна стане колись незалежною. За таких обставин 

інтелектуальна допомога з боку української діаспори буде затребуваною та вкрай 

необхідною. Після здобуття Україною незалежності українська закордонна 

діаспора активно включилася у роботу з налагодження освітніх та культурних 

зв’язків з історичною Батьківщиною. Трансформаційні процеси в українській 

державі, а саме поступовий перехід посткомуністичної країни до демократії, 

з активним громадянським суспільством є тривалим і складним. На шляху 

до інтеграції України у світовий простір, формування демократичних інституцій, 

конкурентоспроможної освіти держава потребує допомоги та плідної співпраці 

з українською діаспорою й цей процес обопільний. 

 

2.2. Ґенеза навчальних програм шкіл українознавства при Шкільній 
Раді США 

У США українська громада організовувала школи трьох типів. Як 

засвідчують результати аналізу українознавча освіта була краще поставлена 

саме в суботніх школах українознавства під керівництвом Шкільної 

Ради при УККА.  
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У 1960 р. Шкільна Рада УККА видала перші «Програми навчання 

і виховання» для шкіл українознавства. До цього часу в школах проводили 

заняття за навчальними програмами, підготовленими і виданими українськими 

педагогами Європи та Канади, а саме: використовували програми, розроблені 

за головування В. Плюща, М. Терлецького (1953 р.) [331; 440]. Варто зазначити, 

що ця подія стала важливим внеском у розвиток українського шкільництва 

не тільки в США, але й у всьому світі, де були українські громади. Робота 

щодо розроблення й подальшої імплементації цих програм тривала з 1957 

до 1960 р. За керівництва голови Шкільної Ради УККА Е. Жарського було 

сформовано відповідну комісію, до якої були залучені знані науковці 

й культурно-освітні діячі української діаспори, а саме: О. Грималяк, М. Рабій, 

І. Стратієнко, В. Стецюк, С. Стецик (українська мова); В. Лотоцький, П. Ісаїв 

(історія України); Е. Жарський, В. Чередарчук (географія з природознавством); 

І. Мацьків (українська культура). 

«Програми навчання і виховання» (1960 р.) складалися з двох частин: 

1) власне програми навчання з української мови і літератури, історії, географії 

і культури; 2) основні положення виховної діяльності, методи й організаційні 

форми виховної діяльності, загальні виховні принципи та розподіл виховного 

матеріалу за класами. Крім того, було визначено зміст інтелектуального, 

фізичного, естетичного, релігійно-морального та національного виховання. 

Особливістю програм було зосередження уваги не лише на навчальній функції 

школи, а й на виховній. Зокрема, у другій частині програми подано розподіл 

виховного матеріалу за класами (Див. Додаток Д). 

Навчальні програми для суботніх шкіл українознавства в США не мали 

щомісячного розподілу навчального матеріалу: у них було подано весь матеріал, 

який учень мав освоїти протягом одного шкільного року. Навчання було 

розділено на три ступеня, відповідно до цього і розроблені навчальні плани. 

Окремо були подані програми з кожного предмета: для підготовчої класи, для 

початкового, середнього (8-класової школи) і вищого (11-класової і 12-класової 

школи) ступеня [39]. 
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У вступній частині до програм навчання, зокрема, зазначено: «На наші 

школи українознавства спадає важливий обов’язок; вони мають не лише вчити, 

розвивати та поглиблювати інтелект учня, але й формувати його особовість, 

плекати його почування, впоювати добрі прикмети, навички» [316, с. 5]. Основа 

всіх програм — це українська культура та традиції, вироблені українським 

народом впродовж століть. Проте, на думку розробників програм, виховання 

не має обмежуватися вузьконаціональними інтересами, одночасно з переданням 

молодому поколінню національних традицій, має відбуватися залучення учнів 

і до загальнолюдської культури [316, с. 6]. Отже, педагоги діаспори 

дотримувалися думки про органічне поєднання національних і загальнолюдських 

цінностей у вихованні в школах українознавства. У другій частині «Програми 

навчання і виховання», розмірковуючи над окресленою проблемою автори дійшли 

висновку, що для пізнання світу, загальнолюдських почувань немає іншого 

шляху, як шлях пізнання рідного краю, історії українського народу, української 

культури, традицій [316 с. 85; 462]. 

Виховання ж тлумачилося як сума цілеспрямованих та відповідно 

керованих «впливів дій і процесів над підростаючим поколінням 

для досягнення наміченої цілі» [316, с. 59]. Отже, виховання — 

це організований, всебічний процес формування й розвитку в дітей і молоді 

відповідних фізичних і психічних якостей особистості, при чому вихованець 

є активним учасником цього процесу. Завдання школи полягає 

не тільки в пізнанні та вивченні того чи іншого українознавчого предмету, 

запам’ятовуванні тих чи інших дат, прізвищ, творів, подій, але й у глибокому 

проникненню й присвоєнню учнями ідеалів і цінностей, вироблених 

українським народом впродовж століть. При чому ці ідеали мають стати 

особистим світом вихованця, спонукаючи його в подальшому на активну 

життєву позицію, бути свідомим і корисним членом української громади 

за кордоном. Зокрема, в програмі зазначено, що всебічно засвоєна українська 

культура формує особистість, виробляє її духовно, творить членом свого 

народу, спрямовує в коло загальноукраїнських цінностей. Цей процес, 
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як зазначають автори програми, можна назвати процесом «духовної 

асиміляції», при чому не лише українська культура асимілює вихованця, 

але й він асимілює українську культуру [316, с. 60]. Аналізуючи виховні цілі, 

які ставили перед собою школи українознавства, ми дійшли висновку, 

що національне виховання було одним із ключових компонентів навчально-

виховного процесу. Через викладання української мови, літератури, географії, 

історії, культури відбувалося цілеспрямоване формування світогляду учнів, 

наближення їх до ідеалу виховання, а саме: виховання свідомого, активного 

члена української спільноти, «корисного громадянина-українця», вірного 

національним ідеалам [316, с. 61; 66; 462]. 

Навчальна програма передбачала вивчення: української мови 

з 1 до 11 класу; географії з 2 до 11 класу; історії України з 5 до 11 класу; культури 

України з 9 до 11 класу. Навчальний матеріал зі співу та релігії в програмі не був 

представлений, окреслено лише рекомендації щодо релігійно-морального 

й естетичного виховання. Рішення щодо запровадження викладання цих 

предметів кожна школа мала право ухвалювати самостійно, враховуючи власні 

сили (кваліфікацію педагогічного колективу) і думку батьківського комітету. 

У програмі, зокрема, було наголошено про велике виховне значення релігійних 

переживань — молитва, релігійна практика тощо — які слугують важливими 

засобами формування особистості людини. 

На думку науковців діаспори (І. Бондарук, Г. Ващенко, О. Кульчицький, 

В. Мацьків, І. Назарко), релігійне виховання дуже тісно пов’язане з національним 

вихованням [28, с. 2; 42, с. 264; 169; 241, с.10; 255]. Очевидно, що релігійно-

моральне виховання дбає про внутрішній світ людини, формує його характер, 

прищеплює молоді любов і послух загальним і незмінним моральним законам, 

зокрема любов до ближнього, любов і пошана до батьків, повага до старших, 

любов до власного народу тощо. Крім того, релігійно-моральне виховання, 

на думку педагога І. Назарко, має плекати совість і почуття обов’язку в учнів 

[255, с. 13–15]. Для того, щоб релігійне виховання було ефективним, воно має 

бути сплановано у відповідності до психіки дітей: із урахуванням їх віку, 
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характеру й розумового розвитку. Отже, педагог, викладаючи релігію, мав 

керуватися принципом культуровідповідності та принципом гуманізації 

педагогічного процесу. 

Підкреслимо, що програми для українських шкіл в США, видані 1960 р., 

не давали конкретний розподіл годин за предметами. Кожен вчитель мав 

самостійно скласти власну докладну програму, визначити кількість годин на той 

або інший предмет, з урахуванням навчального матеріалу, якій має пройти учень 

протягом року, вчитель також мав визначити час на повторення матеріалу 

із урахуванням рівня підготовки учнів. Крім того, кожна школа мала власні 

особливості, які вчитель теж враховував під час підготовки власної навчальної 

програми (приміщення, кількісний склад учнів, матеріально-технічна база, втома 

учнів, оскільки заняття відбуваються наприкінці тижня, у вільний від основного 

навчання час). Розроблені Шкільною Радою УККА програми давали 

максимальний об’єм інформації з кожного предмета, наразі вчитель мав 

можливість скоротити навчальну програму до того мінімуму, 

який все ж таки давав учням цілісну картину. 

Українська мова (з 1 по 11 клас). У навчальній програмі особливу увагу 

приділено українській мові. Навчання української мови тривало з 1 до 11 класу, 

відповідно початковий ступінь — 4 роки, середній ступінь — 4 роки, вищий 

ступінь — 3 роки. У документі подано також програму навчання української мови 

для англомовної групи учнів (1–2 клас початкового ступеня) [462]. 

Мета навчання української мови — це дати дітям можливість пізнати 

й опанувати рідну мову, навчити їх висловлювати власні думки, виявляти 

почуття, через мову допомогти пізнати рідну культуру. Досягнення окресленої 

мети потребує виконання таких завдань: 

а) ознайомити дітей відповідно до їх віку із зразками рідного 

письменництва та народною творчістю; 

б) систематично залучати до усного мовлення та письма; 

в) ознайомити з будовою та розвитком рідної мови [316, с. 8]. 



136 

Зокрема, відповідно до програми впродовж перших чотирьох років учні 

мають уміти: чисто говорити літературною мовою, навчитися просто і ясно 

висловлюватися, читати і розуміти прочитане, уміти визначити основну думку 

прочитаного. Правильно і гарно виголошувати вірші, засвоїти чисту вимову 

звуків, звукосполук, дзвінких, глухих і зм’якшених звуків на кінці слів, 

продовжених приголосних і закінчення іменників, прикметників, дієслів, тощо. 

Оволодіти правописом, писати без помилок, засвоїти правописний і граматичний 

матеріал, передбачений програмою. У процесі викладання мови на початковому 

ступені, для покращення мовленнєвих здібностей учнів, особливу увагу вчитель 

приділяв системному збагаченню словникового запасу дітей. Для кращого 

засвоєння мови вчитель також застосовував такі мовні вправи, як: вільні розмови 

з дітьми на теми із щоденного їх життя, самостійний переказ оповідань, складання 

оповідань на основі серії картинок, виголошення на пам’ять віршів, приказок, 

коротких уривків, говоріння скоромовок, відгадування загадок, спів пісень тощо 

[316, с. 10–15]. 

У програмі, зокрема, було зазначено, що обсяг матеріалу для читання 

кожного року необхідно збільшувати, у відповідності до віку дитини. Зміст 

матеріалу для читання має стосуватися цікавих, актуальних і  складних питань 

і тем, крім того, висвітлювати українське життя на різних етапах історії, 

ознайомлюючи учнів з національною культурою, традиціями, обрядами 

і менталітетом українців. В основу читання покладено читанку. Її доповнює 

читання в класі невеликих творів (додаткове читання) і читання вдома цілих 

творів, відповідних за змістом (домашнє читання). Опрацьовуючи твори 

для читання, вчитель має особливу увагу приділяти виховним аспектам 

у таких напрямах, як: моральність, патріотизм, естетичність [316, с. 8–9]. 

Проаналізувавши зміст програми з української мови для всіх класів, 

з’ясовуємо, що він містив у собі ознайомлення учнів з найкращими зразками 

рідного письменництва, народною творчістю (казки, байки, приказки, прислів’я, 

народні пісні, думи, загадки), з календарною народною творчістю (колядки, 

щедрівки, веснянки, купальні пісні, тощо), некалендарними обрядовими піснями 
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(пісні та звичаї весільні, голосіння). Крім того, у програмі, починаючи з середнього 

ступеня, учням надавали інформацію з теорії літератури, а саме: про різні 

літературні жанри, про композицію та компоненти твору, про основні мовні засоби, 

про літературні напрями та їх вияв в українській літературі. Водночас, починаючи 

з вищого ступеня (9–11 кл.) учням надавали сконцентровані знання з української 

народної творчості, з української літератури, з теорії літератури. Хоча українську 

літературу не було виокремлено в навчальній програмі в окремий предмет, учні 

мали можливість отримати базові знання з цієї дисципліни на уроках української 

мови. Для допомоги вчителям у програмі було визначено конкретний перелік 

шкільних підручників, додаткової літератури, творів народної творчості та 

українського письменництва, які необхідно застосовувати у процесі навчання 

української мови для всіх класів (див.: Додаток Е). 

У вищих класах, під час ознайомлення учнів з тим або іншим літературним 

доробком учитель обов’язково мав дати інформацію про особу автора, а також 

надати найважливіші факти з історії українського письменництва. Зазначимо, 

що учні також мали можливість ознайомитися з літературною творчістю деяких 

діаспорних письменників, поетів. 

Після закінчення 11 класу, на думку розробників програми, учні мають 

повністю оволодіти базовими навичками читання, письма та говоріння, мовними 

та комунікативними вміннями, основами правопису; аналізом та інтерпретацією 

прочитаного, вмінням чітко та логічно висловлювати думки, знаннями з розвитку 

української літератури, її напрямів та її мистецьких зразків [316, с. 28]. Отже, 

українська мова — це основний предмет навчання в школах українознавства 

при УККА, що реалізується не тільки в годинах, призначених для навчання мови, 

але також у навчанні загалом. У процесі викладання української мови вчитель має 

самостійно добирати способи та засоби навчання. Крім того, українська мова — 

це предмет, довкола якого концентрується все навчання в школах 

українознавства, оскільки вивчення мови відбувається не лише на заняттях 

з мови, але й під час опанування історії, географії, культури України, тобто під 

час вивчення всіх предметів. 
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Історія України (з 5 по 11 клас). Мета навчання історії: 1) дати учням 

знання про найважливіші події з історії України; 2) поглибити любов і пошану 

молоді до власного народу та його минулого і скріпити почуття національної 

гідності та віри в майбутнє свого народу; 3) створити основу для виховання 

характеру особистості [316, с. 33]. 

На виховну роль історії вказував Г. Ващенко. На думку вченого, велику 

роль у вихованні в молоді на еміграції почуття патріотизму, любові 

до Батьківщини своїх предків, виробленню національного світогляду, відіграють 

уроки історії України: «Вони знайомлять молодь з минулим нашої Батьківщини, 

з великими діячами її, що самі були зразками відданості своєму народові, 

знайомлять з великими народними рухами у боротьбі за волю України». Інакше 

кажучи, історія дає молодій людині розуміння себе як члена великого народу, 

з яким вона органічно зв’язана [42, с. 304]. 

З історією України учні в школах українознавства, починають 

ознайомлюватися вже в початковій школі під час навчання української мови 

(перекази, казки, легенди, історичні оповідання тощо). З п’ятої класи в школах 

запроваджувався власне предмет і розпочинався систематичний виклад 

навчального матеріалу історії України. Програму з історії України 

за хронологією було розподілено на декілька періодів: доісторична доба 

(трипільська культура, анти та їх держава, слов’янські племена, грецька 

і варязька еміграція на Україні), княжа доба ( Київська держава до Володимира 

Великого, княжа держава за Ярослава Мудрого, хрещення України, причини 

занепаду Київської держави, Галицько-Волинська держава), литовсько-руська 

доба (Україна в складі Литовсько-Руської держави, польська окупація 

Галичини, Україна під час і після Люблінської унії, полонізація України 

та українська національна опозиція проти Польщі, українська церква, культура 

й освіта в XIV–XVI ст.), козацька доба (початок козацтва, козацька держава, 

внутрішній лад козацтва та козацькі звичаї на Запорізькій Січі, українські 

гетьмани, Слобідська Україна в XVII–XVIII ст., зруйнування Січі), нова доба 

XIX–XX ст. (українські землі під Австрією, Україна під московською 
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та австрійською окупацією в XIX–XX ст., русифікація України в XIX ст., 

панщина на українських землях, «Валуєвський указ», національно-визвольні 

змагання на західно-українських землях), українська державність 1918–1922 рр. 

(УНР, Директорія, Західно-Українська республіка, організація УГА й армії 

УНР в Центральній Україні), Україна між двома світовими війнами  (визвольні 

змагання, Україна під час Другої Світової війни, українська еміграція у світі, 

Україна під більшовиками, сучасний стан). 

На уроках історії, для поліпшення засвоєння навчального матеріалу, 

на думку розробників програми, педагог мав використовувати історичні мапи, 

ілюстрований матеріал, зокрема портрети князів, гетьманів, провідників 

українського народу, картини баталій з української історії, уривки з творів 

письменників, вірші відповідного змісту, історичні думи, екскурсії [131, с. 75]. 

Проаналізувавши програму з історії України з 5 до 11 класу, ми дійшли 

висновку, що її зміст поряд із традиційними темами (Київська держава, Галицько-

Волинське князівство, Люблінська унія, початки козацтва, Запорізька Січ, 

національно-визвольні змагання українського народу в різні часи тощо) містив 

питання невідомих і суперечливих сторінок історії нашої держави, а саме: 

проголошення української державності 1918–22 рр., незалежність Закарпатської 

України, Директорія і С. Петлюра, боротьба українців у радянський період 

(Українська дивізія «Галичина», УПА), діяльність української діаспори 

у вільному світі (див. Додаток Ж: Текст Ж.1, Текст Ж.2). На відміну 

від радянського періоду, у якому історія слугувала ідеологічним інструментом 

у формуванні «радянського громадянина», у діаспорі наголошували на вихованні 

свідомого патріота-українця, який би знав і пишався історією власного народу 

[294, c. 39–40]. 

Географія з природознавством (з 2 до 11 класу). Вивчення географії за 

навчальною програмою для шкіл українознавства розпочиналась у початковій 

і закінчувалася у старшій школі, відповідно з 2 до 11 класу. Необхідно відзначити, 

що на географію, крім освітньої функції, була покладена ще й виховна. Це відбито 

в цілях навчання географії з природознавством України, а саме: 1) дати учням 
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знання про землі й природу рідного краю; 2) дати знання про господарство 

України, етнічний, конфесійний та економічний стан населення; 3) прищепити 

любов і пошану до рідного краю; 4) розкрити економічне значення України 

в Епропі й у світі [316, с. 45]. 

У преамбулі до навчальної програми з географії та природознавства, було 

зазначено, що з природою України учнів починають ознайомлювати вже з перших 

років їхнього навчання шляхом вивчення віршів або невеличких оповідань 

відповідного змісту, наприклад: «Українець я маленький», «Моя Україна». 

Великий вплив у вихованні любові до краси природи мають пісні, що оспівують 

Україну, наприклад: «Верховино, світку ти наш», «Реве та стогне Дніпр 

широкий», «Чом, чом, земле моя», «У горах Карпатах», «Від синього Дону», 

«Гей у лузі червона калина» тощо. Усі вони стосуються тем природи чи географії 

України і за відповідних роз’яснень учителя ознайомлюють учнів з красою 

рідного краю [316, с. 45]. 

Під час викладання географії в діаспорі важливе значення має емоційне 

подання вчителем навчального матеріалу, оскільки з об’єктивних обставин 

(здебільшого учні ніколи не були в Україні) перебуваючи далеко від об’єкта 

викладання, учні мають навчитися любити Україну, відчувати красу її природи. 

Досягнення цієї мети здебільшого залежить від учителя, його професійних якостей. 

Крім того, для більш ефективного засвоєння матеріалу, вчитель має частково 

спиратись на ті географічні знання учнів, які вони вже отримали в американській 

обов’язковій школі. Беручи за основу ці знання, він має їх адаптувати та порівняти 

з умовами в Україні (наприклад, прерії — степ, бізон — зубр тощо), намагаючись 

закріпити терміни української мови з відповідними поясненнями [18]. 

Отже, навчання географії в школах українознавства має свою специфіку. 

Необхідно враховувати той факт, що ознайомлення дітей з природою України, 

відбувається опосередковано: через розповіді вчителя, за допомогою 

ілюстрацій, фільмів, використання географічних карт, атласів, різноманітних 

допоміжних навчальних матеріалів. Цей факт, безумовно, накладає власний 

відбиток на навчальний процес. Крім того, перед вчителем постає завдання 
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не лише надати учням основні знання з географії України, а й виховати любов 

до України, її природи, тобто виховувати національну свідомість. Ця 

обставина потребує від вчителя відповідної кваліфікації та високої 

педагогічної майстерності. 

Українська культура (з 9 до 11 класу). Українська культура як предмет 

навчання в школах українознавства — один з важливих засобів у плановому 

та свідомому процесі національного виховання української молоді в  еміграції. 

Метою навчання є: 1) всебічне пізнання культури української нації; 2) пізнання 

основних рис характеру українців; 3) пізнання компонентів української 

культури; 4) пізнання розвитку та основних напрямів української культури в 

різні періоди формування історичної та національно-державницької свідомості 

нашого народу; 5) пізнання української культури на тлі культури інших народів 

світу [316, с. 41]. 

Приступаючи до навчання цього предмету, учитель ознайомлює учнів 

насамперед із загальним поняттям культури і на порівняльному тлі (у порівнянні 

з іншими культурами) змальовує учням загальний образ культури українського 

народу. Тільки після цього, учитель приступає до ознайомлення учнів 

з основними складниками української культури, а саме: матеріальна культура, 

народне ужиткове мистецтво, народні звичаї та обряди пов’язані з календарем, 

з родинним життям, з громадським життям, з певними видами праці, архітектурні 

стилі, малярство, різьба, графіка, театральне мистецтво, народний танок, народна 

пісня, побутова, обрядова та станова пісні, розвиток музики та відомі 

композитори, розвиток і характер шкільництва, українське шкільництво 

на чужині в минулому й на сьогодні, культура і релігія, вплив української 

культури на культуру інших народів, українська культура на тлі світової культури 

[316, с. 42–42]. 

Активний учасник українського діаспорного життя в США, дійсний член 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка проф. В. Мацьків зазначав, 

що для виховання національної свідомості в учнів, кожний навчальний 

предмет у школі українознавства має величезне значення: «При  навчанні мови 
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чи історії, географії, культури, релігії, при навчанні мистецьких дисциплін, 

таких як музика, спів, малярство, танки, чи при обговоренні національних 

свят і роковин, усюди можна і треба виразно підкреслювати наше 

походження, нашу ціль, любов до нашої Батьківщини, пошану до рідної мови, 

рідних звичаїв» [241, с. 10]. Отже, навчально-виховний процес у школах 

українознавства був направлений на формування в дітей українського 

походження любові та пошани до землі їхніх предків, до української мови, 

культури, до українських традицій (тобто через опанування української 

культури в широкому розумінні цього поняття), виховувати всебічно 

розвинутих особистостей, небайдужих до долі України. 

У програмі було підкреслено виховну роль шкільного театру, шкільних 

свят, вистав, відзначення історичних дат і подій, які наклали відбиток 

на культурне та національне життя українців. Участь учнів у шкільних 

виставах, у традиційних українських і релігійних святах за головування 

вчителів школи, на думку розробників програми, безумовно сприятиме їх 

естетичному та національному вихованню. У практичному застосуванні 

національне виховання в школі реалізується, крім того, у відповідних забавах, 

іграх, у вивченні національних танків, пісень тощо [316, с. 91]. Проте, 

на жаль, у програмі не було чітко визначено напрями організації 

позашкільних занять. 

Проаналізувавши навчальну програму 1960 р., ми дійшли висновку, 

що національне виховання було одним із пріоритетних напрямів у діяльності 

шкіл українознавства в США. Це відбивалося як у змісті навчальних 

предметів, так й у виховній діяльності. Національне виховання передбачало 

виховання любові до рідної мови, до української культури, її традицій 

і звичаїв, до історії українського народу, до природи рідного краю. 

Формування національно-патріотичних почуттів учнів відбувалося поступово, 

через введення їх у коло національних цінностей, що передавалися 

із покоління в покоління [69; 242]. 
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До програм навчання та виховання Шкільна рада при УККА ставила високі 

вимоги, наголошуючи на тому, що вони мають бути актуальними і відповідати 

вимогам часу. Для дотримання цієї умови програми постійно змінювалися й у них 

вносили відповідні поправки. У 1976 р. навчально-програмова комісія й управа 

Шкільної ради за керівництва Е. Жарського розробили нові корективи до чинних 

програм навчання. На думку педагога, навчальна програма визначає напрям, 

характер і зміст дидактично-виховної праці, зміст і розмір навчального матеріалу, 

а також кінцеві результати, які необхідно досягти учням [128, с. 47]. А кінцевою 

метою виховання має стати виховний ідеал. Наголосимо, що український педагог 

В. Сухомлинський у роботі «Сто порад вчителеві», розмірковуючи 

про планування виховної роботи в школі, дійшов висновку, що це насамперед 

уявлення про ідеал виховання: «Вихователь, повинен являти, що має вийти 

із доставленої до його майстерні «брили мармуру». Від того, наскільки ясне 

це уявлення, залежить розуміння сутності виховної роботи й необхідності 

планування» [373, с. 689]. 

Якщо перейти до специфіки виховання в національно-патріотичному 

дусі в українських школах діаспори в США, то доцільно зазначити, що воно 

відбувається через введення учнів до світу цінностей української національної 

культури, через відповідне розуміння культурних традицій українського 

народу. З допомогою вчителя учень поступово ознайомлюється з культурними 

цінностями українського народу та залучає їх до власної системи цінностей, 

і тим самим формує власне ставлення до цих цінностей: «Це повільне 

вростання вихованця у національну культуру сповнює його національною 

гордістю, викликає в нього потребу бути учасником національного життя, 

зберігати і збагачувати українське культурне надбання» [316, с. 64]. 

Як бачимо, формування національних почуттів у молодого покоління, 

народженого в США, відбувалося через залучення до основних національних 

цінностей українського народу. 

Доцільно окремо зупинитися на засадничих позиціях «Української виховної 

системи» (УВС), яка була ухвалена на СКВУ 1967 р. Розробником проєкту УВС 
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був професор Е. Жарський [129]. На його думку, метою УВС є всебічно розвинена 

українська людина, яка була б добре підготовлена до вимог сучасного життя. 

До складників УВС належать інтелектуальне, національне, релігійно-моральне, 

суспільно-громадське та фізичне виховання. Зокрема: 

а) метою інтелектуального виховання є здобуття загальної освіти 

та оволодіння відповідними науковими знаннями та навичками, з подальшим 

успішним їх використанням; 

б) метою національного виховання є глибоке засвоєння української 

культури та введення в коло загальноукраїнських цінностей та культурних 

традицій українського народу як суттєвих і основних чинників національно-

патріотичного виховання, скріплення національної гордості світлими моментами 

в історії України; 

в) метою релігійно-морального виховання є вироблення релігійних 

цінностей та доведення їх до індивідуальної та суспільної релігійної зрілості; 

г) метою суспільно-громадського виховання є формування готовності 

до спільної дії та допомоги; формування пошани щодо інших, вироблення 

культури суспільно-громадських стосунків, збереження власної ідентичності; 

е) метою фізичного виховання є збереження та зміцнення здоров’я, 

формування волі та характеру [111, с. 84–85; 69]. 

На думку Е. Жарського, українська молодь поряд із засвоєнням знань 

з українознавчих дисциплін, має досягти максимальних успіхів в  оволодінні 

знань з різних областей, що дало би змогу їй у майбутньому мати найліпше 

становище в суспільному, громадському, економічному, політичному, 

науковому житті США. У 1967 р. під час виступу на науковій конференції 

УВАН (Українська вільна академія наук) у США Б. Цимбалістий, 

висвітлюючи проблеми українців щодо збереження власної ідентичності, 

зокрема, зазначав, що хоч українська молодь асимілюється психологічно — 

на рівні поведінки вона зберігає свою ідентифікацію з українством. 

І власне на цьому етапі вона може залишатися дуже довго. Досліджуючи 

проблеми національного виховання, вчений звернув увагу на  потребу 
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виховувати молодь не на споминах про минулі невдачі українців, а навпаки —

на наших досягненнях і здобутках [134]. Отже, для досягнення кінцевої 

мети — формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, вихованої 

на засадах християнського світогляду та на національних цінностях 

українського народу й водночас повноцінного громадянина США  — вчителю 

в навчально-виховному процесі в школах українознавства, необхідно робити 

акценти на позитивних моментах української історії, звертати увагу учнів 

на кращі риси характеру українського народу, на досягнення в мистецтві, 

літературі, науці тощо [121, с. 241]. 

Зазначимо, що процес удосконалення навчальних програм для шкіл 

українознавства мав перманентний характер. Зокрема, Шкільною радою 

за головування професора Р. Дражньовського в 1981 р. було розроблено 

та видано нові зміни та поправки до програм навчання (професор 

Р. Дражньовський — голова Шкільної ради; українська мова — доктор 

Л. Кисілевська-Ткач; українська література — доктор Л. Кисілевська-Ткач; 

географія України — доктор Р. Дражньовський; історія України — доктор 

Ю. Гаєцький, доктор Б. Корчмарик). 

Крім навчальних програм з окремих предметів, зазнала змін й уточнення 

виховна мета. Осучаснюючи навчальні програми, Шкільна рада керувалися 

рішеннями І та ІІ Конгресів СКВОР–СКВУ (1967–1973 рр.), на яких було 

ухвалено «Виховний ідеал українців в діаспорі», а також окреслено «Напрями 

української виховної системи». Основні положення цих документів було подано 

в програмі Шкільної Ради в рубриці «Виховна мета». Зупинімось на деяких 

моментах, які можуть слугувати базою для виховання дітей українського 

походження: «Українець народжений поза межами України, в духовному 

й в етнічному аспектах є в першу чергу українцем, пов’язаним історичними 

вузлами із країною своїх предків». Він має спрямувати власні зусилля та наміри 

на те, щоб зберегти українську національну ідентичність, українську мову 

та традиції поза межами України. Підґрунтям для цього мають стати національні 

цінності [317, с. 2; 89]. 
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У програмі було окреслено завдання для шкіл українознавства, визначено 

складники інтелектуального та національного виховання, а саме: 

а) Інтелектуальне виховання. 

1. Навчання, опанування й поширення української мови, а тим самим краще 

й успішніше передання духовних надбань українського народу. 

2. Передання знань з українознавства з метою надання молоді бази 

для кращого розуміння країни їхніх батьків й успішного використання цих знань 

для поширення правди про Україну. 

3. Ознайомлення молоді з політичними, соціальними й економічними 

процесами в Україні та з життям українських громадян на нових місцях нашого 

поселення. 

б) Національне виховання. 

1. Засвоєння культурних надбань та традицій українського народу. 

2. Утвердження української ідентичності та пов’язаності з українським 

народом. 

З. Вироблення суспільного почуття відповідальності та спрямованості на 

активну діяльність у житті української громади. 

Крім інтелектуального та національного виховання, програма для шкіл 

українознавства охоплювала також релігійно-моральне, суспільно-громадське, 

естетичне, емоційно-вольове та фізичне виховання. У програмі, зокрема, було 

зазначено, що виховний процес у школі має містити механізми засвоєння та розуміння 

культурних надбань українського народу, для подальшого творчого вироблення 

вихованцями нових надбань. Усі цінності, поняття, ідеали, якими керується 

у власному житті старше покоління має бути для молодшого покоління підґрунтям, 

базисним матеріалом, за допомогою якого воно розвиває свої власні поняття, ідеали 

[317, с. 3]. Необхідно зауважити, що крім теоретичних положень, у програмі також 

було представлено принципи організації в школах українознавства, надано навчальні 

плани окремо для середнього та вищого ступенів, навчальні програми з таких 

предметів, як українська мова, література, географія, історія та культура України, 

методичні рекомендації для вчителів з деяких навчальних дисциплін. 
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Навчальні програми 1981 р. відрізнялися від навчальних програм 1960 р. 

перш за все тим, що в них було подано конкретну кількість годин, відведених 

на вивчення того або іншого предмету (див. Табл. 2.2, Табл. 2.3) [317]. 

Таблиця 2.2 

Навчальний план для 8-ої школи українознавства 

Предмети 

Класи 

Підготовчий 
клас 

I II III IV V VI VII VIII 

Релігія 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спів 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   

Українська мова 2 2 

1/2 

2 

1/2 

2 

1/2 

2 

1/2 

2 2 1 1 

Українська література      1/2 1/2 1 1 

Історія України      1/2 1/2 1 1 

Географія України      1/2 1/2 1 1 

Культура України        1 1 

Загальна кількість годин 4 4 4 4 4 5 5 6 6 

 
Таблиця 2.3 

Навчальний план для вищих класів школи українознавства 

Предмети 
Класи 

IX X XI XII 

Релігія 1 1 1 1/2 

Українська мова 1 1 1 1 

Українська література 2 1 

1/2 

1 

1/2 

1 

1/2 

Історія України 1 1 1 1 

Географія України --- 1 1/2 1 

Культура України 1 1 1 1 

Загальна кількість годин 6 6 6 6 

* Таблиці систематизовані автором на основі джерел: [317]. 
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Зазначимо, що навчальні програми 1981 р. відрізнялись від попередніх 

програм такими нововведеннями: було розроблено програму для підготовчого 

класу; українську літературу було виділена в окремий предмет викладання й було 

вдосконалено її зміст, було ретельно розроблено мету навчання для кожного 

класу; осучаснено зміст навчання з історії України. Також були окремо подані 

навчальні програми для 8-ої, 11-ої та 12-ої школи українознавства з таких 

предметів, як: українська мова, українська література, історія України [317]. 

Зупинімося, зокрема, на підготовчому класі (вік дітей від 5–6 років): 

у документі було визначено мету та засоби навчання, предмети навчання, 

окреслено виховні результати, рекомендовано список книжок для дітей 

дошкільного віку (див. Додаток З). Отже, у класах передшкілля діти мали 

оволодіти такими навичками: вивчити абетку, оволодіти вміннями читати, писати, 

рахувати, малювати, розрізняти кольори, форми, різні пори року, а також умінням 

чемно поводитися. 

Навчання української мови, враховуючи частотність — один раз 

на тиждень — безумовно має свої особливості та труднощі. Як бачимо із табл. 2.1 

українська мова належить до базового предмету (його вивчення починається 

з підготовчого класу й закінчується в 12 кл.), на навчання мови до 6-го класу було 

відведено по 2 год. на тиждень. Починаючи з 7 до 12 кл., кількість годин 

зменшується до однієї на тиждень. На думку розробників програми, 

на початковому етапі навчання мови, вчитель має особливу увагу звертати 

на використання невербальних методів, таких як ілюстрації. Для розвитку 

мовлення в дітей також необхідно активно застосовувати методи голосного 

та пояснювального читання літературних творів. Крім того, вивчення та подання 

матеріалу в школах українознавства не мають суттєво відрізнятися від методів 

навчання в публічних школах США, до яких діти звикли [81]. 

Однією із новацій навчальної програми з мови, було розроблення тем 

для мовлення для середнього та вищого ступеня (див. Додаток И). Ці виховні 

теми стосувалися багатьох аспектів життя учнів, а саме: повсякденного життя, 

оточення, родини, школи, української культури та мистецтва, традицій, 
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кіномистецтва, культурного життя на еміграції, церкви, українських молодіжних 

організацій, ознайомлення з діяльністю та творчістю визначних діячів української 

культури та науки, фундаментальних духовних і загальнолюдських цінностей, 

національної та культурної ідентичності, взаємодії з різними культурами, 

здорового способу життя. 

Для навчальної програми 1981 р. в порівнянні з програмою 1960-х р. 

є характерним більш чітке формулювання цілей навчання для кожного класу 

з таких предметів, як: українська мова, українська література, історія України. 

Ще однією відмінністю було виокремлення української літератури в окремий 

предмет — раніше її викладали разом з українською мовою. Зміст навчальної 

програми з цієї дисципліни містив знання основних моментів українського 

письменництва на історичному тлі, учні мали можливість ознайомитися 

зі світовим виміром української літератури, порівнюючи українські твори 

з аналогічними творами світової літератури (Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українка 

інших), та з основами літературознавства. 

У програмі було підкреслено виховне значення літератури: «Літературний 

матеріал у школі українознавства — це передовсім виховний матеріал і його треба 

відповідно подавати в формі окремих тем і проблем, підкреслюючи різні вартості; 

моральні, національні, естетичні» [317, с. 25]. Отже, вчитель мав навчити учнів 

думати і вміти бачити в літературних творах різних періодів історії українського 

народу індивідуально-виховні і національно-виховні моменти, як-то приклади 

любові та посвяти до рідного краю, до українського народу, приклади героїзму 

в обороні загальнолюдських цінностей, захист ідеалів братерства, оборона віри 

тощо. 

Що стосується безпосередньо змісту навчальної програми з української 

літератури, то він зазнав деяких змін, особливо на рівнях середніх і старших 

класів (наприклад було додано такі теми: значення «Слова про похід Ігоря» 

у світовій літературі. Порівняння з «Беовульф», «Пісні про Роланда»; Значення 

Т. Шевченка у світовій літературі й у житті українського народу; Л. Українка — 

світове значення поетеси, глибока філософська проблематика, краса мови; 
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Л. Курбас: театр Березіль — інноватор світового значення). Крім того, у програмі 

за 80-і рр. порівняно із 60-ми рр. можна побачити інший добір літературних 

творів деяких українських письменників: наприклад, І. Франко, Л. Українка, 

В. Стефаник, С. Руданський, М. Драй-Хмара. Творчість деяких авторів було 

вперше запропоновано учням для ознайомлення, зокрема: М. Гоголя, 

Г. Чупринки, Ю. Клена, Є. Плужника, В. Винниченка, В. Барки, В. Стуса 

та інших. Окрім того, варто зазначити, що в програмі, виданій 1981 р. більш 

повно представлено творчість письменників — шести- і семидесятників 

(Л. Костенко, В. Симоненко, В. Вінграновський, І. Драч, І. Дзюба, Є. Сверстюк, 

А. Горська), а також представників українських поетів і письменників, 

які опинилися в еміграції (Є. Маланюк, О. Ольжич, О. Теліга, У. Самчук, 

І. Багряний, В. Барка, Т. Осьмачка, Яр. Славутич, В. Лесич, Р. Бабовал, К. Горбач, 

Л. Гусейко та інші). 

У програмі 1981 р. було оновлено зміст предмету «історія України». Метою 

історичної освіти було не лише надання учням базового знання про найважливіші 

події з історії України, а й формування в них українського світогляду, 

що передбачало виховання любові та шани до українського народу, його 

минувшини, формування почуття національної гордості та віри в майбутнє 

українського народу. Було запропоновано новий погляд на викладання історії — 

розгляд та аналіз національної історії в контексті світової історії, порівняння подій 

історії України, з подіями в інших країнах, зокрема в країнах поселення. 

У програмі було наголошено, що в процесі викладання історії в школах 

українознавства, вчитель має особливу увагу приділяти національному 

вихованню. У розділі «Деякі зауваження до навчання історії України» було 

зазначено, що він має плекати в учнів патріотизм, виховувати в них любов 

до українського народу й пошану до його минувшини, поряд з цим виховувати 

в учнів любов і шану й до чужого, зокрема до країни поселення [317, с. 42–43]. 

Відома діаспорна діячка, в галузі освіти С. Ціпивник вважала, що знання історії 

власного народу допомагає розвивати в дитини власне розуміння самого себе 

[288, с. 265]. 
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У початковій школі процес навчання історії містив ознайомлення учнів 

із визначними історичними діячами та подіями із відзначенням важливих 

історичних дат (див. Додаток К). 

Програми з історії хронологічно були розподілені на декілька періодів: 

доісторичні часи, княжа доба (з історію українських земель у складі Литви 

та Польщі), козацька доба, нова доба й найновіші часи (роль еміграції, СКВУ, 

Гарвард). Як було зазначено в документі, викладаючи історію України, вчитель 

має ознайомити учнів з правдивою історією українського народу, 

«не викривленою впливами московського імперіалізму» [317, с. 43], руйнуючи 

стереотипи, виключаючи однобічну інтерпретацію подій, яка була характерна для 

радянської шкільної історичної науки. Водночас автори програми оновили 

матеріал, порівняно з попередніми програмами, доповнили темами, 

що стосувалися подій 60–80-их рр. ХХ ст. Зазначимо, що в програмі з історії 

для вищих класів українознавства було подано декілька варіантів — одну 

розробив доктор Ю. Гаєцький, іншу — доктор Б. Корчмарик (див. Додаток Л). 

У новій програмі 1981 р. викладання предмету географія зазнало деяких 

змін. Це передусім відбилося на скороченні навчальних годин: до сьомого класу 

географію було вміщено до загального навчання, а починаючи з 7 (крім 9 кл.) 

і до 12 кл. включно географію викладали як окремий предмет (у програмі було 

представлено загальний перелік тем, які необхідно учням засвоїти на початковому 

ступені і далі детально на середньому та вищому ступенях (див. Додаток М). 

Навчання географії в школах українознавства передбачало не лише надання 

учням знань про природу України, знань з розвитку українського населення 

на його етнографічній території та на нових місцях поселення, інформації 

про економічну ситуацію та про політичний устрій, територіальний 

і адміністративний розподіл України, вона також містила виховний аспект, 

зокрема виховання любові та пошани до України, до її народу, до краси природи 

[317, с. 29]. 

У навчальній програмі 1981 р. процес викладання предмета «українська 

культура» як організаційно (з 7 до 12 кл.), так і змістовно зазнав змін. Українську 
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культуру як предмет навчання в школах українознавства визнавали одним 

із «важливих засобів у планомірному і свідомому процесі суспільного 

і національного виховання української молоді поза межами рідного краю» [317, 

с. 33]. Безпосередньо мету навчання було дещо кореговано. У процесі навчання 

вчитель мав ознайомити учнів з розвитком української культури на різних етапах 

становлення української нації, з основними компонентами культури, з рисами 

характеру українців, особливостями їх менталітету, надати інформацію 

про найкращі культурні зразки, вироблені українцями впродовж століть. Крім 

того, ознайомлення учнів з українською культурою, на думку розробників 

програми, мало відбуватися на порівняльному тлі з іншими культурами народів 

світу. Цей підхід у викладанні, здатний збагатити особистий світ учнів, 

як пізнанням української культури, своїх коренів, так і пізнанням світової 

культурної спадщини, тобто виховати повагу як до власного народу, 

так і до інших народів і культур. 

Отже, програма з культури України (80-і рр.) у порівнянні з програмою, 

виданою у 60-і рр., суттєво була доопрацьована та доповнена. По-перше, було 

збільшено час на викладання предмету в порівнянні з попередньою програмою, 

по-друге зазнав змін власне зміст предмету. Наприклад, було додано такі теми як: 

Українське християнство; Світогляд українського народу і його філософія життя, 

виявлена в зразках літератури; Українське кіно; Антропологія. Деякі теми були 

суттєво розширені: Характеристики і структура українського орнаменту; 

Архітектура України; Малярство; Графіка; Українське театральне мистецтво; 

Український народний танок і класичний балет. Вивчення культури України 

у восьмикласовій школі українознавства згідно з програмою рекомендовано 

проводити паралельно з вивченням історії України [317, с. 33]. Відомий освітній 

діяч української діаспори Б. Стебельський, аналізуючи значення культури 

для розвитку та збереження українців за кордоном, зокрема, обґрунтовував думку, 

що «свою роль українська спільнота в діаспорі може здійснити 

лише через глибоке самопізнання, через вивчення характеру своєї культури, 

через вивчення своєї самобутності» [369, с. 214–222; с. 217]. Результатом 
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навчання предмета українська культура, на думку розробників програми, має 

стати свідома, горда за те, що вона належить до української нації особистість, яка 

зберігатиме та поширюватиме культурні надбання та цінності попередніх 

поколінь. 

Необхідно зазначити, що в методичних порадах до програм 

з українознавства особливу увагу звертають на необхідність використання 

у навчальному процесі методичних навчальних матеріалів, а саме: географічних 

і контурних карт, кольорових історичних карт, рухомої абетки, кольорових 

ілюстрацій до казок, світлин, малюнків з етнографічною тематикою 

(національних українських костюмів, вишивок, виробів із глини, дерева, 

зовнішнім і внутрішнім улаштуванням церков), фільмів на історичну, 

етнографічну, географічно-етнографічну тематику із життя українського народу, 

платівок з українськими піснями. Ці допоміжні наочні матеріали, у специфічних 

умовах еміграції, коли діти фізично не мають можливості на власні очі 

ознайомитися із природою, рослинним і тваринним світом України, архітектурою 

та побутом українського народу, відіграють важливу роль у навчально-виховному 

процесі: не лише в успішному засвоєнні навчального матеріалу, а й у пробудженні 

зацікавлення та любові в дітей до української культури, історії, традицій і звичаїв 

українського народу. 

На думку освітнього діяча С. Баб’яка, навчальні програми в рідних школах, 

крім надання знань з українознавства, мали бути спрямовані на формування 

в дітей певного світогляду, на виховання національної свідомості, гордості 

за власний народ, його культуру, небайдужості до долі України: «програма рідних 

шкіл, як і праця учителів, мусять бути організовані не тільки під кутом навчання 

українознавчих предметів, тобто передання українській дитині певної кількості 

знань про Україну, її історію та культуру, але теж під оглядом українського 

виховання, тобто формування у молоді правдивого й позитивного погляду 

на Україну, українські національні, історичні й культурні проблеми 

та відношення цієї молоді до цих проблем [5, c. 1248–1253; 217]. Отже, програми 

навчання мають бути спрямовані на виховання в дусі української культури 



154 

й кращих духових традицій українського народу. Отже, тільки за допомогою 

національних цінностей, зокрема мови, традицій, релігії, культури можливо 

сформувати в дітей українського походження національний світогляд, зберегти 

ідентичність української людини поза межами Батьківщини. 

Проаналізувавши навчальні програми в школах українознавства 1981 р., 

ми дійшли висновку, що вони створювалися згідно з рішеннями І–ІІ Конгресів 

СКВОР — СКВУ й мали формувати християнський світогляд учнів, базований 

на українських цінностях і традиціях, на противагу діалектичному матеріалізмові 

та радянському патріотизмові, що був характерний для тих часів на теренах 

України [8, c. 296–300]. Крім того, аналіз документа засвідчив, що весь 

навчально-виховний процес в школах українознавства був безпосередньо 

спрямований на те, щоб прищепити учням любов до української мови, традицій 

і культури та сформувати національний світогляд [69]. 

На сьогодні школи українознавства в США користуються програмами 

навчання, розробленими за головування Є. Федоренка (1981 р.). Зокрема, 

викладають такі предмети, як: українська мова, українська література, історія 

України та культура України (обов’язкові предмети); географія, релігія, фольклор, 

спів та ремесло (додаткові предмети). Крім того, кожна школа, має можливість 

впроваджувати додаткові дисципліни, як-от: мовлення, громада і спадщина тощо. 

Доцільно зазначити, що навчальні програми постійно оновлюють, 

доопрацьовують. Це насамперед стосується таких навчальних предметів, як: 

українська мова, українська література, українська історія. 

Шкільна рада при УККА, активно сприяє тому, щоб дипломи шкіл 

українознавства визнавали коледжі й університети США. За наявності жорсткої 

конкуренції на ринку праці, додаткове знання мови та культури надає 

преференції, які можливо використати на власну користь у різних сферах 

діяльності, як-от у професійній кар’єрі, бізнесі, громадській роботі, політиці, 

у дозвіллі, під час туристичних подорожей. 

За роки існування Шкільної ради через українські школи пройшло приблизно 

75 тис. учнів, також було створено навчальні програми з усіх українознавчих 
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предметів, видано підручники з різних предметів навчання й посібники 

та методичні рекомендації для вчителів. Найбільшу кількість шкіл українознавства 

в США було зафіксовано в 1960-х рр. — понад 70 [111, с. 82–89]. У 2000 рр. 

функціонувало близько 40 шкіл, у яких навчалося близько  2500 учнів [220, c. 56]. 

Хоча кількість шкіл була відносно невеликою, однак для останнього десятиліття 

характерною була тенденція до стабілізації їх кількості (див. табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Загальна кількість шкіл та учнів, які навчалися в школах 

українознавства при Шкільній раді УККА* 

Роки навчання 1953/54 1965/66 1975/76 1985/86 1995/96 2005/06 

Кількість шкіл 22 76 39 30 32 40 

Кількість учнів 1293 понад 5000 3559 2030 2589 2813 

Загалом 
За всі роки діяльності Шкільної ради в школах українознавства навчалося 

понад 75000 тис. учнів 

* Таблиця систематизована автором на основі джерел:[ 111; 128; 332; 407] 

 

Отже, особливість рідних шкіл і шкіл українознавства в США полягає в тому, 

що вони не лише навчають, але й виховують і перш за все вчителі акцентують 

на національному вихованні учнів. Доцільно наголосити, що національне виховання 

передбачає розвиток в учнів позитивного ставлення та поваги до власного народу, 

отже, через процес залучення до багатої культурної спадщини, цінностей, ідеалів 

і традицій, відбувається формування особистості учнів, їх етнічна ідентифікація. 

Водночас пізнання власної культури спонукає учня до відкритості іншим культурам 

і цінностям, виховує толерантне ставлення до сприйняття відмінностей, допомагає 

подолати стереотипи щодо інших народів і культур. 

Зазначимо, що національне виховання реалізується через зміст навчання, 

відповідно до навчальних програм та організацію навчально-виховного процесу. 

Аналіз діяльності шкіл українознавства дав змогу нам зробити висновок, 

що шляхами здійснення національного виховання є: 
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– залучення учнів до вивчення рідної мови як основного предмета, навколо 

якого концентрується все навчання (всі навчальні предмети); 

– ознайомлення учнів з історичним минулим українського народу, з його 

державними символами через розкриття впливу України на світові історичні 

процеси та події (реалізується через такі навчальні предмети, як українська 

історія, українська література, українська культура); 

– ознайомлення та засвоєння здобутків національної культури, пізнання 

культурно-історичного коріння українців, ознайомлення з українським 

культурним процесом в еміграції: світовий контекст (реалізується через такі 

навчальні предмети, як українська культура, українська література, українська 

історія); 

– розкриття співвідношення національних та загальнолюдських цінностей 

з акцентом на толерантне ставлення до інших народів та поваги до культурного 

розмаїття (українська культура, українська література, українська історія, 

українська географія, релігія). 

Серед форм виховної роботи для виховання любові до української мови, 

української культури, українських традицій, можна визначити такі: 

– свято за певним сценарієм (присвячені видатним історичним діячам 

та подіям в Україні, провідникам руху та борцям за незалежність (С. Бандери, 

Р. Шухевича, Е. Коновалеця, героям Крут тощо), культурно-освітнім та діячам 

мистецтва); 

– шкільний театр; 

– екскурсії до українських культурно-освітніх центрів, українських музеїв; 

– випуск шкільних газет, сайту школи, радіомовлення; 

– шкільна бібліотека; 

– фольклорні художні колективи (українські народні танці, пісні); 

– шкільні базари; шкільні «імпрези», майстер-класи щодо писанкарства, 

вишивки, традиційних ремесел українського народу. 

Розрізняють таки види навчально-виховних «імпрез» в українських школах 

діаспори:  
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– «імпрези» присвячені казкам, байкам, ляльковий театр; 

– «імпрези» історичного змісту; 

– «імпрези» географічного змісту; 

– «імпрези» релігійно-морального змісту [405, c. 8]. 

На думку громадсько-освітньої діячки української діаспори О. Бризгун-

Соколик, «імпрези» мають бути цікавими, нестандартними, якісно зробленими (за 

необхідності із залученням професіоналів). Водночас вони мають виконувати не 

тільки розважальну, а й виховну функцію, бути одним із основних чинників 

згуртування учнівського колективу [31, с. 5–8]. 

Аналіз теоретичних засад та практики виховання національних цінностей 

в учнів та молоді українського походження в США дав змогу визначити такі 

методи виховання, які застосовують в українських школах діаспори: 

інформаційно-освітній (словесний) метод (бесіда, розповідь-роз’яснення, 

лекція, дискусія, настанова, спонукання); методи стимулювання інтересу 

до навчання (використання пізнавальних ігор, перегляд кінофільмів, 

телепередач); методи наочного навчання (ілюстрація, демонстрація, музика 

як засіб наочності); методи контролю та самоконтролю. На думку 

М. Красовицького важливо у застосуванні методів виховання «не допускати 

шаблону й одноманітності» [302, с. 107]. 

Отже, можна зробити висновок, що українська школа на еміграції традиційно 

поєднувала навчальну та виховну функції. Тому основним завданням програм 

з українознавства в процесі надання учням знань з українознавства, є прищеплення 

їм любові та поваги до українського народу, до української культури та до України 

як Батьківщини їх батьків і дідів. Тобто діти через поступове опанування мови, 

історії, релігії, традицій, культури виховувались у дусі любові до українського 

народу. Г. Ващенко у своїй роботі «Виховання волі і характеру», що була написана 

в еміграції, у відповідь на запити української національно-свідомої молоді, зокрема, 

зазначав: «Основна риса: що її слід виховувати у нашої молоді, є любов 

до Батьківщини. Вона органічно зв’язана з любов’ю до Бога і християнською 

релігійністю. Любити свою Батьківщину це означає любити свій народ, рідну 
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природу, шанувати кращі народні традиції» [42, с. 264]. Отже, в умовах еміграції, 

національне виховання нерозривно пов’язане з релігійним вихованням. Однак 

для того, щоб релігійне виховання дітей було ефективним, воно має бути ретельно 

спланованим: у відповідності до психіки дітей, з урахуванням їх віку, характеру 

й сучасних умов розвитку суспільства. 

У процесі дослідження з’ясовано, що програма з української мови ставить 

за мету: навчити учнів вільно володіти мовою: висловлювати власні думки, будувати 

фрази (як усно, так і письмово), вміти читати й писати, відчуваючи красу мови 

та любов до неї. Зазначимо, що українській мові належить особлива увага в 

українознавчому навчанні в діаспорі, оскільки без знання мови не можливо повною 

мірою користуватися культурними надбаннями українського народу. 

Програма з української літератури передбачає: ознайомлення з творчим 

доробком українських письменників і поетів, українською народною творчістю 

(казки, перекази, прислів’я, колядки, щедрівки, пісні), прищеплення любові 

до краси мови, зацікавлення та заохочення дитини до читання українських 

книжок. За допомогою літературного твору юнак має можливість ознайомитися 

з історичним минулим українського народу, його національними традиціями, 

звичаями. Проте, варто зазначити, що навчання буде більш успішним, 

якщо літературний матеріал буде подано в такій формі, щоб зацікавити дитину. 

Літературний матеріал у читанках, підручниках та у дитячих книжках має бути 

підібраний відповідно до віку дитини та його світосприймання. 

Програма з релігії є спрямованою на виховання в молоді християнського 

світогляду, передбачає ознайомлення дітей з християнськими обрядами, різницею 

в богослужбах різних християнських віросповідань, молитвами, літургійними 

піснями, колядками, щедрівками, з релігійними святами, такими як: Різдво, свято 

св. Миколая, Великдень, Трійця — ознайомлення з архітектурою українських 

храмів, із внутрішнім устаткуванням українських церков. Тобто через пізнання 

релігії власного народу зрозуміти менталітет українців, його традиції та культуру. 

Проте, доцільно зазначити, що за релігійно-моральне виховання дитини, на нашу 

думку, мають бути відповідальні насамперед батьки. 
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Цілі навчання географії є пов’язаними із засвоєнням умінь і знань як виховного, 

так і освітнього характеру. Програма з географії за мету ставить виховання в дітей 

любові до природи, до рідного краю, до України та українського народу, водночас 

допомагає краще зрозуміти минуле й сучасне як України, так й інших країн світу. 

Визначено, що географія є одночасно і природничим, і гуманітарним предметом, 

отже, допомагає вихованню в учнів відчуття приналежності не тільки до країни 

проживання, а також формує учня як громадянина світу. 

Програма з історії ознайомлює дітей з історичними подіями в Україні, 

видатними історичними постатями, героями національно-визвольних змагань, 

традиціями та духовними надбаннями українського народу. Уроки з історії 

виховують у молодого покоління почуття патріотизму, любов і пошану 

до Батьківщини власних предків, до українських народних традицій, гордість 

за славетні перемоги та досягнення українців. Отже, навчальні програми для шкіл 

українознавства в США, на нашу думку, відзначаються взаємопов’язаністю 

навчання та виховання, цілісністю виховних впливів, спрямованістю на виховання 

в учнів української ідентичності. 

 

Таблиця 2.5 

Виховні цілі та базові предметні компетенції,  
які необхідно досягти учневі в процесі навчання  

в школах українознавства в США 

Навчальний предмет 
Кінцева виховна ціль і базові предметні компетентності, 

які мають бути сформовані в процесі вивчення предметів 

Українська мова володіння рідною мовою (як писемною, так і усною); любов 

до рідної мови; позитивне ставлення до інших культур, повага 

до інших мов 

Українська література володіння рідною мовою (як писемною, так і усною); любов 

до рідної мови, любов до читання українською мовою; повага 

та толерантне ставлення до інших мов і культур, усвідомлення 

культурної спадщини 
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Навчальний предмет 
Кінцева виховна ціль і базові предметні компетентності, 

які мають бути сформовані в процесі вивчення предметів 

Українська історія знання рідної історії, усвідомлення культурної спадщини, 

виховання гордості та любові до власного народу, усвідомлення 

власної історичної самобутності 

Українська географія оперування знаннями про базові закони природи, суспільства, 

культури та довкілля, виховання любові до природи України, до 

українського народу 

Українська культура пізнання основних рис українського народу, особливостей його 

менталітету, знання традицій, вміння їх дотримуватися 

й переглядати застаріле, усвідомлення культурної спадщини, 

відкритість до інших культур і цінностей 

Релігія знання релігії, насамперед християнства, як традиційного вірування 

українців, що допомагає краще зрозуміти менталітет, душу 

українського народу (формує християнський світогляд), виховує 

гуманізм і толерантність до інших конфесій 

 

Мова проходить через усі навчальні предмети, такі як: українська мова, 

література, історія та географія України, релігія, культура України. Релігія — 

у повсякденних молитвах, як окремий предмет (у деяких школах), на уроках 

історії та культури України (учні мають нагоду ознайомитися з традиційними 

релігійними ритуалами та конфесіями). Традиції — через навчальні предмети: 

українська література, культура України — у школах, де є відповідні 

кваліфіковані спеціалісти проводять заняття з різьблення та вишивання, 

писанкарства; гуртки народних танців, а також активна позашкільна діяльність: 

театральні вистави, вечори, святкування дня св. Миколая, Різдва, Великодня. 

Культура — через навчальні предмети, такі як: культура України, історія 

України, українська література, географія України, а також через позашкільну 

діяльність, додаткові заняття, гуртки, фольклорні ансамблі при школі, святкові 

та благодійні концерти, шкільні базари [254; 88]. 

Своєрідність та унікальність шкіл українознавства в США полягає 

в тому, що кожен з учнів може знайти та пізнати свою «маленьку» Україну. 
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Національне виховання безпосередньо реалізується як  засобами змісту, 

(через такі навчальні предмети, як: українська мова, література, історія 

України, географія України, культура України, релігія та  спів), 

так і через скеровану виховну діяльність. Адже в процесі вивчення рідної 

мови, історії України, її культури, природи рідного краю, тобто  під 

час засвоєння того чи іншого предмета, крім набутих знань, розвитку 

мислення, пам’яті, відчуттів, відбувається впровадження дитини у світ 

національно-культурних цінностей, формування та розвиток її особистості. 

Отже, українці за кордоном, зберігаючи національний дух рідної культури, її 

традиції, релігійні обряди, звичаї, свята, мову, тим самим збагачують своїми 

цінностями та традиціями національну культуру США, що дало змогу  їм 

посісти гідне місце серед інших субкультур і етносів. 

 

2.3. Виховний зміст навчальних підручників в українському 
зарубіжному шкільництві 

Проблема шкільного підручникотворення є предметом дослідження 

багатьох як українських, так і закордонних учених, таких як: Н. Бібік, М. Бурда, 

Н. Гупан, Я. Кодлюк, О. Ляшенко, О. Пометун, О. Савченко, О. Топузов, 

С. Трубачева, Ф.-М. Жерар та К. Роеж’єр [15; 16; 34; 35; 171; 172; 221; 130; 296; 

297; 350; 388; 392]. Насамперед зупинімося на теорії питання, а саме 

на визначенні поняття «підручник». 

Український педагог С. Гончаренко трактував підручник як книгу, у якій 

подано основи знань з певного навчального предмета на рівні сучасних досягнень 

науки й культури [98, с. 260]. 

Згідно з документом, затвердженим Міністерством освіти і  науки України 

«Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників 

і навчальних посібників» (протокол № 6 від 29.07.05), підручник — навчальне 

видання із систематизованим викладом дисципліни, що відповідає 

затвердженій навчальній програмі та офіційно затверджений як такий вид 

видання [246]. 
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У педагогічній сучасній енциклопедії підручник тлумачиться як книга, 

що подає основи наукового знання з певного навчального предмету відповідно 

до навчальної програми та призначена для цілей навчання [281, с. 632]. 

Вітчизняна дослідниця проблем сучасного підручника Я. Кодлюк вважає, 

що шкільний підручник — це вид навчальної літератури, який репрезентує знання 

та види діяльності з конкретного навчального предмета відповідно до державних 

стандартів освіти та вимог навчальної програми з урахуванням особливостей 

цього предмета (його провідної функції), типу школи, вікових особливостей учнів 

і створюється на засадах домінантної концепції навчання [172, c. 14]. Отже, 

трактування вченими-педагогами поняття «підручник», осмислення його функцій 

останніми десятиліттями змінилося: від книги з навчального предмета 

(С. Гончаренко), до навчальної книги, яка відповідає державній освітній програмі 

(Я. Кодлюк). Підручники є засобом навчального процесу [98; 172]. 

На сучасному етапі розвитку нашої держави, під час розбудови 

та реформування освіти, потребує особливої уваги питання оновлення змісту 

шкільних підручників з урахуванням вимог щодо відкритості та мобільності світу. 

Підручник має навчити учнів вмінню самостійно вчитися, критичному мисленню, 

надати базові ціннісні орієнтири. На думку О. Савченко, підручник має 

поступово, але послідовно й наполегливо готувати дітей до навчання, формувати 

установку на самоорганізацію інтелектуальної праці [350, с. 39]. Проте, 

як свідчить аналіз літератури з досліджуваної проблеми, зміст шкільних 

підручників, здебільшого не відповідає сучасним вимогам, а саме, він 

не достатньо спрямований на набуття учнями життєвих компетентностей. 

У контексті нашого дослідження доцільно зупинитися на функціях підручника. 

Зазначимо, що підручник виконує певні функції: інформаційну, розвивальну, виховну, 

мотиваційну, формувальну тощо. На думку багатьох дослідників, інформаційну 

функцію вважають провідною [172, с. 119]. Ми ж докладно зупинимося на розгляді 

виховної функції підручника. На думку вітчизняного вченого О. Ляшенка, виховна 

функція підручника «має акцентувати увагу учнів на ціннісних орієнтаціях 

і культуротворчих аспектах людської діяльності, спонукати до самооцінювання» [221, 
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с. 61]. Виховна функція підручника формує в учнів як загальнолюдські, 

так і національні якості, сприяє формуванню національної свідомості, любові 

до природи, до власного народу, його культури та історії. 

Французькі вчені Ф.-М. Жерар, К. Роеж’єр у дослідженні «Як розробляти 

та оцінювати шкільні підручники» розглянули функції шкільного підручника як 

щодо учня (функція навчання, що містить у собі: функцію надання знань, 

розвивальну функцію, функцію закріплення вивченого та оцінювання знань; 

функція взаємодії з повсякденним та професійним життям охоплює: функцію 

допомоги в інтеграції знань, функцію довідника, соціального та культурного 

виховання), так і щодо вчителя (функція надання наукової та загальної 

інформації, функція педагогічної підготовки з конкретної дисципліни, функція 

допомоги у викладанні та проведенні занять, функція допомоги в оцінюванні 

знань) [130, с. 64–81]. На думку французьких дослідників, підручник виконує 

декілька функцій: одна з яких провідна, інші додаткові. Отже, вчені визначають 

поняття «шкільний підручник» як друкований засіб спеціально організований у 

такий спосіб, щоб стати складником навчального процесу з метою поліпшення 

його ефективності [130, с. 5]. Аналізуючи функцію соціального та культурного 

виховання, вони, зокрема, зазначали, що, крім засвоєння знань та умінь, шкільний 

підручник має на меті сформувати в учнів життєву позицію, допомогти їм знайти 

власне місце в суспільстві, у культурному та національному середовищі [130, 

с. 73]. Отже, виховна функція підручника сприяє активному формуванню 

найважливіших рис гармонійно розвиненої особистості як загальнолюдських, 

так і національних. 

Необхідно зазначити, що єдиних, загальноприйнятих критеріїв оцінювання 

підручників немає. У статті «Вимоги до підручника та критерії його оцінювання» 

О. Ляшенко, зокрема, зазначав, що незалежно від предметного спрямування 

навчальної книги критеріями можуть бути: науковість викладу навчального 

матеріалу, формування світогляду в учнів, розвивальний ефект навчального 

матеріалу, виховний потенціал навчального матеріалу, дидактична досконалість 

навчальної книги, методичне забезпечення видання, ергономічні показники 
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підручника. Кожен з цих критеріїв має певний набір показників-індикаторів, 

за допомогою яких може бути оцінена будь-яка навчальна книга. Для критерію 

«виховний потенціал навчального матеріалу» науковець запропонував такі 

показники-індикатори: 1. Моральне виховання учнів, формування етичних норм 

і гуманістичних ціннісних орієнтацій. 2. Виховання в учнів громадянської позиції, 

патріотичних почуттів, соціальної активності та відповідальності, толерантності 

в міжнаціональних відносинах. 3. Екологічне виховання, спрямованість 

на дбайливе ставлення до природи, відповідальність за її збереження й охорону. 

4. Виховання правової культури, розвиток демократичної правосвідомості. 

5. Виховання естетичної культури сприйняття дійсності, формування почуття 

прекрасного та естетичних ідеалів. 6. Виховання свідомого ставлення до праці, 

дисциплінованості, здатності учнів до безпечної життєдіяльності в сучасному 

високотехнологічному суспільстві. 7. Загальна характеристика ціннісних 

орієнтацій навчального матеріалу і його виховного потенціалу [221, с. 60–65]. 

Проєктуючи виокремленні О. Ляшенком критерії оцінювання підручників 

для загальноосвітніх шкіл України на школи українознавства в США, ми 

виокремили такі, які відповідають їхній специфіці. Це, зокрема, критерій 

«виховний потенціал навчального матеріалу», який в умовах діаспори 

перетворюється на пріоритетний. Спираючись на визначені базові елементи 

поняття «нація» (параграф 1.3) й запропоновані О. Ляшенком показники-

індикатори для критерію «виховний потенціал навчального матеріалу», ми 

уточнили ці показники у вимірі «національного виховання». Отже, наповненість 

змісту підручника виховним компонентом національного спрямування ми 

пропонуємо розглянути, базуючись на таких позиціях: 

1) моральне виховання учнів, формування етичних норм і гуманістичних 

ціннісних орієнтацій, формування в учнів світоглядних позицій; 

2) виховання в учнів національно-патріотичних почуттів: любові 

та пошани до України й українського народу, любові до української мови, 

до рідного краю, до його природи, до українських звичаїв, традицій і культури; 

3) використання історичного матеріалу; 
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4) виховання толерантності в міжнаціональних відносинах; 

5) встановлення взаємозв’язку виучуваного матеріалу про Україну 

з історією та сучасністю США (опора на життєвий досвід школярів). 

Як бачимо, виховна функція безпосередньо пов’язана з цінностями. 

Французькі вчені Ф.-М. Жерар, К. Роеж’єр під час розроблення змісту підручника, 

пропонують особливу увагу приділяти ціннісно-орієнтованому матеріалу: 

«При створенні підручника автори повинні добре усвідомлювати, які цінності 

вони збираються утверджувати в змісті навчальних текстів…» [130]. На нашу 

думку, поєднання загальнолюдських і національних цінностей забезпечує основу 

для успішного розвитку українознавчої освіти у світі, зокрема в США. З огляду 

на запропоновані критерії-індикатори виховної функції, ми проаналізували 

підручники, за якими навчаються учні в школах українознавства в США. 

Проведений аналіз у галузі розвитку шкільного підручникотворення 

в українській діаспорі в США уможливив виокремити чотири періоди. 

– Перший період — початковий (початок ХІХ ст. — 1920-ті рр. ХХ ст.); 

– Другий період — перехідний (1920 — 1950-ті рр. ХХ ст.); 

– Третій період — системний (1950-ті — 1990-ті рр. ХХ ст.); 

– Четвертий період — комплексний (поч. 90-х ХХ ст. і до сьогодні). 

Критеріями для виокремлення періодів стали стратегічні орієнтири 

розвитку шкільної українознавчої освіти (становлення українознавчої освіти 

в США, ухвалення на Другому світовому конгресі вільних українців основних 

положень «виховного ідеалу в діаспорі», проголошення незалежності України). 

Відліком у визначенні нижньої хронологічної межі першого періоду стало 

заснування перших українських шкіл при церквах. Перший період — 

початковий (початок ХІХ ст. — 1920-ті рр. ХХ ст.), окреслюючи його необхідно 

зазначити, що в США, як і всюди в західній діаспорі, ситуація зі шкільними 

підручниками була складною. На початку організації українських шкіл у новій 

країні поселення українська громада не мала можливості повною мірою 

забезпечити якісне навчання дітей. Це стосувалося як відсутності кваліфікованих 

вчителів, відповідних приміщень, навчальних програм, так і підручників. 
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Навчання в школах відбувалося за тими підручниками, які мали змогу знайти, 

замовити або придбати вчителі й священики. Переважно це були підручники, 

привезені емігрантами з Батьківщини, здебільшого ті, які були видані в Галичині. 

На сторінках газети «Свобода» 1905 р. було подано таку характеристику 

ситуації навколо шкільних підручників в українських школах першого періоду: 

«Шкільні підручники — о це вже морока! Кожний учитель учив з такого підручника, 

який йому подобався, а зглядно, який припоручили йому його хлібодавці» [370, 

с. 329]. Отже, вибір підручників для навчання був вільним, можна навіть сказати 

хаотичним і залежав здебільшого від можливостей української громади. 

Втім, варто зазначити, що релігійні та культурні діячі того періоду, 

усвідомлюючи негативний характер ситуації, що склалася, робили спроби щодо її 

поліпшення. Так Українська греко-католицька церква за головування єпископа 

о. С. Ортинського виступала ініціатором видання підручників для мережі шкіл 

при церквах. Зокрема, на конвенції греко-католицького духовенства (15–

16 жовтня 1907 р., Нью-Йорк) було ухвалено рішення щодо необхідності видання 

підручника та катахезиса. Для реалізації цих планів було обрано комітет із 9 

священників, планувалося також запросити світських кваліфікованих спеціалістів 

[370, с. 329]. 

У 1909 р. греко-католицькою громадою в США було засноване товариство 

«Просвіта». Забезпечення українських дітей підручниками і навчальною 

літературою було одним із стратегічних завдань товариства. Зокрема, було 

створено комітет для фахового оцінювання змісту надісланих книг з України [370, 

с. 335–336]. Отже, наприкінці першого періоду, можна відзначити позитивні 

зрушення щодо видавництва підручників для приватних українських шкіл, 

проте ці випадки не мали системного характеру і були швидше виключенням. 

Крім того, у громаді поступово сформувалася думка щодо необхідності 

використання єдиних шкільних підручників для всіх українських шкіл. Однак 

перевести це в практичну площину так і не вдалося до початку другого періоду — 

1922 р. (другий період — перехідний (1920 – 1950-ті рр. ХХ ст.)). Ця дата 

для означення нижньої хронологічної межі другого періоду була обрана через те, 
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що в цьому році було створено організацію «Об’єднання українських організацій 

в Америці», яка відіграла провідну роль в становленні українського шкільництва 

на теренах Сполучених Штатів Америки. Її виконавчим комітетом було створено 

шкільну комісію «Управа Рідної Школи в Америці», яка затвердила єдиний 

шкільний план й однакові підручники для всіх українських шкіл в Америці. 

Управою було визначено найкращі шкільні підручники: читанки М. Матвійчука, 

підручник з географії С. Рудницького, підручник з історії І. Крип’якевича 

та пісенник М. Колеси [370, с. 340]. 

Окремо зупинімося на аналізі читанок М. Матвійчука, які було розроблено 

та видано для українських народних шкіл. М. Матвійчук видав серію читанок: 

«Перша книжечка. Буквар» та «Друга книжечка до читання українських 

дітей» 1923 р., «Третя книжечка для третьої кляси» 1928 р., «Четверта книжечка: 

Українська читанка для четвертої кляси» 1931 р. [236; 237; 238; 239]. 

Зокрема, у «Другій книжечці» було подано твори найкращих дитячих 

письменників, таких як: Я. Вільшенка, М. Підгірянка, а також твори О. Бабій, 

І. Воробкевича, Б. Грінченка, Б. Лепкого, О. Олеся, В. Самійленка, 

А. Чайковського, С. Черкасенка. Окрім того, у читанці можна було ознайомитися 

з деякими творами знаних українських митців — Є. Гребінки, П. Куліша, 

І. Франка, Т. Шевченка [236]. 

У читанці є такі розділи: «Українська родина» (тут учень довідується 

про Т. Шевченка, І. Франка, Б. Хмельницького, І. Мазепу), «Я українець» (про те, 

що потрібно любити українську мову, любити та поважати власний народ), 

«Тарасове свято» (присвячений Т. Шевченкові). Крім педагогічно-національного 

спрямування, у читанці можна натрапити на цікаві оповідання, відповідні до віку 

дитини, казки («Рукавичка», «Червона шапочка», «Казка про дідову ріпку», 

«Про курочку та золоте яєчко», «Казка про зиму»), оповідання, які навчають 

дитину любити природу, веселі вірші, жарти. На думку українського письменника 

та громадського діяча А. Курдидика, «Друга книжечка» «гармонійно уложена 

і ніде не перевантажена ні змістово, ні ілюстраційно» [197, с. 3]. До читанки 

зробили ілюстрації О. Курилас, О. Кульчицька. 
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У «Третій книжечці» М. Матвійчук помістив твори О. Бабія, 

Я. Головацького, Б. Грінченка, Г. Квітки-Основ’яненка, Р. Купчинського, 

М. Левицького, А. Лотоцького, М. Підгірянки, В. Стефаника, І. Франка, 

С. Черкасенка. Читанка містить такі розділи: «Школа, наука знання», «Між 

рідними», «Осінь», «Місто», «Праця», «Зима», «Сміховинки», «Серед природи», 

«Весна», «Літо», «По широкім світі», «Україна». У розділі «Україна» натрапляємо 

на оповідання про українські села, про міста України, про Дніпро, патріотичні 

вірші, оповідання Б. Грінченка «Олеся» [238]. 

У «Четвертій книжечці» є такі розділи: «Школа знання», «В родині», 

«Серед людей», «Про працю», «Веселі і смішні речі», «З життя звірят і птахів», 

«Серед природи», «Байки», «З історії винаходів», «За Україну», «Тарас 

Шевченко», «Оповідання з історії України». У читанці учень мав нагоду 

ознайомиться з творами О. Бабія («Добрий дідусь», «Дуб і свиня», «Вовча 

подяка», «Мореплавці», «Школярі та бджоли», «Тарас Шевченко», «Українська 

дівчинка»), М. Вовчка («Два сини», «Сестра») Я. Головацького («Добрі діти»), 

Л. Глібова («Вовк та ягня», «Гай»), Б. Грінченка («Як друкують книжки», 

«До праці»), П. Куліша («Казка про калинову дудку», «Бабуся», «Сіра кобила»), 

А. Лотоцького («Мати та дитина»), О. Олеся («Заспів», «Війна з греками», «Ліс 

в осени»), М. Підгірянки («Вдячність», «Прощання»), С. Руданського («Холодно», 

«Циган на толоці», «Вовк, собака й кіт»), В. Стефаника («Виводили з села», 

«Підпис», «Семенко»), П. Тичини («Материн сон»), І. Франка («Грицева шкільна 

наука»), Т. Шевченка («Заповіт», «Сон кріпачки», «Кобзар», «Іван Підкова»). 

Крім оповідань різних авторів, у читанці були загадки, вірші, байки, 

українські народні казки. Два розділи присвячено природі, звірям і птахам 

(«Про псів», «Нюх у звірят», «Вовки», «Як живе лисиця», «Бурий ведмідь», 

«Ведмеже горе», «Білка», «Пташки», «Зозуля», «В лісі», «Пожиток з ліса», 

«Вікові дерева», «Історія картоплі») [239]. 

У розділі «За Україну» на початку розміщено коротку інформацію 

про Україну, її природу, народні звичаї, одяг, характер українців (менталітет), 

про давню історію (про князів, гетьманів, запорізьких козаків, про Січових 
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стрільців), український гімн (Чубинського), оповідання В. Жуковецького 

про український прапор, оповідання К. Поліщука «Малий повстанець», вірш 

О. Олеся «Українське військо». Розділ «Оповідання з історії України» гармонійно 

доповнює відомості про Україну, про її історію: про давні слов’янські племена, 

вірування наших предків, про перших князів, про князя Олега та княгиню Ольгу, 

про князя Володимира, Ярослава Мудрого [239]. 

Аналіз читанок показав, що тексти всіх читанок М. Матвійчука мали 

національне-виховне спрямування, у них містився історичний матеріал. Крім 

того, достатньо широко було представлено матеріал, присвячений природі. 

Через природу дитина пізнає світ, вчиться співчуттю й  милосердю, вчиться 

захищати й оберігати «братів наших менших», дбайливо ставитися 

до природи. Суттєву увагу було приділено вихованню в  учнів любові 

до української мови, українського народу, його традицій. Для ліпшого 

засвоєння мови учнями, слова в підручниках були надруковані з наголосом 

[236; 237; 238; 239]. 

Проаналізувавши другий період підручникотворення, ми дійшли висновку, 

що в школах під час навчання використовували здебільшого підручники 

М. Матвійчука (від 1 до 4 кл.), а також читанки та підручник для 1 класу 

А. Крушельницького, підручник з географії С. Рудницького, підручник з історії 

І. Крип’якевича [231, с. 126]. Зокрема, автор підручників для початкової та середньої 

школи А. Крушельницький уклав і видав на початку ХХ ст. читанки для дітей від 1 

до 7 класу, здійснив видання серії книжок дитячої літератури «Нашим найменшим» 

та «Читаночки української дитини» [192; 193; 194; 344]. Отже, для другого періоду 

підручникотворення було властивим використання в рідних школах підручників 

з України. З огляду на обмеженість ресурсів, як фінансових, так і кваліфікаційних, на 

початку розбудови українського шкільництва в CША, вчителі активно 

використовували читанки та підручники, які були видані на українських землях, 

хоча потреба у власних підручниках, з урахуванням мовної, соціально-організаційної 

специфіки, вже назріла. Також в українських католицьких школах використовували 

підручники, що були видані власними силами [279, с. 30]. 
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На шостому Конгресі «Об’єднання українських організацій в Америці», 

який відбувся 3 листопада 1933 р., ухвалено резолюцію щодо необхідності 

реформи українського шкільництва в США, яка передбачала, зокрема, створення 

фахівцями відповідних підручників, із урахуванням американських умов життя 

[279, с. 29]. Конкурси підручників, які проводили в той період, потребували, 

щоб підручники були пристосовані до американських обставин і були укладені 

за взірцем відповідних англійських підручників. 

Проаналізувавши статті в г. «Свобода», низку наукових праць 

(О. Стеткевича, Л. Мишуги, У. Самчука) ми дійшли висновку, що в першому 

і другому періодах підручникотворення в діаспорі, включно до середини 50-х рр. 

ХХ ст., використовували здебільшого «старокрайові підручники» 

(див. Додаток Н). На наш погляд було це обумовлено браком ресурсів, 

як фінансових, так і кадрових. Одним із недоліків цих підручників була застаріла 

лексика, яка була незнайома для дітей, крім того, не було враховано обставин 

життя в новій країні поселення. На думку П. Волиняка, читанки М. Матвійчука 

«дуже примітивні підручники» і не відповідали повною мірою потребам учнів 

на еміграції [53, с. 618]. Однак, на нашу думку, незважаючи на всі недоліки, ці 

навчальні книги українських авторів, що були видані у Відні, Києві, Львові, 

а також у США (наприклад, читанки М. Матвійчука були видані «Свободою») 

заповнили наявну прогалину та задовольнили на деякий час потребу в навчальній 

літературі на еміграції, підготували ґрунт для реалізації в майбутньому планів 

щодо появи власних підручників. Підбиваючи підсумок, підкреслимо, що одним 

із недоліків цього періоду була відсутність єдиного координаційного центру 

розроблення та видання шкільних підручників. 

Пізніше, вже в 40-их рр. ХХ ст., зміст підручників з мови, літератури, історії 

як з Галичини, так і з Радянської України не відповідали повною мірою освітнім 

і виховним потребам українців у західній діаспорі. Зокрема, підручники, 

які видавали в Україні ідеологічно були спрямовані на комуністичне виховання 

молодого покоління, це вступало в протиріччя з поглядами та вимогами 

української громади в США. Вочевидь це спонукало освітніх діячів діаспори 
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до створення власних шкільних підручників, з посиленим українознавчим 

та національно-виховним складником. 

У 1953 р. в США було організовано Шкільну раду при УККА, 

яка з перших років діяльності почала системно опікуватися справою освіти 

українських дітей, зокрема розробленням і виданням шкільних підручників 

і посібників. Отже, третій період — системний — розпочався в 1950-ті рр. 

і тривав до 1990-их рр. ХХ ст. При Шкільній раді було організовано 

власне видавництво, а також призначено видавничого референта 

Б. Романенчука. Крім того, було створено комісію з підготовки навчальних 

програм і підручників. На думку науковців діаспори, підручник має бути 

пов’язаним з навчальними програмами, сприяти формуванню особистості 

учня на національних та морально-етичних засадах як майбутнього члена 

української громади в США [279]. 

Г. Ващенко у праці «Загальні методи навчання» окреслив своє бачення 

щодо шкільного підручника, який, на його думку, має відповідати таким вимогам: 

1. Зі своїм змістом він має бути на рівні сучасної науки. 2. Як зміст, так і форма 

підручника мають відповідати віковим особливостям дитини. 3. Виклад матеріалу 

мусить бути систематичним і послідовним, тобто поступовий перехід від відомого 

до невідомого, від простого до складного. Від близького до далекого. 

4. Підручник має збуджувати інтерес до знання, стимулювати самостійні шукання 

учнів. 5. Мова підручника мусить бути точною, простою і в той же час живою. 

6. Крім освітніх завдань, підручник має виконувати завдання виховні. Він мусить 

виховувати любов до рідного краю та народних традицій, мусить сприяти 

вихованню моральної вдачі учнів [45, с. 215–216]. 

У середині 50-их рр. відомий науковець діаспори К. Кисілевський видав 

роботу «Українознавство в школі. Програма й дидактика», у якій, зокрема, 

зазначав, що вчитель має особливу увагу приділяти вихованню в учнів любові 

та поваги до України, до історії, до виховних і національних ідеалів, 

до «культурних і цивілізаційних надбань» українського народу [158, с. 13]. 

Як бачимо, у процесі надання учням знань українознавчого спрямування, 
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на думку К. Кисілевського, необхідно робити акцент на виховних цінностях 

національного й загальнолюдського спрямування. Отже, науковці та педагоги 

діаспори одною із пріоритетних функцій підручника, крім інформаційної, 

визнавали виховну, направлену на моральне, духовне й національне 

виховання учнів. 

Прикладом підручників третього періоду були підручники Е. Жарського, 

К. Кисілевського, Д. Кислиці, П. Волиняка, Є. Федоренка, Б. Романенчука, 

М. Овчаренко. Докладний список, шкільних підручників, читанок, посібників для 

вчителів, які було рекомендовано для навчання і виховання в українських школах 

на початку аналізованого періоду (див. у Додатку П, Текст П.1.). 

На думку відомого освітнього діяча діаспори, автора підручників і читанок 

для дітей І. Боднарчука, шкільний підручник — це те «знаряддя, що допомагає 

вчителеві формувати в устах дитини слово. Та й не тільки слово, а й душу» [23, 

c. 5]. Якщо розглядати конкретно підручники з української мови, то вони були 

направлені на засвоєння учнями української мови, певного граматичного 

матеріалу, відповідно до навчальної програми та до їхнього віку. 

Під час створення підручника для дітей українського походження, постає 

питання, яким цей підручник має бути; який засадничий принцип 

застосовувати для його написання, тобто яку використовувати методику 

навчання: навчання української мови як рідної або навчання української мови 

як другої мови. П. Волиняк, редактор дитячого журналу «Соняшник», автор 

підручника з фізичної географії України, а також читанок для початкових, 

середніх класів і позакласного читання, вважав, що в умовах діаспори 

можливим є використання цих двох методик [53, с. 391]. Особисто він сам був 

палким прихильником методики навчання дітей української мови як  рідної. 

Ось чому у його підручниках не було двомовних словників, не було тлумачень 

термінів та граматичних вправ іншою мовою, крім української. (Петро 

Волиняк: читанка для 2-ої класи «Барвінок», читанка для 3-ої класи «Київ», 

читанка для 4-ої класи «Лани», хрестоматія з додатками історії української 

літератури «Дніпро», читанка для 5-ої класи «Запоріжжя», «Фізична географія 
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України») [50; 51; 52; 54]. Для більшості навчальної літератури, що видавала 

Шкільна рада при УККА у цей період, для підручників застосовували принцип 

навчання мови як рідної. 

У третій період підручникотворення в США для навчання української мови 

вчителі користувалися такими підручниками: І. Бережний «Українська мова 

(збірник вправ із синтакси)», К. Кисілевський «Граматика української мови 

для школи й самонавчання», К. Кисілевський «Вивчаймо українську мову! 

Початковий підручник для пізнання правописних і мовних явищ», Д. Кислиця 

«Граматика української мови» (у 2-х ч.), Б. Романенчук «Українська мова. 

Граматичні й правописні вправи» (у 2-х ч.), Д. Соловей «Цікава граматика. 

Мовно-граматичні ігри, загадки, скоромовки, вправи для науки і розваги», Д. Свій 

«Збірник матеріалів для переказів» (список офіційно рекомендованих Шкільною 

радою УККА підручників для навчання української мови та української 

літератури у 60-ті рр. ХХ ст. див. у Додатку П, Текст П.2.; з географії України, 

української історії та культури див. у Додатку П, Текст П.3.) [7; 156; 157; 163; 165; 

334; 335; 336; 366]. 

У 1962 р. Шкільна рада видала підручник з української мови 

К. Кисілевського «Вивчаймо українську мову! Початковий підручник 

для пізнання правописних і мовних явищ» [156]. Як бачимо вже з назви 

підручника, він був розрахований для учнів початкового ступеня і складався 

із дев’ятнадцяти розділів. Для закріплення вивченого матеріалу автор пропонував 

вправи наприкінці кожної теми із відповідними завданнями українознавчого 

та морально-етичного спрямування. Процес оволодіння мовою, поряд 

із виконанням різноманітних вправ і завдань, відбувався і шляхом ознайомлення 

учнів із найкращими зразками літературної творчості українських класиків 

(Т. Шевченка, Л. Українки) [156]. 

Аналізуючи тексти вправ і завдань підручників для українських шкіл 

в США у зазначений період, ми дійшли висновку, що вони ненав’язливо 

ознайомлювали учнів з Україною, її історією, традиціями та культурою: як-

от використання українських імен і прізвищ у вправах, українських географічних 
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назв, історичних діячів, традиційних українських свят, християнських понять 

і цінностей. 

Підручник Б. Романенчука «Українська мова. Граматичні й правописні 

вправи» (у двох частинах) здобув широке визнання й неодноразово перевидавався 

Шкільною Радою. Цим підручником і зараз користуються вчителі й учні шкіл 

українознавства в Америці. Його призначено для дітей першого, другого 

та третього років навчання української мови. Проаналізувавши зміст вправ, 

можемо констатувати, що їхня тематика стосувалася різноманітних аспектів 

українського життя. Наприклад, вправи мали такі назви: «Подорож до Львова», 

«Українські ріки та озера», «Частини української землі», «Весна в Карпатах», 

«Ярмарок на Україні», «На дворі князя Ярослава», «Козаки». Ознайомлюватися 

з народною мудрістю, моральними настановами учні мали можливість 

через вивчення приказок, загадок: «На злодію шапка горить», «Вчися замолоду, 

не зазнаєш на старість голоду», «Не копай другому ями, бо сам упадеш», «Живіть, 

діти, на втіху людям» [334; 336, c. 22, 59, 80] (докладно аналіз виховної функції 

шкільних підручників з навчання української мови в школах українознавства 

третього періоду підручникотворення в США, направленої на формування в учнів 

системи цінностей, як загальнолюдських, так і національних див. у додатку Р, 

Таблиця Р.1). Отже, укладаючи підручники з рідної мови, автори намагалися 

пристосувати його до потреб українського шкільництва в США, подавали 

мінімум граматичного матеріалу і вправ, мали на меті урізноманітнити зміст 

цікавими фактами з історії і культури українців, крім того, розміщували твори, 

які стосувалися життя американців. 

Розглянемо читанку «Промені» В. Радзикевича і К. Кисілевського, що була 

видана Шкільною радою при УККА у 1955 р. Читанку «Промені» складають сім 

розділів: «Україна — наша Батьківщина», «Восени», «Було колись в Україні», 

«Чарівний світ», «Прилетіла зима біла», «У променях сонця», «По дорозі життя» 

[323]. Після кожної нової теми розміщено довідки і питання. Наприкінці розділів 

для перевірки знань учнів автори підручника подавали перелік питань, 

який стосувався вже опрацьованого матеріалу. 
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На нашу думку, тексти читанки мали високий виховний потенціал. 

Зокрема, національному вихованню учнів сприяли оповідання, повісті, 

перекази, казки, веснянки, вірші, вірші-поеми, народні пісні, які висвітлювали 

історію, традиції, основні для українців релігійні свята, християнські обряди, 

ознайомлювали з українською символікою, природою України. Особливу 

увагу укладачі звертали на виховання любові та пошани до України 

й українського народу, на виховання любові до української мови: 

Б. Антонович вірш «Батьківщина»; Л. Білецький оповідання «Серце України», 

«Життя Тараса Шевченка від 1843–1861»; Б. Лепкий вірш «Дивне диво»; 

О. Посталенко оповідання «Столиця України»; Л. Храплива вірш «Українська 

мадонна»; Т. Шевченко вірші «Заповіт», «Свою Україну любить»; В. Щурат 

вірш «Моє серце не тут» [323]. 

Любов до «рідного краю», до його природи автори читанки виховували 

в учнів на такому матеріалі, як: оповідання Л. Бачинського «Тушканчик»; вірш 

Б. Лепкого «Наші гори»; вірші О. Олеся «Ой, не сійтесь, сніги», «Весна», «Сонце 

на обрії»; опис України С. Рудницького «Наш рідний край»; вірш І. Савицької 

«Осінь»; оповідання Ю. Сірого «Дніпро», «Фата моргана в Криму»; вірші 

Л. Українки «Човен на морі», «Вечірня година»; оповідання І. Франка 

«На полонині»; вірші Т. Шевченка «Ой, діброво, темний гаю» «Світанок»; уривок 

з повісті «Майстер коробля» Ю. Яновського «Над чорним морем». 

Зазначимо, що в читанці було подано короткі відомості про життя 

та творчість відомих українців: Б. Антоновича, Б. Грінченка, М. Коцюбинського, 

Л. Українки, І. Франка, А. Чайковського, Т. Шевченка. Поряд із письменниками, 

які жили та працювали в Україні, автори знайомили учнів з громадськими 

і культурними діячами, які працювали в діаспорі: В. Барагурою, Б. Лепким, 

Н. Мудриком, О. Олесем, С. Парфановичем, І. Савицькою, О. Цегельською. 

Учням також надавали стислу інформацію з історії, культури й освіти 

як в Україні, так і за її межами: про гетьманів І. Мазепу, П. Сагайдачного, 

Б. Хмельницького, про діяльність українських січових стрільців (УСС), 

про Пласт, про діяльність на еміграції рідних шкіл і курсів українознавства. 
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Варто зазначити, що зміст окремих оповідань, повістей, невеличких 

розповідей, віршів різних авторів, розміщених у читанці, сприяв вихованню в учнів 

поваги та інтересу до історії українців, до їх минувшини. Наприклад, після уривка 

з повісті «Мазепа» Б. Лепкого подано такі запитання: «Чому прирівнює Б. Лепкий 

степ до української душі?», «Чому гетьман Мазепа почував себе краще серед 

степу?», «Що робили тоді шведи, що були під його проводом?» Як бачимо 

із наведеного прикладу цей літературний матеріал, розміщений у читанці, 

виховував в учнів любов до рідного краю, до природи, знайомив з видатними 

історичними особами України, формував певні світоглядні погляди, ознайомлював 

з особливостями українського характеру, менталітетом [323, c. 13–15]. 

У читанці також були розміщені твори історичної тематики відомого 

дитячого письменника Р. Завадовича: «Княгиня Ольга», «Святослав завойовник», 

«Заповіт Ярослава Мудрого» (уривок), «Володимир Мономах». Серед інших 

письменників, і культурних діячів, твори яких стосувалися історичних подій 

та історичний постатей України можна відзначити Н. Гірняка «Сорок років тому», 

В. Калину «Прорив під Вовчухами», М. Остроумову «Печініги під Києвом», 

О. Повстенка «Столиця України», М. Чернявського «Марш Сагайдачного», 

«Богданова слава», Т. Шевченка «Іван Підкова», «Гамалія», В. Щурата «Плач 

Ярославини» [323, c. 39–103]. Невідомим сторінкам історії про життя українців 

у таборах для переміщених осіб після Другої світової війни в Німеччині 

присвячено уривок «Петрусевої повісті» О. Цегельської з назвою «Американці 

піклуються нами». Отже, можна зробити висновок, що матеріал 

з якого складалася читанка не тільки надавав учням знання про Україну, її 

історію, культуру, природу, а також виховував національно-свідомих, моральних 

і небайдужих до України людей. 

Корисним і доцільним у читанці є те, що діти мали можливість 

ознайомитися з українськими традиціями, звичаями, важливими релігійними 

святами. Це можна простежити у таких творах, як: «Ялинка» 

М. Коцюбинського, «Під ялинкою» І. Савицької, «Веснянка» М. Чернявського, 

«Христос воскрес!» Н. Лівицької-Холодної. Автори читанки також 
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ознайомлювали учнів з елементарними знаннями про Бога, з релігійними 

обрядами та святами. Наприклад, зміст народних приповідок, стосуючись теми 

Бога, сприяє вихованню в дітей найкращих моральних якостей: «У Бога все 

мога», «Де біда найбільша, там Божа поміч найближча», «Дай, Боже, з добрими 

людьми знаться», «Хто рано встає тому Бог дає», «Гість у дім, Бог у дім» [323, 

c. 197]. Авторка вірша Л. Храплива, за допомогою вірша «У травні» поетично 

ознайомлює дітей з філософськими та релігійними аспектами буття, виховує 

національно-патріотичні почуття (див. Додаток С Текст С.1). Як приклад 

релігійного виховання, що водночас сприяє вихованню національної свідомості 

наведено у Додатку С, Текст С 2. Отже, метою текстів на релігійно-виховну 

тематику є духовно-моральний розвиток дітей, ознайомлення їх 

з національними та культурними надбаннями українського народу, 

з християнськими моральними цінностями, прищеплення їм любові до  Бога, 

до ближнього а також до України. 

Поряд з оповіданнями та віршами автори підручника подали інші 

літературні жанри, наприклад казки. Запропоновані для ознайомлення казки, 

як народні, так і авторські, на наш погляд, сприяли вихованню в дітях 

найкращих чеснот, водночас засуджуючи негативні, такі як лінощі, заздрощі, 

пихатість. Наприклад, після казки «Марійка» І. Липи питання «Чому вчить нас 

ця казка?» [323, c. 138–142] ставить за мету навчити дітей аналізувати 

прочитаний матеріал і робити відповідні висновки світоглядного характеру. 

На думку головної референтки української жіночої організації в  США «Союзу 

українок Америки» А. Богачевської, особливого значення для виховання 

любові до української культури, до українського світу в умовах еміграції 

є ознайомлення дітей з українськими казками. Вона наголошувала, що значення 

казки полягає не тільки в опануванні учнями словника української мови, 

збуджує в них зацікавленість українським словом, українськими народними 

традиціями, а також розвиває чуттєву сферу, емоційно пов’язує їх 

з українським світом [20, с. 4]. Отже, представлені для вивчення твори 

не лише ознайомлюють дітей з українською мовою, літературою, історією, 
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а й окреслюють їм моральні орієнтири, збагачують духовний світ дітей, вчать 

бути справжніми людьми. 

Цікавим є той факт, що в читанці розміщено уривок з оповідання 

Р. Кіплінга «Рікі-Тіккі-Таві» українською мовою у перекладі Ю. Сірого, 

тобто діти мали можливість ознайомитися крім творів українських авторів 

з класикою світової дитячої літератури [323, с. 111–120]. На прикладах світової 

літератури учні виховувалися в повазі до різних культур, вчилися толерантному 

ставленню до інших культур і народів. 

Розглянемо також взаємопов’язані між собою критерії-індикатори, що ми 

виокремили — встановлення взаємозв’язку виучуваного матеріалу про Україну 

з історією та сучасністю США (опора на життєвий досвід школярів) і виховання 

толерантності у міжнаціональних відносинах. Наприклад, після першого розділу 

читанки автори розмістили запитання, які відсилають до історії та сучасного 

життя українців в діаспорі: «Чому ми називаємо Америку (Канаду, Австралію, 

Аргентину) нашою другою батьківщиною?», «Скільки всіх українців у світі?», 

«Чим займаються українські іммігранти в нових країнах?» [323, с. 30]. Оповідання 

О. Копачева «Ранок перед пластовою стрічею» і Л. Храпливої «Пластова 

хроніка», «Івась і Петрусь» ознайомлюють з історією Пласту та з діяльністю цієї 

української скаутської організації у світі, з українськими школами та виховними 

орієнтирами українців у діаспорі [323, с. 210–218]. 

Наприкінці 50-х рр. Шкільна Рада видала читанку для п’ятого року навчання 

української мови К. Кисілевського [399]. Її проілюстрував відомий український 

художник, який жив і працював в США — Я. Гніздовський. Читанка складається 

із восьми розділів: «Учітися, брати мої», «Минуле України», «В зимі», «Казковий 

світ», «Розвага», «Юний Шевченко», «Весною», «По дорозі життя». До читанки 

для середніх класів увійшли твори таких авторів: Б. Антоновича, Р. Завадовича, 

І. Керницького, М. Коцюбинського, Б. Лепкого, А. Лотоцького, Н. Мудрик-Мриць, 

О. Олеся, І. Савицької, М. Старицького, Л. Українки, І. Франка, Л. Храпливої, 

А. Чайковського, Т. Шевченка. Як і в попередній аналізованій читанці, 

після кожного літературного матеріалу автор розміщував «довідки й питання», 
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а після розділів — заключні запитання з назвою «Закріплення відомостей». Однією 

із особливостей читанки є розміщення словника з пояснення слів [399, c. 170–172]. 

До того ж, однією із форм роботи з учнями, крім запитань, були завдання. 

Наприклад: «Опишіть Різдво у своїй родині», «Опишіть коротко гуцульські звичаї 

на Свят-Вечір», «Опишіть своїми словами новорічне посівання». Типовим 

завданням для збагачення й розширення словникового запасу слів учнів було таке: 

«Випишіть слова та дайте їх пояснення на основі словника, поміщеного вкінці 

книжки» [399, c. 102–109]. 

До читанки було вміщено історико-публіцистичні тексти патріотичного 

спрямування, що стосувалися різних сторінок української історії: від княжих часів 

до сучасності. Зокрема, звертають на себе увагу тексти, присвячені визвольній 

боротьбі Української галицької армії (УГА), про Українських Січових Стрільців, 

про Українську повстанську армію (УПА). Це, наприклад, оповідання 

Л. Храпливої «В американській школі» [399, с. 9] й оповідання І. Керницького 

«Вояцький альбом» [399, c. 84–86]. Уривок з дитячого журналу «Веселка» 

з назвою «Травневі пам’ятки» розповідає учням про С. Петлюру 

та Є. Коновальця — борців за волю України [399, c. 148–149]. Як бачимо, поряд 

з традиційними темами про українську історію у підручнику трапляються тексти 

про маловідомі, інколи суперечливі сторінки української історії, зокрема про 

героїчну боротьбу українців за волю та незалежність. Крім оповідань, віршів, 

уривків з повістей відомих українських письменників, поетів, культурних діячів, 

справжньою прикрасою змісту читанки є українські народні колядки, казки, 

весняні забави-гагілки, народні та авторські сміховинки. 

Розгляньмо ще один приклад читанки третього періоду 

підручникотворення — «Четверта читанка» — яка була результатом роботи 

колективу українських педагогів. Мовним редактором її був відомий науковець 

діаспори П. Коваль. Читанку було розраховано для четвертого року навчання 

української мови в школах українознавства. Крім запитань і пояснень наприкінці 

кожного тексту, автори розробили «завдання додому». На нашу думку, 

це спонукало учнів успішно засвоювати навчальний матеріал, інтенсифікувало їх 
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навчальні навички. Наприклад, після оповідання М. Ломацького «Опікун 

Гуцульщини», було розміщено таке завдання: «Напишіть коротке оповідання 

про св. Юрія, що є опікуном гуцулів і пластунів» [426, с. 75–76]. Завдання мали 

різноманітний характер: від вивчення вірша напам’ять і записування в зошит 

нових слів з поясненням (для поповнення лексичного запасу) до написання 

короткого оповідання, наприклад, про чудодійний вплив вишиванки 

(для ознайомлення з особливостями української культури). Наприкінці читанки 

був словник, у якому було вміщено понад 500 слів, для роботи з ним автори 

розмістили «словникові вправи». Наприклад, спішіть зі словника 10 іменників, 

випишіть зі словника 5 пестливих прикметників [426, с. 145]. 

Окреслюючи зорієнтованість на виховання любові до України, її культури, 

традицій, історії, зазначимо, що цій меті присвячено твори низки авторів: 

Я. Гриневича, Р. Завадовича, О. Кониського, Б. Лепкого, М. Ломацького, О. Олеся, 

І. Савицької, Л. Українки, І. Франка, Л. Храпливої, Т. Шевченка. Наприклад, 

у читанці вміщено вірш І. Франка з красномовною назвою «Моя любов 

до України» [426, с. 32–33]. Багато текстів у читанці ознайомлювали учнів 

з минувшиною України, з героїчними подіями в історії українського народу: 

«Наш Львів», «Лесева остання стійка», «Княгиня Ольга вітає своїх гостей», 

«Надворі Ярослава Мудрого», «князь Володимир Мономах», «Вишивані квіти». 

Ведучи мову про акцентуацію ідеї любові й бережливого ставлення 

до природи, відзначимо, що цій тематиці відповідають такі твори як: О. Кобець 

«По гриби», Р. Купчинський «Листопад», І. Савицька «Осінь», С. Салик 

«Пан вуж», гагілка «Жучок», Г. Чупринка «Сніжинки», І. Франко «Ворона 

і гадюка» та інші [426]. 

Важливим чинником при укладені читанки були загальнолюдські 

та українські ідеали: любов до людини, співчуття до людського горя, любов 

до України, пошана до нової батьківщини, любов до Бога, традицій, мистецтва 

України, історії, природи, народних звичаїв і обрядів, любов і пошана до батьків, 

до старших. Наприклад, вірш «Молитва за маму» Р. Завадовича присвячений 

незмінним моральним цінностям в житті людства у всі часи, а саме — матері [426, 
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с. 90]. Аналіз вміщених текстів у читанці дає змогу нам стверджувати, що автори 

намагаються ввести дитину в український світ, у культуру та духовність 

українського народу. Тексти подано зрозумілі, цікаві й легкі 

для запам’ятовування. Тематика текстів у читанці спрямована на формування 

в учнів гуманістичних цінностей, моральних і духовних якостей, національної 

свідомості. Отже, тексти у читанці мали виховне спрямування: багато містили 

історичного матеріалу, звертали увагу на виховання любові до мови, традицій, 

історії, культури, природи українського народу, загалом вони були спрямовані 

на виховання в дітей шкільного віку духовних цінностей як загальнолюдського, 

так і національного спрямування. 

Проаналізувавши читанки третього періоду підручникотворення в США 

можна зробити висновок, що, крім традиційних для такого виду навчальної 

літератури освітніх завдань, вони виконували й виховні. Читанки для початкових 

і середніх класів містили значну кількість історико-публіцистичних текстів 

патріотичного спрямування таких знаних авторів, як: А. Лотоцький, 

І. Крип’якевич, В. Переяславець; і маловідомих письменників, публіцистів, 

освітніх діячів, які жили та працювали на еміграції: Н. Гірняк, Я. Гриневич, 

В. Калина, М. Ломацький, Н. Мудрик-Мриц, Л. Храплива, О. Цегельська. Тексти, 

зокрема, були присвячені визвольним змагання українського народу в різні 

періоди історії, культурно-освітньому життю українців діаспори. Це, наприклад, 

нариси про героїв Крут, спогади про українське козацтва, про історію створення 

в Галичині Українських Січових Стрільців та їх боротьби проти поляків 

за Україну, про підпільну боротьбу Української Повстанської Армії, про таборове 

життя українців після Другої світової війни, про діяльність Пласту і СУМ в США, 

про рідні школи. 

У читанках для середніх класів використовували твори про Київську Русь, 

про київських князів, запорізьке козацтво, про національно-визвольні змагання 

українців у різні часи тощо. Важливе місце в них посідає тема християнства: 

дітям подають основи християнської віри, зміст християнських вірувань і свят. 

У читанках представлено усну народну творчість, оповіді про природу України, 
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про пори року. Отже, різноманітні вправи, цікаві завдання, насиченість текстів 

читанки українознавчими фактами з історії, географії, культури, релігії 

активізували пізнавальну діяльність дітей, допомагали опанувати лексичний 

склад української мови, виховували в них любов до України [451]. 

Розгляньмо підручник з української літератури В. Радзикевича, який був 

призначений для викладання в школах (середній і вищий ступінь) і курсах 

українознавства. У підручнику застосовано хронологічний спосіб викладення 

матеріалу. Крім розгляду загальної характеристики кожної доби з історії літератури 

(у підручнику розвиток української літератури розділено на три доби: давня, 

середня й нова), її основних літературних напрямів і жанрів, у підручнику подано 

життєвий шлях письменників на історичному тлі країни, приклади й аналіз їх 

творчого доробку. Наприкінці підручника автор розмістив словник літературних 

термінів [321]. Визначаючи поняття «література», її завдання й значення, 

В. Радзикевич, зокрема, наголосив, що «національна література є дзеркалом душі 

народу, в якій ясно виступають характеристичні риси вдачі та життя народу» [321, 

с. 3]. Особливу увагу приділено розгляду творчості генія українського народу 

Т. Шевченка. Окремо зупинімося на розділі з назвою «Серед вирів і вогнів», 

який присвячено розвиткові українського письменництва як у часи більшовизму 

(поети символісти: П. Тичина, Я. Савченко, О. Слісаренко, М. Терещенко, 

В. Свідзінський; поети неорамантики: М. Бажан, В. Сосюра, О. Влизько; поети 

неокласики: М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, М. Рильський; на полі прози: 

М. Хвильовий), так і в діаспорі (Ю. Клен, У. Самчук, О. Ольжич, Т. Осьмачка, 

О. Теліга та інші). На жаль, матеріал про літературу після Першої світової війни 

й до 50-х рр. ХХ ст. подано дуже фрагментарно. Він не давав учневі, на нашу 

думку, повного уявлення про те, що відбувалось у цій царині як в Україні, 

так і в діаспорі. Однією із прикмет підручника В. Радзикевича є те, що він, крім 

відомостей про українську літературу, також розглядає окремі історичні події. 

Зокрема, розвиток шкільництва й освіти на теренах України, становлення 

та розвиток української держави: від Київської Русі, часів козаччини, до часів 

Першої і Другої світових воєн. 
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На думку науковця Л. Кисілевької-Ткач, у процесі викладання української 

літератури в школах українознавства необхідно звертати особливу увагу 

на «відповідність творів до віку учнів», тобто використовувати метод 

природовідповідності в навчанні, а також на тематику творів, яка має бути 

зрозумілою та близькою для учнів, «зв’язаною з їхнім довкіллям» [153, с. 8]. 

Водночас тематика текстів має також відповідати поставленим перед шкільною 

українознавчою освітою завданням — виховання в учнів національної свідомості, 

засвоєння знань про Україну. 

У праці «Українська література у вищих клясах шкіл українознавства. 

Нарис методики навчання української літератури» науковець наголошувала 

на національно-виховній ролі літератури для дітей та молоді, особливо в умовах 

еміграції: «За допомогою добре підібраного літературного твору ми даємо 

можливість учням краще зрозуміти українську людину, українську духовність. 

Із психології знаємо, що в дитячому і юнацькому віці уява викликає 

ідентифікацію з героєм літературного твору. Якщо ці герої мають українську 

духовність, то й учні ідентифікуючись з ними, не тільки усвідомлюють, 

але й переживають вартості української культури [153, с. 68]. Крім того, 

Л. Кисілевька-Ткач акцентувала на важливості літератури для розвитку в учнів 

мови й мовлення, яка на її думку також сприяє збагаченню словникового запасу: 

«У наших еміграційних умовах ми повинні наголосити на ролі літератури 

як чинника підвищення культури мови» [153, с. 10]. 

У 80-их рр. ХХ ст. на сторінках української газети «Свобода», яку видавав 

Український народний союз у Джерсі-Сіті (шт. Нью-Джерсі), у спеціальній 

рубриці «Мова про мову», було так окреслено стан українського 

підручникотворення в США: «Неменше важливим питанням є також справа 

задовільних підручників, бо без них праця навіть найкращих учителів стає дуже 

утрудненою і малоефективною. Особливо привабливими повинні б бути 

підручники мови, щоб діти й молодь не тільки засвоювали мовні знання, 

але й набиралися любові й пошани до мови своїх предків, неменше як до мови 

країни свого народження» [252, с. 3]. 
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Аналіз підручників з таких навчальних предметів, як історія України, 

географія України, культура України засвідчує, що крім суми знань 

безпосередньо з зазначених навчальних предметів, вони також мали наповнення 

виховним змістом національного спрямування. Наприклад, у підручнику 

С. Рудницького «Початкова географія України» нам трапляються тексти, 

наповнені любов’ю до України: «Батьківщиною українського народу є Україна. 

Велика це і чудова країна — там жили наші прадіди, діди й батьки, які боронили її 

від ворогів і проливали за нею кров, щоб вона була вільна й незалежна. Ми 

живемо на чужині, але… повинні Україну щиро любити, для неї жити 

й працювати і змагатися за те, щоб наш народ був вільний на своїй землі…» [345, 

с. 3]. Реалізацію виховної функції підручників, рекомендованих для навчання 

в школах українознавства Шкільною радою УККА у третьому періоді 

підручникотворення див. у Додатку Т. Отже, українським педагогам у діаспорі, 

у третьому періоді підручникотворення, доводилося вирішувати в навчальному 

процесі актуальні проблеми: мовну, ідеологічну та виховну. З цими завданнями 

українська освіта в діаспорі успішно впоралася. На нашу думку, зміст підручників 

був національно спрямований. Підбиваючи підсумок, щодо особливостей 

підручникотворення у третьому періоді, доцільно зазначити, що в деяких 

підручниках, окресленого періоду, автори поряд із знаннями про Україну, 

надавали також інформацію, хоча й у мінімальному обсязі, про нову країну 

поселення, про життя українських діаспор у США, Канаді, Європі тощо [117; 344; 

386; 425; 443]. 

Четвертий період — комплексний (поч. 90-х ХХ ст. і до сьогодні). У цей 

період було видано перероблені та доповнені підручники з усіх навчальних 

предметів для шкіл українознавства: з української мови, української літератури 

для учнів старших класів, з географії, історії та культури України. Наприклад, 

Шкільна Рада видала «Граматику української мови» професора Д. Кислиці в двох 

книгах: ч. 1 «Фонетика і морфологія», ч. 2 «Синтакса». А у 2000 р. видано 

«Граматику української мови» Н. Кулакової та Є. Федоренка та «Вправи 

до фонетики й морфології» Д. Кислиці [164; 165]. 
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Шкільна Рада за весь період своєї діяльності видала більше ста підручників, 

призначених для дітей від дошкілля до 12 класу. Крім шкільних підручників, 

Шкільна Рада видає посібники для вчителів, навчальні програми та методичні 

рекомендації, шкільні денники для вчителів і учнів та каталоги, річні свідоцтва 

та свідоцтва й дипломи для випускників шкіл українознавства. Наведемо стислий 

перелік підручників, які видала Шкільна рада при УККА: «Княжа доба», «Історія 

України» Н. Хойнацької у 2-ох частинах; «Козацька доба» Н. Черняка; 

«Граматика української мови» Н. Кулакової і Є. Федоренка; «Граматика 

української мови» в 2-ох частинах Д. Кислиці [164; 165]; «Золоті ворота», читанка 

для 7–8 року, М. Овчаренка [270]; «Хрестоматія з української літератури» 

Є. Федоренка і П. Маляра [417; 418]; «Історія української літератури» 

В. Радзикевича [321; 322]; «Новітня історія України, 1945–2000» Ю. Гаєцького 

[58]; «Географія України» П. Масляка [234]; «Українська культура» Б. Лончина 

[214]; «Українська культура» в 2-ох частинах І. Мірчука [251]; «Нарис української 

культури», В. Янів [443]. 

Ми не будемо детально зупинятися на аналізі підручників з різних 

навчальних предметів, що викладають у системі українського шкільництва 

в США, окреслимо загальні тенденції й особливості четвертого періоду 

підручникотворення. 

З проголошенням Україною незалежності, активізувалася співпраця на всіх 

рівнях української громади в США з Україною, особливо в освітній сфері. Однією 

із тенденцій четвертого періоду підручникотворення було активне використання 

підручників, розроблених і виданих в Україні, а також робота науковців діаспори 

з українськими науковцями над спільними проєктами, зокрема підручниками. 

Наприклад, у школі українознавства ім. Т. Шевченка при Українському 

православному соборі св. Володимира м. Парма шт. Огайо використовували 

підручники відомих українських науковців і освітніх діячів, таких як: Н. Бібік, 

М. Білецької, О. Будна, М. Вашуленко, З. Головко, Р. Мовчан, О. Савченко, 

Н. Скрипченко (див. Додаток У). Ця школа є одною із найбільших і добре 

організованих українських шкіл в США, вона є членом Шкільної ради при УККА 
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в м. Нью-Йорк, і членом Українських Злучених організацій (УЗО) м. Парма, 

Огайо. З 2012 р. Школа ім. Т. Шевченка є членом Альянсу мовних шкіл 

Північного Огайо (АМШПО). 

Серед спільних проєктів між науковцями України та діаспори в США 

можемо відзначити підручник професора кафедри географії України Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка П. Масляка «Географія України». 

Цей підручник був рекомендований для використання в старших класах у школах 

та курсах українознавства. Упорядником і редактором його був Є. Федоренко. 

У передмові, звертаючись до школярів, він зазначив: «Увесь час намагайтесь 

порівнювати вивчене із відомими вам даними про США ... Це буде розвивати 

у вас схильність до аналізу. Врешті-решт ви осягнете Україну і розумом, і серцем. 

Вона гідна вашої любові і поваги» [234, с. 5]. Підручник складається із семи 

розділів: І. Україна незалежна держава; Географічне розташування; ІІ. Природа 

України; ІІІ. Український народ; IV. Господарство; V. Економічні райони 

і області; VI. Екологія України; VII. Українці в світі. Як бачимо, у четвертому 

періоді підручникотворення в США активно застосовують метод порівняння, 

що безумовно сприяє більш ефективному засвоєнню знань учнями з того 

або іншого навчального предмету. Це можна прослідкувати на прикладі вправ, 

які подані у підручнику з географії: «Порівняйте Україну за площею 

і чисельністю населення зі США та Канадою, поодинокими штатами 

і провінціями» (С. 8); «Чим клімат України відрізняється від клімату США 

і Канади?» (С. 29); «Якими природними особливостями відрізняється українське 

узбережжя Чорного моря від океанічного узбережжя США?» (С. 37); 

«Пригадайте, які тварини, що поширені в Україні є звичайними в США і Канаді?» 

(С. 46); «У чому, на вашу думку, спільні і відмінні риси в розвитку господарства 

України і США?» (С. 95). Наприкінці підручника розміщено тлумачний 

українсько-англійський словник (опрацював науковець діаспори 

доктор Ю. Гаєцький) [234]. 

Однак деякі педагоги вважають недоцільним використання підручників, що 

були розроблені в Україні, оскільки вони не враховують усієї специфіки, 
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й розраховані не на суботні чи недільні школи, а на загальноосвітні. Шкільна 

програма в Україні, із зрозумілих причин, є значно складнішою, 

навіть якщо порівнювати кількість годин відведених на кожний предмет. Тому 

використання підручників з України, особливо це стосується підручників мови, 

в освітній практиці діаспори, на нашу думку, є можливим насамперед 

у початковій і частково в середній ланках [82]. 

Процес творення підручників рідної мови для шкіл української діаспори має 

свою специфіку та потребує ґрунтовної методичної підготовки авторів. Умови 

життя в іншомовному суспільстві, змушують педагогів шукати ефективні шляхи 

збереження духовних надбань власного народу і передання їх новим поколінням 

українських школярів, наповнюючи навчальні книги українознавчим і виховним 

змістом. У створенні сучасних за змістом і оформленням підручників, 

з урахуванням специфіки навчання в українознавчих школах в США, діаспора 

особливо гостро потребує допомоги та співпраці з академічними науковими 

установами України, педагогами-практиками. 

У четвертому періоді було доопрацьовано, доповнено й перевидано 

ґрунтовну працю знаних науковців діаспори Є. Федоренка та П. Маляра 

«Хрестоматія української літератури ХХ століття». Найперше зупинімося 

на тому, як науковці діаспори дають визначення поняттю «хрестоматія». 

Хрестоматія — це посібник з української літератури, у якому розміщений 

необхідний обсяг матеріалу для ознайомлення учнів певної вікової категорії 

з найважливішими творами українських письменників і поетів, з їх біографією 

і загалом з історією літературного процесу в Україні. Добір авторів мотивований 

перш за все чинною програмою, що була розроблена Шкільною радою при УККА 

в США й тими критеріями, які для себе визначили упорядники хрестоматії. 

На думку авторки читанок для дітей Л. Храпливої-Щур, «хрестоматія — 

це тільки скромний вказівник, де та як шукати джерело нашої української 

духовності. Це тільки ключ до скарбниць духу нашого народу» [181, с. 4]. 

Хрестоматія, упорядниками якої були Є. Федоренко і П. Маляр, вперше 

була видана в 1978 р. Цю працю рекомендовано для вжитку 
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не тільки в українських школах для старших класів і курсів українознавства, 

а й для коледжів та університетів, де цей курс викладають. У «Хрестоматії 

української літератури ХХ століття» широко представлено різні літературні 

жанри: проза, поезія, драматичні твори, есе, статті. Крім того, упорядники 

хрестоматії подали короткі біографічні довідки про кожного автора. Один 

із розділів хрестоматії присвячений літературним здобуткам українських митців 

на еміграції, зокрема: І. Багряного, В. Барки, Б. Бойчука, Б. Кравців, Т. Осмачки, 

Б. Рубчака, У. Самчука. На жаль, цей список не повний, у нього не ввійшли такі 

знані митці діаспори, як Д. Гуменна, Ю. Клен, В. Лесич та інші. Прикрасою 

навчальної книги став «Словник літературних термінів», а також «Українсько-

англійський синонімний словник рідше вживаних слів», що опрацював 

В. Микула. 

Позитивом цього підручника є також те, що в ньому було здійснено спробу 

аналізу української літератури у світовому контексті. У розміщеному уривку 

статті літературознавця академіка Л. Білецького «Українська література серед 

інших літератур світу», зокрема, акцентовано увагу на «винятковій стійкості» 

і «живучості» української літератури. Історію української літератури Л. Білецький 

порівняв з «мартирологом», рівного якому нема навіть серед інших слов’янських 

літератур [417, с. 15–18]. Загалом, доцільно зазначити, що як у хрестоматіях, 

так і в підручниках із літератури західної діаспори був відсутній важливий 

порівняльний зв’язок зі світовою літературою, зокрема з американською. На нашу 

думку, процес навчання був би найбільш ефективним і цікавим, 

якщо б у підручниках з літератури під час ознайомлення з творчістю видатних 

українців (В. Винниченка, М. Коцюбинського, Л. Костенко, Т. Шевченка, 

І. Нечуя-Левицького, І. Франка, Л. Українки та інших) паралельно проводили 

аналогії з літературними діячами, творчість яких вивчають діти українського 

походження в американських школах (Д. Апдайк, Р. Бредбері, Ч. Діккенс, 

Т. Драйзер, Дж. Д. Селінджер, М. Твен, У. Уїтмен, Е. Хемінгуей). 

Ще однією тенденцією цього четвертого періоду є використання 

найкращих підручників, які були видані в Канаді та Австралії для українських 
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шкіл діаспори в США. Серед авторів можна відзначити П. Волиняка, 

М. Дейко, Д. Кислицю, Яр Славутича. Ці автори створили серії підручників, 

читанок, букварів, з урахуванням того, що для багатьох учнів українська мова 

є не рідною, а другою мовою навчання. Окремо варто відзначити серію 

читанок для розвитку української мови, яка була розроблена та видана 

на замовлення провінції Альберта, у якій впроваджено українську двомовну 

програму згідно з концепцією мультикультуризму (ухвалена 1971 р. в Канаді). 

Авторкою серії є К. Турко, консультант — знаний науковець української 

діаспори Яр Славутич. Серія складалася із семи читанок: «1. Туті там», 

«2. Друзі», «3. Школа», «4. Пригоди», «5. Казки», «6. Ходіть зі мною», 

«7. Наші скарби». Основне завдання читанок — розвиток лексики в учнів, 

ознайомлення їх з українською культурою, літературою, народною творчістю, 

звичаями та традиціями, національною символікою України. Зазначимо, 

що в цих читанках подано невеликі за обсягом, легкі для сприйняття тексти, 

вірші. Усі слова в читанках подано з наголосом. Наприкінці кожної читанки 

розміщено словник найчастіше вживаних українських слів і  українсько-

англійський словник [393; 394; 395; 396; 397]. 

Крім того, читанки І. Боднарчука — «Читанка 1. Ластівка: для 2-ого року 

навчання», «Читанка 2. Ромашка», «Читанка 3. Соняшник: для 4-ого року 

навчання» тощо — розроблені для дітей українського походження в Канаді, 

активно використовують в школах українознавства у США, і Шкільна рада 

при УККА їх перевидає [23; 24; 25]. 

Також відомою є серія шкільних підручників М. Дейко («Буквар», читанки: 

«Рідне Слово», «Волошки», «Рідний Край», «Євшан-Зілля», «Про що Тирса 

Шелестіла») з мовними й граматичними вправами та українсько-англійським 

словником наприкінці підручників [104; 105; 106; 107; 108; 109]. 

Специфікою мовного виховання дітей та молоді українського походження 

в діаспорі є те, що українська мова була й залишається засобом спілкування 

у відносно вузькому колі. Наразі активні асиміляційні процеси серед молодого 

покоління українців в США спонукають педагогів, науково-освітніх діячів 
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діаспори шукати нові, сучасні методи викладання, удосконалювати наявну 

систему навчання рідної мови, зокрема вивчення української як другої в системі 

рідномовного шкільництва. Оскільки більшість дітей в діаспорі є двомовні, 

перед педагогами постало завдання перегляду методики викладання насамперед 

української мови та літератури та розроблення нових підручників. Якщо раніше 

більшість шкільних підручників було укладено за лінгвістичним принципом, 

то зараз, у відповідності до сучасних тенденцій, важливими стають 

комунікативний та лінгвоукраїнознавчий підходи до створення навчальних книг. 

Складані за таким принципом підручники вміщують цікаві, пізнавальні тексти, 

виховного значення, систему питань, завдань та вправ, які дають можливість 

забезпечити відповідний рівень розвитку комунікативних, лінгвоукраїнознавчих, 

лінгвістичних умінь та різних видів мовленнєвої діяльності. 

Підручник, укладений за лінгвоукраїнознавчим принципом, крім 

власне мовного матеріалу, має містити й важливу українознавчу інформацію, 

про традиції, основні національні та релігійні свята, про культуру та релігію 

українського народу, природу й географію України, про основні історичні 

події, та національних героїв, про їх звитяги та перемоги. Адже для молодого 

покоління закордонних українців українська мова виконує не лише навчальну, 

а передусім виховну функцію. Отже, підручник стає засобом формування 

національної самосвідомості, виховує дітей українського походження 

на національних цінностях та ідеалах, сприяє плеканню в подальшому любові 

й поваги до України [68]. 

Позитивною тенденцією цього періоду вважаємо осучаснення й оновлення 

змісту підручників з історії України, культури України, української літератури. 

Наприклад, у підручнику з історії Н. Хойнацької «Історія України», у другій його 

частині розглянуто такі теми: «Українські січові стрільці і їх значення в історії 

України»; «Західна українська народна республіка і війна з Польщею»; 

«Закарпаття під Чехословаччиною і Закарпатська Україна»; «Штучний голод 

на Україні в 30-ті рр. ХХ ст.»; «Українська політична еміграція по Першій 

світовій війні»; «Український спротив у Другій світовій війні і Українська 
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дивізія»; «Стан України до М. Горбачова»; «Чорнобильська катастрофа 

26 квітня1986 р.»; «Події в Україні та сучасний стан»; «Завдання української 

еміграції» [414; 415]. 

Окремо зупинімося на розгляді підручників з української культури. 

Підручники цього навчального предмета в різних періодах підручникотворення 

розробляли такі автори, як: Б. Лончина, В. Мацьків, І. Мірчук, І. Огієнко, В. Янів 

[214; 241; 251; 271; 443]. Зокрема, підручник І. Мірчука «Українська культура» 

призначено для старших класів (8–9 класи 12-річної школи, або 7–8 класи 

одинадцятирічної школи) шкіл українознавства. Він складається із 2-ох частин. 

Перша частина — народознавство (20 лекцій), архітектура та скульптура 

(18 лекцій). Друга частина — малярство (18 лекцій), музика (24 лекції). Підручник 

є сучасно оформленим, з великою кількістю рисунків, ілюстрацій, фото. Окремо є 

вкладка в другій частині із кольорових знімків. Наприкінці кожної частини 

є розділ «Повторення» і бібліографія [251]. 

Після кожної лекції для закріплення опрацьованого матеріалу було 

розміщено вправи, надано пояснення основних термінів, а також слів англійською 

мовою. Доцільно закцентувати увагу на різноманітних вправах підручника, 

а саме: «Творче домашнє завдання», «Вправа — правильно сполучити колонки», 

«Вправа — ідентифікація», «Вправа — хрестівка», «Вправа — аналіза», 

«Аналітична вправа», «Завдання — дослідження». Як бачимо навіть із назви 

вправ, вони були направленні на розвиток в учнів здібностей до аналізу, творчого 

та нестандартного мислення, аналітичних умінь тощо (див. Додаток Ф Текст Ф.1, 

Текст Ф.2). 

Із проведеного аналізу підручників необхідно зробити висновок, 

що виховна спрямованість підручників четвертого періоду зазнала відповідних 

змін. З проголошенням незалежності України радикалізм і місійні настанови, 

послідовно замінюються прагматичним підходом під час пояснення молодому 

поколінню дітей українського походження (деякі з них вже в четвертому 

поколінні емігранти), навіщо необхідно вивчати українську мову, культуру, 

традиції власного народу. 
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Доцільно зауважити, що сучасною тенденцією у сфері підручникотворення 

для шкіл українознавства є визнання експертами та освітніми діячами діаспори 

необхідності їх осучаснення. Зокрема, Управа Шкільної Ради 2020 р. оголосила 

про створення Комісії з розгляду підручників, завданням якої є оновлення 

наявних та створення нових підручників та посібників для шкіл українознавства. 

До кола питань Комісії зі шкільних підручників належить організація 

та здійснення конкурсного добору рекомендованих до використання в школах 

українознавства підручників, а також організація їхньої апробації [269]. Список 

шкільних підручників, що використовують в сучасних умовах в школах 

українознавства, наведено в Додатку Х на прикладі школи українознавства 

Товариства «Рідна школа» в Детройті. 

На думку більшості науковців й освітніх діячів діаспори (І. Головінський, 

К. Кисілевський, Л. Кисілевька-Ткач, О. Кульчицький), основна мета 

функціонування шкіл українознавства — це національне виховання [92; 155; 158; 

196]. Таке спрямування в навчально-виховному процесі в школах діаспори такого 

типу неодмінно відбивається й на змісті підручників. Підручники є вагомим 

інструментом виховання національних цінностей у шкільної молоді українського 

походження. На основі напрацювань вітчизняних науковців і педагогів 

та науковців діаспори ми визначили критерії оцінювання виховної функції 

підручників. Доведено, що виховна функція підручника, направлена на виховання 

в учнів любові до України, до її мови, літератури, неповторної культури 

й традицій, до природи та історії українського народу, є ключовою. Морально-

етичну основу підручників становили основні світоглядні постулати 

християнської релігії, найсуттєвіші відомості з українознавства, національно-

державницькі принципи та патріотичні засади (любов і повага до України, 

до української мови, культури, національних цінностей) [19]. Проте, варто 

зазначити, що динаміка виховної функції розвивалася та посилювалася у різні 

періоди підручникотворення в США. Проведений аналіз еволюції 

підручникотворення в українському шкільництві в США засвідчує, що процес 
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творення підручників мав декілька періодів. Кожен із виокремлених нами 

чотирьох періодів мав свої особливості [70]. 

Перший період тільки окреслив проблематику в контексті важливості 

та необхідності власних підручників для навчання та виховання в школах, 

цю прогалину заповнювали підручники, читанки та букварі з України. 

Другий період — перехідний (1920–1950-ті рр. ХХ ст.), у якому розпочався 

процес підготовки оригінальних навчальних підручників, 

які враховували б особливості життя в іншомовному полікультурному 

середовищі. Основу підручників, читанок становили: християнська релігія, 

національно-культурологічні та патріотичні засади з посиленим українознавчим 

і виховним складником. З’ясовано, що для першого і частково другого періоду 

властиво використання навчальних книг з України. З часом ці підручники 

й за оформленням, і за змістом перестали задовольняти потреби як учнів, 

так і батьків, що підштовхнуло педагогів і освітніх діячів діаспори до розроблення 

власних, оригінальних підручників. 

У третьому періоді, який оцінюємо як організаційний, було створено 

єдиний центр управління українським шкільництвом, а саме Шкільну раду 

при УККА. Розроблення й видання підручників було одним із важливих 

пріоритетів діяльності цієї організації. Для третього періоду було характерне 

запровадження нових навчальних програм, що безумовно стало поштовхом 

у розробленні, виданні та перевиданні як вже знаних, так і нових підручників. 

Основною тенденцію в підручникотворенні четвертого періоду — 

комплексного (поч. 90-х ХХ ст. і до сьогодні) — є активна співпраця з Україною 

й осучаснення підручників. З поч. 90-х рр. ХХ ст. українська діаспора в США 

співпрацює з науковцями, педагогами в освітній сфері. Це стосується 

як навчальних програм, так і підручників для шкіл. Однак, незважаючи 

на активний запит на співпрацю з Україною в справі підручникотворення, деякі 

педагоги в діаспорі вважають, що підручники з України мало пристосовані 

для викладання в суботніх чи недільних школах і тому не можуть бути 

використані у процесі навчання дітей українського походження в США. 
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Висновки до другого розділу 

Результати проведеного дослідження свідчать, що українське шкільництво 

в США, що виникло на початку ХІХ ст., містило систему навчальних закладів 

для навчання та виховання українських дітей та молоді. Визначено типи шкіл, 

що були зорганізовані українською громадою в США, а саме: українські 

католицькі школи, суботні школи українознавства при Шкільній раді УККА, 

недільні школи та школи українознавства при ПЦУ в США. 

Представлено авторську періодизацію становлення та розвитку 

українського шкільництва в США: І період (від 1888 до 1912 р. ХХ ст.) — 

початковий — визначається створенням власної інфраструктури, зростанням 

рівня освіченості українських дітей та української молоді, що загалом сприяло 

консолідації української громади; ІІ період (1913–1946 рр. ХХ ст.) — 

організаційно-педагогічний — серед іншого окреслюється визначенням 

основних виховних цілей українського шкільництва в США; ІІІ період 

(з кінця 40-х рр. по 1969 рр. ХХ ст.) — координаційно-аксіологічний — 

відзначений заснуванням Шкільної Ради при УККА, як центрального, 

координаційного органу приватного українського шкільництва в  США 

та визначенням на СКВУ «Виховного ідеалу українців в діаспорі»; IV період 

(1970–1990 рр. ХХ ст.) — дихотомічний — характеризується суттєвим 

зменшенням кількості учнів і шкіл, поряд із вирішенням Шкільною Радою, 

питання підвищення фахового рівня вчителів та педагогічних працівників 

для шкіл українознавства, оновленням навчальних програм (1980  р.) з усіх 

предметів; V період (1991–2020 рр. XXI ст.) — модернізаційний — 

окреслюється вдосконаленням та осучасненням навчальних програм 

та шкільних підручників у відповідність до вимог часу і потреб учнів; 

налагодженням співпраці з Україною. 

Доведено, що основним типом навчального закладу для трансляції 

української мови та культури в США були школи українознавства, які в умовах 

іншомовного середовища та прискореної асиміляції виявилися найбільш 

ефективними. 
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Аналіз програм навчання та виховання в школах українознавства 

при Шкільній Раді УККА, засвідчив, що їхній зміст передбачає забезпечення 

гармонійного розвитку дитини на засадах української культури, основним їх 

навчальним предметом є українська мова. 

Порівняльно-зіставний метод аналізу навчальних програм для  шкіл 

українознавства при Шкільній Раді УККА у різні роки, дає змогу 

стверджувати, що виховна компонента з українознавчим та національно-

ціннісним складником була посилена та якісно оновлена. Установлено, 

що мотивація щодо важливості збереження власної ідентичності, 

через вивчення української мови, залучення до надбань української нації 

(мова, історія, традиції, релігія, культура) для сучасного покоління дітей 

українського походження в США, трансформувалася від «місійності», 

екзистенційності до прагматичності [421]. 

Проаналізовано основні напрями виховання дітей в українському 

шкільництві в США, а саме: інтелектуального, національного, релігійно-

морального, суспільно-громадського, фізичного виховання. Розкриваючи тему 

дослідження особливий акцент зроблено на національному вихованні, 

яке покликане забезпечити формування гармонійно розвиненої особистості 

українця в діаспорі на християнсько-етичних цінностях, максимально 

наближеному до виховного ідеалу. 

На основі аналізу наукових праць освітніх діячів української діаспори, 

нормативних документів та резолюцій СКВУ, Конгресів українців у США, 

було окреслено процес інституалізації системи українознавчого навчання 

та виховання в США. Визначено, що особливістю українських шкіл в США 

є поєднання навчання та виховання, з акцентуацією на національно 

спрямованому вихованні. 

Зазначимо, що національне виховання реалізується через зміст навчання, 

відповідно до навчальних програм та організацію навчально-виховного процесу. 

У другому розділі розкрито мету, зміст, форми, принципи та методи навчання 

та виховання в українських шкільних освітніх закладах у США. 
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Аналіз теоретичних засад та практики виховання національних цінностей 

в учнів та молоді українського походження в США дав змогу визначити такі 

методи виховання, які застосовують в українських школах діаспори, а саме: 

інформаційно-освітній (словесний) метод — бесіда, розповідь-роз’яснення, 

лекція, дискусія, настанова, спонукання; методи стимулювання інтересу 

до навчання — використання пізнавальних ігор, перегляд кінофільмів, 

телепередач; методи наочного навчання — використання візуальних навчальних 

матеріалів, ілюстрація, демонстрація, артефакти, музика як засіб наочності; 

методи контролю та самоконтролю. 

Шляхом системного аналізу виховних орієнтирів навчальних програм 

українознавства при Шкільній Раді УККА було визначено виховні цілі та базові 

предметні компетентності, які необхідно досягти учневі в процесі навчання 

та виховання в школах українознавства в США. 

На основі теоретично визначених критеріїв оцінювання підручників, було 

визначено засадничий критерій, а саме: «виховний потенціал навчального матеріалу», 

який, на нашу думку, є пріоритетним в умовах діаспори та відповідає специфіці 

навчально-виховного процесу в школах українознавства в США. Показники-

індикатори для критерію «виховний потенціал навчального матеріалу» були уточнені 

у вимірі «національного виховання». Отже, наповненість змісту підручника виховним 

компонентом національного спрямування ми розглянули за такими позиціями: 

1. Моральне виховання учнів, формування етичних норм і гуманістичних ціннісних 

орієнтацій, формування в учнів світоглядних позицій; 2. Виховання в учнів 

національно-патріотичних почуттів: виховання любові та пошани до України 

й українського народу, виховання любові до української мови, до рідного краю 

та його природи, до українських звичаїв, традицій і культури; 3. Використання 

історичного матеріалу; 4. Виховання толерантності в міжнаціональних відносинах; 

5. Встановлення взаємозв’язку виучуваного матеріалу про Україну з історією 

та сучасністю США (опора на життєвий досвід школярів). 

Проведений порівняльний та системний аналіз розвитку шкільного 

підручникотворення в українській діаспорі в США уможливив виокремлення 
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чотирьох періодів: початковий (початок ХІХ ст. — 1920-ті рр. ХХ ст.); перехідний 

(1920–1950-ті рр. ХХ ст.); системний (1950–1990-ті рр. ХХ ст.); комплексний 

(початок 90-х ХХ ст. і до сьогодні). Критеріями для виокремлення періодів стали 

суспільно-політичні трансформації та стратегічні орієнтири розвитку шкільної 

українознавчої освіти (становлення українознавчої освіти в США, ухвалення 

на Другому світовому конгресі вільних українців основних положень «виховного 

ідеалу в діаспорі», проголошення незалежності України). 

У процесі дослідження встановлено, що в перші десятиліття в діяльності 

українських шкіл США використовували підручники, видані в Україні, 

але з часом, вони перестали відповідати вимогам вчителів, учнів та батьків. 

Проаналізувавши українську навчальну літературу третього періоду 

підручникотворення в США, можна зробити висновок, що, крім традиційних 

для освіти завдань, вона виконувала і виховні. До читанок цього періоду 

вміщували історико-публіцистичні тексти патріотичного спрямування як знаних 

авторів (А. Лотоцький, І. Крип’якевич, В. Переяславець), так і маловідомих 

письменників, публіцистів, освітніх діячів, які жили та працювали в еміграції 

(Н. Гірняк, Я. Гриневич, В. Калина, М. Ломацький, Н. Мудрик-Мриц, 

Л. Храплива, О. Цегельська). Тексти, зокрема, були присвячені визвольним 

змагання українського народу в різні часи історії, знаним історичним постатям, 

культурно-освітньому життю українців діаспори в США. 

Визначено та проаналізовано сучасні тенденції в підручникотворенні 

українського шкільництва в США. З’ясовано, що основною тенденцією 

у підручникотворенні четвертого — комплексного (поч. 90-х ХХ ст. 

і до сьогодні) — періоду  є активна співпраця з Україною й осучаснення 

підручників. 

Проведений аналіз засвідчив, що до рекомендованих для шкіл 

українознавства й найбільш уживаних підручників слід віднести: Я. Козловський. 

Мій буквар, 1990; Д. Кислиця. Граматика української мови, Ч. 1 (фонетика 

і морфологія), 2002; Д. Кислиця. Граматика української мови, Ч. 2 (Синтакса), 

1997; Б. Романенчук. Вправи з граматики для нижчих кляс, Ч. 1, 2003; 
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Б. Романенчук. Вправи з граматики для середніх кляс, Ч. 2, 1998; Читанки 

І. Боднарчука, 2002, 2004; Читанки М. Дейко (різні роки видання); М. Овчаренко. 

Золоті ворота. Читанка для 7–8 року, 2004; В. Радзикевич. Історія української 

літератури для вищих кляс, 2003; Є. Федоренко, П. Маляр. Хрестоматія 

з української літератури ХХ ст., 2010; Н. Черняк. Княжа доба, 2003; Н. Черняк. 

Козацька доба, 2000; П. Масляк. Географія України, 2003; Ю. Гаєцький. Новітня 

історія України, 1945–2001, 2002; Б. Лончина. Українська культура, 2004; 

І. Мірчук. Українська культура, Ч. 1, 2004; Ч. 2, 2008. 

Основні наукові положення розділу висвітлено в опублікованих працях 

автора [67; 68; 69; 70; 72; 76; 79; 82; 83; 84; 86; 89; 90; 462]. 
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РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ УКРАЇНСЬКОГО 
ШКІЛЬНИЦТВА США У ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Огляд українських освітніх документів щодо виховання 
та національного виховання 

Розвиток освіти в Україні в різні роки визначили та регламентували такі 

законодавчі, стратегічні й концептуальні документи: Державна національна 

програма «Освіта» («Україна XXI ст.») (1993 р.) [110; 305], «Національна 

доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті» (2001 р.) [261], «Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (2013 р.) [308], 

«Стратегія національно-патріотичного виховання» (2019 р.) [313]; закони України 

«Про освіту» (2017 р.) [309], «Про загальну середню освіту» (1999 р.) [306], 

«Про позашкільну освіту» (2000 р.) [311]; «Концепція громадянського виховання» 

(2000 р. авторський колектив — М. Боришевський, І.   Гараненко, С. Рябов, 

О.  Сухомлинська, К. Чорна) [177], «Концепція національно-патріотичного 

виховання молоді» (2009 р.) [179], «Концепція національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді» (2015 р.) [178], «Концепція розвитку громадянської 

освіти в Україні» (2018 р.) [180]. 

Зі здобуття Україною незалежності почали відбуватися докорінні реформи 

в соціумі, у різних його сферах, у тому числі й в освітній. Насамперед 

це стосувалося розроблення плану дій щодо стратегічних напрямів розвитку 

освіти. У 1993 р. була ухвалена Державна національна програма «Освіта» 

(«Україна XXI століття») [110], (Постанова КМ № 896 від 3 листопада 1993 р.) 

[305], яка була схвалена на І з’їзді педагогічних працівників України. Основна 

мета програми «Освіта» («Україна XXI століття») — це визначення стратегії 

розвитку освіти в Україні. В умовах формування української державності освіта 

була проголошена основним пріоритетом. Виховання свідомих громадян України, 

формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного 
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й морального здоров’я, відродження і трансляція культури та духовності в усій 

різноманітності вітчизняних та світових зразків визнано одним із стратегічних 

завдань реформування освіти. 

Крім того, у Програмі акцентовано на необхідності виведення освіти 

в Україні на рівень розвинених країн світу шляхом докорінного реформування її 

концептуальних, структурних, організаційних засад; подолання монопольного 

становища держави в освітній сфері, демократизації освіти. 

Програмою було визначено основні напрями та шляхи реформування 

освіти, а саме: створення атмосфери загальнодержавного сприяння освіті, зокрема 

у формуванні нових економічних основ системи освіти; подолання девальвації 

загальнолюдських гуманістичних цінностей та національного нігілізму, 

відірваності освіти від національних джерел; забезпечення розвитку освіти 

на основі нових прогресивних концепцій, технологій; підготовка нової генерації 

педагогічних кадрів, підвищення їх професіонального та загальнокультурного 

рівня; радикальна перебудова управління сферою освіти шляхом її демократизації 

та децентралізації; органічна інтеграція освіти та науки. 

Засадничими принципами реалізації Програми визначили такі: національна 

спрямованість і нероздільність навчання й виховання, пріоритетність, 

демократизація, гуманізація, гуманітаризація, відкритість, безперервність, 

багатоукладність і варіативність освіти. 

Серед пріоритетних напрямів реформування виховання визначено, зокрема, 

такі як: формування в молодого покоління національної свідомості, любові 

до рідної землі, власного народу, бажання працювати задля розквіту держави, 

готовності її захищати; виховання поваги до культури та історії рідного народу; 

формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, 

що населяють Україну; утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, 

справедливості, патріотизму тощо. 

Якщо проаналізувати предмет нашої розвідки, можна стверджувати, 

що національне виховання у Державній національній програмі «Освіта» («Україна 
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XXI століття») визначено органічним компонентом всієї системи освіти, 

базисною категорією у процесі формування особистості. Зокрема, національне 

виховання в Україні має бути спрямоване на формування у молоді та дітей 

світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, 

інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури. 

Основною метою національного виховання є набуття молодим поколінням 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування у молоді 

незалежно від національної належності особистісних рис громадян української 

держави. [110]. 

Відповідно до реалізації Державної національної програми «Освіта» 

(«Україна XXI століття») було розроблено відповідні заходи щодо реформування 

змісту та структури системи освіти, реформування управління освітньої галузі, її 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення, реформування підготовки 

педагогічних кадрів, реформування наукової діяльності тощо [305]. 

С. Гончаренко в «Українському педагогічному словнику» визначав 

національне виховання як історично зумовлену та створену самим народом 

сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій та інших форм соціальної 

практики. Отже, це виховання учнів та молоді у дусі українського виховного 

ідеалу. Виховний ідеал — це мета виховання, образ ідеальної людини, на який має 

орієнтуватися педагог, виховуючи учнів. Власне національний виховний ідеал, 

на думку С. Гончаренка, базується на загальнолюдських цінностях і містить ті 

риси, які відповідають духовності та звичаям народу [98, c. 229–230.]. Отже, 

загальнолюдські цінності є формувальним базисом, основою духовності нації. 

Українська дослідниця Н. Дічек, аналізуючи шкільну освітню політику 

української держави в перше десятиліття її незалежності, вказувала на її 

«амбівалентність». До позитивної тенденції, що мала системний характер 

науковець віднесла трансформацію освіти на «національний за духом і змістом 

вимір» [116]. 
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Наступним стратегічним документом, який стосувався вектору розвитку 

освіти в Україні була розроблена 2001 р. за безпосередньої участі Академії 

педагогічних наук України «Національна доктрина розвитку освіти», яка визначає 

освіту як основу розвитку особистості, суспільства, нації та держави, її підґрунтям 

є культурно-історичні цінності українського народу, його традиції та духовність. 

Серед пріоритетів державної політики у сфері освіти, зокрема, проголошено 

формування національних та загальнолюдських цінностей, а також розвиток 

українськомовного освітнього простору [261, с. 4]. Освіта має бути 

підпорядкована ідеї консолідації українського народу в єдину політичну націю. 

Актуальним завданням для української педагогічної думки є виховання молодого 

покоління на засадах шанобливого ставлення до української мови, історії, 

традицій і культури українського народу, формування культури міжетнічних 

і міжособистісних відносин. Отже, виховання патріота та громадянина України, 

що усвідомлює свою належність до українського народу має стати важливим 

світоглядним орієнтиром у процесі формування особистості. В основу 

національного та громадянського виховання мають бути покладені принципи 

гуманізму, демократизму, наступності та спадкоємності поколінь [261, с 6–7; 3, 

с. 7]. 

Важливим документом, який окреслював державну політику 

щодо освітнього процесу, була «Національна стратегія розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року», ухвалена указом Президента України від 25.06.2013, 

№ 344. У документі проаналізовано стан розвитку освіти, визначено мету, 

стратегічні напрями, основні завдання та виклики, на яких має бути спрямована 

реалізація державної освітньої політики [308]. 

Стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти серед іншого 

мають стати: реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься 

принцип пріоритетності людини; побудова ефективної системи національного 

виховання, розвитку та соціалізації дітей та молоді. 

Відповідно, основними завданнями розвитку освіти, які направлені 

на посилення національного виховання молодого покоління українців 
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є забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, 

а також задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин; розроблення 

та запровадження ефективної системи національного виховання на засадах 

загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення 

фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування 

соціально зрілої творчої особистості, громадянина України та світу тощо. 

У Національній стратегії виокремлено актуальні проблеми, серед яких відсутність 

цілісної системи виховання, фізичного, морального та духовного розвитку 

й соціалізації дітей та молоді [308]. 

З розвитком української державності, зі зміною політичного вектору країни 

було ухвалено низку документів, які стосувалися системного підходу 

до національного виховання молоді, а саме «Стратегія національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», від 13.10.2015 р. № 580 [372]. 

У документі зазначено, що в основу системи національно-патріотичного 

виховання має бути покладено ідеї зміцнення української державності як чинника 

консолідації розвитку суспільства, формування патріотизму в дітей та молоді. 

Відтак основними складниками національно-патріотичного виховання мають 

стати громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне 

виховання. 

У національно-патріотичному вихованні дітей та молоді важливо 

використати і виховний потенціал маловідомих сторінок української історії, 

пов’язаних із героїзмом українців, які боролися в арміях держав — учасників 

Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській Німеччині та її 

союзникам під час Другої світової війни 1939–1945 рр. Крім того, одним 

із важливих чинників національно-патріотичного виховання має бути шанобливе 

ставлення до пам’яті про жертви комуністичного та інших тоталітарних режимів 

в Україні. Отже, національно-патріотичне виховання дітей та молоді має 

базуватися на формуванні в них національно-культурної ідентичності, 

національно-патріотичного світогляду, на ставленні до української мови 

як національної цінності, на шанобливому ставлення до історії України, загалом 
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на подальшому збереженні та розвитку духовно-моральних цінностей 

українського народу. 

Метою Стратегії є визначення пріоритетів та основних напрямів 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, серед яких формування 

національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, 

збереження та розвиток духовно-моральних цінностей українського народу. 

Національно-патріотичне виховання має бути спрямоване на формування в дітей 

і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної 

гідності. 

У Стратегії визначено стан і проблеми національно-патріотичного 

виховання, серед яких: відсутність ефективного механізму формування 

та реалізації системної державної політики у сфері національно-патріотичного 

виховання; брак духовності та моральності в суспільстві; наявність істотних 

відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, 

населення певних територій держави, окремих громадян; недостатні зусилля 

держави у сфері політики консолідації суспільства; недостатня нормативно-

правова урегульованість сфери національно-патріотичного виховання; 

відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики 

щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного 

виховання тощо. 

У документі також визначено основні напрями реалізації мети Стратегії. 

Зокрема, важливо закцентувати увагу на тих, що стосуються освіти, а саме: 

підвищення ролі української мови як національної цінності; вивчення сучасних 

виховних систем, технологій і методик у сфері національно-патріотичного 

виховання; впровадження навчальних дисциплін духовно-морального 

спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для національно-

патріотичного виховання; підвищення професійної компетентності фахівців 

у сфері національно-патріотичного виховання [372]. 

У Стратегії національно-патріотичного виховання (2019 р.) (указ 

Президента від 18.05.2019 р. № 286) зазначено, що в Україні національно-
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патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави 

та суспільства щодо розвитку національної свідомості на основі суспільно-

державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), 

формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції, законів 

України, до державної мови, соціальної активності та відповідальності, готовності 

до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності 

України, сповідування європейських цінностей [313]. 

Отже, з розвитком та утвердженням української державності спостерігаємо 

трансформацію поглядів щодо національного виховання дітей та молоді: відбувся 

рух від декларації намірів до системного підходу, з розробленням єдиної 

державної політики в питанні національно-патріотичного виховання 

та практичних механізмів її реалізації й подальшим здійсненням ефективного 

моніторингу впровадження [262]. 

Проаналізувавши зміст стратегічних освітніх документів, доцільно 

виокремити спільні концептуальні ідеї, орієнтири, щодо національного; 

утвердження української мови як державної; формування національної виховання 

молодого покоління українців, а саме: наскрізний процес виховання, який формує 

цінності; взаємопов’язаність загальнолюдських та національних цінностей 

свідомості, почуття патріотизму та державницької позиції як важливої умови 

успішності нації. 

У розглянутих нами стратегічних документах щодо національно-

патріотичного виховання українських дітей та молоді, зокрема, було 

наголошено на необхідності реформування змісту виховання, наповнення його 

культурно-історичними надбаннями українського народу, формування у дітей 

поваги до державної мови, законів України, символів української державності, 

історії, традицій та культури України; упровадження нових підходів, форм 

і методів виховання; визначення пріоритетних напрямів підготовки 

та перепідготовки нового покоління педагогічних працівників; необхідність 

розвитку структури різноманітних дитячих і молодіжних об’єднань 

та організацій. 
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Проаналізуємо виховні орієнтири, які були закладені в Законі України 

«Про освіту». Цей Закон було ухвалено 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII, 

він складається із ХІ розділів і 84 статей. Освіта визначена основою 

інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її 

успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, 

об’єднаного спільними цінностями й культурою, та держави. Водночас варто 

зазначити, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей 

і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 

України та її європейського вибору [309]. 

У статті 6 Закону визначено засади державної політики у сфері освіти 

та принципи освітньої діяльності, серед них: людиноцентризм; гуманізм; 

демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, 

поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного 

надбання та традицій тощо. 

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Особам, 

які належать до національних меншин України, держава гарантує право 

на навчання в комунальних закладах освіти (дошкільної та початкової освіти), 

поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Проте 

базова середня освіта (починаючи з 5 класу) має відбуватися державною мовою, 

окрім корінного народу (кримські татари). Особам, які належать до корінних 

народів України, держава гарантує право на навчання в комунальних закладах 

освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною 

мовою, мовою відповідного корінного народу («Стаття 7. Мова освіти»). 

На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що в Законі України 

«Про освіту» вперше державну мову визначено обов’язковою мовою освітнього 

процесу в державних закладах освіти, навіть це стосується дітей  різних 
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національних меншин України, виключення надається тільки для корінного 

народу (кримські татари). Отже, захищаючи мову, як базову цінність 

національного виховання, держава консолідує та сприяє подальшому процесу 

націотворення українського суспільства [309]. 

Згідно з Законом України «Про освіту» кожному гарантують право 

на якісну та доступну освіту. Крім того, у Законі освіту структуровано за рівнями, 

зокрема повна середня освіта поділена на три рівні (початкова (4 роки, 1-4 класи), 

базова (5 років, 5–9 класи) і профільна (3 роки, 9–12 класи). 

Важливою новацією Закону є перехід освіти зі здобуття знань до розвитку 

знань, умінь та навичок, отже, до розвитку в дітей компетентностей. Серед 

визначених у Законі ключових компетентностей, варто звернути увагу на ті, 

які мають перш за все виховне, національно формувальне значення, а саме: вільне 

володіння державною мовою та культурна компетентність. 

У контексті досліджуваної проблеми, звернемося до окремих позицій 

Закону України «Про загальну середню освіту», від 13 травня 1999 р. №  651-

XIV. Серед основних завдань загальної середньої освіти (стаття 5 Закону 

України) визначено виховання громадянина України, виховання в учнів 

(вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав 

і свобод людини та громадянина. У статті 5 також зазначено, що виховання 

учнів має бути спрямоване на шанобливе ставлення до родини, поваги 

до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних 

мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського 

народу та інших народів і націй. Як і в усіх розглянутих документах мова 

навчання і виховання в закладах загальної середньої освіти в Україні є державна 

мова (стаття 7) [306]. 

Щодо виховання учнів, то воно здійснюється в закладах загальної 

середньої освіти в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи. Цілі 

виховного процесу в закладах загальної середньої освіти визначаються 

на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших 

нормативно-правових актах України [306]. 
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У Законі України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 

№ 463-IX [310]. конкретизовано завдання загальної середньої освіти та  її 

системи, у них зазначено, що загальна середня освіта є обов’язковим 

основним складником освіти, наголошено на забезпеченні рівного доступу 

всіх до здобуття повної загальної середньої освіти, на єдності навчання 

та виховання, на здобутті знань із формуванням національних цінностей 

українського народу. 

У статті Мова освіти в закладах загальної середньої освіти наголошено 

на праві кожної української дитини на оволодіння державною мовою. 

Відповідно до Закону передбачено декілька моделей навчання української 

мови в школах. Перша модель була розроблена для корінних народів України, 

що не проживають у мовному середовищі своєї мови та не мають власної 

держави, насамперед це стосується кримських татар. Особи, які  належать 

до корінних народів України мають право здобувати освіту мовою 

відповідного корінного народу поряд з державною мовою. Для них 

передбачено навчання мовою корінного народу з 1 до 11 (12) класу поряд 

із вивченням української мови. 

Друга модель стосується, представників, які належать до національних 

меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, 

та реалізують своє право на навчання відповідними мовами в державних, 

комунальних чи корпоративних закладах освіти, здобувають:  

- початкову освіту мовою материнською, з одночасною можливістю вивчати 

державну мову; 

- базову середню освіту державною мовою в обсязі не менше 20 % річного 

обсягу навчального часу в 5 класі із щорічним збільшенням такого обсягу 

(не менше 40 % у 9 класі); 

- профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 60 % 

річного обсягу навчального часу. 

Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, можливе 

варіативне використання цієї моделі, водночас не зачіпаючи її базисних засад. 
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Третя модель стосується інших національних меншин України, 

що мешкають переважно в середовищі власної мови та здобувають у державних, 

комунальних чи корпоративних закладах освіти базову та профільну середню 

освіту державною мовою в обсязі не менше 80 % річного обсягу навчального 

часу. 

У Законі є стаття, присвячена виховному процесу (стаття 15) 

як невід’ємному складнику освітнього процесу, що має ґрунтуватися 

на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, 

громадянських та демократичних цінностях, принципах, визначених 

Законом України «Про освіту». Відповідно, виховання має бути спрямоване 

на формування в учнів патріотизму, поваги до державної мови та державних 

символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, 

культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, 

усвідомленого обов’язку захищати в разі потреби суверенітет і територіальну 

цілісність України [309; 310]. 

Оскільки освітні заклади, що були створені західною українською 

діаспорою, зокрема в США, є недержавними, важливо також розглянути Закон 

України «Про позашкільну освіту» № 1841-III, ухвалений 22 червня 2000 р. [311]. 

Позашкільна освіта є складником системи безперервної освіти, це визначено 

Конституцією і Законом України «Про освіту». Серед основних завдань 

позашкільної освіти є виховання громадянина України; виховання поваги 

до Конституції України; виховання патріотизму, любові до України, поваги 

до мови, народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського 

народу, а також інших націй і народів. Необхідно зазначити, що мовою 

позашкільної освіти визначена державна мова. (стаття 7, Мова (мови) навчання 

і виховання у позашкільній освіті). Аналіз змісту Закону дав змогу визначити 

виховні пріоритети національного спрямування учнів і вихованців. 

З утвердженням української державності в процесі реформування освіти 

було розроблено низку концепцій, що стосувалися розвитку національно-

патріотичного виховання. Проаналізуємо основні положення найбільш 
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значущих концепцій, які окреслюють державну освітню політику, стан 

концептуальної сфери в теорії національно-патріотичного виховання в різні 

роки в Україні. «Концепція виховання дітей та молоді у національній системі 

освіти» (1996 р.), як і концепція гуманітарної освіти («Концепція гуманізації 

і гуманітаризації освіти» С. Гончаренко, Ю. Мальований, 2001 р.) була 

спрямована на формування нової націо- та державотворчої ідеології освіти 

на противагу марксистсько-ленінській ідеології, яка була характерна 

для радянської освіти [99; 176; 262]. 

Відповідно до Концепції основна мета національного виховання — 

це набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 

відносин, формування в молоді незалежно від національної приналежності рис 

громадянина української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-

естетичної, правової, трудової, екологічної культури. 

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально 

активна й національно свідома людина, наділена глибокою громадянською 

відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними 

почуттями, здатна до саморозвитку та самовдосконалення, що є носієм кращих 

надбань національної та світової культури [176]. У Концепції також було 

окреслено напрями виховання та основні принципи національного виховання: 

єдність національного та загальнолюдського, пpиpoдoвiдпoвiднicть виховання, 

культуровідповідність виховання, активність, самодіяльність і творча ініціатива 

учнівської молоді, демократизація виховання, гуманізація виховання, 

безперервність і наступність виховання, єдність навчання і виховання, 

диференціація та індивідуалізація виховного процесу, гармонізація родинного 

та суспільного виховання. 

У подальші роки тривала активна теоретична робота щодо осмислення 

та обґрунтування концептуальних ідей та орієнтирів національного виховання, 

його сутності. У «Концепції громадянського виховання» (2000 р.) [177], яка була 

розроблена відомими українськими науковцями, визначено основні засади, цілі, 
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напрями, зміст, форми та методи громадянського виховання. У Концепції, 

зокрема, подано визначення поняття «національне виховання», яке тлумачиться 

як формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної 

й національно свідомої людини, що наділена глибокою громадянською 

відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими та духовними якостями, 

родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською 

кмітливістю, підприємливістю й ініціативою [177]. На думку розробників 

Концепції, національна свідомість, яка органічно поєднується з патріотизмом 

базується на усвідомленні себе часткою певної національної (етнічної) спільноти 

та оцінювання себе як носія національних (етнічних) цінностей, що склалися 

в процесі тривалого історичного розвитку національної спільноти, її 

самореалізації як суб’єкта соціальної дійсності. 

Важливим доробком сучасної вітчизняної педагогічної думки в аспекті 

формування духовності, на засадах християнських цінностей була робота 

О. Сухомлинської «Концептуальні засади формування духовності особистості 

на основі християнських моральних цінностей». На думку О. Сухомлинської, 

християнські цінності, які є основою гуманістичних цінностей, потребують дедалі 

активнішого та послідовнішого залучення до процесу виховання дітей [378]. 

Цінності, на думку науковця, є визначальною ознакою й необхідною умовою 

діяльності закладу освіти, а також є важливим «засобом існування моральності» 

[379, с. 8]. 

Християнський світогляд, зазначає автор, містить у собі моральні цінності, 

як релігійні (віра, надія, любов; десять християнських заповідей) так і ті, які можна 

класифікувати як загальнолюдські (справедливість, правдивість, чесність, щирість, 

вірність слову, любов до ближнього, довір’я, самовідданість, милосердя, доброта, 

повага до людей, терпимість, жертовність, поміркованість, скромність тощо) [374]. 

О. Сухомлинська пропонує застосовувати системний підхід до виховання дітей 

засобами християнських моральних цінностей. Це дослідження з теорії виховання 

викликає особливий інтерес, оскільки виховний ідеал в українській діаспорі 

базується на християнсько-етичних цінностях. 
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І. Бех розглядає виховання особистості як культурно-історичний розвиток 

вищих психічних функцій, як сходження особистості до духовно-моральної 

культури людства через відповідну суб’єкт-суб’єктну взаємодію [10; 11; 12]. 

У сучасних умовах основною метою національного виховання, на думку 

українських дослідників (О. Лазуренко, С. Максименко, М. Євтух, Я. Цехмістер), 

є передання молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної 

культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду 

й на основі цього формування особистісних рис громадянина України, 

які охоплюють національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, 

художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток 

індивідуальних здібностей і талантів [224, с. 562]. 

«Концепція національно-патріотичного виховання молоді» була 

затверджена наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства 

освіти і науки, Міністерства оборони та Міністерства культури і туризму 

27 жовтня 2009 р. Мета Концепції національно-патріотичного виховання полягає 

у створенні методологічних засад для системної та цілеспрямованої діяльності 

органів державної влади та громадськості щодо виховання молодої людини — 

патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, 

демократичну, правову й соціальну державу, виявляти національну гідність, знати 

та цивілізовано відстоювати власні громадянські права та виконувати обов’язки, 

сприяти громадянському миру й злагоді в суспільстві, бути 

конкурентоспроможним, успішно самореалізовуватися в соціумі. Відповідно 

до концепції ідеалом виховання є різнобічно та гармонійно розвинений 

національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, 

здатний до саморозвитку та самовдосконалення. 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею 

розвитку української державності як чинника консолідації розвитку суспільства 

й нації загалом. Форми й методи виховання базуються на українських народних 

традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки 

й психології [179]. 
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Концепція передбачає створення цілісної системи національно-

патріотичного виховання молоді шляхом реалізації відповідних виховних завдань, 

таких як: 

– виховання поваги до Конституції України, законів України, державної 

символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь; 

– сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних 

та культурних надбань українського народу; 

– формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови 

як духовного коду нації; 

– формування духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, 

української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле й сучасне 

на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної 

спадщини; 

– відновлення та вшанування національної пам’яті [179]. 

У документі також зазначено, що здійснення системного національно-

патріотичного виховання є одним з основних складників національної безпеки 

України. 

«Концепцію національного виховання студентської молоді» було 

ухвалено 25 червня 2009 р. № 7/2–4. У документі зазначено, що роль держави 

в національному вихованні полягає в координації зусиль усіх суспільних 

інституцій, а також у забезпеченні єдності та пріоритету загальнодержавних 

і національних інтересів. У Концепції подано визначення поняття 

«національного виховання», що тлумачиться як система поглядів, переконань, 

ідеалів, традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом 

і покликана формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, 

яка реалізується через комплекс відповідних заходів. Національне виховання 

має стати фундаментом становлення світогляду молодої людини, його 

особистісним світом [175]. 
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У документі окреслено основні напрями національно-виховної діяльності 

національно-патріотичного виховання: 

– формування національної свідомості та відповідальності за долю України; 

– виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення та збереження 

історичної пам’яті; 

– культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою тощо); 

– виховання дбайливого ставлення до національного багатства країни, мови, 

культури, традицій [175]. 

«Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді» 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015, № 641 

[178]. Зазначений документ складається із шести розділів (мета та завдання 

національно-патріотичного виховання в системі освіти України, принципи 

національно-патріотичного виховання, шляхи реалізації національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, впровадження національно-

патріотичного виховання, очікувані результати, індикатори ефективності). Окрім 

того, було розроблено методичні рекомендації щодо національно-патріотичного 

виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

У Концепції визначено основні складники національно-патріотичного 

виховання, зокрема: громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-

патріотичне виховання. Відповідно до Концепції щодо розвитку національно-

патріотичного виховання в освіті, формування нового українця має здійснюватися 

одночасно на засадах національних та європейських цінностей, таких як: 

– повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); 

– участь у громадсько-політичному житті країни; 

– повага до прав людини; 

– верховенство права; 

– толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої 

культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей; 

– рівність всіх перед законом; 
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– готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України. 

Метою національно-патріотичного виховання є становлення 

самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста та демократа, готового 

до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування 

духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої 

культури взаємин. У Концепції визначено й окреслено принципи національно-

патріотичного виховання, серед яких: принцип національної спрямованості, 

принцип самоактивності й саморегуляції, принцип полікультурності, принцип 

соціальної відповідності, принцип історичної та соціальної пам’яті, принцип 

наступності поколінь [179]. 

«Концепція розвитку громадянської освіти в Україні», був ухвалений 

3 жовтня 2018 р. № 710-р., зі змінами від 26 лютого 2020 р. Одним із завдань 

громадянської освіти є формування громадянської (державної), національної 

та культурної ідентичності; сприяння розвитку української мови, підвищення 

духовного рівня українського народу та усвідомлення його моральних норм. 

Громадянська освіта в Концепції базується на національних та загальнолюдських 

цінностях. Особливу увагу під час розгляду Концепції ми приділили ціннісним 

орієнтирам громадянської освіти, зокрема тому, що виховний процес має бути 

невіддільним складником усього освітнього процесу та орієнтуватися на духовні 

цінності українського народу, загальнолюдські та соціально-політичні цінності 

[180]. У документі зазначено, що виховання учнівської молоді має здійснюватися 

на прикладах героїчної боротьби українського народу за власну державу, 

на засадах свободи, соборності та державності. 

Отже, освіта має сприяти засвоєнню духовних, загальнолюдських 

і національних цінностей, мати потужний національно-спрямовуючий вектор 

для успішного націо- та державотворення. Зокрема, В. Кремень вважає, 

що пріоритетними цінностями для України історично були й залишаються 

цінності гуманізму, людської гідності, патріотизму, демократизму, соціальної 

ініціативи та відповідальності, національної самосвідомості з її центром — 

національною ідеєю [185, с. 187]. На думку вченого, у сучасному світі, 
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глобалізаційні процеси не тільки не заперечують виховання на цінностях 

патріотизму, національної єдності, а навпаки в умовах посилення конкуренції між 

державами, їх значимість, значно зростає [185, с. 346]. Як вважав філософ 

С. Кримський, глобалізація певною мірою виявилася «універсалізацією 

загального в національному досвіді народів» [188]. Наразі тільки сильна, 

самодостатня нація із розвиненим громадянським суспільством, інтелектуальною 

та культурною елітою, яка знає та поважає власні корені, свою культуру 

та історію, може бути цікавою й конкурентоспроможною в сучасному світі. 

Проаналізувавши зміст базових державних документів, які стосуються 

національного виховання дітей та молоді в України, ми дійшли висновку, 

що за останні роки в Україні відбулися трансформаційні процеси в суспільстві, 

що призвело до переосмислення та посилення національної спрямованості 

вектору шкільної освіти, а саме: 

– перехід до системної державної освітньої політики у сфері національного 

виховання майбутніх поколінь українців; 

– посилення змістового наповнення шкільних предметів національним 

компонентом; 

– формування громадянина України одночасно на засадах національних 

та європейських цінностей. 
 

3.2. Порівняльний аналіз системи українознавчої освіти українського 
шкільництва в США та в Україні 

У нашому дослідженні ми проаналізуємо систему українознавчої освіти 

в США та систему повної загальної освіти в Україні, зосередивши увагу 

на спільностях та відмінностях в організації, структурі, змісті шкільної освіти, 

зокрема в аспекті окремих компетентностей, що синхронізується з логікою 

нашого дослідження. 

Насамперед розгляньмо термін «система» в науковій літературі. У новому 

тлумачному словнику української мови поняття «система» (від грец. systēma ціле, 

складене з частин) визначено як сукупність яких-небудь елементів, одиниць, 
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частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням [268, с. 286]. Слід 

зауважити, що до характерних ознак системи відносять: цілеспрямованість, 

організованість, взаємовоп’язанність, інтегративність, підпорядкованість, 

узгодженість, розгалуженість [200, с. 20–22]. 

Аналізуючи освітню систему науковці В. Кремень, В. Ільїн зазначають, 

що з боку синергетичного підходу та з урахуванням сучасних глобалізаційних 

викликів розвитку суспільства зазначена система є «відкритою», «складною», 

«багатовимірною» та «нелінійною» [360, с. 22, с. 62–63]. В. Огнев’юк і С. Сисоєва 

розглядають термін «система освіти» також у контексті синергетичного підходу, 

окреслюючи її як «нелінійну», «нерівноважну», «відкриту» та «складну» 

[277, с. 144]. 

У Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 поняття «система освіти» 

визначено як сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, 

освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших 

суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління 

у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між 

ними [309]. 

Термін «система освіти» охоплює всі установи, які опікуються освітою 

дітей, молоді та дорослих, починаючи від дошкільних установ, середніх шкіл, 

гімназій, професійних училищ, університетів, і закінчуючи навчальними 

закладами для дорослих. Найменшою визнаною формою «системи освіти» 

є школи або шкільні округи, водночас країни з їх національними системами 

освіти є найбільшими. Структури освітніх систем відрізняються управлінням 

та правом власності на шкільну систему: є державні, досить монолітні системи, 

а також сегментовані системи з приватними школами. 

Американський дослідник Т. Фрік зазначає, що система освіти — 

це цілеспрямована, керована система, що складається щонайменше з одного 

вчителя та одного учня в освітньому контексті. У сучасному світі система освіти 

не є обмеженою місцем навчання, зокрема будівлею та класом [461]. 
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Отже, для реалізації освіти має бути вчитель, який її впроваджує, учень, 

який має намір вчитися, зміст, який слід засвоїти, та контекст або середовище, 

у якому відбувається керівництво та навчання. Крім того, серед важливих вимог 

до системи освіти необхідно відзначити її інтенціональність, тобто вмотивоване, 

спрямоване або кероване навчання учнів. 

На думку американського науковця К. Томпсона, деякі системи 

є «навмисними», тобто цілеспрямованими, а інші — ні [477]. Система освіти 

належить саме до цілеспрямованих систем. У сучасному світі освіта вже не є 

обмеженою конкретним місцем, тобто будівлею або класом, і це, на думку 

Т. Фріка, є важливою характеристикою та відмінністю між сучасною системою 

освіти й освітою 90-х рр. ХХ ст. [461, c. 695]. 

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО) 

ЮНЕСКО (2011 р.) всі освітні системи можна класифікувати за конкретними 

рівнями формальної та неформальної освіти, а саме: дошкільна освіта (рівень 0), 

початкова освіта (рівень 1), неповна (базова) середня освіта (рівень 2), повна 

загальна середня освіта (рівень 3), післясередня невища освіта (рівень 4), неповна 

вища освіта з короткостроковим циклом (рівень 5), бакалаврат чи його еквівалент 

(рівень 6), магістратура або її еквівалент (рівень 7), докторантура або її еквівалент 

(рівень 8) і не вміщені до інших категорій (рівень 9) [361; 474]. 

Структура освітньої системи варіюється в залежності від країни, а іноді 

навіть у межах самої країни. Наприклад, в США немає єдиної національної 

структури: освітня політика, закони та законодавчі акти встановлюють 

та виконують уряди штатів. Кожен із 50 штатів має свої нормативно-правові акти, 

які регулюють освітню діяльність у шкільних округах на місцевому рівні. Отже, 

відповідно до чинного законодавства США управління системою середньої освіти 

здійснюють уряди штатів. 

До системи освіти США належать такі структурні складники: дошкільна 

освіта (preschool) (дитячі садочки, дошкільні програми, дошкільні центри); 

шкільна освіта (обов’язкова освіта), що складається із: початкової школи 

(elementary schools); середньої школи (middle schools); старшої (повної) школи 
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(high schools); середня спеціальна освіта (необов’язкова освіта), що представлена 

громадським коледжем (сommunity сollege) або професійно-технічною школою 

(technical school); вища освіта (higher education/post secondary education) 

(необов’язкова освіта), що представлена коледжами, університетами, 

технологічними інститутами; вища освіта, що поділена на такі рівні: бакалаврат 

(Bachelor’s degree), магістратура (Master’s degree), найвищий — докторантура 

(Doctorate degree/PhD) [272]. 

У другому розділі нашої роботи вже було зазначено, що українська громада 

в США організувала школи трьох типів, а саме: 1) українські католицькі школи; 

2) суботні школи українознавства; 3) недільні школи релігії та українознавчі 

школи при Українській православній церкві (УПЦ), де переважно викладають 

релігійні предмети, а українська мова, історія України, українська культура 

є додатковими предметами з мінімальною кількістю годин. 

Українська Греко-Католицька Церква в США має розгалужену систему 

власних навчальних закладів, яка охоплює: українські католицькі школи 

(початкові школи, а також школи з повною програмою навчання української мови 

з 1 до 8 класу), коледжі (зокрема Манорський коледж, серед різних програм учні 

коледжу мають можливість обирати для навчання програму з українознавства), 

академії, духовні семінарії. Українська Православна Церква в США також має 

власні недільні школи та школи українознавства. 

У дослідженні ми детальніше зупинимося на розгляді організаційної 

діяльності українських шкіл під патронатом Шкільної Ради при УККА, а саме: 

тривалість і структура українознавчої освіти, коли починається/закінчується 

навчання, які предмети викладають, скільки годин, шкільні екзамени, підвищення 

якості підготовки вчителів, загальна кількість шкіл українознавства. 

Школи українознавства за аналогією з американськими публічними 

школами можна поділити на три ступені: нижчий, середній і вищий, кожний 

по чотири роки навчання (4–4–4 або 4–4–3). Отже, повне навчання розраховано 

на 12 років, у деяких випадках на 11 років. Відповідно до вимог Шкільної 

Ради при УККА, навчальний рік починається в першу суботу 
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після американського Дня Праці (Labor Day — національне свято, що святкують 

у першу суботу вересня) та закінчується в першу чи другу суботу червня 

наступного календарного року [204; 400]. 

Заняття в школах проводять у суботу (інколи у неділю), шкільний день 

триває з 9–00 до 13–30, тобто по 5 (інколи 6) годин на тиждень. Шкільний день 

розділено на п’ять 45-хвилинних занять. Розпорядок занять такий: І — 9:15, ІІ —

 10:00, ІІІ — 10:45, IV — 11:45 і V — 12:30. Велика шкільна перерва —  з 11:25 

до 11:45 год. Загалом на кожного учня на рік приходиться 150–210 год. Повна 

навчальна програма в школах українознавства становить 12 років по 5–6 год. 

на тиждень, у середньому 33 суботи на рік, що за 12 років становить 

близько 1980 навчальних годин. Кількість українських шкіл, що працюють 

за головування Шкільної ради в 2021 р. становить 46, більшість із них — 11-річні, 

у школах є дитячі садочки або світлички, а також передшкілля. 

Для шкіл українознавства характерною є класна-урочна система навчання. 

Як ми вже зазначали раніше, урок триває 45 хвилин. Складники уроку: 

1) молитва і перевірка наявності учнів (5 хвилин); 

2) перевірка навчального матеріалу (10 хвилин); 

3) подання нового матеріалу (20 хвилин); 

4) закріплення (5 хвилин); 

5) завдання додому, пояснення домашніх завдань (5 хвилин) [317; 331]. 

Навчальний матеріал у програмах для шкіл українознавства розподілено 

як за хронологічно-тематичним, так і за часовим плануванням уроку. Оскільки 

навчання розподілено на три ступені, відповідно до цього й розроблено навчальні 

плани. Окремо подано програми з кожного предмета: для підготовчої класи, 

для початкового, середнього (8-класової школи) і вищого (11-класової 

і 12-класової школи) ступеня. 

Перші чотири роки початкового навчання учні вивчають такі предмети, 

як українська мова та література, релігія та співи (якщо є вчитель). Пізніше 

у середніх класах до цих предметів додають історію України, географію 

та українську культуру. Після закінчення повної українознавчої програми учні 
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складають письмові та усні кінцеві іспити (тобто «матуру») з тих 

обов’язкових навчальних предметів, які вони вивчали впродовж навчання 

в школі. 

Обов’язковими предметами для шкіл українознавства є такі: українська 

мова, українська література, історія України, географія та культура України. 

У деяких школах за наявності вчителя та за запитом батьків викладають релігію, 

український фольклор та мистецтво (співи, ремесло), проте вони є додатковими 

дисциплінами. Кожен учитель має можливість розробити власну навчальну 

програму та план уроків, базуючись на затвердженій Шкільною Радою програмі 

навчання та відповідних навчальних матеріалах [400]. Викладання в школі 

проводиться українською мовою, за винятком англомовних класів. 

Консультативну та функцію контролю за процесом навчання покладено 

на педагогічних дорадників, що призначає для кожної школи Шкільна Рада. 

Основним предметом викладання в школах українознавства є українська 

мова. Є. Федоренко, багаторічний голова Шкільної Ради, виступаючи з доповіддю 

на З’їзді Шкільної Ради при УККА (9–11 жовтня, 2009 р.), серед іншого 

наголосив, що українська мова є «непідмінним засобом самопізнання», важливим 

чинником у вихованні національної свідомості молодих поколінь, у збережені 

та подальшому розвиткові української громади в США [408, с. 1]. 

Школи українознавства фінансує українська громада. Кожна школа має 

власних спонсорів — громадські або релігійні установи — крім того, 

приймають пожертви від приватних осіб. У деяких містах спонсорами шкіл 

є відділи УККА. Спонсори (опікуни) шкіл є об’єднаними між собою: 

при Шкільній раді було створено Централю опікунів шкіл українознавства, 

голова якої є одночасно заступником голови Шкільної ради. При Централі 

опікунів функціонує рідношкільний фонд, завданням якого  є матеріальна 

допомога наявним школам, організація нових шкіл тощо. Така система 

матеріального забезпечення шкіл українознавства допомагає їм повноцінно 

функціонувати та більше уваги приділяти педагогічно-методичним справам. 

Крім того, при кожній школі є батьківські комітети, які також опікуються 



222 

матеріальною й організаційною підтримкою кожної окремої школи. 

Обов’язком опікунчої установи (спонсор школи) або батьківського комітету є: 

фінансове забезпечення школи, яке містить у собі оплату за приміщення 

та підтримання його в належному стані; оплату директору та педагогічному 

колективу; забезпечення школи відповідною матеріально-технічною базою 

(приладдя, канцелярія, підручники, посібники, навчальні матеріали, 

формуляри, свідоцтва), сприяння відкриттю та подальшій роботі шкільної 

бібліотеки; фінансування шкільних імпрез (свят), екскурсій; розрахунки 

зі Шкільною радою, оплата представника іспитової комісії кінцевих іспитів. 

Контрольна функція за фінансами школи безпосередньо покладена 

на контрольну комісію опікунчої установи, чи контрольну комісію 

батьківського комітету. Навчання в школі українознавства є платним, 

наприклад у школі українознавства Самопоміч (Нью-Йорк) у 2019/2020 

навч. р., розмір внеску становив за одну дитину — 175 $, за дві дитини 

з родини — 300 $ [432]. 

Для здійснення контролю за якістю навчального-виховного процесу 

в школах українознавства при Шкільній раді УККА було створено колегію 

інспекторів. До кожної школи має бути прикріплений інспектор, який підтримує 

постійний зв’язок з навчальним закладом, надає методичну та консультаційну 

допомогу, бере участь у кінцевих (матуральних) іспитах. Крім того, кожного року 

відбуваються виїзні наради голови Шкільної ради з інспекторами та директорами 

шкіл, а кожні два роки конференції та семінари для педагогічних працівників. 

Отже, створена в 1953 р. Шкільна рада при УККА, стала тією громадською 

організацією, яка системно опікується справою освіти українських дітей у США. 

Серед іншого це організація нових і підтримка вже наявних шкіл, розроблення 

та видання навчальних програм, підручників, методичної літератури для вчителів, 

видавництво власного журналу «Рідна школа», підготовка кваліфікованих кадрів 

(проведення на «Союзівці» курсів для вчителів і директорів шкіл 

українознавства), організація конференцій, семінарів для освітян, здійснення 

контрольної функції (колегія інспекторів) [56; 57; 80]. 
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У діяльності Шкільної ради одним із стратегічних завдань  — 

є підготовка кваліфікованих учителів і педагогічних працівників для шкіл 

українознавства. Для вирішення цього питання Шкільною радою було 

організовано Педагогічний Інститут українознавства (1960  р., Нью-Йорк) 

як педагогічний факультет Університету українознавства при Науковому 

товаристві ім. Т. Шевченка (НТШ). Терміни навчання були різноманітні: 

коротко- і довготривалі (2-річні, однорічні чи піврічні) курси. Наприклад, 

навчання на дворічному педагогічному курсі відбувалися щосуботи 

і складалися з двох частин: теоретичної — відвідування лекцій і семінарів 

і практичної — під наглядом фахівців проведення слухачами курсів занять 

в школах українознавства. Після закінчення курсів слухачі отримували 

диплом учителя шкіл українознавства [284]. 

З 1970-их рр. Педагогічний Інститут українознавства почав активно 

співпрацювати з Українським вільним університетом (УВУ) у Мюнхені. 

Зупиняючись на діяльності УВУ, зазначимо, що він був і залишається 

авторитетною недержавною української установою, яка зробила суттєвий внесок 

у розвиток української науки, у збереження й трансляцію молодому поколінню 

на еміграції здобутків української культури. Багато вчених, які викладали 

в університеті, а також студенти, що закінчили його й пізніше сформувалися 

як науковці, освітні діячі, суттєво підсилили наукову школу в усіх країнах 

поселення українців у світі. Окремою важливою ділянкою роботи університету 

стало підвищення кваліфікації вчителів, які працюють в українському 

закордонному шкільництві [85]. 

При Українському вільному університеті є Педагогічний Інститут, 

при ньому було відкрито постійні педагогічні курси для вчителів і курси 

українознавства для молоді, які продовжують свою роботу й у наш час 

( сьогодні активну роботу тимчасово припинено, через фінансові причини, 

однак вже розроблено стратегію з відновлення діяльності  Інституту). 

На курсах українознавства сучасна молодь має можливість вдосконалити 

власні знання з української мови, історії, літератури, мистецтва, культури. 
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Педагогічний інститут при УВУ проводить у літній період 4-х тижневі 

постійні педагогічні курси (120 год.) для вчителів і для вихователів 

молодіжних організацій. На цих курсах учителі мають можливість підвищити 

свою кваліфікацію з викладання українознавчих предметів, їх ознайомлять 

з найновішими методами навчання. Програма складається з двох самостійних  

сесій, які чергуються кожний другий рік. На сесії «А» надають знання 

з методології навчання, а на сесії «Б» поглиблюють знання з навчальних 

предметів. Зміст програм кожної сесії не пов’язаний між собою, і тому кожен 

обирає сам з якої сесії йому починати навчання. Після закінчення двох сесій, 

відбувається складання письмових і усних іспитів, після чого учасники 

отримують свідоцтво Інституту. Обов’язковою умовою для отримання 

свідоцтва після закінчення курсів є також проходження педагогічної практики 

в школі. Отже, слухачам з різних країн світу, зокрема й України, пропонували 

курси з новітніх методик та технік викладання, удосконалення знання окремих 

предметів, наприклад із української та німецької мови, літературознавства, 

історії України, культурології тощо [154, с. 9; 284]. 

Крім того, для підготовки та підвищення рівня кваліфікації вчителів 

Шкільна рада при УККА щорічно організовує місцеві, регіональні конференції, 

семінари з проблем розвитку українознавства у світі, підготовку вчителів 

для українських шкіл діаспори, тощо. На «Союзівці» вже багато років успішно 

функціонують двотижневі курси для вчителів шкіл українознавства. 

Сучасною тенденцією останніх років є можливість для учнів шкіл 

українознавства складання іспиту із знання української мови (Ukrainіаn 

Proficiency Exam) в університетах і коледжах США для отримання кредитів. 

Наприклад, у школі українознавства Самопоміч (Нью-Йорк) із 2018–

2019 навч. рр. для учнів старших класів стало можливим складати іспит 

із знання української мови (Ukrainіаn Proficiency Exam) в Нью-Йоркському 

Університеті (NYU) для отримання університетських кредитів [432]. На нашу 

думку, спеціальні програми щодо вивчення української мови, літератури 

та культури в університетах США є важливим мотиваційним чинником 
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для сучасної молоді українського походження для відвідування шкіл 

українознавства. 

Закон щодо вивчення етнічної спадщини США (1972 р.), завдяки якому 

стало можливим відкриття в університетах країни кафедр з вивчення мов, 

зокрема й української, позитивно вплинув на розвиток і подальші можливості 

української громади у сфері освіти, науки, культури й сприяв утвердженню 

політики расової та етнічної багатоманітності в країні. Кафедри української 

мови є в декількох університетах країни: Вашингтонському університеті 

(на кафедрі слов’янських мов і літератур факультету мистецтв та наук, 

викладають курси української мови та культури), Гарвардському університеті 

(три українознавчі кафедри: українська історія, література і  філологія, 

при університеті функціонує Український науковий інститут Гарвардського 

університету), Іллінойському університеті, Колумбійському Університеті 

в Нью-Йорку, при якому є Центр Українських Студій (Ukrainian Studies 

Program at Columbia University), Пенсильванському університеті, 

Стенфордському університеті в Каліфорнії. При Українському науковому 

інституті Гарвардського університету щороку проводять акредитовані літні 

курси з українознавства. В Іллінойському університеті функціонує Українська 

науково-дослідна програма в Урбана-Шампейн (УНДП) (University of Illinois at 

Urbana-Champaign) [147; 459; 476; 480; 481]. 

Варто зауважити, що заклади вищої освіти США можна поділити на три 

категорії: 1) університети, що визнають дипломи шкіл українознавства 

та зараховують кредити іноземної мови; 2) університети, що зараховують кредити 

після складання учнями іспитів, які організовані тією установою, куди вони 

планують вступати; 3) ті, що не зараховують кредитів. Проте Шкільна Рада УККА 

докладає зусиль, щоб з кожним роком збільшувалася кількість тих університетів, 

які б визнавали дипломи шкіл українознавства та зараховували кредити 

на навчання мови. 

У зв’язку з пандемією COVID-19, програми українознавства та курси 

в університетах США у 2020 р. проводили в інтернеті, у режимі онлайн. 
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Наприклад, програма українознавства Колумбійського університету в Інституті 

Гаррімана (Нью-Йорк) пропонувала шість курсів щодо різних аспектів 

української культури, ідентичності, життя української діаспорної спільноти 

в США, аналізу української зовнішньої політики на світовій арені. Курси: 

«Україна в Нью-Йорку» (професор О. Мотиль), «Українська зовнішня політика: 

Росія, Європа та США» (посол В. Кучинський), «Радянське, пострадянське, 

колоніальне та постколоніальне кіно» (проф. Ю. Шевчук), курс щодо вивчення 

української мови (три рівня: початковий, середній і просунутий 

(професор Ю. Шевчук)) [459]. 

Навесні 2021 р. програма українознавства Колумбійського університету 

в Інституті Гаррімана пропонуватиме п’ять курсів, також заплановано 

організувати серію онлайн-лекцій з українознавства [481]. 

У процесі дослідження було встановлено, що українська діаспора в США 

створила самодостатню систему українознавчого навчання: починаючи 

від українських садочків і закінчуючи науковими товариствами та іншими 

інституціями. Наприклад, діяльність Українського інституту Америки (Ukrainian 

Institute of America (UIA)) через освітні, культурні та соціальні проєкти 

спрямована на консолідацію української громади, на поширення знань 

про Україну в Сполучений Штатах Америки [476]. 

Потужною науковою інституцією в США є Наукове товариство 

ім. Т. Шевченка (НТШ в Америці). Штаб-квартира Товариства в США 

розташована в Нью-Йорку. Відділи НТШ в Америці функціонують у Бостоні, 

Вашингтоні, Детройті, Клівленді, Філадельфії та Чикаго. Товариство 

організовує та бере участь у конгресах та наукових конференціях різного рівня 

від національного до міжнародного з питань українознавства та славістики. 

Крім того, надає наукові гранти для науковців, стипендії для студентів. 

Науковці Товариства НТШ в Америці активно співпрацюють з іншими 

національними науковими товариствами, розташованими в різних країнах і, 

безперечно, з Науковим товариством ім. Т. Шевченка в Україні [259; 401]. 
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Докладну схема системи українознавчої освіти в США представлено 

на рис. 3.1. Подана схема системи українознавчої освіти в США відбиває її 

розгалуженість, організованість, нелінійність та відкритість. Створені школи 

різного типу безпосередньо включено в систему. 
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Однією із важливих сучасних тенденцій українознавчого навчання 

в США є можливість отримання кредитів на навчання в коледжах. У 2015 р. 

було підписано угоду щодо співпраці Манор коледжу (Manor College) 
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та української школи (м. Філадельфія) «Наша Українська Рідна Школа» 

(НУРШ). Відповідно до угоди, випускники української школи НУРШ, 

після успішного складання матуральних іспитів, мають можливість одержати 

шість кредитів у Manor College на університетському рівні. Ці кредити 

визнають також інші акредитовані вищі навчальні заклади в США: їх можуть 

повністю передавати в програму коледжу чи університету, яка містить мовні 

та інші факультативи з гуманітарних наук. Хоча вартість і кількість кредитів 

є окремим рішенням кожного університету, випускникам школи (НУРШ) 

надають шість кредитів у Манор коледжі (Manor College). Окрім того, в угоді 

визначено список коледжів США, які автоматично визнають надані кредити 

від Манор коледжу, до них належать: коледж Делавер-Веллі (Delaware Valley 

College) Дойлстаун (шт. Пенсильванія); приватний католицький університет 

Десалс (DeSales University) в Сентер-Веллі (шт. Пенсильванія); католицький 

коледж Гвінед-Мерсі (Gwynedd-Mercy College) у місті Гвінед Велі 

(шт. Пенсильванія); приватний католицький Розмонт коледж (Rosemont 

College) з гуманітарних наук у Розмонті (шт. Пенсильванія); Честнат-Хілл 

коледж (Chestnut Hill College) у передмісті Філадельфії (шт. Пенсильванія); 

приватний католицький університет Ла Саль (LaSalle University) у Філадельфії 

(шт. Пенсильванія); приватний римсько-католицький університет Кабріні 

(Cabrini University) з гуманітарних наук в місті Раднор (шт. Пенсильванія); 

римсько-католицький Університет Святого Семейства (Holy Family University) 

вільних мистецтв у Філадельфії (шт. Пенсильвания); приватний римсько-

католицький університет Іммакулата в Малверн (шт. Пенсильванія) [315]. 

Манор коледж — один із найстаріших приватних католицьких навчальних 

закладів — був заснований 1947 р. українськими Сестрами монахинями Чину 

Св. Василія Великого. Манор коледж фінансують та адмініструють сестри 

св. Василія Великого. При коледжі працює Український Центр досліджень 

спадщини, заснований у 1977 р. (The Ukrainian Heritage Studies Center (UHSC)), 

у якому є колекція народного мистецтва, українська бібліотека, архів, проводять 

майстер-класи з популяризації української культури та традицій. У коледжі 
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є програма українознавства, яка містить такі предмети для навчання студентів, як: 

українська мова, культура, історія, мистецтво (вишивка, писанкарство), а також 

української як другої мови [475]. 

Отже, українська діаспора в США, намагаючись зберегти власну 

ідентичність, культуру, традиції, релігію пройшла довгий та складний шлях 

від початкових класів при церквах і школах до розгалуженої системи 

українознавчого навчання зі світличками, класами передшкілля, з власними 

школами різних типів, зокрема під патронатом Шкільної Ради УККА та з єдиним 

координаційним центром Світової Координаційної Виховно-Освітньої 

Ради при Світовому Конгресі Українців (СКУ) та різними науковими 

інституціями та культурно-освітніми центрами. Як наслідок, система 

українознавчої освіти, яку  створила українська діаспора в США стала 

самостійною, самодостатньою із потенціалом на подальший розвиток. Докладний 

список щодо основних координаційних центрів, громадських, молодіжних 

та релігійних організацій, що опікуються розвитком та підтримкою 

українознавчої освіти, а також діючи українські навчальні програми в США 

дивись у Додатку Ц, Додатку Ш. Перелік термінів, які використовуються у 

дослідженні дивись у Додатку Щ. 

Окремо зупинімося на порівнянні концептуальних засад та ідей 

щодо визначення «виховного ідеалу», «мети української виховної системи» 

в діаспорі та в радянській педагогіці. Ми зосередимося на деяких аспектах 

виховної політики 70–80-х рр. ХХ ст. в УРСР, коли в зазначений період було 

розроблено й ухвалено на Світовому Конгресі Вільних Українців «виховний ідеал 

українців в діаспорі». 

На Світовому Конгресі Вільних українців (СКВУ), який відбувся 11–

12 листопада 1967 року в Нью-Йорку, було задекларовано й затверджено 

«виховний ідеал українця в діаспорі». Наразі, як ми зазначали раніше, ідеалом 

виховання в діаспорі визнано гармонійно розвинену, соціальна активну 

й національно свідому людину, виховану на любові до української мови 

та культури, з високими духовними якостями, що формувалися на засадах 
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християнсько-етичних цінностей, віддана Україні, водночас повноцінний 

громадянин тієї країни у якій мешкає [288, с. 271–272]. 

Відповідно до резолюцій Світової Виховно-Освітньої Сесії (СКВОР) 

ухвалених на Другому СКВУ (28–31 жовтня 1973 р.) було визначено доповнити 

дефініцію «український виховний ідеал» й популяризувати її в усіх країнах 

поселення. У межах реалізації «виховного ідеалу» було запропоновано звернути 

увагу на релігійне виховання в школах в аспекті осучаснення програм, підготовки 

відповідних підручників з навчальної дисципліни «релігія», підготовки вчителів 

з релігії там, де не має священників [325, с. 235; 112, с. 180]. 

Підкреслимо, що для досягнення «виховного ідеалу в діаспорі» необхідно, 

щоб вчителі не тільки надавали знання про Україну, а й, що набагато важливіше, 

пробуджували любов та пошану до неї в дітей та молоді українського 

походження. Концептуальним, базовим наповненням навчально-виховної 

діяльності мають бути цінності української культури та духовності. 

Щодо освітньої політики в 70-х — 80-х рр. ХХ ст. в УРСР, наразі вона була 

спрямована на посилення русифікації та ідеологічного компоненту в навчально-

виховному процесі. Як зазначає українська дослідниця Л. Березівська, офіційно 

процес русифікації закріпила постанова Ради Міністрів УРСР «Про заходи 

подальшого удосконалення вивчення і викладання російської мови в УРСР» 

(від 2 листопада 1978 р.) [8, c. 298]. 

Ці процеси не призупинилися й у 80-х рр. ХХ ст., зокрема, 26 травня 1983 р. 

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР ухвалили постанову «Про додаткові заходи 

для покращення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших 

навчальних закладах союзних республік», а ЦК Компартії України і Рада 

Міністрів УРСР — «Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС 

і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи для покращення вивчення 

російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних 

республік» (10 червня 1983 р.) (див. табл. 3.1) [8, c. 299]. 
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Таблиця 3.1 

Стратегічні та законодавчі документи  
щодо виховних орієнтирів та виховних цілей української молоді УРСР  

та молоді українського походження в діаспорі 
Назва документа Основний зміст документа (виховний аспект) 

УССР 

Закон Української 

Радянської 

Соціалістичної 

Республіки 

«Про народну освіту» 

Закон введено в дію 

з 1 жовтня 1974 р. 

(згідно з постановою 

Верховної Ради УРСР 

від 28 червня 1974 р. 

N 2779-VIII) 

Метою народної освіти в СРСР є підготовка високоосвічених, 

всебічно розвинених активних будівників комуністичного 

суспільства, вихованих на ідеях марксизму-ленінізму, в дусі поваги 

до радянських законів і соціалістичного правопорядку, 

комуністичного ставлення до праці, фізично здорових, здатних 

успішно працювати в різних галузях господарського і соціально-

культурного будівництва, брати активну участь у громадській 

і державній діяльності, готових беззавітно захищати соціалістичну 

Батьківщину, берегти і примножувати її матеріальні та духовні 

багатства, зберігати й охороняти природу. 

Основними завданнями середньої загальноосвітньої школи 

у виховному аспекті є: 

формування в молодого покоління марксистсько-ленінського 

світогляду, виховання соціалістичного інтернаціоналізму, 

радянського патріотизму та готовності до захисту соціалістичної 

Батьківщини; 

виховання в учнів високих моральних якостей у дусі вимог 

морального кодексу будівника комунізму (Стаття 24. Головні 

завдання середньої загальноосвітньої школи). 

 США (українська діаспора) 

Резолюція Світового 

Конгресу Вільних 

українців, (11–

12 листопада 1967 р. 

у м. Нью-Йорк) 

Виховний ідеал українця в діаспорі — це повноцінний громадянин 

своєї країни, пов’язаний з українським народом вузлами української 

мови й культури, особливість якого визначається християнсько-

етичними вартостями і творчою працею для України. 

 

Систематизовано автором на основі джерел: [307; 288]. 
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З табл. 3.1 видно, що виховання дітей та молоді в діаспорі й в Радянському 

Союзі, зокрема й УРСР, відбувалась на діаметрально протилежних платформах: 

з одного боку — національно-ідеалістична спрямованість, з іншого боку — 

спрямованість на ідеали комунізму й виховання «радянської людини». 

Ситуація докорінно змінилася з кінця 80-х рр., зі зміною політичною 

парадигми в Радянському Союзі, з початком процесу перебудови. Як зауважує 

О. Сухомлинська, ключовою тенденцією цього періоду було звернення 

українських педагогів «до національних джерел, до народознавства 

як до провідної складової демократизації…» навчально-виховного процесу 

в школі [375, с. 21] після здобуття Україною незалежності розпочався новий 

період розвитку педагогічної науки з іншими векторами та концептуальним 

наповненням, де національна спрямованість виховання вже була пов’язана 

із новими соціальними, світоглядними та педагогічними реаліями [378; 

379]. Українська науковець О. Савченко, досліджуючи цілі та цінності освіти 

України на поч. ХХІ ст. зазначала, що серед позитивних тенденцій розвитку 

шкільної освіти були «варіативність», «дитиноцентризм», «відкритість 

до суспільства», «залежність якості від зовнішніх чинників», «посилення 

культурологічної та громадянської спрямованості освіти», «утвердження цінності 

національної ідеї» [351, с. 5–8]. 

У контексті дослідження актуальним видається питання розуміння 

педагогами української діаспори та радянськими педагогами базових дефініцій 

понять «виховання», «ідеал», «виховний ідеал», «національне виховання» 

(«патріотичне виховання»), «виховна мета», «мета національного виховання», 

«виховна мета на еміграції» (див. у Додатку Ю). 

Окремо зупинімося на поглядах В. Сухомлинського саме в контексті 

виховання дитини, які значно випереджали потреби часу. Доцільно зазначити, 

що В. Сухомлинський у радянській педагогіці уперше порушив такі питання, 

як особистість, розвиток і формування свідомості, розкриття потенціалу 

й творчих можливостей дитини, наголошуючи на значенні слова у виховному 

процесі, проте звичайно, працюючи в радянські часи, не можливо було уникнути 
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ідеологічної спрямованості в поглядах. Підґрунтям його педагогічної творчості 

була любов і повага до кожної дитини, тактовне й уважне ставлення до її 

внутрішнього світу. В. Сухомлинський підкреслював, що виховання — 

це багатогранний процес духовного збагачення, виховання почуттів дитини, її 

«глибоке пізнання» [383]. Педагог приділяв особливого значення формуванню 

в молодого покоління громадянської позиції, вихованню в дитини почуття 

патріотизму, безумовно в контексті розвитку радянського суспільства, вихованню 

любові до рідної мови, до рідного краю, природи. У працях В. Сухомлинського 

спостерігаємо поєднання загальнолюдських, гуманістичних, моральних цінностей 

з патріотичними цінностями [380; 381; 382]. На наш погляд, якщо відкинути 

ідеологічний складник, і сконцентруватися на сутнісних засадах, 

зокрема на повазі до особистості дитини з акцентуацією на морально-етичному 

та духовному вихованні, імовірно було б цікаво і належне застосувати теоретичні 

ідеї та практичні поради педагога та вченого в навчально-виховному процесі 

в школах українознавства в США. 

Отже, порівнюючи погляди педагогів у досліджуваних нами хронологічних 

межах, ми дійшли висновку, що вони працювали в різних суспільних системах, 

у різних парадигмах: погляди радянських педагогів базувалися на комуністичній 

ідеології, погляди педагогів діаспори — на ідеалістичному світогляді, 

на християнсько-етичних цінностях. Українці, які виховувалися поза межами 

України, зокрема в США, мали виробити вміння взаємодоповнювати 

та поєднувати в одне ціле філософії українства та країни свого громадянства. 

Загальновідомо, що важливим складником радянського суспільства, зокрема 

й радянської педагогіки, був атеїзм, особливу увагу приділяли формуванню 

в молодого покоління «комуністичного світогляду», вихованню людей 

як майбутніх «будівників комунізму» [282, с. 384]. 

Порівняння концептуальних ідей педагогів радянської доби та педагогів 

української діаспори в досліджуваних хронологічних межах та аналіз 

стратегічних та законодавчих освітніх документів дали змогу окреслити 

найвагоміші відмінності у виховних орієнтирах. У радянські часи термін 
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«національний» вживався виключно в негативному контексті поряд із терміном 

«буржуазний», або «імперіалістичний», а «патріотичне виховання» («національне 

виховання») сприймали винятково в етнографічному вимірі. Педагогічні погляди 

радянських педагогів були віддзеркаленням тієї епохи, тих соціальних обставин 

і тієї політичної доктрини, у якій вони працювали. Окреслені стратегічно-

концептуальні засади виховання українців в діаспорі, в основу яких було 

покладено педагогічну теорію Г. Ващенко («Бог і Україна»), є чинними 

й на сьогодні. Як ми вже зазначали раніше, спроби осучаснення «виховного 

ідеалу українців в діаспорі» залишилися наразі не реалізованими [44; 46]. 

Відомо, що структура повної загальної середньої освіти в Україні 

складається із трьох рівнів: початкова освіта, базова середня освіта та профільна 

середня освіта. Згідно з Конституцією України та освітнім законодавством повна 

загальна середня освіта є обов’язковою. Відповідно до законів України 

«Про освіту» (2017 р.), «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.) тривалість 

повної загальної середньої освіти становить 12 років. [136, с. 3]. Навчальний рік 

у загальноосвітніх закладах середньої освіти розпочинається 1 вересня, якщо він 

не припадає на вихідний день, і закінчується не пізніше 1 липня наступного року 

(175 навчальних днів) [309]. 

Українська система шкільної освіти за своїм змістом має формувати 

в свідомості учнів ідеї державності, національно-культурної ідентичності, 

виховувати ставлення до української мови як до ключової національної цінності. 

Відповідно до Закону «Про освіту» і програми «Нова українська школа» було 

визначено ключові компетентності, що їх мають набути учні, для подальшої 

успішної самореалізації, до них саме належать: вільне володіння державною 

мовою; спілкування державною (чи рідною) та іноземними мовами; математична 

компетентність; компетентності в природничих науках та технологіях; 

інформаційно-комунікаційна компетентність; уміння вчитися впродовж життя; 

громадянські та соціальні компетентності; підприємливість і фінансова 

грамотність; інноваційність; культурна компетентність; екологічна 

компетентність [267, с. 11–12; 309; 73; 87]. 
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Відповідно до концепції «Нової української школи» (2016 р.), затвердженої 

МОН України, освічені українці — це всебічно розвинені, відповідальні 

громадяни та патріоти, з активною позицією і з формованими морально-етичними 

принципами. Виховному процесу властивий наскрізний характер, він має 

формувати ціннісне ставлення до особистості, до її прав і демократичних свобод, 

плекати українську ідентичність, виховувати повагу до рідної мови та культури 

[267, с. 19–20; 73]. 

Вільне володіння державною мовою визначено однією із ключових 

компетентностей. Відповідно до Конституції України та Закону України «Про освіту» 

державною мовою визнано українську мову. Наразі законодавчо затверджено, 

що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Відповідно 

до Статті 7 «Мова освіти» корінним народам та національним меншинам України 

держава гарантує право на вивчення рідної мови в закладах загальної середньої освіти 

або через національні культурні товариства. Водночас держава створює всі належні 

умови для вивчення державної мови представниками корінних народів і національних 

меншин України. Мова є засадничим компонентом ідентичності кожного народу. 

На нашу думку, саме тривала відсутність послідовної державницької позиції у сфері 

мовної освіти створила сприятливі умови для маніпуляцій у цій царині. Важливо 

наголосити, що забезпечення прав національних меншин не має відбуватися 

за рахунок української мови. Недостатнє володіння державною мовою створює 

для представників національних меншин нерівні умови, зокрема під час їх вступі 

у заклади вищої освіти країни. 

Незважаючи на те, що українську мову офіційно визнано державною мовою, 

втілення цього постулату в практичну площину в нашій державі викликає певні 

соціальні деструктивні дискусії, які призводять до роз’єднання в суспільстві 

та викривлення світоглядних виховних орієнтирів у молодого покоління українців. 

Розглядаючи зміст і компетентності, наголосимо, що ми не можемо 

порівняти зміст навчальних предметів, які викладають у школах українознавства 

із відповідними предметами в загальноосвітніх школах України. Умовне 

порівняння можна провести лише окремих компетентностей, які синхронізуються 
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з логікою нашого дослідження, а саме мовних, загальнокультурних, соціальних 

компетентностей тощо. 

У сучасних умовах школи українознавства в США використовують 

навчальні програми, розроблені 1981 р. Водночас необхідно наголосити, 

що відбувається постійне вдосконалення навчальних програм з метою їх 

співвіднесення з реаліями сучасного життя й потребами української громади 

в США. Це насамперед стосується таких навчальних предметів, як українська 

мова, українська література, українська історія. Особливістю навчальних програм 

шкіл українознавства в США є акцентування на національних цінностях шляхом 

введення учнів до світу української національної культури через відповідну 

трансляцію культурних традицій українського народу. З допомогою вчителя 

учень поступово ознайомлюється з культурними цінностями українського народу 

й залучає їх до власної системи цінностей, формуючи особисте ставлення до них. 

Отже, формування національних почуттів у молодого покоління українців у США 

відбувається через залучення до основних культурних та духовних цінностей 

українського народу. 

Важливою характеристикою чинних навчальних програм шкіл 

українознавства є їх наповнення релігійно-моральними, суспільно-

громадськими, емоційно-вольовими ідеями. Зміст освіти українознавчого 

спрямування розглядаємо в аспекті її ціннісно-емоційного складника, 

що направлений на виховання в дітей українського походження почуття любові 

й поваги до власної нації; культури мови, обізнаності й за можливості 

дотримання традицій; на виховання почуття відданості власній нації в умовах 

іншомовного оточення, середовища (знання та застосування української мови 

у повсякденному житті, її популяризації), сприяння поширенню інформації 

про Україну серед американців, активна участь у житті української 

громади США [84]. 

В українських школах в Америці наразі українознавство не вивчають 

як окремий предмет. Особливістю викладання в цих школах є те, що учні 

отримують цілісне уявлення про Україну завдяки таким навчальним предметам, 
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як українська мова, українська література, історія України, географія України, 

культура України, а також релігія, українські ремесла (необов’язкові 

предмети), відбувається залучення дітей до національних цінностей 

українознавчого спрямування, якими власне наповнені ці навчальні дисципліни. 

Отже, весь навчально-виховний процес в школах українознавства в США 

безпосередньо спрямований на прищеплення учням любові до української мови, 

традицій і культури, формування національного світогляду. 

Володіння українською мовою є важливою компетентністю в українських 

школах різного типу, що були організовані українською громадою в США. На ній ми 

докладно зупинялися під час розгляду навчальних програм у Розділі 2. Розглядаючи 

загальнокультурну компетентність, нагадаємо, що вона містить здатність учнів 

аналізувати та оцінювати досягнення національної та загальнолюдської культури, 

духовно-моральні імперативи, знання про національні та культурні традиції, роль 

науки та релігії в житті людини, уміння здійснювати творчу діяльність, розвиток 

творчих здібностей, уміння взаємодіяти з іншими людьми на засадах толерантності 

та поваги. Наразі в українських суботніх школах через пізнання та виховання любові 

до власної культури, традицій в учнів формується толерантне ставлення до інших 

народів і культур, розуміння різноманітності світу [90]. 

Варто окремо наголосити на соціальній та громадянській компетентностях, 

а саме на здатності співпраці з іншими людьми, вихованні поваги до інших (поглядів, 

переконань, культур). Громадянська компетентність, зокрема, передбачає здатність 

діяти в інтересах громади й суспільства. Крім прагматичних мотивів, які спонукають 

молодь українського походження відвідувати українські школи та програми, можна 

також виокремити мотив афіліації, тобто прагнення заводити друзів на все життя; 

у школах вчителі створюють особливу атмосферу, намагаються заохочувати учнів 

до співпраці, навчають вмінню ефективно співпрацювати в команді. 

Вчителі української школи в США виховують в учнів почуття ідентичності, 

як американців українського походження, почуття відповідальності продовжувати 

українські традиції. Сучасна молодь, яка є українцями-американцями вже третього 

покоління, має більше можливостей, порівнюючи з попередніми поколіннями 
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іммігрантів, зокрема, використовувати знання здобуті в суботній українській школі 

не тільки під час своїх візитів до України, а й отримуючи кредити на навчання 

в коледжах та університетах США, для подальшого здобуття вищого освітнього рівня. 

Отже, серед компетентностей, які формують в українських школах в США, можна 

визначити такі: комунікативну, загальнокультурну, соціальну, громадянську, 

прагматичну. Докладний аналіз спільностей та відмінностей систем українознавчого 

навчання (на рівні приватних українських шкіл) та повної загальної освіти в Україні 

(на рівні загальноосвітніх шкіл) наведено у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Порівняльний аналіз систем шкільної українознавчої освіти США та повної 
загальної освіти в Україні 

Параметри 
порівняння 

США 

українська діаспора 
Україна 

Стратегічний рівень 

урахування 
позитивного 
світового досвіду 

- ініціативне - ініціативне 

Організаційний рівень 

Рівень управління - змішане - централізоване 

- Шкільна рада УККА; 
- Українська Католицька 

Церква в США; 
- Українська Православна -

 Церква в США 

- Міністерство освіти 
і науки України 
(скор. МОН України) 

 - неформальна освіта; 
- позашкільна приватна 

освіта 

- формальна освіта; 
- шкільна загальноосвітня 

освіта/приватна освіта 

тривалість 
і структура освіти 

- 12-річна освіта - 12-річна освіта 

- початкова - початкова 
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Параметри 
порівняння 

США 

українська діаспора 
Україна 

- середня - середня 

- старша - старша (академічного 
і профільного 
спрямування) 

- (матуральні іспити) - ЗНО 

- 4+4+4 - 4+5+3 

Мова навчання - українська мова; 
- українська/англійська мова 

- українська мова 

Змістовий рівень 

Навчальні програми - централізовано 
із варіативним складником; 

- розробляють і приймають 
до застосування в школах 
українознавства Шкільною 
Радою УККА 

- централізовано 
із варіативним складником, 
розробляють і приймають 
до застосування в школах 
МОН України 

Навчальні предмети - українська мова; 
- українська література; 
- українська історія; 
- українська географія; 
- українська культура; 
- релігія 

- навчальні предмети, 
які затверджені 
МОН України на кожному 
навчальному рівні 
в загальноосвітній школі* 

Результат навчання 

формування умінь 
та навичок 

- вільне вираження власних 
ідей та думок українською 
мовою; 

- розуміння співрозмовників 
усно та письмово; 

- застосування набутих знань 
на практиці; 

- уміння вчитися 
для подальшого вивчення 
іноземних мов; 

- вільне вираження власних 
ідей та думок українською 
мовою; 

- розуміння співрозмовників 
усно та письмово; 

- застосування набутих 
знань на практиці; 

- уміння вчитися 
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Параметри 
порівняння 

США 

українська діаспора 
Україна 

 - урахування позитивного 
американського досвіду 

 

формування 
компетентностей 

- комунікативна; 
- соціолінгвістична; 
- соціальна; 
- громадянська; 
- прагматична  

- комунікативна; 
- соціолінгвістична; 
- прагматична; 
- соціальна; 
- соціокультурна; 
- математична; 
- цифрова; 
- підприємницька 

 
Отже, українознавча освіта, й зокрема українське шкільництво, що були 

створені українською громадою в США стали, на нашу думку, самодостатнім 

феноменом із інтенціонально-ефективним вектором розвитку. Наразі діти 

українського походження мають можливість здобувати освіту згідно 

з особистими зацікавленнями, здібностями та творчими вподобаннями, 

зокрема, здобувати освіту й відповідні практичні навички та уміння 

українознавчого спрямування. Ефективність виховного процесу дітей 

та молоді українського походження в системі українознавчого навчання 

в США, залежить від синхронізації дій та активної співпраці сім’ї, церкви, 

школи, молодіжних організацій, наукових та культурно-освітніх інституцій. 

Отже, дослідження стану українського шкільництва в США доводить, 

що важливим чинником формування та збереження ідентичності української 

діаспорної спільноти є українознавча освіта загалом й україномовне 

шкільництво зокрема. Корисною вважаємо практику застосування сучасних 

навчальних програм, навчальних матеріалів з української мови як іноземної для дітей 

українського походження в США, що сприятиме розвитку українського шкільництва, 

та дасть змогу вивести навчання в українських школах діаспори на новий рівень. 

Рекомендації щодо застосування позитивного досвіду виховання національних 

цінностей в учнів та молоді українського походження в поліетнічному середовищі: 
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На державному рівні. У США напрацьовано величезний досвід 

регулювання проблем управління етнокультурною різноманітністю й  надання 

підтримки етнічним спільнотам у питаннях, пов’язаних з їхньою етнічністю, 

з можливістю розвитку та підтримки власних культур на засадах політики 

мультикультуралізму й подальшому процесу їх інтеграції в культуру країни 

проживання. Імплементацією концепції мультикультуризму був закон 

щодо вивчення етнічної спадщини населення Сполучених Штатів Америки 

(1972 р.), який, зокрема, передбачав створення наукових центрів 

в університетах із вивчення історії, культури, мови різних етнічних груп. 

Американський досвід у межах подавання суперечностей щодо етнічних 

відносин та об’єднання власної нації на моментах консолідації, для України 

є цінним, оскільки в нас відбувається активний процес націотворення 

з необхідністю подолання регіоналізму, що водночас не виключає розвитку 

етнічних меншин, які проживають в Україні. 

Вважаємо доцільним продовжити співпрацю з українською діаспорою 

щодо фінансової підтримки державою суботніх та недільних шкіл з українською 

мовою викладання, забезпеченню їх підручниками та методичними посібниками. 

На законодавчому рівні варто сприяти залученню до роботи над документом 

«Державного стандарту української мови як іноземної» представників української 

діаспори як одних із кінцевих споживачів його положень. Зазначимо, що мова — 

це один із важливих інструментів зовнішньої політики, і що важливо для держави, 

щоб її мову викладали поза її кордонами за міжнародними стандартами сертифікації 

знань іноземної мови. 

На основі зазначеного документу, який вже пройшов громадське обговорення, 

має бути розроблений стандартизований іспит компетентностей української мови 

для вступу абітурієнтів (громадян і негромадян України) та акредитації навчання 

української мови як іноземної в державних системах освіти різних країн (держав) 

світу. Зауважимо, що документ має уніфікувати систему вимог до володіння 

українською мовою та містить чіткий перелік комунікативних умінь і навичок 

на кожному рівні, за всіма видами мовленнєвої діяльності. У Документі має бути 
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визначено єдиний підхід до розроблення нових навчальних програм, сучасних 

підручників і методичних посібників з української мови як іноземної, а також 

відкриття україномовних програм та мовних центрів. Оскільки в усьому світі 

збільшується кількість академічних осередків, які дають змогу вивчати всім охочим 

українську мову, у тому числі й представникам української діаспори, з урахуванням 

наявних вже багато років недержавних українських шкіл, українських двомовних 

програм із різним рівнем занурення у вивчення мови, наразі співпраця 

з представниками української діаспори та зі Світовим Конгресом Українців 

була б доцільною та взаємовигідною (наступний крок: розроблення механізмів 

моніторингу впровадження «Державного стандарту української мови як іноземної»). 

На шкільному рівні актуальним для застосування в школах з викладанням 

мовами національних меншин в Україні є досвід роботи вчителів українознавства 

з мотивування та переконання щодо мовного виховання дітей у діаспорі, 

прищеплення молодому поколінню українського походження національних 

цінностей, любові до мови, культури, традицій. 

На рівні класу доцільним вважаємо впровадження виховних принципів 

і методів, які сприятимуть прищепленню учням національних цінностей, 

вихованню національної свідомості, вихованню гордості за власний народ 

та за своє національне коріння. Виявлено, що виховання ціннісного ставлення 

до української культури в широкому розумінні (мова, література, традиції, 

мистецтво, релігія) відбувається (крім насичення програм українознавчим 

змістом) через системне проведення різноманітних виховних заходів, концертів, 

театральних вистав, вечорів, «імпрез», святкування традиційних релігійних свят, 

відзначення історичних дат і подій, які слугують вагомим доповненням 

навчально-виховного процесу в школах українознавства. 

Загалом вважаємо, що серед основних завдань державної освітньої політики 

України до закордонного українства є безпосередньо практичні кроки 

щодо надання наукової, методичної допомоги щодо розроблення сучасних 

програм з українознавчих предметів та відповідних до них підручників, у тому 

числі електронних, навчальних і методичних посібників, та навчальних 
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електронних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного 

процесу в українських освітніх закладах США. Перспективним напрямом, 

на нашу думку, є розроблення двомовних програм, а також різнорівневих програм 

для дошкільнят, учнів молодших класів для недільних шкіл, українських 

католицьких шкіл та шкіл українознавства в Америці. 

 

Висновки до третього розділу 

Теоретичний аналіз засадничих українських освітніх документів 

щодо виховання та національного виховання дав змогу виявити пріоритетні 

напрями реформування виховання, а саме: формування в молодого покоління 

національної свідомості, любові до рідної землі, власного народу, бажання 

працювати задля розквіту держави; виховання поваги до культури та історії 

рідного народу; формування високої мовної культури, оволодіння українською 

мовою; прищеплення шанобливого ставлення до культури, традицій усіх народів, 

що населяють Україну; утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, 

справедливості, патріотизму тощо. 

Проаналізувавши зміст базових державних документів, які стосуються 

національного виховання дітей та молоді в України, ми дійшли висновку, 

що за останні роки в Україні відбулися трансформаційні процеси в суспільстві, 

це призвело до переосмислення та посилення національної спрямованості вектору 

шкільної освіти, а саме: перехід до системної державної освітньої політики 

у сфері національного виховання майбутніх поколінь українців; посилення 

змістового наповнення шкільних предметів національним компонентом; 

формування громадянина України одночасно на засадах національних 

та європейських цінностей. 

У контексті дослідження на основі аналізу теоретичних поглядів науковців 

та освітніх діячів діаспори уточнено базові дефініції поняття «виховання», «виховний 

ідеал», «виховна мета», «мета національного виховання», «виховна мета на еміграції». 

Визначено та проаналізовано організаційно-педагогічні засади українського 

шкільництва в США. З’ясовано, що школи українознавства мають три ступені: 
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нижчий, середній і вищий, кожен по чотири (іноді три) роки навчання (4–4–4  

або 4–4–3). Повний курс навчання становить 12 років по 5–6 год. на тиждень, 

у середньому 33 суботи на рік. У межах класно-урочної системи обов’язковими 

складниками уроку визначено: молитву та перевірку присутності учнів на уроці (5 

хв.); перевірку засвоєння навчального матеріалу, який викладали на попередньому 

уроці (10 хв.); виклад нового матеріалу (20 хв.); закріплення викладеного матеріалу 

(5 хв.); завдання до дому, пояснення домашніх завдань (5 хв.). 

Виявлено, що формування власної українознавчої системи освіти в США було 

важливим підґрунтям для збереження та розвитку етнічної та культурної ідентичності 

українців у США. Зокрема, досягненню цієї мети сприяла організація українських 

освітніх установ, кафедр українських студій, українських програм та інститутів 

при закладах вищої освіти країни, вищих курсів українознавства, українських шкіл, 

навчальних дошкільних закладів, власних молодіжних і громадських організацій. 

Отже, для виховання національно-свідомої верстви, небайдужої до України та її долі, 

на засадах духовних, національних цінностей українського народу, необхідно було 

створити власну, самодостатню систему українознавчої освіти. 

Доведено, що володіння українською мовою є важливою набутою 

компетентністю в українських школах різного типу, що були організовані 

українською громадою США. Серед інших компетентностей, які формуються 

в українських школах в США, можна визначити: комунікативну, 

загальнокультурну, соціальну, громадянську, прагматичну. 

Загалом вважаємо, що система українознавчої освіти в США, й зокрема 

українське шкільництво, як вагомий її складник, стала, на нашу думку, 

самодостатнім феноменом із інтенціонально-ефективним вектором розвитку. 

Основні наукові положення розділу висвітлено в опублікованих працях автора: 

[66; 73; 80; 83; 85; 87; 88; 90]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично обґрунтовано організацію та зміст виховання 

національних цінностей в українському шкільництві США крізь призму 

історичних трансформацій, теоретичних засад і практичної реалізації та визначено 

можливості використання позитивного американського досвіду в Україні. 

1. У межах предметного поля дослідження виокремлено базові поняття 

дослідження та уточнено їх зміст. Розкрито, що українські науковці діаспори 

трактують виховання як цілеспрямований, свідомий процес формування всебічно 

розвинутої особистості з метою наближення її до ідеалу. 

У контексті досліджуваної проблеми уточнено зміст поняття 

«цінності/вартості», яке в дисертації розуміємо як духовно-моральний імператив, 

що має визначальне значення для української діаспори зарубіжжя, сприяючи її 

консолідації та розвиткові в поліетнічному середовищі. Важливою 

характеристикою цінностей є їх стійкість та гнучкість, вони мають здатність 

змінюватися з часом залежно від потреб спільноти та зовнішнього контексту. 

Акцентовано важливість наскрізного характеру національних цінностей, які 

мають пронизувати всю архітектуру освіти, починаючи від цілей і закінчуючи 

результатами навчання, з покроковим алгоритмом реалізації. 

2. Розроблено авторську періодизацію становлення та розвитку 

українського шкільництва в США, яка охоплює: І період (1888–1912 рр. 

ХХ ст.) — початковий, який відзначається створенням власної інфраструктури, 

зростанням рівня освіченості українських дітей та української молоді, що сприяло 

консолідації української громади; ІІ період (1913–1946 рр. ХХ ст.) — 

організаційно-педагогічний, серед іншого окреслюється визначенням основних 

виховних цілей українського шкільництва в США; ІІІ період (з кінця 40-х рр. до 

1969 р. ХХ ст.) — координаційно-аксіологічний, характеризується заснуванням 

Шкільної Ради при УККА як центрального, координуючого органу приватного 

українського шкільництва в США та визначенням на СКВУ «Виховного ідеалу 

українців в діаспорі»; IV період (1970–1990 рр. ХХ ст.) — дихотомічний, якому 
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властиве суттєве зменшення кількості українських шкіл і водночас, системне 

вирішення Шкільною Радою при УККА питання підвищення фахового рівня 

вчителів та педагогічних працівників для шкіл українознавства, оновлення 

навчальних програм (1981 р.) з усіх предметів; V період (1991–2020 рр. 

XXI ст.) — модернізаційний, у якому спостерігалося вдосконалення навчальних 

програм та шкільних підручників відповідно до вимог часу та потреб учнів під 

впливом здобуття Україною незалежності. 

3. З’ясовано, що українська діаспора в США створила цілісну систему 

українознавчої освіти, успішне функціонування якої забезпечується тісним 

взаємозв’язком усіх складників: норм, інституцій, рівнів і ступенів, кваліфікацій, 

освітніх програм, суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, 

органів управління. 

З’ясовано, що українознавча освіта стала підґрунтям для збереження 

й розвитку етнічної та культурної ідентичності українців у США. Досягненню цієї 

мети сприяла організація українських освітніх установ, кафедр українських 

студій, українських програм та інститутів при вищих навчальних закладах країни, 

вищих курсів українознавства, українських шкіл, навчальних дошкільних 

закладів, власних молодіжних і громадських організацій. 

Доведено, що громадська організація — Шкільна рада при УККА 

є парасолькою, під егідою якої реалізується різнопланова діяльність з організації 

освіти українських дітей у США з метою збереження національної ідентичності 

та виховання національних цінностей. Шкільна Рада забезпечує функціонування 

шкіл, розроблення та видання навчальних програм, підручників для учнів 

та методичної літератури для вчителів, організує підготовку та підвищення 

кваліфікації педагогів (Педагогічний Інститут українознавства, двотижневі курси 

для вчителів шкіл українознавства), підтримує видавництво журналу «Рідна школа», 

здійснює моніторинг організації українознавчої шкільної освіти (колегія 

інспекторів). Діяльність Українського інституту Америки та Наукового товариства 

імені Шевченка сприяють консолідації української громади з трансляції 

національних цінностей. 
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Суботні школи українознавства є складником цілісної системи 

українознавчої освіти в США. Завдяки поєднанню навчальної та виховної 

функцій школи, транслюючи учням знання з українознавства, прищеплюють їм 

любов і повагу до українського народу, української культури й України. 

4. Аналіз програм навчання та виховання в школах українознавства 

при Шкільній Раді УККА засвідчив, що їх зміст передбачає забезпечення 

гармонійного розвитку дитини на засадах української культури, основним 

навчальним предметом є українська мова. Порівняльно-зіставний метод аналізу 

навчальних програм різних років (1960-х, 1980-х рр.) дає змогу стверджувати, 

що виховна компонента з українознавчим та національно-ціннісним складником 

поступово була посилена та якісно оновлена. Установлено, що мотивація щодо 

важливості збереження власної ідентичності через вивчення української мови, 

залучення до надбань української нації (мова, історія, традиції, релігія, культура) 

для сучасного покоління дітей українського походження в США 

трансформувалася від «місійності», екзистенційності до прагматичності. 

Виявлено, що виховання національних цінностей у школах українознавства 

США ґрунтується на цілісному підході. Українознавство не вивчають як окремий 

предмет, знання інтегруються в усі навчальні предмети: українську мову, 

українську літературу, історію України, географію України, культуру України, 

релігію, що забезпечує прищеплення учням любові до української мови, традицій 

і культури, формування національного світогляду. 

Доведено, що підручники в українській діаспорі США мають потужний 

виховний потенціал, основними показниками якого визначено виховання в учнів 

любові та пошани до України й українського народу, української мови; рідного 

краю, українських звичаїв, традицій і культури; толерантності в міжнаціональних 

відносинах; встановлення взаємозв’язку виучуваного матеріалу про Україну 

з історією та сучасністю США (опора на життєвий досвід школярів). 

5. Зроблено висновок, що в українській діаспорі США напрацьовано 

ґрунтовний досвід формування національних цінностей молоді. Перспективними 

для України, зокрема, вбачаємо: на шкільному рівні — досвід роботи вчителів 
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українознавства діаспори з мотивування молоді вивчати українську мову, 

прищеплення молодому поколінню українського походження національних 

цінностей, любові до культури, традицій; на рівні класу — досвід упровадження 

виховних форм і методів, які сприяють прищепленню учням національних 

цінностей; актуальною є практика системної організації виховних заходів 

з національного виховання учнів у школах українознавства в США. 

На законодавчому рівні варто сприяти залученню до роботи 

над документом «Державного стандарту української мови як іноземної» 

представників української діаспори; важливим завданням державної освітньої 

політики України в межах співпраці з закордонним українством має бути надання 

наукової, методичної допомоги з розроблення сучасних програм з українознавчих 

предметів та підручників, у тому числі електронних, для забезпечення навчально-

виховного процесу в українських освітніх закладах США. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 

Подальшими дослідницькими напрямами можуть бути: комплексне дослідження 

виховання національних цінностей у вітчизняному освітньо-виховному просторі 

й аксіологічна спрямованість українознавчої освіти зарубіжжя 

в багатокультурному середовищі. 
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ДОДАТКИ 

 
Додаток А 

 
Об’єктивні і суб’єктивні ознаки нації 

 

Науковці Об’єктивні ознаки 
Суб’єктивні 

ознаки 

Бочковський О. територія походження мова звичаї релігія національна 
свідомість, 
національна 

воля 

Васькович Г. територія походження мова історія культура ---- 

Ващенко Г. територія походження мова традиції культура національна 
свідомість 

Княжинський А. територія походження 
(раса) 

мова традиції культура, 
релігія 

---- 

Кульчицький О. територія походження 
(раса) 

мова історія культура, 
релігія 

національний 
месіанізм 

Мірчук І. територія походження 
(раса) 

мова 
 

традиції 
 

культура 
релігія 

національний 
світогляд, 
месіанізм 

Пундик Ю. ----- ---- мова історичні 
традиції 

культура, 
релігія 

національна 
свідомість 

Рудницький С. територія походження 
(раса) 

мова, 
література 

історія, 
традиції 

культура національна 
ідеологія 

Шульгин О. територія походження 
(раса) 

мова історія культура, 
релігія 

національна 
свідомість 

 
Додаток укладено автором на основі аналізу та систематизації джерел: [31; 

40; 43; 44; 250; 319; 344; 438; 319] 
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Додаток Б 

 

Статистика українських шкіл у 1950 році по окремим штатам США 

 

Українські початкові школи Українські середні і вищі школи 

1. Коннектикут — 9;  1. Нью-Йорк; 
2. Массачусетс — 2; 2. Пенсільванія; 
3. Делавар — 1; 3. Коннектикут; 
4. Меріленд — 3; 4. м. Вашингтон 
5. Нью-Йорк — 28;  

6. Нью-Джерсі — 14;  

7. Пенсільванія — 49;  
8. Огайо — 4;  
9. Іллінойс — 4;  

10. Мічиган — 4;  
11. Міннесота — 2;  
12. Міссурі — 2.  

Всього — 122 школи Всього — 11 шкіл 
 

Серед них до Української Католицької Церкви відносяться: 92 початкові 

школи і 9 середніх і вищих шкіл; до Української Православної Церкви: 23 

початкові школи, 1 — середня школа, 1 — вища школа; до українських товариств 

і організацій: 7 — початкових шкіл. Всі середні школи і 28 початкових шкіл 

мають цілоденне навчання, по тій самій програмі, що і в американській школі, з 

додатковим вивченням української мови та історії. В усіх інших (92) початкових 

школах навчання відбувається вечором кожного дня, і навіть у суботу, а також під 

час шкільних канікул. У початкових вечірніх школах навчання зосереджено на 

українознавчих предметах: українська мова, українська література, історія, 

географія, українська культура і традиції: українські пісні, побут і українські 

танці. 

 Ясінчук Л. Українські школи в ЗДА. Календар Українського Народного 

Союзу на 1951 рік. Нью Джерсі, США : Свобода, 1951. С. 103–106. [450] 
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Додаток В 

Додаток В.1 

Розклад навчальних предметів на рік для всіх класів  
у школі українознавства в Сирак’юс (1954–1964 р.р.) 

Навч
. 

рік 

Предмети 
Класи 

Ку
рс

и 

С
ад

ок
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
9
5
4

/5
5
 

Релігія              

Українська мова * * *           

Українська 
література 

             

Українська культура              

Історія України   *           

Географія України   *           

1
9
5
5

/5
6
 

Релігія              

Українська мова * * * *          

Українська 
література 

             

Українська культура              

Історія України   * *          

Географія України   * *          

1
9
5
6

/5
7
 

Релігія              

Українська мова * *  * *         

Українська 
література 

     *        

Українська культура              

Історія України    * *         

Географія України    * *         

1
9
5
7

/5
8
 

Релігія              

Українська мова * * *  * *        

Українська 
література 

      *       

Українська культура       *       

Історія України   *  * * *       
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Навч
. 

рік 

Предмети 
Класи 

Ку
рс

и 

С
ад

ок
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Географія України     * * *       

1
9
5
8

/5
9
 

Релігія              

Українська мова * * * *  * *       

Українська 
література 

             

Українська культура              

Історія України   * *  *        

Географія України   * *  * *       

1
9
5
9

/6
0
 

Релігія * * * * * * *  *     

Українська мова * * * * * * *  *     

Українська 
література 

        *     

Українська культура              

Історія України   * * * * *  *     

Географія України   *   * *  *     

1
9
6
0

/6
1
 

Релігія              

Українська мова * * * * * * * *  *    

Українська 
література 

         *    

Українська культура              

Історія України   *  * * * *  *    

Географія України   * * * * * *  *    

1
9
6
1

/6
2
 

Релігія              

Українська мова * * * * * * * * *     

Українська 
література 

      * * *     

Українська культура        * *     

Історія України   *  * * * * *     

Географія України   * * * * * * *     
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Навч
. 

рік 

Предмети 
Класи 

Ку
рс

и 

С
ад

ок
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

9
6
2

/6
3
 

Релігія              

Українська мова   * * * * * *  *    

Українська 
література 

         *    

Українська культура          *    

Історія України     * * * *  *    

Географія України     * * * *  *    

1
9
6
3

/6
4
 

Релігія            * * 

Українська мова * * * * * * *    *   

Українська 
література 

          *   

Українська культура           *   

Історія України     * * *    *   

Географія України   

 

Додаток укладено автором на основі аналізу та систематизації джерел: [359, с. 17].  
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Додаток В.2 

 

Характеристика діяльності школи українознавства  
в Сирак’юс за 1954–1964 р.р. 

Навчаль- 

ний рік 

Кількість 

відділів 

Кількість 

учителів 

Учнів 
Кількість 

навч. год. Зарахо- 

вано 

Закін- 

чило 

Като- 

ликів 

Право-

cлавних 

1954/55 3 2 40 32 31 1 120 

1955/56 4 2 38 35 35 - 144 

1956/57 5 4 71 68 68 - 280 

1957/58 6 4 80 77 77 - 288 

1958/59 6 7 101 86 86 - 505 

1959/60 7 7 103 94 92 2 767 

1960/61 9 9 118 109 107 2 833 

1961/62 9 7 138 124 122 2 858 

1962/63 9 9 164 150 136 14 1026 

1963/64 
+ садок 

8 
+ курс 

10 161 156 139 17 1050 

Разом   1014 931 893 38 5871 

 

Додаток укладено автором на основі аналізу та систематизації джерел: [359]. 

 



 
2
9
5
 

Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Школи українознавства в США 2020 рік 

 

Назва школи 
Адреса школи 

місто, штат 
Директор 

Web-сайт, навчальні предмети, відомості 
про школу 

Вашингтон 
Школа 
українознавства 

School of Ukrainian 
Studies 

Оборн, Вашингтон 

Auburn, WA 
Ирина Фещенко 

(Iryna Feshchenko) 
 

Школа 
українознавства 

School of Ukrainian 
Studies 

Кент, Вашингтон 

Kent, WA 

Петро 
Гороховський 

(Peter 
Gorokhovskiy) 

 

Вірджинія 
Українська суботня 
школа 

Tidewater Ukrainian 
School 

Вірджинія-Біч, 
Вірджинія 

Virginia Beach, VA 

Світлана Івасюк 

(Svitlana Ivasyuk) 

http://tidewaterua.org/ 
українська мова та література, українська історія, 
українська культура, малювання, музика, танці. 
Кількість вчителів — 6. 

Округ Колумбія 
Школа 
українознавства 
ім. Тараса 
Шевченка — 

Вашингтон ОК 

Taras Shevchenko 
School of Ukrainian 
Studies — Washington 
DC 

Бетесда, Вашингтон, 
Округ Колумбія 

Bethesda, Washington, 
District of Columbia 

Олег Врецьона 

(Oleg Vretsona) 
www.ukrainianschooldc.org 
https://www.facebook.com/pg/UkrainianSchoolDC 
українська мова та література, українська історія 
та географія, українська культура, мистецтво, спів, театр. 
(дитячий садок від 3 років, 1–11 клас). 
Кількість дітей — 120. 

http://tidewaterua.org/
http://www.ukrainianschooldc.org/
https://www.facebook.com/pg/UkrainianSchoolDC


 
2
9
6
 

Назва школи 
Адреса школи 

місто, штат 
Директор 

Web-сайт, навчальні предмети, відомості 
про школу 

Вісконсин 
Школа 
українознавства 

School of Ukrainian 
Studies 

Грін-Бей, Вісконсин 

Green Bay, WІ 
Ольга Халабурда 

(Olga Halaburda) 
https://www.facebook.com/UkrainianCulturalSchoolGreenBay/ 
українська мова, як друга мова, українська культура 

Іллінойс  
Школа 
українознавства 
при Українському 
Православному 
Кафедральному 
соборі 
кн. Володимира 

School of Ukrainian 
Studies at 
St. Volodymyr’s 
Ukrainian Orthodox 
Cathedral 

Чикаго, Іллінойс 

Chicago, Illinois  
Лілія Лимар 

(Liliya Lymar) 
https://www.facebook.com/pg/SchoolofUkrainianStudies 
українська мова і література, історія та географія, 
українська культура і традиції, релігія, музика. 
Кількість дітей — 80. 

Школа 
українознавства 
«Дивосвіт» 

Ukrainian Saturday 
school “Dyvosvit” 

Шаумбург, Іллінойс 

Schaumburg, Illinois 

Роман Гнідець 
(Roman Hnidets) 

https://www.facebook.com/pg/dyvosvitschool/about/ 
українська мова і література, історія та географія, 
українська культура і традиції, уроки бандури, основи 
християнської етики. 
(дитячий садок від 3 років, 1–8 клас). 

Школа 
українознавства 

Товариства «Рідна 
школа» ім. Василя 
Стуса 

School of Ukrainian 
Studies in Chicago 

Чикаго, Іллінойс 
Chicago, Illinois 

Наталя 
Пономарьова 

(Natalia 
Ponomaryova) 

http://ridnachicago.org/ 
українська мова, література, українська культура, 
географія, українська історія, сучасна Україна, музика, 
релігія. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–10 клас). 

https://www.facebook.com/UkrainianCulturalSchoolGreenBay/
https://www.facebook.com/pg/SchoolofUkrainianStudies
https://www.facebook.com/pg/dyvosvitschool/about/
http://ridnachicago.org/


 
2
9
7
 

Назва школи 
Адреса школи 

місто, штат 
Директор 

Web-сайт, навчальні предмети, відомості 
про школу 

Школа 
українознавства 

School of Ukrainian 
Studies 

Палатайн, Іллінойс 

Palatine, Illinois 
 http://ridnashkola.net 

українська мова, література, українська історія 
та географія, українська культура. 
(дитячий садок, 1–8 клас). 

Школа 
українознавства 
«Барвінок» 
при Українській 
Православній 
Церкві св. Петра 
і Павла 

School of Ukrainian 
Studies “Perivinkle” St. 
Peter and Paul 
Ukrainian Orthodox 
Church 

Палос-Парк, 
Іллінойс 

Palos Park, Illinois 

Олена Сендега 

(Elena Sendega) 
https://www.facebook.com/schoolofukrainianstudiesPerivinkle/ 
українська мова, література, українська історія, українська 
культура, музика, релігія. 
(дитячий садок — передшкілля, класи). 
Приймаються діти від 3 років і вище; класи формуються 
залежно від віку учнів. 
Кількість дітей — 38. 

Каліфорнія  
Школа 
українознавства 

Ukrainian Heritage 

School 

Школа розташована 
у приміщенні 
Православної Церкви 
св. Володимира 

Сакраменто, (Ранчо 
Кордова), 
Каліфорнія 

Sacramento, (Rancho 
Cordova), California 

Надія Калинюк 

(Nadia Kalinyuk) 
www.ukrherschool.us 
українська мова, література, історія та географія України, 
українська культура, музика. 
У школі діє хор і ансамбль бандуристів. 
(1–8 клас). 
Навчання для дітей віком від 6 до 12 років. 

Українська суботня 
школа 

Ukrainian Saturday 
School 

Лос Анжелес, 
Каліфорнія 

Los Angeles, 
California 

Галина Бонд 

(Halyna Bond) 
http://en.ridnashkola.us 
українська мова, література, історія та географія України, 
українська культура, музика, елементи традиційних 
ремесел, українська мова, як друга мова. 
Кількість вчителів — 5. 

http://ridnashkola.net/
https://www.facebook.com/schoolofukrainianstudiesPerivinkle/
http://www.ukrherschool.us/
http://en.ridnashkola.us/


 
2
9
8
 

Назва школи 
Адреса школи 

місто, штат 
Директор 

Web-сайт, навчальні предмети, відомості 
про школу 

Українська суботня 
школа у Сан-Дієго 

Ridna Shkola of San 
Diego 

Сан-Дієго, 
Каліфорнія 

San Diego, California 

Олег 
Керницький 

(Oleh Kernytskyy) 

https://www.ridnashkolasd.org/ 
українська мова, література, історія України, українська 
культура, образотворче мистецтво, музика. 
(передшкілля, класи). Вік дітей від 3 до 16 років. 

Українська Школа 
Сан-Франциско 

Ukrainian School 
of San Francisco 

Сан-Франциско, 
Каліфорнія 

San Francisco, 
California 

Андрій Шегера 
(Andriy Shegera) 

www.facebook.com/UkrainianSchoolofSanFrancisco345/ 
українська мова, література, історія та географія України, 
українська культура, образотворче мистецтво, релігія, 
музика, українські танці. 
(передшкілля, 1–6 клас). 
Кількість учнів — 60. Кількість учителів — 12. 

Українська школа 

Ukrainian School Ridna 
Shkola 

Скотс Велi, 
Каліфорнія 

Scotts Valley, 
California 

Ярема Гриців 

(Yarema Hryciw) 
Метою школи є навчити дітей української мови 
та літератури, історії, культури, та українських традицій, 
також ознайомлення з катехизмом. Приймаються діти 
від 4 років і вище; класи формуються залежно від віку 
учнів. 

Коннектикут  
Школа 
українознавства 

St. Michael Ukrainian 
School of Hartford 

Гартфорд, 
Коннектикут 

Hartford, Connecticut 

Лідія Штурипіта 

(Lidia Shturypita) 
українська мова, література, історія та географія України, 
українська культура, музика. 

Школа 
українознавства 

New Haven’s Ukrainian 
School 

Нью-Гейвен, 
Коннектикут 

New Haven, 
Connecticut 

Мирон Мельник 
(Myron Melnyk) 

українська мова, література, історія України, українська 
культура, релігія. 
(передшкілля двомовне, класи). Приймаються діти 
від 4 років і вище; класи формуються залежно від віку 
учнів. 

https://www.ridnashkolasd.org/
http://www.facebook.com/UkrainianSchoolofSanFrancisco345/
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Назва школи 
Адреса школи 

місто, штат 
Директор 

Web-сайт, навчальні предмети, відомості 
про школу 

Школа 
українознавства 
при Кафедральному 
Соборі 
св. Володимира 
School of Ukrainian 
Studies at St. Vladimir 
Cathedral 
Ukrainian Catholic 
Diocese of Stamford 

Стемфорд, 
Коннектикут 

Stamford, Connecticut 

Уляна Йосипів 

(Ulyana Yosypiv) 
українська мова та література, історія України, українська 
культура, релігія. 

Меріленд 
Школа 
українознавства 

School of Ukrainian 
Studies 

Балтимор, Меріленд 

Baltimore, Maryland 

Оля Яремко 

(Olia Jaremko) 
 

Маcсачусетс 
Школа 
українознавства — 

Бостон 

School of Ukrainian 
Studies — Boston  

Бостон, Массачусетс 

Roslindale, Boston, 
Massachusetts 

Оксана Киричок 
(Oksana Kyrychok) 

https://www.facebook.com/bostonukrainianschool/ 
українська мова та література, українська історія, 
українська культура, мистецтво. 
(дитячий садок від 4 років, 1–6 клас) 

Міннесота 
Українська суботня 
школа 

Ukrainian School 

Міннеаполіс, 

Міннесота 

Minneapolis, MN 

Марія 
Матлашевська 

(Maria Matlashevsky) 

 

Мічиган 
Школа 
українознавства 

School of Ukrainian 
Studies 

Ен Арбор, Детройт, 
Мічиган 

Ann Arbor, Detroit, 
Michigan  

Ольга 
Новачинська 

(Olga 

Novatchinski) 

http://ukrainianschooldetroit.org 
українська мова, література, українська культура, музика, 
географія, українська історія, танці, українське 
народознавство. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–11 клас). 

https://www.facebook.com/bostonukrainianschool/
http://ukrainianschooldetroit.org/


 
3
0
0
 

Назва школи 
Адреса школи 

місто, штат 
Директор 

Web-сайт, навчальні предмети, відомості 
про школу 

Нью-Йорк  
Школа 
українознавства 

School of Ukrainian 
Studies 

Вотервліт, Олбані, 
Нью-Йорк  

Watervliet, Albany, 
New York 

Віктор 
Головащенко 

(Victor 
Holovashchenko) 

https://www.ukrainianschool.org 
yкраїнська мова, література, українська культура, музика, 
географія, українська історія. 
(1–8 клас) 

Українська суботня 
школа «Рідна 
школа» 

Ukrainian Saturday 
School “Ridna Shkola” 

Баффало, Нью-

Йорк  

Buffalo, New York 

Наталія Савка 

(Natalia Savka) 
https://www.ridnashkolabuffalo.com 
українська мова, література, українська культура, музика, 
географія, українська історія, танці. 
Навчання для дітей віком від 4 до 16 років. 

Школа 
українознавства 
ОУА — Самопоміч 

School of Ukrainian 
Studies — Samopomich 

Нью-Йорк, шт. Нью-

Йорк 

New York, New York 

Іван Макар 

(Ivan Makar) 
http://www.ukrainianschoolnyc.org 
українська мова, література, українська культура, 
українська історія та географія, релігія. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–12 клас) 
Кількість дітей — 255. 

Школа 
Українознавства — 

CYM в Нью-Йорку 

School of Ukrainian 
Studies — New York 
SUM 

Нью-Йорк, Нью-

Йорк 

New York, New York. 

Ірина Шиян 

(Iryna Chuyan) 
https://ukrainianschool.nyc 
українська мова, література, українська історія 
та географія, українська культура, музика. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–12 клас) 

Суботня школа-

світличка «Нова 
хвилька» 

School of Ukrainian 
Studies Brooklyn, NY 

Бруклін, Нью-Йорк 

Brooklyn, New York 
Мирослава 

Роздольська 

Myroslava 
Rozdolska 

http://newwaveschool.org/ 
https://www.facebook.com/novakhvylka 
українська мова, література, українська історія 
та географія, українська культура, музика, релігія. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–8 клас) 
Діти віком від 4 до 16 років. 
Кількість дітей — 60. 

https://www.ukrainianschool.org/
https://www.ridnashkolabuffalo.com/
http://www.ukrainianschoolnyc.org/
https://ukrainianschool.nyc/
http://newwaveschool.org/
https://www.facebook.com/novakhvylka
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Назва школи 
Адреса школи 

місто, штат 
Директор 

Web-сайт, навчальні предмети, відомості 
про школу 

Школа 
Українознавства 
при парафії церкви 
Святого Михайла 
в місті Йонкерс 

School of Ukrainian 
studies in Yonkers NY 

Йонкерс, Нью-Йорк 

Yonkers, New York 
Світлана 

Хмурковська 

(Svitlana 

Khmurkovska) 

https://www.facebook.com/School-of-Ukrainian-studies-in-
Yonkers-NY-405389983183142/ 
https://sites.google.com/site/yonkersukrschool 
українська мова, література, українська культура, 
українська історія та географія. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–11 клас) 

Школа 
українознавства 

Shkola 
Ukrainoznavstva — 
Kerhonkson 

Кергонксон, Нью-

Йорк  

Kerhonkson, New 
York  

Богдан Угрин 

(Bohdan Uhryn) 
 

Школа 
українознавства 
імені Лесі Українки 

The Lesia Ukrainka 
School of Ukrainian 
Studies 

Сиракузи, Нью -

Йорк  

Syracuse, New 
York 

Світлана Біґс 

(Svitlana Biggs) 
https://www.syrucc.org/LesiaUkrainkaSchool 
українська мова, література, українська культура, 
українська історія та географія. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–11 клас) 

Школа 
українознавства 

Ukrainian Heritage 
School 

Сиракузи, Нью -

Йорк  

Syracuse, New 
York 

Мар’яна Масна 

(Maryana Masna) 
 

Школа 
українознавства 

School of Ukrainian 

Studies 

Рочестер, Нью-

Йорк  

Rochester,  New 
York 

Джоанна 
Полянська-Вірло 

(Joanna Polianska-
Virlo) 

 

Школа 
українознавства 

School of Ukrainian 
Studies 

Лінденгерст, 
Нью-Йорк  

Lindenhurst,  New 
York 

Роман Васьків 

(Roman Vaskiv) 
 

https://www.facebook.com/School-of-Ukrainian-studies-in-Yonkers-NY-405389983183142/
https://www.facebook.com/School-of-Ukrainian-studies-in-Yonkers-NY-405389983183142/
https://sites.google.com/site/yonkersukrschool
https://www.syrucc.org/LesiaUkrainkaSchool
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Назва школи 
Адреса школи 

місто, штат 
Директор 

Web-сайт, навчальні предмети, відомості 
про школу 

Нью-Джерсі 
Школа 
українознавства 
при церкві 
св. Андрія 

St. Andrew’s Ukrainian 
School 

Саут-Баунд-Брук, 
Нью-Джерсі 
South Bound Brook, 
New Jersey 

Ярослава 
Данищук 

(Jaroslava 
Danyshchuk) 

https://standrewuschool.org 
українська мова, література, мовлення, українська 
культура, народознавство, українська історія, географія, 
спів, релігія. 
(дошкілля, 1–11 клас) 

Школа 
українознавства 
ім. Лесі Українки 

Lesia Ukrainka — 
School of Ukrainian 
Studies  

Віппані, Нью-Джерсі 
Whippany, New Jersey 
Ukrainian American 
Cultural Center of New 
Jersey 

Юрій Косачевич 

(Yuriy 
Kosachevich) 

https://www.ridnashkolawhippany.com 
https://www.ridnashkolawhippany.com/nasha-shkola 
українська мова, література, історія та географія України, 
українська культура, музика, українська мова, як друга 
мова. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–12 клас) 

Школа 
Українознавства 
«Рідна Школа» 

School of Ukrainian 
Studies “Ridna Shkola” 

Пассейк, Нью-

Джерсі 
Passaic, New Jersey 

Тетяна Федак 

(Tetyana Fedak) 
https://ukrschool.org 
українська мова, література, історія та географія України, 
українська культура, християнська етика, музика. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–11 клас) 

Школа 
українознавства — 

Трентон 

School of Ukrainian 
Studies — Trenton 

Трентон, Нью-

Джерсі 
Trenton, New Jersey 

Петро Терещук 

(Petro Tereshchuk) 
 

Школа 
українознавства — 

Ярдвіл 

School of Ukrainian 
Studies — Yardville 

Ярдвіл, Нью-Джерсі 
Yardville, New Jersey 

Петро Левко 
(Petro Levko) 

 

https://standrewuschool.org/
https://www.ridnashkolawhippany.com/
https://www.ridnashkolawhippany.com/nasha-shkola
https://ukrschool.org/
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Назва школи 
Адреса школи 

місто, штат 
Директор 

Web-сайт, навчальні предмети, відомості 
про школу 

Огайо 
Школа 
українознавства 
ім. Тараса Шевченка 
Українського 
Православного 
Собору 
св. Володимира 

Taras Shevchenko 
School of Ukrainian 
Studies of St. 
Vladimir’s Ukrainian 
Orthodox Cathedral 

Парма, Огайо 

Parma, Ohio 
Д-р Володимир 

Боднар 
(Dr. Volodymyr 

Bodnar) 

www.shevchenkoschool.org 
українська мова, література, історія та географія України, 
українська культура. 
У школі створені спеціалізовані групи для англомовних 
дітей. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–11 клас) 
Кількість дітей — 120. Кількість вчителів — 15. 

Школа 
українознавства Т-

ва «Рідна Школа» 

School of Ukrainian 
Studies — Assoc. 
Ridna Shkola 

Парма, Огайо 

1900 Carlton Road, 
Parma, Ohio 
Школа знаходиться 
при кафедрі св. Івана 
Хрестителя. 

Галина Клебан 

(Halyna Kleban) 
www.ridnashkolacleveland.org 
https://www.facebook.com/RidnaShkolaCleveland/ 
українська мова, література, історія та географія України, 
українська культура, музика, драматичний гурток. 
(дитячий садок (3–5 років) — передшкілля, 1–11 клас) 
Кількість дітей — 90. Кількість вчителів — 15. 

Орегон 
Школа 
українознавства 

Ukrainian School 
of Knowledge 

Портленд, Орегон 

Portland, Oregon 
Ігор Левків 

(Ihor Levkiv) 
українська мова, література, історія та географія України, 
українська культура, музика, релігія. 
(передшкілля, 1–10 клас) 
Кількість дітей — 110. Кількість вчителів — 10. 

Пенсильванія 
Наша Українська 
Рідна Школа 

Ukrainian Heritage 
School 

Дженкінтаун, 
Філадельфія, 
Пенсильванія 

Jenkintown, 
Philadelphia, 
Pennsylvania 

Ольга Костів 

(Olga Kostiv) 

www.ukrainianheritageschool.org 
українська мова, література, історія, географія, культура, 
музика, моральна етика. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–12 клас) 
Кількість дітей — 300. 

http://www.shevchenkoschool.org/index.php
http://www.ridnashkolacleveland.org/
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Назва школи 
Адреса школи 

місто, штат 
Директор 

Web-сайт, навчальні предмети, відомості 
про школу 

Школа 
українознавства 
«Рідна школа» 

School of Ukrainian 
Studies “Ridna Shkola” 

Пітсбурґ, 
Пенсильванія 

Pittsburgh, 
Pennsylvania 

Олександра 
Кореновська 

(Olexandra 
Korenovska) 

https://www.pittsburghukrainians.com/ridna-shkola 
українська мова, література, українська історія, українська 
культура, музика. 

Техас 
Рідна школа 
Г’юстона 

Ukrainian School 
of Houston “Ridna 
Shkola” 

Г’юстон, Техас 
Houston, TX 

Ганна Ушак-

Крус 

(Hannah Uschak-
Cruz) 

https://sites.google.com/view/ridnashkolahouston 
https://pokrova.org/ukrainian-school- 
українська мова, література, українська культура, музика, 
танці, українська мова, як друга мова. 
(дошкілля, 1–12 клас) 

Флорида 
Школа 
українознавства 
School of Ukrainian 
Studies 

Маямі, Флорида 

Miami, Florida 

Андрій Романків 

(Rev. Andrii 
Romankiv) 

 

Рідна школа 
Південно-Західної 
Флориди 
Ukrainian School 
of North Port 

Норт Порт, Флорида 

North Port, Florida 

Андрій Солодкий 

(Andriy Solodkyy) 
https://www.facebook.com/RidnaShkolaNorthPort/ 
українська мова, українська література, українська історія 
та географія. 
(1–8 клас) 

 
У 2020 р. нараховувалося 46 українських шкіл в США. 
Систематизовано автором на основі джерел: 
Сайт СКВУ Світовий Конгрес Українців http://osvita.ukrainianworldcongress.org/ukrajinska-shkola-diaspora-USA/ 
[479] Сайт K12 Academics https://www.k12academics.com/national-directories/ukranian-schools 
Сайт: Шкільна Рада в США http://www.ridnashkola.org/ 
Стаття: Schools of Ukrainian studies http://www.ridnashkola.org/schools.htm 

https://www.pittsburghukrainians.com/ridna-shkola
https://sites.google.com/view/ridnashkolahouston
https://pokrova.org/ukrainian-school-
https://www.facebook.com/RidnaShkolaNorthPort/
http://osvita.ukrainianworldcongress.org/ukrajinska-shkola-diaspora-USA/
https://www.k12academics.com/national-directories/ukranian-schools
http://www.ridnashkola.org/
http://www.ridnashkola.org/schools.htm
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Таблиця Г.2 

 
Українські Католицькі Школи та освітні програми  

при Українській Католицькій Церкві в США 

 

Назва Парафії, 
назва церкви 

Відомості про школу Адреса, сайт 

Собор Святого 
Миколая 
в Українському селі 
Чикаго 
St. Nicholas 
Cathedral 
of Chicago’s 
Ukrainian Village 
(англ. м.) 

Школа Собору Св. Миколая — 
початкова школа. 
St. Nicholas Cathedral School (англ. м.). 
Учнів навчають католицьким цінностям 
та українській культурі. 
Предмети, що викладаються: математика, 
науки, соціальні науки, іспанська 
та українська мови, музика, релігійне 
навчання. 
Анна Циріллі — директор школи. 
Заняття з 1 — по 8 клас. 
При школі є дитячий садок. 
STEAM програма. 

м. Чикаго, Іллінойс, США 
Chicago, Illinois, USA 
Сайт: 
www.stnickschicago.org 
https://www.facebook.com/st
nicholascathedralschool/ 
 

Українська 
Католицька Церква 
Святого Йосафата. 
St. Josaphat 
Ukrainian Catholic 
Church (англ. м.) 
 

Українська Католицька школа 
Непорочного зачаття у Воррені. 
Immaculate Conception Ukrainian Catholic 
School (англ. м.). 
Школа акредитована та зареєстрована 
в Детройтській архієпархії, спонсорується 
орденом Святого Василія Великого 
(ЧСВВ). Це приватна загальноосвітня 
школа. 
Предмети, що викладаються: соціальні 
науки, світова географія, комп’ютерні 
науки, іспанська та українська мови, 
мистецтво, музика, фізична культура, 
релігія. 
Марі-Ана Груда — директор школи. 
Заняття з 1 — по 8 клас. 
При школі є дитячий садок. 

м. Воррен в окрузі Маком 
шт. Мічиган, США 
Warren, Macomb County, 
Michigan, USA 
Сайт: 
http://www.icschools.org/ 
https://www.icschoolswarren.
org/ 
 

http://www.stnickschicago.org/
https://www.facebook.com/stnicholascathedralschool/
https://www.facebook.com/stnicholascathedralschool/
http://www.icschools.org/
https://www.icschoolswarren.org/
https://www.icschoolswarren.org/
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Назва Парафії, 
назва церкви 

Відомості про школу Адреса, сайт 

Успенська парафія 
Української 
католицької церкви 
Успіння Діви Марії 
Assumption parish 
Ukrainian Catholic 
Church 
of the Assumption 
of the Virgin Mary 
(англ. м.) 

Католицька школа Успіння 

Assumption Catholic School (ACS) 
(англ. м.) 
Предмети, що викладаються: мистецтво, 
музика, комп’ютерні науки, фізичне 
виховання, українська мова, іспанська 
мова. 
Заняття з 1 — по 8 клас. 
Пастор та гол. адміністратор школи — 
Преподобний Іван Турик. 
При школі є дитячий садок. 
Католицька школа обслуговується 
Сестрами-Місіонерами Божої Матері 
та вчителями. 

м. Перт-Амбой в окрузу 
Міддлсекс, шт. Нью-
Джерсі, США 
Meredith St, Perth Amboy, 
NJ, USA 
Сайт: 
www.assumptioncatholicscho
ol.net 

 

Парафія Української 
Католицької церкви 
святого Миколая 
Parish St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
Church (англ. м.) 
Школа знаходиться 
під керівництвом 
Департаменту 
освіти Патерсона 
та Української 
Католицької 
Архієпархії 
Філадельфії. 
 

Українська католицька школа 
Святого Миколая 

St. Nicholas Ukrainian Catholic School 
(англ. м.) 
Повна програма української мови, історії 
та культури, релігії, музика, комп’ютерні 
науки, а також української як другої 
мови. 
Заняття з 1 — по 8 клас. 
При школі є дитячий садок. 
Програма релігійної освіти для дітей 
парафії (цінності, святі, молитви Східного 
обряду). 
Головний адміністратор і пастор 
школи — преподобний Андрій Дудкевич. 
Католицька школа обслуговується 
Сестрами Служебницями Непорочної 
Діви Марії. 

м. Пассейк в окрузі Пассаїк, 
шт. Нью-Джерсі, США 
President Street, Passaic, 
NJ, USA 
Сайт: 
www.stnicholaschool.com/ 

Українська 
католицька церква 
Святого Стефана 
St. Stephen Ukrainian 
Catholic Church 

Суботня українська школа 

Ukrainian School — Saturdays (англ. м.)  
с. Томс Рівер в окрузі 
Оушен, шт. Нью-
Джерсі, США 
White Oak Bottom Road, 
Toms River, NJ, USA 
Сайт: 
www.ststephenchurch.us/stag
ing 

http://www.assumptioncatholicschool.net/
http://www.assumptioncatholicschool.net/
http://www.stnicholaschool.com/
http://www.ststephenchurch.us/staging
http://www.ststephenchurch.us/staging
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Назва Парафії, 
назва церкви 

Відомості про школу Адреса, сайт 

Парафія 
Преображення 
Господнього 
Української 
Католицької Церкви 
Преображення 
Господнього 
Transfiguration 
parish 
Transfiguration 
of Our Lord 
Ukrainian Catholic 
Church 

При Парафії існує недільна школа, 
де Сестри-Місіонерки Божої Матері 
викладають релігію. 
Заняття з 1 — по 8 клас. 

м. Маріон-Гайтс в окрузі 
Нортамберленд, 
шт. Пенсільванія, США 
Melrose St, Marion Heights, 
PA, USA 
Сайт: 
www.transfigurationukrainian
catholicchurch.com 
 

Українська 
Католицька Церква 
під патронатом 
Сестер Ордена 
Святого Василія 
Великого 
Ukrainian Catholic 
Church, 
under the patronage 
of the Sisters 
of the Order of St. 
Basil the Great 
(англ. м.) 

Манорський коледж 

Manor College (англ. м.) 
При коледжі працює Український Центр 
досліджень спадщини. 
Діє програма українознавства, 
яка включає такі предмети як: українська 
мова, культура, історія, мистецтво 
(вишивка, писанкарство), а також 
української як другої мови. 
Інтерактивна програма Українське 
гніздо — The Ukrainian Nest, розрахована 
для дітей віком від 5 до 12 років. 

м. Дженкінтаун в окрузі 
Монтгомері, 
шт. Пенсільванія, США 700 
Fox Chase Road, Jenkintown, 
PA, USA 
Сайт: www.manor.edu 

Українська 
Католицька Церква, 
під патронатом 
Сестер Ордена 
Святого Василія 
Великого 
Ukrainian Catholic 
Church, 
under the patronage 
of the Sisters 
of the Order of St. 
Basil the Great 
(англ. м.) 

Академія Святого Василія Saint Basil 
Academy (англ. м.) — це приватна 
католицька середня школа. Академія 
пропонує ознайомитися з українськими 
католицькими традиціями, віруваннями, 
християнськими цінностями. В Академії 
пропонуються навчальні програми, 
де викладаються: релігія, соціальні 
дослідження, психологія, математика, 
науки, англійська мова, світові мови, 
образотворче мистецтво, фізичне 
виховання. За програмою світові мови, 
зокрема можливе вивчення наступних 
мов: французька мова, іспанська мова, 
українська мова, латинь. 
Міс. Конні Д’Анджело — директор 
Академії. 

м. Дженкінтаун в окрузі 
Монтгомері, 
шт. Пенсільванія, США 
711 Fox Chase Road, 
Jenkintown, PA, USA 
Сайт: 
www.stbasilacademy.org 
 

http://www.transfigurationukrainiancatholicchurch.com/
http://www.transfigurationukrainiancatholicchurch.com/
http://www.manor.edu/
http://www.stbasilacademy.org/
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Назва Парафії, 
назва церкви 

Відомості про школу Адреса, сайт 

Українська 
Католицька Церква 
св. Миколая 
St. Nicholas 
Ukrainian Catholic 
Church (англ. м.) 

Українська школа Св. Миколая 

St Nicholas Ukrainian School (англ. м.) 
Предмети, що викладаються: мистецтво,  
комп’ютерні науки, фізичне виховання, 
українська мова, релігія, іспанська мова. 
Заняття з 1 — по 8 клас. 
Пастор школи — Преподобний Марк 
Фесняк. 

м. Мінерсвілл в окрузі 
Скайлкілл, 
шт. Пенсільванія, США 
North Front St., Minersville, 
PA, USA 
Сайт: 
www.snsminersville.com 

Українська 
Католицька парафія 
Різдва Пресвятої 
Богородиці 
Української Греко-
Католицької Церкви 
Різдва Пресвятої 
Богородиці 
Ukrainian Catholic 
Parish of the Nativity 
of BVM Ukrainian 
Catholic Church 
(англ. м.) 

При парафії діють катехічні класи 
для дітей. 
Програма релігійної освіти та традицій, 
де зокрема вивчається історія, обряди, 
теологічна спадщина Української Греко-
Католицької Церкви. 

м. Редінг в окрузі Бергс, 
шт. Пенсільванія, США 
Summit Avenue, Reading, 
PA, USA 
Сайт: www.ukrainian-
churchreadingpa.com 

Українська 
Католицька Церква 
святого Йософата 
St. Josaphat’s 
Ukrainian Catholic 
Church (англ. м.) 

Недільна школа св. Йософата 

St. Josaphat’s Sunday School (англ. м.). 
Заняття з 1 — по 8 клас. 

м. Рочестер, в окрузі 
Монро, шт. Нью-
Йорк, США 
Rochester, NY, USA 
Сайт: www.stjosaphats.org/-
School 

Українська 
Католицька Церква 
св. Івана Хрестителя 
St. John the Baptist 
Ukrainian Catholic 
Church (англ. м.) 

Парафіяльна школа українознавства 

Parish School of the Ukrainian Studies 
(англ. м.). 
Предмети, що викладаються: українська 
мова, українська культура, українська 
історія та географія, релігія, музика, 
танець, мистецтво. 

м. Рівергед, в окрузі 
Саффолк, шт. Нью-
Йорк, США 
Riverhead, NY, USA 
Сайт: www.stjohn-
nj.com/HTML/Eng/WhatWe
Do/UkrainianSchool.html 

Українська Греко-
католицька церква 
святої Софії 
St. Sophia Ukrainian 
Greek-Catholic 
Church (англ. м.) 

Школa Укрaїнознaвствa «Ріднa 
Школа», класи для дітей тa дорослих 
School of Ukrainian Studies “Ridna Shkola” 
(англ. м.). 

м. Даллас, шт. Техас, США 
Dallas County, TX, USA 
Сайт: www.stsophia-
ukrainian.cc 

 
Систематизовано автором на основі джерел: 
Сайт Archeparchy of Philadelphia Ukrainian Catholic Church http://ukrarcheparchy.us/ 
http://ukrarcheparchy.us/caritas-dubno 
http://ukrarcheparchy.us/caritas-dubno 
 

http://www.snsminersville.com/
http://www.ukrainianchurchreadingpa.com/
http://www.ukrainianchurchreadingpa.com/
http://www.stjosaphats.org/School
http://www.stjosaphats.org/School
http://www.stjohn-nj.com/HTML/Eng/WhatWeDo/UkrainianSchool.html
http://www.stjohn-nj.com/HTML/Eng/WhatWeDo/UkrainianSchool.html
http://www.stjohn-nj.com/HTML/Eng/WhatWeDo/UkrainianSchool.html
http://www.stsophiaukrainian.cc/
http://www.stsophiaukrainian.cc/
http://ukrarcheparchy.us/
http://ukrarcheparchy.us/caritas-dubno
http://ukrarcheparchy.us/caritas-dubno
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Таблиця Г.3 

 
Українські школи та освітні програми  

при Українській Православній Церкві в США 

(Ukrainian School and education programs at Ukrainian Orthodox Church of USA) 

Назва церкви Назва школи, відомості про школу Адреса, сайт 

Українська 
Православна 
Церква св. Андрія 
St. Andrew 
Ukrainian Orthodox 
Church 
Protopriest Victor 
Poliarny 
протоієрей Віктор 
Полярний 

Школа українознавства 
при Українській Православній Церкві 
Св. Андрія 

St. Andrew’s Ukrainian School (англ. м.). 
Предмети: українська мова, література, 
українська культура, традиції, українська 
історія, географія,музика, танці, релігія. 
Кількість дітей —  40. 
При школі є дитячий садок. 

Блуміндейл, Іллінойс, США 
Bloomindale, Illinois, USA 
https://en.standrewuoc.com/u
kieschool2 
https://www.facebook.com/pg
/kvituchepole/about/?ref=pag
e_internal 

Український 
Кафедральний 
Собор 
св. Володимира 
Ukrainian Cathedral 
of St. Vladimir 

Школа Українознавства і Релігії 
при парафії Св. Володимира Української 
Православної Церкви в Чикаго. 
St. Volodymyr Cathedral’s School 
of Religion and Ukrainian Language 
in Chicago (англ. м.). 
Предмети: українська мова, література, 
українська культура, традиції, українська 
історія та географія, суспільствознавство, 
релігія, спів. 
Директор школи — Лілія Лимар 
Кількість дітей — 80. 

Чикаго, Іллінойс, США 
Chicago, Illinois, USA 
http://www.chicagua.com/chu
rch/school1.html 
https://www.facebook.com/pg
/SchoolofUkrainianStudies 

Українська 
Православна 
Церква св. Петра 
і Павла. 
St. Peter and Paul 
Ukrainian Orthodox 
Church. 

Школа українознавства «Барвінок» 

при Українській Православній Церкві 
св. Петра і Павла. 
School of Ukrainian Studies “Perivinkle” St. 
Peter and Paul Ukrainian Orthodox Church 
(англ. м.). 
Предмети: українська мова, література, 
українська історія, українська культура, 
музика, релігія. 
(дитячий садок — передшкілля, класи). 
Кількість дітей — 38. 

Палос-Парк, Іллінойс, США 
Palos Park, Illinois, USA 
https://www.facebook.com/sc
hoolofukrainianstudiesPerivin
kle/ 

Свято-
Михайлівська 
Українська 
Православна 
Церква 
St. Michael 
Ukrainian Orthodox 
Church 

Українська школа Сан-Франциско 

Ukrainian School of San Francisco (англ. м.). 
Предмети: українська мова, література, 
українська культура, українська історія 
та географія, релігія, малювання, музика. 
Директор школи — Андрій Шегера. 
Кількість вчителів —  12. 
Кількість дітей —  60. 
(передшкілля, 1–6 клас). 

Сан-Франциско, 
Каліфорнія, США 
San Francisco, 
California, USA 
https://ru-
ru.facebook.com/UkrainianSc
hoolofSanFrancisco345/ 

https://en.standrewuoc.com/ukieschool2
https://en.standrewuoc.com/ukieschool2
https://www.facebook.com/pg/kvituchepole/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/kvituchepole/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/kvituchepole/about/?ref=page_internal
http://www.chicagua.com/church/school1.html
http://www.chicagua.com/church/school1.html
https://www.facebook.com/pg/SchoolofUkrainianStudies
https://www.facebook.com/pg/SchoolofUkrainianStudies
https://www.facebook.com/schoolofukrainianstudiesPerivinkle/
https://www.facebook.com/schoolofukrainianstudiesPerivinkle/
https://www.facebook.com/schoolofukrainianstudiesPerivinkle/
https://ru-ru.facebook.com/UkrainianSchoolofSanFrancisco345/
https://ru-ru.facebook.com/UkrainianSchoolofSanFrancisco345/
https://ru-ru.facebook.com/UkrainianSchoolofSanFrancisco345/
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Назва церкви Назва школи, відомості про школу Адреса, сайт 

Православна 
Церква св. Андрія 
Первозваного 
St. Andrew 
Ukrainian Orthodox 
Church  

Недільна школа 

The Sunday School (англ. м.). 
У школі викладається релігія, знайомлять 
дітей з українськими традиціями 
та культурою, зокрема є гурток 
щодо розпису української писанки. 

Бостон, шт. 
Массачусетс, США 
Boston, Massachusetts, USA 
www.ukrainianorthodox.org 
 

Українській 
культурний центр 
УПЦ США 
Ukrainian Cultural 
Center of the UOC 
of USA 
St. Andrew 
Memorial Church 
in South Bound 
Brook 

Школа українознавства при Церкві св. 
Андрія 

St. Andrew’s Ukrainian School (англ. м.). 
Директор — Ярослава Данищук 
Предмети: українська мова, література, 
мовлення, українська культура, 
народознавство, українська історія, 
географія, спів, релігія. 
Заняття проводяться з 1 по 11 клас. 

Саут-Баунд-Брук, Нью-
Джерсі, США 
South Bound Brook, New 
Jersey, USA 
https://standrewuschool.org/ 
 

Український 
Православний 
Собор 
св. Володимира 
St. Vladimir 
Ukrainian Orthodox 
Cathedral 

Школа українознавства ім. Тараса 
Шевченка Українського Православного 
Собору св. Володимира 

Taras Shevchenko School of Ukrainian 

Studies of St. Vladimir’s Ukrainian 
Orthodox Cathedral (англ. м.). 
Директор — Володимир Боднар. 
Предмети: українська мова, література, 
історія та географія України, українська 
культура. 
У школі створені спеціалізовані групи 
для англомовних дітей. 
(дитячий садок — передшкілля, 1–11 клас) 
Кількість дітей — 120. Кількість 
вчителів — 15. 

Парма, Огайо, США 
3425 Marioncliff Dr. 
Parma, Ohio, USA 
www.shevchenkoschool.org 
 

Українська 
Православна 
Церква св. Івана 
Хрестителя 
в Портланді 
St. John the Baptist 
Ukrainian Orthodox 
Church in Portland 

Недільна школа 

The Sunday School (англ. м.). 
У школі викладаються релігія, українська 
мова, українська культура. 

Портланд, Орегон, США 
Portland, Oregon, USA 
http://www.ukrainian-
orthodox.org/school. 
 

 

Систематизовано автором на основі джерел: 
Сайт: Ukrainian Orthodox Church of USA https://uocofusa.org 

http://www.ukrainianorthodox.org/
https://standrewuschool.org/
http://www.shevchenkoschool.org/index.php
http://www.ukrainian-orthodox.org/school
http://www.ukrainian-orthodox.org/school
https://uocofusa.org/
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Додаток Д 

 

Розподіл виховного матеріалу по класам для шкіл українознавства 

І клас 

Культура щоденного життя (чистота тіла, одягу). Побожність. Любов 
і пошана до батьків. Пошана до старших. Щирість. Довір’я. Культ релігійних 
предметів. Точність, карність. Правдомовність. Любов до музики, співу. 
Виховання здорового способу життя (правильна постава під час сидження. 
при читанні й виконуванні шкільних робіт; чистота повітря в клясі, вдома; водні 
і сонячні процедури; фізичні вправи; їжа, тощо). 

ІІ клас 

Культура щоденного життя (як у І клясі). Виховання дбайливого ставлення 
до книг, шкільного приладдя. Побожність. Любов і пошана до батьків. Пошана 
до старших. Культ релігійних предметів. Культ померлих. Поміч старшим, 
немічним. Точність, карність. Взаємна допомога. Чесність. Любов до музики, 
співу. Виховання здорового способу життя. 

ІІІ клас 

Культура щоденного життя (повторення матеріялу з II класу про чистоту в класі, 
вдома). Побожність. Любов і пошана до батьків. Пошана до старших. Культ релігійних 
предметів. Культ померлих. Поміч старшим, немічним. Точність. Карність. Почуття 
групової приналежності. Пошана до державних символів. Пошана чужої власности. 
Почуття приналежності до рідного народу, держави. Культ історичних пам’яток. 
Ощадність. Працьовитість. Самостійність у праці. Пошана чужої праці. Солідарність. 

Любов до музики, співу. Відвідування музеїв. Улаштування шкільних імпрез 
і відвідування інших імпрез. Виховання здорового способу життя. 

IV клас 

Культура щоденного життя (як у ІІІ класі). Ввічливість до кожного. 
Побожність. Любов і пошана до батьків. Пошана до старших. Щирість і довір’я. 
Культ релігійних предметів. Відвідування хворих товаришів, взаємодопомога. 
Точність. Карність. Бережливе ставлення до класного устаткування, шкільного 
обладнання, до книжок і зошитів. Пошана до державних символів. Виховання 
почуття приналежності до рідного народу, держави. Культ історичних пам’яток 
і героїв. Повага до чужої власности. Ощадність. Працьовитість. Самостійність 
у праці. Пошана праці. Любов до музики, співу. Відвідування музеїв. Улаштування 
шкільних імпрез і відвідування інших імпрез. Плекання любови до краси природи. 
Виховання здорового способу життя. 

V клас 

Культура щоденного життя (як у IV класі). Побожність. Любов до ближніх. 
Любов і пошана до батьків. Пошана до старших. Поведінка під час похорону, ходу 
процесії, та в часі, коли бачимо священика. Точність. Карність. Пошана 
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до державних символів. Почування приналежності до рідного народу, держави. 
Культ історичних пам’яток і героїв. Послух наказам учителів, провідників груп. 
Жертвенність. Співпраця. Ощадність. Повага до чужої власности. Працьовитість. 
Самостійність в праці. Витривалість у праці. Відповідальність за вчинки 
перед собою і групою. Солідарність групова, громадська. Культ музики, співу. 
Милозвучність рідної мови. Красне письменство. Краса образотворчого 
мистецтва. Улаштування зразкових імпрез. Виховання здорового способу життя. 

VI клас 

Культура щоденного життя (як у V класі). Скромність. Побожність. Любов 
і пошана до батьків. Пошана до старших. Любов до ближніх. Щирість і довір’я. 
Ввічливість до товаришів, виховників, старших. Точність. Карність. Повага 
до чужої власности. Виховання почуття приналежности до рідного народу, 
держави. Культ історичних пам’яток і героїв. Любов до рідного народу, держави. 
Жертвенність. Відповідальність. Витривалість. Кооперація. Ощадність. Почуття 
вдоволення після виконаної праці. Організація праці та способи виконання. 
Солідарність громадська, національна, державна. Культ музики, співу. Виховання 
любові до рідної мови. Краса образотворчого мистецтва. Скульптура. Народне 
мистецтво: вишивки, крашанки, й інші ручні вироби. Українські танки. 
Улаштування власних зразкових імпрез. Виховання здорового способу життя. 

Вищі класи 

Культура щоденного життя (зразкова поведінка в школі, вдома, на вулиці, 
в церкві й інших установах). Любов і пошана до родичів. Пошана до старших. Любов 
до ближніх. Культ померлих. Ввічливість до товаришів, старших. Пізнання власних 
хиб, недоліків. Точність. Карність. Самоопанування. Зрозуміння жертовності 
на національні цілі. Культ героїв. Культ історичних пам’яток. Клич: «В єдності — 

сила!». Відношення до державних символів. Виховання любові до рідної мови. 
Ощадність. Кооперація. Взаємна допомога. Участь у працях: родини, класи, школи, 
групи. Солідарність національна, державна. Культ музики, співу. Народне мистецтво. 
Різьба. Гуцульські килими й інші вироби. Красне письменство. Плекання любові 
до краси природи. Українські танки. Виховання здорового способу життя. Праця 
в гуртках самодіяльності (спортивних, драматичних і ін.). 

 

Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу.  
Джерело: С. 91–93. Програми навчання і виховання. — Н-Й: Видання Шкільної 
Ради. — 1960. — 95 с. 
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Додаток Е 

 

Рекомендована література з 1 по 11 класи 

Початковий ступінь: 
1 клас: буквар, перша книжечка — читанка, короткі народні казки і байки. 
2 клас: Б. Романенчук. Українська мова для ІІ року навчання, читанка 

для ІІ року навчання, скоромовки, дитячі вірші, пісні, казки, байки, короткі 
оповідання, легенди. 

3 клас: Б. Романенчук. Українська мова для ІІІ року навчання, читанка 
для ІІІ року навчання, народні перекази і легенди. 

4 клас: читанка для ІV року навчання, лектура. 
 

Середній ступінь: 
5 клас: К. Кисілевський. Читанка для V класи. — Н-Й — Філадельфія: Вид-

во Шкільної ради, 1958. 
Матеріал для читання: Б. Грінченко «Олеся», А. Лотоцький «Ведьмівська 

попівна», М. Погідний «Срібна гривня», Н. Забіла «Чарівна хустинка», байки, 
казки, історичні оповідання. 

6 клас: К. Кисілевський. Читанка для VІ класи. — Н-Й — Філадельфія: 
Вид-во Шкільної ради, 1958. 

Матеріал для читання: І. Франко «Мій злочин», М. Вовчок «Маруся», 
«Козачка», А. Чайківський «За сестрою», А. Кащенко «Козацька дитина» та ін. 

Усна народна творчість: колядки, щедрівки, веснянки, гагілки, купальні 
та обжинкові пісні, весільні пісні, голосіння, думи, казки, приказки, загадки, 
байки, прислів’я. 

7 клас: М. Овчаренко. «Золоті ворота», читанка для 7-го року. Н-Й: Вид-
во Шкільної ради, 1959. 

Матеріал для читання: «Поучіння Володимира Мономаха дітям», Життя 
святих (Печерський патерик), «Слово о полку Ігореві», І. Котляревський «Наталка 
Полтавка», Г. Артемовський «Пан та собака», Квітка-Основ’яненко «Маруся», 
вірші (XVII-XVIII) побутові та історичні. 

8 клас: твори українських письменників: М. Шашкевич, М. Костомаров, 
Т. Шевченко («Причинна», «Тополя», «Думи мої», «Заповіт», «Гайдамаки», 
«Наймичка», «Сон», «Кавказ», «Назар Стодоля») П. Куліш («Чорна рада»), 
М. Вовчок («Горпина», «Два сини»), Л. Глібів (байки: «Бджола та муха»,«Лебідь, 
рак й щука», «Вовк та ягня», «Синиця», «Жаба й віл», «Вовк і кіт», «Два куми», 
Ю. Федькович («Довбуш»), І. Нечуй-Левицький («Микола Джеря»), І. Франко 
(«Борислав сміється», «Каменяри», «Моісей», «Лис Микита», «Зів’яле листя»), 
Л. Українка («Контра спем сперо», «Роберт Брюс», «Лісова пісня»), 
О. Кобилянська («Земля»), М. Коцюбинський («Фата Моргана»), В. Стефаник 
(«Сини»), письменники-модерністи (Б. Лепкий, В. Самійленко), література 
революційної епохи (Олесь, П. Тичина, П. Куліш). 

 



314 
 
 

Вищий ступінь: 
9 клас: українська народна творчість: загальні відомості і поділ. Обрядові 

пісні: календарного циклу (колядки, щедрівки, веснянки, гагілки, русальні, 
купальні, обжинкові); некалендарного циклу (весільні, похоронні голосіння, 
замовляння, колискові). Народня пісні, казки, приказки, білини. Обговорення 
українських народних звичаїв у зв’язку зі згаданими циклами. 

Українська література. 
І доба. Візантійська культура та її вплив на Україну. Хрещення. Перекладне 

письменство (апокрифи), писання книг, церковно-слов’янська мова. Початки 
оригінального письменства: Іларіон, Слово, паломник Данило та його твір 
(уривки), Володимир Мономах (уривки з «Поучення»), Києво-Печерський 
Патерик (уривки); постання монастирів та їх вплив на культурне життя 
України. Українські літописи (уривки). Оповідання про «Євшан-зілля», «Слово 
про Ігорів похід» (читання в українському перекладі та обговорення мистецьких 
засобів). Характеристика письменства І-ої доби. 

ІІ доба. Культурні течії Західньої Європи та їх вплив на Україну (гуманізм, 
ренесанс, реформація, друкарство в Європі та в Україні). Думи. Культурні 
осередки II доби (Остріг, Львів, Київ). Загальні відомості про полемічне 
письменство. Іван Вишенський та його роль на тлі культурно-політичних 
відносин в Україні на переломі 16–17 ст. Читання поеми І. Франка «Іван 
Вишенський». Школи в Україні та шкільна поезія й драма (інтермедії), вертеп 
(читання інтермедії Ґаватовича). Козацькі літописи — Історія русів. Український 
філософ Г. Сковорода, його творчість та значення його діяльности. 
Характеристика письменства ІІ-ої доби. 

III доба. Літературне відродження Наддніпрянщини. І. Котляревський 
(«Енеїда» і «Наталка Полтавка» в уривках). П. Артемовський — «Пан та собака». 
Е. Гребінка — «Ведмежий суд». 

Додаткова література: 1) Ю. Опільський «Іду на вас». 2) Ф. Дудко: «Стрибожа 
внука». 3) Ю. Тис «Шляхами віків». 4) М. Гоголь «Тарас Бульба». 5) М. Устиянович 
«Месть верховинця». 6) Г. Квітка-Основ’яненко «Перекотиполе». 

10 клас: а) Романтизм — початки і загальна характеристика — на Заході 
і в Україні. Початки етнографії і мовознавства в Україні. Харківський гурток 
письменників (А. Метлинський — уривки. Л. Боровиковський («Чорноморець»). 
Г. Квітка та його творчість (читання в уривках «Марусі»). 

б) Відродження в Галичині: «Руська Трійця», «Русалка Дністрова». 
Літературна творчість і читання творів М. Шашкевича (ліричні поезії, Псальми 
Русланові). Перші галицькі письменники: Я. Головацький («Річка»), 
М. Устиянович («Верховино», «Страсний четвер»), А. Могильницький (уривки 
з поеми «Скит Манявський»). 

в) Т. Шевченко — біографія — на тлі його творчости. «Кобзар». Балади 
(«Причинна», «Тополя», «Лілея»). Історичні поеми («Гамалія», «Іван Підкова», 
«Іржавець», «Чернець»). Побутові поеми («Наймичка», «Невольник»). Суспільно-
політичні поеми («Розрита могила», «Сон», «Кавказ», «Послання», «Заповіт»). 
Казематні поезії (вибір). Творчість на засланні (1847–1850), вибір думок і елегій. 
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Поетична творчість Т. Шевченка — повісті (фрагменти). Драматична творчість 
Т. Шевченка — «Назар Стодоля». П. Куліш — ліричні поезії (вибір). «Чорна 
Рада» (в уривках), «Орися». «Основа» та її значення. Письменники 60-х рр. 
М. Вовчок («Два сини», «Горпина», «Інститутка», «Сон», «Чумак»). Л. Глібів — 
(вибір з байок). О. Стороженко — «Матусине благословення». С. Руданський — 
вибір поезій — сміховинки. 

г) 60-ті роки в Галичині й Буковині: «Вечерниці» — відродження 
Буковини. О. Ю. Федькович — вибір з поезій («Жовнярські думи»), повісті 
й оповідання: («Люба згуба», «Опришок»). «Емський указ» (перенесення 
літературно-культурної праці до Галичини, Наукове товариство ім. Шевченка 
у Львові, театр «Руської Бесіди», «Просвіта»). 

д) 70-ті роки: Українська повісті. О. Кониський («Пепримирне»), І. Нечуй-
Левицький («Хмари», «Микола Джерл», в уривках), П. Мирний («Хіба ревуть 
воли …» в уривках), Б. Грінченко («Соняшний промінь»). Розвиток української 
драми в 70–80-их рр. Старицький — Кропивницький — Тобілевич — Грінченко. 
(«Ой не ходи Грицю», «Степовий гість», «Хазяїн», «Суєта», «Маруся 
Богуславка»). 

Додаткова література. 1) П. Зайцев: Життя Т. Шевченка (фрагменти); 
2) Н. Лівицька-Холодна: Шлях велетня. 3) О. Стороженко: Марко Проклятий. 
4) І. Левицький: Причепа. 5) А. Свидницький: Люборацькі. 6) О. Маковей: 
Ярошенко. 7) І. Франко: Перехресні стежки. 8) О. Кобилянська: Царівна, Земля. 
9) Б. Лепкий: Мазепа (Від Полтави до Бендер). 

11 клас: Нове українське письменство — модерні напрямки. І. Франко — 
біографія; ліричні поезії (вибір); «Каменярі», «Мойсей»; вибір з оповідань; «Захар 
Беркут», «Boa Constrictor». 

Леся Українка — вибір з ліричної поезії. «Роберт Брюс», «Лісова пісня». 
Жіночий рух в Галичині. О. Кобилянська — вибір з новел. 

М. Коцюбинський: «П’ятизлотник», «Тіні забутих предків». 
В. Стефаник: «Вона, земля», «Сини». М. Черемшина, Б. Лепкий — вибір 

ліричних творів; уривки з повістей: «Мазепа», «Під тихий вечір». 
Література революційної доби. Стрілецька творчість (УСС). Вибрані 

твори О. Олеся, П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана, В. Сосюри, Ю. Клена, 
В. Підмогильного, Ю. Яновського, О. Вишні, Ю. Липи, Ф. Дудка, Н. Королевої, 
У. Самчука; драматичні твори М. Куліша. Сучасні письменники (вибір) 
і сучасний стан. 

Додаткова література: 1) У. Самчук «Юність Василя Шеремети», 
2) І. Багряний «Тигролови», 3) Ю. Яновський «Чотири шаблі», 4) Ф. Дудко 
«Чорторий», 5) Ю. Липа (вибір), 6) Д. Гуменна «Багато неба», 7) В. Липинський 
«На переломі», Б. Крупницький «Гетьман Пилип Орлик», Ф. Мелешко 
«Три покоління». 

 
Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: [316, c. 10–28]. 
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Додаток Ж 
 

Текст Ж.1 

 
Навчальна програма з історії для 8 класу включала наступні теми: 
1. Революція 1905 р. в Росії і її відгук на Україні. 
2. Західна Україна в часах першої світової війни. Головна Українська Рада. 
3. Українські Січові стрільці. 
4. Союз Визволення України. 
5. Загальна Українська Рада. 
6. Революція 1917 р. Українська Центральна Рада і її дії. 
7. Перший універсал. 
8. Становище України в листопаді 1917 р. Третій універсал і перший 

більшовицький наступ на Україну. 
9. Берестейській мир. 
10 Німецька армія в Україні і її конфлікт з Центральною Радою. 
11. Нова гетьманська держава в Україні під проводом гетьмана 

П. Скоропадського. 
12. Самостійність Західно-Української республіки. 
13. Напад поляків на ЗУНР і визвольні змагання західних українців. 
14. Організація Української галицької армії і армії УНР в Центральній 

Україні. 
15. Директорія і Симон Петлюра. 
16. Боротьба з поляками і більшовиками. 
17. Соборна Українська незалежна держава. 
18. Окупація більшовиками України. Мир у Ризі 18 березня 1921 р. Розподіл 

українських земель між окупантами. Занепад Української держави. 
19. Україна між двома світовими війнами. Визвольні змагання. 
20. Незалежність Закарпатської України і боротьба з мадярами. 
21. Друга світова війна і більшовицька окупація Галичини, Волині 

і Буковини. 
22. Українська дивізія «Галичина» і Українська повстанська армія 

в боротьбі з окупантом. 
23. Третя велика еміграція українців та її діаспора у вільному світі. 
24. Загальний огляд української культури  
 

Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: [316, c. 36–37]. 
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Текст Ж 2 

 

Навчальна програма з історії для 11 класу включала наступні теми: 
1.  Вибух першої світової війни і українська національно-політична орієнтація 

на східньо-українських, центральних землях та на західньо-українських 
землях. 

2.  Українські Січові стрільці. 
3.  Союз Визволення України. 
4.  Головна Українська Рада і Загальна Українська Рада. 
5.  Галичина під московською окупацією. 
6.  Революція в 1917 р. і її відгук на Україні. 
7.  Українська Центральна Рада і генеральний секретаріат. 
8.  Перший універсал і українсько-московські відносини. 
9.  Проголошення Української народньої республіки (Третій універсал). 
10.  Організація українських державних армій. 
11.  Політика України супроти західніх держав і навпаки. 
12.  Українсько-російська війна. 
13.  Більшовицький наступ на Україну. 
14.  Берестейський мир. 
15.  Конфлікт між Центральною Радою і німцями. 
16.  Гетьманський переворот на Україні, утворення нової гетьманської держави. 
17.  Зовнішня і внутрішня політика гетьманату. Збройні сили гетьманату. 
18.  Упадок гетьманату, його причини і наслідки. 
19.  Українська національна рада на західньо-українських землях. 
20.  Західна Українська народна республіка та її уряд. 
21.  Напад поляків на західні землі України. Бої за Львів і Галичину. 
22.  Створення УГА та її дії. 
23.  Директорія УНР і її внутрішня та зовнішня політика. 
24.  Українсько-большевицька війна. 
25.  Похід УГА на Київ, її відступ та розвал. 
26.  Кам’янецька доба. 
27.  Взаємини урядів УНР і ЗУНР. 
28. 28. Війна з військами генерала Дєнікіна. 
29.  Зимовий похід і доля УГА. Екзильний уряд ЗУНР і його політика. 
30.  УНР і Польща. Варшавський договір. 
31.  Польсько-українська війна з большевиками. 
32.  Остання фаза збройної боротьби з большевиками. Зимовий похід. 
33.  Доля українських армій і уряду УНР. 
34.  Рішення Ради амбасадорів і розподіл українських земель поміж 

окупантами. 
35.  Україна під большевиками (НЕП, українізація, колективізація, голод, 

знищення Української Церкви, культури, науки і освіти, «єжовщина», 
сталінська політика). 
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36.  Доля українського народу під окупаціями поляків, чехів, румунів та його 
боротьба проти окупантів. 

37.  Автономна Карпатська Україна і Карпато-Українська держава та її уряд. 
38.  Українська еміграція в світі між двома світовими війнами. 
39.  Україна під час другої світової війни. 
40.  Українська галицька дивізія в боротьбі проти московського большевизму. 
41.  УПА та її боротьба проти окупантів України. 
42.  Сьогоднішнє положення України під большевиками, її державний, 

національно-політичний, культурний і економічний стан. 
 
Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: [316, c. 39–40]. 
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Додаток З 

Підготовча класа 

Мета навчання — підготовка дитини до школи, а саме: відповідно до віку 
фізична, пізнавальна та психологічна підготовка, вироблення у дитини 
позитивного відношення до навчання і навчальних дій, сприяння фізичному 
і психічному розвиткові, привчити дитину до шкільної дисципліни, вироблення 
у дитини уміння співжиття та співдії в гурті й з гуртом,  дати початкові знання 
з релігії, рідної мови, культури, природи, покласти тривкі основи національної 
ідентичності. 

Предмети навчання: 
1) руханка і охорона здоров’я, 
2) релігія, 
3) українська мова, 
4) історія України в легендах і оповіданнях, 
5) спів і музика, 
6) малярство, 
1. елементи числення, деяких основних знань з природи, 
2. знання з будови і конструкції. 
 
Засоби навчання: 
1. молитва, релігійні пісні та розповіді, 
2. руханка, ігри й рухові забави, зокрема українські фолкльорні, 
3. казки й оповідання, 
4. розмови на різні теми, 
5. драматизація й інспірація казок, оповідань, ляльковий театр, 
6. словник української мови, вірші на пам’ять, 
7. спів, 
8. музика — слухання гри й дитяча оркестра, 
9. вправи з числення, 
10. покази й експерименти з ділянки природознавства для опанування 

термінів і явищ. 
Ручні зайняття: малювання, вирізання, ліплення, кольорування, 

моделювання. 
Виховні висліди: вміння співчувати і допомагати іншим дітям; вміння 

рахуватися з потребами інших дітей; вміння спільно бавитися з іншими дітьми; 
виховання у дітей любові до книжки, до читання; вміння рахуватися з виховними 
вимогами дорослих і дотримуватися дисципліни. 

Список книжок для дітей дошкільного віку: 
Т. Білецька. Бабусині казки. 
Л. Глібів. Байки. 
Б. Данилович. У дружньому колі. 
Р. Завадович. Пригоди гномика Ромтомтомика; Медовий Телесик. 
О. Іваненко. Лісові казочки. 



320 
 
 

Н. Мудрик-Мриц. По ягідки; Пригоди гордої киці. 
І. Наріжна. Як Панас на узліссі кізку пас; Казка про трьох ведмедиків. 
М. Погідний. Пригоди котика Мурчика. 
Л. Полтава: 3 лісу зайчики ішли; Слон по Африці ходив; Жук Щербачок. 
В. Радзикевич. Прилетіла зима біла. 
С. Риндик. Пригоди Сірка Клапоуха. 
І. Савицька. Три казочки; Незабудьки. 
Л. Храплива. Писанка українським дітям; Забавки Мартусі; Ростикова казка. 
М. Щербак. Віршована абетка. 
І. Шугай. Івасик Орлик; Привіт Україно тобі. 
М. Юркевич: Літо; Осінь; Зима; Проліски; Золоте павутиння; Срібна зірка. 
Е. Яворівський. Казка про шуліку. 
Л. Яцкевич. Мак та волошка. 
 
Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 

Джерело: [317, c. 6–8]. 
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Додаток И 

 

Теми для мовлення з щоденного життя: 
5 клас 

1. Наша родина (назви членів родини, їхнє зайняття, їхні розваги). 
2. Наша хата (назви кімнат, устаткування, прикрашення, праці виконувані 

дома, приладдя до цього). 
3. Моє тіло (назви частин тіла і їх функції). 
4. Мій одяг (частини одягу пристосовані до пір року, оказії, назви 

матеріалів, барв). 
5. Харчування (обговорення різних родів їжі, назви страв, городини, 

овочів, м’яса, приладдя у кухні, в їдальні, діалоги за столом, у крамниці, 
ресторані). 

6. Мій город (назви рослин, городовин, кущів, городове приладдя, праці 
в городі). 

7. Пори року (зміни в природі, назви дерев, виконувані праці зв’язані 
з порами року). 

8. Моє улюблене звірятко (назви домашніх звірят, спосіб піклування 
ними). 

6 клас 

1. Українська школа (назви устаткування, назви предметів навчання, 
обговорення чому ходимо до двох шкіл, чому вчимося двома мовами). 

2. Американська школа (назви предметів навчання, деякі терміни 
з математики, природознавства). 

3. Наші друзі (спроба характеристики). 
4. Майструємо (назви приладдя, способи вживання їх). 
5. Наше дозвілля (вакації, подорожі, прогулянки. за допомогою учнівських 

світлин, про зірок. споминів, денників). 
7 клас 

1. Наше місто (опис довкілля, в якім учні живуть, вулиці, парки, визначні 
будівлі, кількість населення, кількість українців, школи, театри, музеї). 

2. Українська громада (церква, школа, організації. їхня діяльність та участь 
учнів у ній). 

3. Приїзд моїх предків до Америки (спогади моєї бабусі, дідуся, розмови 
з батьками про їхні переживання у новому світі). 

4. Моя бібліотека (описати свою і батьків бібліотеку, спонукати розширити 
їх, упорядкувати і закаталогувати книжки, інші українські бібліотеки в громаді 
та українські відділи в публічних бібліотеках нашого міста). 

5. Спорт (роди спорту, назви ігор, визначні спортовці, мій улюблений рід 
спорту). 

8 клас 

1. Наша традиція (опис святкування релігійних і національних свят, 
активна участь учнів у них, як можна їх усучаснити). 
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2. Родинні свята (день народження, іменини, спосіб їх проведення, 
складання побажань, писання листа з побажаннями на різні нагоди, книжка — 
добрий дарунок). 

3. Родинне дерево (звідки походить мій рід, — опис села чи міста в Україні, 
спомин бабусі чи дідуся про рідну місцевість, їхніх предків, ЇХНІХ друзів). 

4. Українське мистецтво (пісня, музика, танці, малярство, різьба, вишивка, 
писанки, висвітлення фільму С. Новицького «Писанка і барани в дереві»). 

5. Нью-Йорк, або інше велико місто (опис, відвідини, огляд важливих 
культурних центрів, українських установ, їх життя і відмінність від нашої 
громади). 

6. Природа (назви звірів, рослин, дерев, опис прогулянки). 
9 клас 

1. Щоденне життя в Україні (на тлі світлин, прозірок, описів вражень 
відвідувачів — однолітків). 

2. Переслідування Церкви в Україні (Мучеництво Української 
Православної Церкви. Ліквідація Унії. Мучеництво єпископів, священиків 
та мирян. Патріарх Йосиф Сліпий). 

3. Спротив в Україні (важливіші постаті, акція еміграційної молоді в їх 
обороні, виготовлення альбому з вирізками з преси про дисидентів). 

4. Українська еміграція в діяспорі (причини еміґрації, українські поселення 
по різних країнах, порівняння еміграційної молоді та молоді в Україні, листування 
з українськими дітьми в інших країнах). 

5. Визначні українці (винахідники, учені, науковці, політики, успіхи 
молоді). 

6. Організації молоді (подібності організацій молоді, табори, писання 
звітів, писання листів з табору до батьків). 

10 клас 

1. Культурне життя еміграції (імпрези, виставки, концерти, театральні 
вистави, участь молоді в них, порівняння з культурним життям в Україні, діячі 
української культури, українська книжка і преса). 

2. Мати — перша вчителька української мови, головний чинник плекання 
української духовости (мати вчить перших слів по-українському, лагідно 
виправляє помилки, ввесь час старається розширити словарний запас родини, 
в шкільному віці дитини знаходить час на розмови, спонукує добрим прикладом 
читання книжок, нагороджує добрі осяги в українознавстві; лист із побажаннями 
на день матері). 

3. Українська родина (роля цілої родини в плеканні української мови 
й духовоети, в українській родині розговірною мовою є лиш українська мова, 
плекання українських традицій, в родині, звичка родинного читання вголос, 
наприклад перед сном, в часі довших подорожей автомобілем; писання листів 
до членів родини). 

4. Значення масової комунікації у світі (подорожі швидкими літаками 
зближують людей, дають можливість зрозуміти різні культури; телефон лучить 
людей, радіо й телевізія негайно інформують про життя інших людей). 
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5. Порозуміння між людьми (засоби порозуміння, шукаймо близьких 
контактів з українцями — ровесниками розходження між поколіннями 
та можливості їх зменшувати, контакти з нашими земляками, що переслідувані 
в Україні). 

6. Людина з великої букви (гуманність, порозуміння, допомога 
скривдженим, пожертви на добродійні та громадські організації). 

7. Українське шкільництво (школи в Україні, загрозлива русифікація: 
еміграційне шкільництво, українські високі школи в діяспорі, українські відділи 
в чужих високих школах, порівняння способу навчання в українських 
і американських школах). 

8. Знищення природи (значення гармонії між людиною і природою, 
близькість української людини до природи через віки, участь молоді в збереженні 
природи). 

11 клас 

1. Українська преса (щоденники, тижневики, журнали, неперіодичні 
видання, їхній рівень, можливості покращання, як молодь ними цікавиться, 
писання листів до редакцій, писання статтей, порівняння з пресою в Україні). 

2. Сміх — це здоров’я (гумор в українській літературі, гумов в українській 
пресі, особливо в журналах для молоді). 

3. Українці у фільмі (О. Довженко, С. Параджанов: «Тіні забутих предків», 
С. Новіцький: «Барани в дереві», «Писанка», інші). 

4. Творчість молоді (спроба написання творчих есе на зразках із збірки 
Контрасти, активна участь учнів у виданні шкільної газети, участь молоді 
в літературних конкурсах, театральний гурток у нашій школі, або участь 
в театральній групі, молоді малярі, музики, хористи). 

5. Ділова мова (написання звітів, протоколів, подання, прохання, подяки, 
урядових листів ведення гутірок, зборів). 

6. Українські наукові установи (продовження українознавчої освіти 
в університетах Америки й Канади; вакаційні курси в Українському Вільному 
Університеті з Мюнхені, Німеччина і в Українському Католицькому Університеті 
в Римі). 

12 клас 

1. Дискусії на літературні теми, творче писання, мистецьке читання, 
спроможність зрозуміти наукову мову, наприклад, енциклопедії, наукових 
журналів, участь у літературних вечорах, культурних імпрезах громади 
і обговорення їх, запрошення до школи визначних діячів української культури 
та гутірки з ними. 

2. Оцінення існуючих перекладів. Можна зробити спробу самостійних 
перекладів, наприклад матеріалів в американській пресі про українців, 
або перекладу оповідання на англійську мову. 

 
Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: [317, c. 18–21]. 
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Додаток К 

 
Список історичних дат і подій, які були запропоновані учням 

для ознайомлення у початкових класах для шкіл українознавства 

 
1. День Самостійності й Соборності (22 січня 1918 р. і 22 січня 1919 р.). 
2. 1 листопада — Листопадовий зрив — проголошення ЗУНР. 
3. День пам’яті героїв Крут (29 січня 1918 р.). 
4. День пам’яті героїв Базару (21 грудня 1921 р.). 
5. Шевченкові дні (9–10 березня 1814–1861 рр.). 
6. Роковини смерті С. Петлюри (25 травня 1926 р.). 
7. Роковини смерті Є. Коновальця (23 травня 1938 р.). 
8. Роковини смерті генерала Т. Чупринки-Шухевича. 
 

Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: [317, c. 36]. 
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Додаток Л 

 
Варіант програми навчання історії України у вищих класах  

(одинадцятикласова школа українознавства) 
(підготував д-р Ю. Гаєцький, директор школи українознавства в Чікаґо) 

ВИЩИЙ СТУПІНЬ 

VIІ клас 

КНЯЖІ ЧАСИ 

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА 

1. Вступ — назви України в минулому, географічне положення — доба 
неоліту (Трипілля). 

2. Анти. Слов’янські племена на Україні. 
3. Київ: мітичні перекази, св. Андрій, Кий, Шек та Хорив. 
4. Перші князі: Аскольд, Дир, Олег, Ігор. Варяги. 
5. Ольга. Святослав Завойовник. Походи на Схід й Південь. Печеніги. 
6. Володимир Великий. Хрещення України. 
7. Ярослав Мудрий. «Руська Правда». Зеніт Київської Держави. 
8. Соціяльні відносини Київської Держави: кляси, чужинецькі зв’язки, земельні 

поділи. 
9. Культура й освіта в Київській Державі. 
10. Володимир Мономах — боротьба з половцями. 
11. Княжі міжусобиці — децентралізація Київської Держави. 
12. Зріст північних земель Київської Держави: Суздальщина, Новгород, 

Смоленськ. Боротьба за Київ. 
13. Удільні князівства: Київ, Чернигів, Переяслав, Волинь, Галич, Тмуторокань, 

Турів тощо. 
14. Боротьба з степом — монголи, татари. 
15. Занепад Київської Держави й перехід на- слідства до Галицько-

Волинської Держави, Новгороду й Суздальщини. 
 
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА 

16. Галицькі та волинські князівства ХІ-ХІІ століть. 
17. Роман Галицький — початки Галицько- Волинської Держави. 
18. Король Данило — боротьба з мадярами й монголами. 
19. Князь Лев — зв’язки з західніми державами. 
20. Король Юрій. 
21. Устрій Галицько-Волинської Держави: февдалізм, бояри, церква, торгівля. 
22. Останні Романовичі. 
23. Кінець Галицько-Волинської Держави: Дедько й Опільський. 
24. Литовсько-Руська Держава: Витовт. Олельковичі в Києві. 
25. Устрій Литовсько-Руської Держави. Люблинська унія. 
26. Натиск Польщі на східно-українські землі. Боротьба з татарами. 
 
Додаток укладено автором. Джерело: [317, С. 38]. 
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Варіант програми навчання історії україни у вищих клясах 

Цей варіянт підготував д-р Б. Корчмарик,  
учитель Школи Українознавства в Трентоні, Н. Дж. 

(Дванадцятиклясова Школа Українознавства) 
 
IX клас (32 навч. годин) 
А. ДОІСТОРИЧНА ДОБА 

1. Найдавніші мешканці України. Трипільські племена та їх 
культура. Україна — прабатьківщина східніх слов’ян. Чужинецькі поселенці 
на Україні і їх вплив на життьові процеси тубільців. 

2. Союз антських — слов’янських племен; їх побут та релігія. Боротьба 
союзу східньо- слов’янських — праукраїнських племен з готами, гунами 
та аварами. 

3. Культурне, політичне і господарсько-економічне положення України 
в доісторичній добі. 

Б. ПОЧАТКИ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

1. Упадок союзу східнослов’янських — праукраїнських племен і мирний 

похід князя Кия на Царгород. 
2. Поворот Кия з Царгороду та заснування «матері руських городів» — 

Києва, розташованого на перехресті головних торговельних шляхів. 
3. Поновне об’єднання проукраїнських племен і утворення основного ядра 

першої слов’янської держави на Сході Європи під назвою Руси. 
Зріст могутности Київської Руси і боротьба з хозарами; воєнні походи 

Київської Руси на узбережжя Чорного Моря. 
Перші спроби нав’язання дипломатичних взаємовідносин Київських 

великих князів з іншими могутніми володарями тодішнього світу. 
Перший великий воєнний похід Київської Руси на Царгород. 
Наші сусіди: з півночі — угрофіни; з півдня — Візантія, болгари, мадяри; 

зі заходу — поляки; зі сходу — хозари. 
В. КИЇВСЬКА ІМПЕРІЯ 

1. Будівничі Київської Імперії: Олег, Ігор, Ольга — великі князі. 
Об’єднування східньо-слов’янських племен та формування руського 
(українського) народу. 
1. Поступове розширення природніх кордонів Київської Руси і початки 

перетворення її на Імперію. Взаємовідносини України з Візантією. 
2. Святослав Завойовник та його походи. 
3. Бояри-лицарі, їх ноша, зброя, військова організація. 
4. Володимир Великий — імператор. Воєнні походи і остаточне 

завершення процесу перетворення Київської держави на Імперію. Культура 
і побут дохристиянської України. 

5. Офіційне хрещення Київської Імперії та забезпечення її політичних 
аспірацій серед найбільших потуг тодішнього світу. Організація руської 
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(української) церкви, духовенства, освіти і шкільництва. Встановлення нового 
суспільно-політичного ладу, розвиток церковного будівництва та впровадження 
династичної системи. Великий зріст господарсько-економічного добробуту 
та биття монет. 

6. Ярослав Мудрий — імператор-цар: великий розквіт духової 
і матеріяльної культури в межах Київської Імперії та намагання західньо- 
европейських володарів нав’язати династичні споріднення з Київським 
імператорським престолом. Розвиток манастирів і письменства. Великий розвиток 
мистецтва та впровадження законодавства. 

7. Початки децентралізації земель Київської імперії та поступове 
обмеження політичних впливів Київського імператорського престола 
поза природніми кордонами Київської Руси. 

8. Поступовий вихід колоній Київської імперії з-під політичних впливів 
Київського імператорського престолу; великий зріст могутності Галицько-

Волинського князівства та зосередження життьових інтересів нашого народу 
майже повністю в природніх кордонах Руси-України. 

9. Східні кочовики і роля України-Руси, як заборола перед азійськими 
ордами; Монголо- татарська навала та остаточний упадок Київської імперії. 

Г. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КОРОЛІВСТВО 

1. Ярослав Осмомисл — князь, Роман Мстиславич — «самодержець всея 
Руси» або «цар». Данило Романович — князь-король. Великий розквіт культурно-
релігійного життя в межах Галицько-Волинського королівства та боротьба 
з наїзниками. Зв’язки із Заходом. 

2. Заснування Московського князівства і поступове зосередження життьових 
інтересів північно-східніх земель європейського Сходу в Москві. 

3. Галицько-Волинське королівство в боротьбі з польським наїзником. 
4. Занепад Галицько-Волинського королівства та поступовий перехід 

центральних земель сучасної України під політичну зверхність Литовських князів. 
5. Зосередження життьових інтересів нашого народу в межах Литовсько-

Руської держалн. Поновне культурно-релігійне та політичне піднесення Києва. 
Культурні впливи України на Литву. 

6. Зріст могутности Московського князівства та безпощадне нищення Києва 
за посередництвом татарських союзників. 

7. Боротьба українських магнатів за автономні права нашого народу 
в межах Литовсько-Руської держави під тиском Польського 
королівства. Люблінська унія та її наслідки. 

 
Х клас 

А. ПОЧАТКИ КОЗАЧЧИНИ 
1. Наступ Польщі на Україну та український спротив. 
2. Початки козаччини і татарське лихоліття. Запорізька Січ, організація, 

звичаї. 
3. Братства в Україні та їх роля в культурно-релігійному житті. 
4. Берестейська унія, її причинп та наслідки. 
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5. Перші козацькі війни. Петро Конашевич Сагайдачний. 
6. Україна перед Богданом Хмельницьким. 
Б. ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА 
1) Повстання Богдана Хмельницького, похід на Західні землі, війни 

з Польщею. 
1. Організація Держави. 
2. Зовнішня політика Богдана Хмельницького. 
3. Переяславська угода 1654 року та її наслідки. 
4. Історична роля Богдана Хмельницького. 
5. Державний устрій і суспільне життя в Козацько-Гетьманській Державі. 
В. ГЕТЬМАНЩИНА 

1. Іван Виговський: Гадяцька умова 1658 року та Конотоп. 
2. Поділ України: Правобережжя й Лівобережжя. 
3. Петро Дорошенко і союз з Туреччиною. 
4. Гетьман Іван Мазепа — внутрішня політика (меценат української 

культури), зовнішня політика, війна з Московщиною. Полтава. 
5. Пилип Орлик. Бендерська конституція. Еміграція. 
6. Малоросійська Колегія. Кирило Розумовський. Скасування 

Гетьманщини, зруйнування Запорізької Січі та їх наслідки. Громадський Устрій 
Гетьманщини. 

7. Гайдамаччина і Коліївщина. 
Г. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 

1. Україна під Москвою і австрійською окупаціями. 
2. Національне відродження Наддніпрянщини, Кирило-Методіївеьке 

Братство. «Основа» в Петербурзі. 
3. Національне відродження в Галичині. «Руська Трійця». Весна народів. 
4. Галичина — осередок національного руху. 
5. Знесення кріпацтва. Земства. Громади. 
6. Заборона українського письменства (Валуєвський і Ємський укази). 

Михайло Драго- манів. 
7. Микола Міхновський. Російська революція 1905/6 р. 
8. Україна перед 1-ою світовою війною. 
 
XI клас 

А. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 
1. Перша світова війна. Відродження українських збройних сил. Українські 

Січові Стрільці. Союз Визволення України. Головна Українська Рада і Загальна 
Українська Рада. 

2. Перший Універсал і українсько-московські взаємовідносини. 
3. Проголошення Української Народної Республіки (Третій Універсал). 
4. Політика України супроти західніх держав і навпаки. Берестейський 

мир. 
5. Гетьманський переворот. Директорія. Симон Петлюра. 
6. Перше листопада 1918 р. ЗУНР. Війни з Польщею і Москвою. 
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7. Варшавський і Ризький договори. 
1. Рішення Ради Амбасадорів і розподіл українських земель поміж 

окупантами. 
Б. МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ 

1) Україна між двома війнами. НЕП. Колективізація. Голод 1933 р. 
Політична діяльність українців під Польщею. УВО. ОУН. Буковина. Закарпаття. 

1. Карпатська Україна і її змагання до незалежности. 
В. УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 
1. Друга світова війна. Жорстока політика німців в Україні. 
2. Збройна боротьба українців з окупантами. Політичне становище України 

після Другої світової війни. 
3. Політична еміграція українців. Переселення. 
Г. СУЧАСНИЙ СТАН 

1. Стан народнього господарства в сучасній Україні. Економічна 
експлуатація України. 

2. Посилення наступу Москви: русифікація України через шкільництво, 
науку, армію, побутове життя, засоби масової комунікації. 

3. Зріст національного спротиву в Україні. В’ячеслав Чорновіл, Іван 
Дзюба, Іван Світличний. 

4. Українці у вільному світі. Організація культурного та політичного 
життя. Світовий Конгрес Вільних Українців. 

5. Українці у світі: ЗСА, Канада, Австралія, Південна Америка, Европа, 
Азія. 

6. Роль еміграції (молоді) у визволенні України. 
 
XII клас 

Загальне повторення матеріялу та підготовка до кінцевого іспиту. 
 

Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: [317, c. 40–42]. 
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Додаток М 

 

Розподіл навчального матеріялу з географії 

IV клас 

Засвоїти основну терміногію: 
а. Назви та вигляд домашніх та диких тварин в Україні. 
б. Назви та вигляди рослин, дерев. 
Для ефективного засвоєння матеріалу рекомендується вживати малюнки, 

світлини рослинного чи тваринного світу при рівночасному вивченні відповідних 
казок, оповідань, віршів, пісень. 

V клас 

Загальні відомості про краєвиди України 

а. Вигляд степу, низин, боліт, височин, гір. 
б. Розташування лісів та великих рік, озер, морів. 

VI клас 

Загальні відомості про головні історичні частини України: 
а. Назви та розташування важливих міст. 
б. Назви та географічне положення історичних земель України. 

VIІ клас 

Планета Земля 

Лекція 1. Основні відомості про землю, як одну з плянет: 
а). Всесвіт (космос). Сонячна система. 
б). Уявлення про Землю з найдавніших часів (уявлення про землю 

як плоский диск чи острів, який плаває в океані; уявлення про землю у формі кулі 
(філософ Піфагор), уявлення про Землю у формі епіліпсоїда (за часів Ньютона), 
уявлення про землю у формі геоїда. 

Лекція 2. Рухи землі та нахил земної осі. Пори року. Обертання Землі. Чергування 
дня і ночі, різниця в часі. 

Лекція 3. Зображення Землі на мапах. Основні відомості про мапи. 
Лекція 4. Географічна сітка та проекції мап. 
а). Меридіяни, їх визначення і застосування. 
б). Паралелі, їх визначення і застосування. 
в). Екватор. 
Лекція 5. Визначення географічного положення. 
а). Визначування географічних сторін світу на мапі, в природі. 
б). Полюси: північний, південний, географічний, магнетичний. 

Фізична географія 

Лекція 6–7. Загальне розуміння фізичної географії. 
а. Поодинокі галузі фізичної географії. 
б. Географічне положення етнографічної території України в Европі, 

у світі. 
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Лекція 8–10. Геоморфологія. 
а. Рухи земної кори. 
б. Вплив ерозії на краєвиди. Роди ерозії. 
в. Вплив обледеніння на краєвиди. 
Лекція 11–12. Рельєф України. 
а. Роди краєвидів: післяльодовиковий, ерозійно-яровий, прибережний, 

плитовий, Гранітний, гірський. 
б. Порівняння рельєфу України з рельєфом інших країн Европи та країн 

нового поселення українців. 
Лекція 13–21. Низини України. 
а. Загальна характеристика низин та їх розміщення на території України. 
б. Вивчення поодиноких низин: Підляшшя, Полісся, Придніпрянська 

або Лівобережна, Донецька, Причорноморська, Кримська, Приозівська, Долішньо-
Донська, Кубанська, Прикаспійська, Придністрянська, Закарпатська, Посяння. 

Лекція 22–27. Височини України: 
а. Загальна характеристика височин та їх розміщення на території України. 
б. Вивчення поодиноких височин: 
Холмська, Розточчя, Волинська, Подільська, Покутсько-Басарабська, 

Придніпрянська, Запорізька Гряда, Донецький Кряж, Приозівська. 
Лекція 28–32. Гори України: 
а Загальна характеристика гір та їх розміщення на території України. 
б. Українські Карпати, Кримські гори, український Кавказ. 

VIІI клас 

Фізична географія 

Лекція 1. Повторення опрацьованого матеріялу. 
Лекція 2–8. Геологія. 
а Загальні відомості про науку геології. 
б. Геологічні ери: 
Архейська, Протерозойська, Палеозойська, Мезозойська, Кайнозойська, 

Третинний і Четвертинний періоди. 
Лекція 9–13. Ґрунти України: 
а. Творення ґрунтів. 
б. Роди ґрунтів, їх характеристика і розміщення. 
Лекція 14–16. Гідрографія: 
а. Загальна характеристика гідрографії України. 
б. Головні ріки, їх басейни, водорозділи, морські сточшца. 
в. Характеристика українських рік. Лекція 17–18. Природні і штучні озера: 
а. Природні озера, їх характеристика та розміщення. 
б. Роди штучних озер: водозбірники, ставки саджавки. 
в. Мочарі, болота та їх розміщення. 
Лекція 19–20. Підземні води: 
а. Артезіянські криниці, підземні джерела. 
б. Мінеральні джерела. 
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Лекція 21–23. Моря. 
а. Характеристика Чорного моря. 
б. Характеристика Озівського і Каспійського морів. 
Лекція 24–25. Клімат: 
а. Загальні відомості про клімат та його складові елементи б. Чинники, 

які впливають на формування клімату України: географічне положення, близкість 
азійського континенту і моря. 

Лекція 26–27. Температура, атмосферичний тиск. 
а. Температура повітря, розміщення січневих і липневих температур. 
б. Атмосферичний тиск. Рух повітряних мас. Творення вітрів та їхнє значення. 
Лекція 28–29. Атмосферичні опади, погода в Україні. 
а. Формування атмосферичних опадів, їхня форма та кількість у відношенні 

до пір року і географічного положення. 
б. Кількість хмарних і соняшних днів у відношенні до пір року. 
Лекція 30–32. Кліматичні зони викликані підсонням України. 
а. Особливості цих зон та їх розміщення. 
б. Клімат і рослинний світ. 

X клас 

Лекція 1. Повторення опрацьованого матеріялу. 
Лекція 2–4. Природа України. 
а. Первісний тваринний і рослинний світ. 
б. Зміни, спричинені людиною та змінами підсоння. 
в. Теперішні природні зони в Україні: ліс, лісостеп, степ, серодньоморська 

і гірська рослинність. 
Лекція 5. Заповідники. 
а. Потреба збереження заповідників. 
б. Розміщення заповідників та їх кількість. 
Лекція 6. Економічна географія. 
Завдання економічної географії. 
Лекція 7–10. Сільське господарство. 
а. Землеробство: загальна характеристика; до І світової війни, міжвоєнний 

період, після II світовсї війни. 
б. Засівна площа, її використання та видатність, наводнення, меліорація, 

штучне угноєння, механізація. 
Лекція 11–12. Сільсько-господарські культури та їх розміщення. 
а. Зернові. 
б. Технічні. 
в. Кормові. 
Лекція 13. Городництво, садівництво-виноградництво. 
Лекція 14. Тваринництво. 
Лекція 15. Птахівництво, бджільництво. 
Лекція 16. Лісове господарство. 
а. Ліси їх роди та розміщення. 
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б. Неґативи лісової господарки, спричинені окупантами. 
Лекція 17–20. Природні багатства та їх розміщення. 
а. Копалини, руди. 
б. Неметалеві копалини. 
в. Горючі сланці. 
Лекція 21–27. Індустрія та її розміщення. 
а. Роди індустрії: важка, металюргійна, машинопобудівельна, будівельна, 

дереворобна, паперова, хемічна, електроенергетична та інші. 
б. Легка: харчова, текстильна, шкіряновзуттєва. 
Лекція 28. Економічні райони та їх політичне і господарське значення. 
Лекція 29–31. Транспорт. 
а. Значення шляхів в економічному і політичному секторі. 
б. Роди шляхів: дороги-автостради, залізничні, водні, повітряні, 

трубопроводи. 
Лекція 32. Торгівля. 
а. Внутрішня, зовнішня. 
б. Українська кооперація та її значення. 

XI клас 

Лекція 1. Повторення опрацьованого матеріялу. 
Лекція 2–5. Населення. 
а. Українці серед слов’янських народів. 
б. Склад населення України за національністю, віроісповіданням. 
в. Міське і сільське населення. 
Лекція 6. Рухи людности. 
а. Роди і причини еміґрації. 
б. Колонізація України окупантами. 
Лекція 7–9. Демографія. 
а. Приріст, смертність, вік населення. 
б. Переписи населення та їх фальшування окупаційними режимами. 
Лекція 10–11. Політична географія. 
а. Розуміння держави: етнографічна територія, державна. 
б. Склад населення: меншини, їх привілеї і обов’язки. Громадянство 

і національність. 
в. Форми влади. 
Лекція 12. Політичне становище України. 
Лекція 13. Наші сусіди та зміни кордонів. 
Лекція 14. Українські землі в історичному розвитку. 
Лекція 15. Україна після II Світової війни. 
а. Територіальні зміни. Українські землі поза УССР. 
б. Політичні зміни. 
в. Зміни в композиції населення. 
Лекція 16. Адміністративний поділ. 
Лекція 17. Україна і світ. 
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а. Геополітичний потенціял України. 
б. Дипломатичні зв’язки з іншими державами. 
Лекція 18. Українські поселення поза Батьківщиною. 
а. Причини українських поселень поза Батьківщиною. 
б. Українці — в Оовєтському Союзі, Західній Європі, Північній і Південній 

Америці, Австралії, Азії, Африці. 
в. Обов’язки українців на нових поселеннях супроти України. 
г. Громадські, політичні, наукові осягнення українців поза Батьківщиною. 
 
Для 12-тиклясових шкіл рекомендується, крім детального повторення 

матеріялу 10–11 кляси, присвятити увагу на додаткову лектуру, історію 
(опрацювання специфічних питань) і культуру. 
 
Програму г географії підготував Р. Дражньовський. 
 
Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: [317, С. 29–33]. 
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Додаток Н 

 

Шкільні підручники і додаткова література,  
рекомендована для навчання українських дітей  
у другому періоді підручникотворення в США 

 

1. Перша книжечка (Буквар). М. Матвійчука. 
2. Друга книжечка (читанка для 2 кляси). М. Матвійчука. 
3. Третя книжечка (читанка для 3 кляси). М. Матвійчука. 
4. Четверта книжечка (читанка для 4 кляси). М. Матвійчука. 
5. Шкільний співаник у двох частинах. Уклав Ф. Колесса. 
6. Початкова географія. С. Рудницький для народних шкіл 
7. Математика. Практичні поради з аритметики та геометрії І. Андрущенка. 
8. Пригоди Ромка Бомка. Я. Вільшенка. Веселі вірші з малюнками 

для добрих дітей. 
9. Мала історія України. І. Крипякевича. 
10. Малий Катехизм християнсько-католицької релігії. Уклав о. Іван 

Рудович. 
11. Християнсько-католицька наука віри в біблійних оповіданнях 

для дітей, о. С. Біленький. 
 

Навчальні посібники для вчителів: 
1. Методика правописних і словесних вправ з додатками: диктанти, 

зразки говірок і висловів. Практичний підручник для вчителів і кандидатів 
учительського знання. Уклав д-р Кость Кисілевський. 

2. Методичний підручник до навчання перших початків українського 
письма. Уклав М. Матвійчук. 

 
Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: [431, C. 4]. 
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Додаток П 

Текст П.1 

Шкільні підручники, рекомендовані  
для навчання українських дітей  

у третьому періоді підручникотворення в США 

 
1. Мово рідна — І. Корицький. Буквар і читанка. 
2. Нова початкова читанка для рідної школи — І. Шклянка. 
3. Граматика української мови — О. Панейко. 
4. Українська мова. ч. І. — Б. Романенчук. 
5. Українська мова. ч. II. — Б. Романенчук. 
6. Наголос — П. Ковалів. 
7. Нова історія України — І. Крип’якевич, М. Дольницький. 
8. Географія України — М. Дольницький. 
9. Четверта Читанка — М. Матвійчука. 
10. Українська мова для ІІ кл. — П. Миролюбний. 
11. Українська читанка для ІІІ р. навчання української мови — 

Б. Романенчук. 
12. Промені — Читанка з українознавства для V і VI кл. — В. Радзикевич, 

К. Кисілевськнй. 
13. Золоті ворота — Читанка для української молоді — М. Овчаренко. 
14. Граматика української мова для школи й самонавчання — 

К. Кисілевський. 
15. Українознавство в школі — програма й дидактика — К. Кисілевський. 
16. Історія української літератури. — В. Радзикевич. 
 

Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: Газета «Свобода», Jersey City, N.J. Ч. 230, 30 листопада 1955 р. С. 3. 
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Текст П.2 

Шкільні підручники і додаткова література,  
рекомендовані Шкільною Радою УККА в навчальних програмах  

для української мови, української літератури у 60-ті рр. 
 
 

ПОЧАТКОВИЙ СТУПІНЬ 
 

І рік навчання 

Матеріал для читання: а) Буквар. б) Перша книжечка — читанка. 
в) Короткі народні казки й байки. 

 
П рік навчання 

Матеріал для читання: а) Читанка для П року навчання. б) Б. Романенчук: 
Українська мова для П року навчання. 

 
III рік навчання 

Матеріал для читання: а) Читанка для III року навчання. б) Б. Романенчук: 
Українська мова для Ш року навчання. в) Народні перекази й легенди. 

 

IV рік навчання 

Матеріал для читання: а) Читанка для IV року навчання. б) Лектура. 
 
 

СЕРЕДНІЙ СТУПІНЬ 
 

V клас 

Матеріал для читання: К. Кисілевський: Читанка для V кляси (Шкільна 
Рада, 1958, Нью-Йорк-Філядельфія). 

Лектура: Б. Грінченко «Олеся»; А. Лотоцький «Ведмедівська попівна»; 
М. Погідний «Срібна гривня»; Н. Забіла «Чарівна хустинка». 

 
VІ клас 

Матеріал для читання: К. Кисілевський — Читанка для VI кляси (Шкільна 
Рада, 1958, Нью-йорк — Філядельфія). 

Лектура: І. Франко «Мій злочин»; М. Вовчок «Маруся» і «Козачка»; 
А. Чайківський «За сестрою» і інші за індивідуальним вибором; А. Кащенко 
«Козацька дитина» та інші за індивідуальним вибором. 

 
VII клас 

Матеріал для читання: М. Овчаренко — «Золоті Ворота». (Вид. Шкільна 
Рада УККА, 1959). 
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Лектура: «Слово о полку Ігореві»; «Поучення Володимира Мономаха 
дітям»; козацькі літописи; І. Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка»; 
Г. Артемовський «Пан та собака»; Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся». 

 
VIIІ клас 

Матеріал для читання: Вибір з українського письменництва. 
Тарас Шевченко — балади «Причинна», «Тополя». Погляди Шевченка 

на завдання поета: «Перебендя», «Думи мої», «Заповіт». Історичні поеми — 
«Гайдамаки». Суспільні та політичні поеми: «Наймичка», «Сон», «Кавказ». 
Драми — «Назар Стодоля». 

П. Куліш — «Чорна Рада» (короткий зміст). М. Вовчок — «Горпина», 
«Два сини», «Маруся». Л. Глібів — байки «Бджола та муха», «Лебідь, щука 
й рак», «Вовк та ягня», «Синиця», «Жаба й віл», «Вовк і кіт», «Два куми». 

Ю. Федькович — «Довбуш», І. Нечуй-Левицький — повість «Микола 
Джеря». 

І. Франко — оповідання «Боа констріктор». Повість «Борислав сміється». 
Поезії Франка. Поеми: «Каменярі», «Мойсей», збірка поезій — «Зів’яле листя». 
Дитячі твори «Лис Микита». 

Л. Українка — лірика «Контра спем сперо». Драматичні поеми: «Роберт 
Брюс», «Лісова пісня». 

О. Кобилянська — повість «Земля». М. Коцюбинський — повість «Фата 
Морґана». В. Стефаник — оповідання «Сини». 

Література революційної епохи. О. Олесь, П. Тичина, М. Куліш. 
 

 
ВИЩИЙ СТУПІНЬ 

 
IX клас 

1. Українська мова: Повторення і доповнення відомостей з фонетики 
й словотворення. 

2. Українська література: Українська народна творчість: Обрядові пісні: 
1) Календарного циклу (колядки, щедрівки, веснянки, гагілки, русальні, купальні, 
обжинкові. 2) Некалендарного циклу (весільні, похоронні голосіння, замовляння, 
колискові). Народні пісні, казки, приказки, биліни (Вибір). 

Поділ української літератури 

І доба. Уривки з «Поучення», Києво-Печерський патерик (уривки), 
Українські літописи (уривки). «Євшан зілля», «Слово про Ігорів похід». 

ІІ доба. І. Франко «Іван Вишенський». Козацькі літописи — Історія русів. 
Творчість українського філософа Г. Сковороди. 

ІІІ доба. І. Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка» (в уривках). 
П. Артемовський — «Пан та собака». Е. Гребінка — «Ведмежий суд». 

Додаткова лектура. 1) Ю. Опільський: «Іду на вас». 2) Ф. Дудко: 
«Стрибожа внука». 3) Ю. Тис: «Шляхами віків». 4) М. Гоголь: «Тарас Бульба». 
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5) М. Устиянович: «Месть верховинця». 6) Г. Квітка-Основ’яненко: 
«Перекотиполе». 

 

X клас 

1. Українська мова: Повторення і доповнення відомостей з флексії 
(іменник і дієслово). Поділ речення за змістом і формою. Складне речення. 

2. Українська література: 
а) Романтизм: А. Метлинський — уривки, Л. Боровиковський 

«Чорноморець». Г. Квітка (читання в уривках «Марусі»). 
б) Відродження в Галичині: М. Шашкевич (ліричні поезії, «Псальми 

Русланові»). Я. Головацький «Річка», М. Устиянович «Верховино», «Страсний 
четвер», А. Могильницький (уривки з поеми «Скит Манявський»). 

в) Т. Шевченко — «Кобзар». Балади («Причинна», «Тополя», «Лілея»). 
Історичні поеми («Гамалія», «Іван Підкова», «Іржавець», «Чернець»). Побутові 
поеми («Наймичка», «Невольник»). Суспільно-політичні поеми («Розрита 
могила», «Сон», «Кавказ», «Послання», «Заповіт»). Казематні поезії (вибір). 
Творчість на засланні (1847–1850), вибір думок і елегій. Поетична творчість 
Т. Шевченка — Повісті (фрагменти). Драматична творчість Т. Шевченка — 
«Назар Стодоля». 

П. Куліш — ліричні поезії (вибір). «Чорна Рада» (в уривках), «Орися». 
«Основа». 

Письменники 60-их років. М. Вовчок («Два сини», «Горпина», 
«Інститутка», «Сон», «Чумак»). Л. Глібів — (вибір з байок). О. Стороженко — 
«Матусине благословення». С. Руданський — вибір поезій — сміховинки. 

г) 60-ті роки в Галичині й Буковині: Ю. Федькович — вибір з поезій 
(«Жовнярські думи»), повісті й оповідання: («Люба згуба», «Опришок»). 

д) 70-ті роки: О. Конинський («Пепримирне»), І. Нечуй-Левицький 
(«Хмари», «Микола Джеря», в уривках), П. Мирний («Хіба ревуть воли …», 
в уривках), Б. Грінченко («Соняшний промінь»). Українська драма в 70–80 роках: 
Старицький — Кропивницький — Тобілевич — Грінченко. («Ой не ходи Грицю», 
«Степовий гість», «Хазяїн», «Суєта», «Маруся Богуславка»). 

Додаткова лектура. 1) П. Зайцев: життя Т. Шевченка (фрагменти); 
2) Н Лівицька-Холодна: «Шлях велетня»; 3) О. Стороженко: «Марко Проклятий»; 
4 І. Левицький: «Причепа»; 5) А. Свидницький: «Люборацькі»; 6) О. Маковей: 
«Ярошенко»; 7) І. Франко: «Перехресні стежки»; 8) О. Кобилянська: «Царівна», 
«Земля»; 9) Б. Лепкий: «Мазепа». 

 

XI клас 

1. Українська мова. Повторення відомостей з мови. Елементи діалектології. 
2. Українська література. І. Франко — ліричні поезії (вибір); «Каменярі», 

«Мойсей»; вибір з оповідань: «Захар Беркут», «Боа констріктор». Л. Українка — 
вибір з ліричної поезії. «Роберт Брюс», «Лісова пісня». О. Кобилянська — вибір 
з новел. М. Коцюбинський: «П’ятизлотник», «Тіні забутих предків». В. Стефаник: 
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«Вона, земля», «Сини». Б. Лепкий: вибір ліричних творів; «Мазепа», «Під тихий 
вечір» (уривки). 

Література революційної доби. Стрілецька творчість (УСО). Вибрані 
твори О. Олеся, П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана, В. Сосюри, Ю. Клена, 
В. Підмогильного, Ю. Яновського, О. Вишні, Ю. Липи, Ф. Дудка, Н. Королевої, 
У. Самчука. Сучасні письменники (вибір). 

Додаткова лектура: 1) У. Самчук: «Юність Василя ІІІеремети». 
2) І. Багряний: «Тигролови». 3) Ю. Яновський: «Чотири шаблі». 4) Ф. Дудко: 
«Чорторий». 5) Ю. Липа: «Нотатник» (вибір). 6) Д. Гуменна: «Багато неба». 
7) Оленко: «Зелені дні». 8) В. Липинський: «На переломі». 9) Б. Крупницький: 
«Гетьман Пилип Орлик». 10) Ф. Мелешко: «Три покоління». 

 
Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 

Джерело: [316]. 
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Текст П.3 

Список шкільних підручників,  
які затвердила Шкільна рада на 1967/68 навчальний рік  

для шкіл українознавства 

 
1. Новий Буквар і перша Читанка (з ілюстраціями). 
2. К. Кисілевський: Вивчаймо українську мову. Підручник для розмов. Середні 

і вищі кляси. — Н.-Й., 1966. 
3. Розрізна азбука і розрізні склади. 
4. К. Кисілевський: Правописні листки для II і вищих років навчання. 
5. К. Кисілевський: Вивчаймо українську мову, правописні і граматичні вправи 

для 4-го й 5-го років навчання. 
6. Б. Романенчук: Українська читанка для II року навчання української мови. 
7. Українська читанка для III р. 
8. Українська читанка для IV р. 
9. К. Кисілевський: Українська читанка для V р. 
10. К. Кисілевський: Українська читанка для VI р. 
11. М. Овчаренко: Українська читанка «Золоті Ворота». 
12. К. Кисілевський: Хрестоматія з української літератури для VIII і вищих років. 
13. В. Радзикевич: Історія української літератури. 
14. К. Кисілевський: Граматика української мови. 
15. В. Янів: Нарис української культури. 
16. І. Крип’якеннч: Історія України для V р. 
17. І. Крип’якевич, М. Дольницький: Історія України, нове видання з 

доповненням, від ред. д-ра П. Ісаєва. Ілюстрована, 256 c. 
18. М. Дольницький: Географія України (нове видання, з кольоровою фізичною 

картою України). 
19. Фізична карта України, 1:5 міл., кольорова. 
20. Е. Жарський: Географія — Природа України. 
21. Географічні зошити (контурні мапи України для вправ з «Додатком» 

до «Зошита»). 
22. Е. Жарськнй: Руханка, гри, забави. 

 
Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 

Джерело: [430, c. 4]. 
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 

Аналіз виховної функції шкільних підручників  
з навчання української мови третього періоду підручникотворення в США 

Назва підручника Уривки з вправ 

Романенчук Б. Укр
аїнська мова. 
Граматичні 
й правописні 
вправи. — Н-Й: 
Видавництво 
Шкільної Ради, 
1953. — Ч. 2. — 
96 с. 

На карту дивлюся і думкою лину — всю бачу велику 
країну мою… Як матір тебе я безмежно люблю! С. 6. 

А Дністер, так само, як найбільша ріка України Дніпро, 
впадає до Чорного моря. Чорне море, це українське море. 
С. 13. 

Наша рідна земля, Україна, складається з меншин 
частин, які мають свої окремі назви. Наприклад, землі, 
що лежать на правому березу Дніпра, люди називають 
Правобережжям, або Правобережною Україною… С. 14. 

Шануймо борців за волю України. С. 60. 
Вчися замолоду, не зазнаєш на старість голоду. 
Не капай другому ями, бо сам упадеш. С. 80. 
Молоді хлопці пішли в ліси і там створили своє військо, 

повстанську армію, яка обороняла Україну перед німцями, 
москалями й поляками. С. 89. 

Чесна людина щиро любить свій рідний край. С. 92. 

Кисілевський К. 
Граматика 
української мови 
для школи 
й самонавчання. — 
Видання Шкільної 
Ради УККА, 
1955. — 52 с. 

В місті Острозі на Волині була академія, заснована 
потомками київського княжого роду, князями Остозькими. 
В Острозі згуртувалось учене товариство, що видало 
Острозьку Біблію. С. 6. 

Найкращі вірші Тараса Шевченка, що їх поет написав 
на засланні. Скільки в них туги й чуття! С. 9. 

Свою Україну любить, за неї Господа молить. С. 43. 
У славному городі Києві є Золоті Ворота. С. 45. 

Кисілевський К. 
Вивчаймо 
українську мову! 
Початковий 
підручник 
для пізнання 
правописних 
і мовних явищ. — 
Н-Й Вид. Шкільної 
Ради УККА, 
1962. — Ч. І. — 
61 с. 

На Великдень на соломі проти сонця, діти гралися собі 
крашанками… (Т. Шевченко). С. 16. 

Ще за життя апостолів прийшов над Дніпро св. Андрій. 
Він прохав у Бога благословення для дніпрових гір. Такий 
був початок заложення Києва. С. 58. 

Христос воскрес! Радіє всяке створіння. Діти зеленню 
вбирають хрест… С. 59. 

За володіння Володимира прийняла Русь християнську 
віру. С. 60. 
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Назва підручника Уривки з вправ 

Соловей Д. Цікава 
граматика. Мовно-
граматичні ігри, 
загадки, 
скоромовки, вправи 
для науки і розваги. 
Нью-Йорк; 
Торонто : 
ОПДЛ. шкільні , 
1968. 80 с. 

І чужому научайтесь, — й свого не цурайтесь: бо хто 
матір забуває, того Бог карає (Т. Шевченко). С. 4. 

О слово рідне! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань, вгорі 
спинися. Осяй мій край і розлетися дощами студними 
над ним! (О. Олесь). С. 4. 

Добре роби — добре буде. С 43. 
Брехнею світ пройдеш, то назад не вернешся. С. 44. 
Найбільше й найдорожче добро в кожному народу — 

це його мова, ота жива схованка людського духу, його 
багата скарбниця… (П. Мирний). С. 54. 

Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічого 
не промовля рідне слово, — це людина без роду 
й племени… (В. Сухомлинський). С. 54. 

Мово моя чудова, як тебе не любити! В кожнім твоєму 
слові наше життя відбите (В. Твердохліб). С. 78. 

Кислиця Д. 
Граматика 
української мови. 
Фонетика 
і морфологія. 7-ме 
вид. Торонто : 
Видавництво 
«Нові дні», 1974. 
Ч. І. 128 с. 

Мово рідна, слово рідне! Хто вас забуває, той у грудях 
не серденько, а лиш камінь має (С. Воробкевич). С. 6. 

Всім серцем любить Україну свою, — і вічні ми будемо 
з нею (В. Сосюра). С. 32. 

На Аскольдовій могилі поховали їх — тридцять мучнів-
українців, славних молодих…(П. Тичина). С. 62. 

Блищить нитка далекого Дніпра, ще ближче, ще — 
ось і він, Дніпро, величний і древній, народна українська 
ріка! (Ю. Яновський). С. 67. 

Встане славна Мати-Україна, щаслива і вільна, 
від Кубані аж до Сяна-річки — одна нероздільна 
(І. Франко). С. 125. 

Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали 
(М. Коцюбинський). С. 126. 
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Назва підручника Уривки з вправ 

Кислиця Д. 
Граматика 
української мови. 
Синтакса. 2-ге вид. 
Торонто : 
Видавництво 
«Нові дні», 
1966. Ч. І. 88 с. 

Для чого ж я на світ родився, свою Україну любив? 
(Т. Шевченко). С. 6. 

Лінивий двічі ходить, скупий двічі платить (народна 
творчість). С. 9. 

Вільні співи, гучні, голосні, в ріднім краю я чути бажаю 
(Л. Українка). С. 14. 

Боже великий, єдиний, нам Україну храни (молитва 
за Україну). С. 38. 

Гей, хто з нами, не з рабами, хто стоптав ганебний страх, 
станьмо вкупі й за Вкраїну биймось, биймось до загину! 
(Б. Грінченко) С. 51. 

Який пастух, така й череда (народна творчість). С. 52. 
Не копай другому яму, бо сам у неї впадеш (народна 

творчість). С. 55. 

Бережний І. Україн
ська мова (збірник 
вправ із синтакси). 
Нью-Йрк : Видання 
Шкільної 
референтури УПЦ 
в США, 1975. 62 с. 

Нема на світі України, немає другого Дніпра 
(Т. Шевченко). С. 13. 

Учитеся, брати мої, думайте, читайте (Т. Шевченко). 
С. 20. 

Хай Господь пробачить тому, хто лихе каже. С. 26. 
Шануй батька й матір, щоб тобі добре жилося на землі. 

С. 32. 
Хто дбає той має. Хто високо літає, той низько сідає. 

Хто багато бажає, той мало має. С. 35. 
Тільки той досягає мети, хто іде. Тільки той, хто горить, 

не згоряє (О. Олесь). С. 35. 
Уперед за рідний край та волю, за пригноблений, окутий 

люд,… (П. Грабовський). С. 38. 
Хай живе Незалежна Соборна Україна! Слава Україні! 

С. 48. 
Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, 

для волі! (О. Олесь). С. 50. 
 

 

Систематизовано автором на основі джерел: [7; 156; 157; 162; 163; 334; 366]. 
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Додаток С 

Текст С.1 

Вірш української письменниці, педагога  
на еміграції Лесі Храпливої 

У травні 
 
Забіліли квітки при долині, 
Пишний травень на землю прийшов. 
Мати Божа у намітці синій 
Білу кужіль пряде на покров. 

 
Задивились малі Янголята, 
Як біжить срібний човник раз-враз, 
Як то тче полотно Божа Мати 
У весняний, у радісний час. 

 
Край престола стоять Янголята, 
Подають із веселки нитки 
І руками лілейними Мати 
На покрові гаптує квітки. 

 
Шиє квітку: то жовту, то синю, 
То червону, як лицарів кров, 
Щоб прийняту усю Україну 
Під свій матірний, чистий покров. 

 
 
Додаток укладено автором. Джерело: [323, c. 196]. 



346 
 
 

Текст С.2 

 
Гімни-молитви за український народ 

 

Молитва за вітчизну 

 
Боже великий, Творче всесвіту 
На нашу рідну землю поглянь, 
Ми були вірні Твому Завіту 
Вислухай Боже наших благань: 

Люд у кайданах, край у руїні, 
Навіть молитись ворог не дасть 
Боже великий, дай Україні 
Славу і силу, волю і власть. 

 
 

Боже, послухай благання 

 
Боже, послухай благання, 
Нищить неволя наш край. 
В єдності сила народу, 
Боже, нам єдність подай. 

Боже здійми з нас окови 
Не дай загинути в ярмі, 
Волю пішли Україні, 
Щастя і долі дай дні.  

 
 
 

 

Боже Великий, Єдиний 

 
Боже великий, єдиний, 
Нам Україну храни, 
Волі і світу промінням 
Ти її осіни. 
Світлом науки і знання 
Нас, дітей, просвіти, 
В чистій любові до краю 
Ти нас, Боже, зрости. 

Молимось, Боже єдиний, 
Нам Україну храни, 
Всі Свої ласки, щедроти 
Ти на люд наш зверни. 
Дай йому волю, дай йому долю, 
Дай доброго світа, 
Щастя дай, Боже, народу 
І многая, многая літа! 

 
Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: [278, с. 317–318]. 
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Додаток Т 

Таблиця Т.1 

Реалізація виховної функції підручників, рекомендованих для навчання в школах українознавства 
Шкільною радою УККА у третьому періоді підручникотворення в США* 

Назва шкільного 
підручника, 

читанки, 
хрестоматії 
(автор(и))** 

Виховання 
любові і пошани 

до України 
й українського 

народу 

Виховання 
любові 

до рідного краю, 
до природи 

Виховання любові 
до українських 

традицій 
і культури; 

виховання поваги 
до релігійних свят, 

ознайомлення 
з християнством 

Виховання 
поваги 

та інтересу 
до історії 
українців 

Моральне 
виховання учнів, 

формування 
етичних норм 

і гуманістичних 
ціннісних 
орієнтацій 

Виховання 
толерантності 

у міжнаціональн
их відносин; 

опора 
на життєвий 

досвід школярів 

К. Кисілевський. 
Українська 
читанка 
для V року 
навчання 
української мови. 
Нью-Йорк: Вид. 
Шкільної 
Ради при УККА, 
1958. 176 с. 

Які користі дає 
вам знання 
української мови 
в письмі і в слові? 
(С. 6); Чи багато 
знаєте віршів, 
в яких говориться 
про український 
патріотизм? (С. 8); 
Чим є родинний 
фотоальбом 
в нашому житті 
на чужині? 
(С. 86); Чому 
Шевченко 
засуджує 
Б. Хмельницького 
за переяславську 
раду? (С. 87); 
Чому вивчаємо 
вірші Шевченка? 
Що ми повинні 

Як називаються 
найвищі гірські 
пасма на Україні? 
Як називаються 
дві найбільші 
ріки, що пливуть 
через Україну? 
Які рослини 
збагачують 
Україні? (С. 30); 
Коли настає зима 
на Україні 
та в країні, де ми 
живемо? (С. 111); 
Як виглядає 
провесна 
на Україні 
та в країні, де ви 
живете? 
Коли починаєтьс
я календарна 
весна? (С. 150). 

Котра княгиня 
почала заводити 
християнську віру 
на Україні, 
а котрий князь 
довершив загальне 
хрещення? 
Яка стрілецька 
пісня найбільше 
вам подобається? 
Чи навчили ви кого 
співати українські 
пісні? (С. 87–88); 
Що знаєте 
про віфлеємську 
зорю? 
Що розуміємо 
під словом Месія? 
Чим є для Україні 
християнська віра? 
(С. 90); 
Що то є Святвечір? 

Якими 
прикметами 
визначається 
українська 
історія? (С. 6); 
Хто стояв на чолі 
трьох українських 
держав, 
тобто княжої, 
гетьманської 
та Української 
народної 
республіки? 
(С. 8); Які міста 
були колись 
столицями 
князівств? (С. 30); 
Котрі князі 
визначились 
в історії 
будівництва 
України та як? 

Що означають 
слова: «Бо хто 
матір забуває, 
того Бог карає?» 
Чому українцям 
не треба 
стидатися своєї 
мови, звичаїв, 
історії? 
Які книжки 
про Україну 
читали ви 
та як використали 
ви їх найкращі 
думки? (С. 6). 

Чи українці-
патріоти 
знаходять серед 
чужих признання 
за свої успіхи 
в різних ділянках 
життя 
й мистецтва? 
Котрих українців 
відзначено 
в останніх часах 
в Голівуді, 
Парижі, Брюсселі, 
Мельбурні? (С. 6); 
Скільки усіх 
українців у світі? 
Чим займаються 
українські 
іммігранти 
в нових країнах? 
(С. 30). 
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Назва шкільного 
підручника, 

читанки, 
хрестоматії 
(автор(и))** 

Виховання 
любові і пошани 

до України 
й українського 

народу 

Виховання 
любові 

до рідного краю, 
до природи 

Виховання любові 
до українських 

традицій 
і культури; 

виховання поваги 
до релігійних свят, 

ознайомлення 
з християнством 

Виховання 
поваги 

та інтересу 
до історії 
українців 

Моральне 
виховання учнів, 

формування 
етичних норм 

і гуманістичних 
ціннісних 
орієнтацій 

Виховання 
толерантності 

у міжнаціональн
их відносин; 

опора 
на життєвий 

досвід школярів 

знати 
про майбутність 
України? (С. 150). 

Що то є щедрівка? 
Як святкують у нас 
Маланку? (С. 111); 
Як святкуємо 
Великдень? 
(С. 150). 

Де був осередок 
козацького життя? 
Чим вславився 
гетьман 
Б. Хмельницький? 
(С. 88). 

В. Радзикевич, 
К. Кисілевський. 
Промені: читанка 
з українознавства 
для п’ятої 
й шостої кляси. 
Нью-Йорк: Вид. 
Шкільної 
Ради при УККА, 
1955. 231 с. 

Чому 
на Шевченківськи
х святах усі 
українці співають 
стоячи вірш 
Т. Шевченка 
«Заповіт»? Якими 
словами 
Шевченко вчив 
любити Україну? 
(С. 5); Чи тобі 
являються образи 
з рідного краю? 
Чи можеш уявити 
собі, як виглядає 
Україна? (С. 7); 
Що то значить: 
соборна, 
самостійна 
Україна? (С. 10); 
Як виглядає 

Які межі має 
Україна? 
Які гори, 
височини, низини 
находяться 
в Україні? 
Які головні міста 
в Україні? 
(5 назв) 
Де є Полісся, 
Волинь, Поділля, 
Донецький кряж, 
Крим? (С.9); 
Які роди трав, 
які ягоди росли 
на степу? (С. 15); 
Де то простягают
ься наші 
полонини? 
Що роблять 
гуцули 

Чому наші писанки 
та різьби 
подобаються 
чужинцям? 
Які роди вишивок 
знані тобі? (С. 33); 
Як відбулося 
хрещення Києва? 
До чого 
причинилося 
християнство 
в Україні? (С. 47); 
Котрі свята 
належать 
до різдвяного 
круга? 
Що то є Водохрещ
е? (С. 154); 
Як приготовлялася 
родина 
до святкування 

Хто був Богдан 
Хмельницький 
(С. 6); 
Коли засновано 
Київ? Яка була 
його історія? 
(С. 11); 
Як називалися 
перші наші князі? 
(С. 40); Які були 
початки 
християнства 
на Україні? 
Який був заповіт 
князя Ярослава 
Мудрого? (С. 47); 
Як змінилася доля 
України в часах 
російського 
царату 
та сьогодні? 

Як закінчується 
козацька дума 
«Озівські брати», 
та чого вона вчить 
нас? (С. 68); Чому 
вчить нас великий 
байкар Леонід 
Глібов? (С. 144); 
Які хвилини 
боротьби між 
совістю та злом 
зображує Франко 
своїм оповіданням 
«Мій злочин»? 
Чи то культурно 
мучити звірків 
або пташок? 
(С. 178); Чого 
вчать нас невдачі? 
Які приклади 
подають нам 

Що знаєш 
про невільництво 
в Америці? Чим 
воно подібне 
до кріпацтва? 
(С. 6); 
Як називаємо 
країну, що в часі 
нашого скитання 
прийняла нас 
з щирим серцем? 
Чому вона наша 
друга 
батьківщина? 
Чому називаємо 
З’єднені Держави 
Північної 
Америки 
демократичною 
республікою? 
(С. 10); Чому ми 



 

3
4
9
 

Назва шкільного 
підручника, 

читанки, 
хрестоматії 
(автор(и))** 

Виховання 
любові і пошани 

до України 
й українського 

народу 

Виховання 
любові 

до рідного краю, 
до природи 

Виховання любові 
до українських 

традицій 
і культури; 

виховання поваги 
до релігійних свят, 

ознайомлення 
з християнством 

Виховання 
поваги 

та інтересу 
до історії 
українців 

Моральне 
виховання учнів, 

формування 
етичних норм 

і гуманістичних 
ціннісних 
орієнтацій 

Виховання 
толерантності 

у міжнаціональн
их відносин; 

опора 
на життєвий 

досвід школярів 

прапор і герб 
України? 
Який є зміст 
українського 
гімну? Чому 
Україна 
називається 
нашою 
батьківщиною? 
Котрі міста були 
колись столицями 
князівств? 
Що лучить нас 
з Рідним Краєм? 
Яка наша віра? 
Як називається 
столиця 
Галичини, 
Буковини? (С. 29–
30). 

на полонинах? 
(С. 27); 
Як називаються 
дві найбільші 
ріки, що пливуть 
через Україну? 
Котрі ріки 
з України 
впадають 
до Висли, 
Дунаю? Які міста 
сьогодні 
найбільші 
в Україні? 
Які рослини 
збагачують 
Україну? 
Де найкращі 
краєвиди? (С. 29–
30); Які овочі 
бувають 
в Україні? 
Що роблять 
селяни восени? 
Які роди збіжжя 
знані в Україні? 
(С. 38). 

Святвечора? З чого 
складається кутя? 
(С. 161); 
Що то є Святвечір? 
Які звичаї 
зберігалися донині 
з давніх часів, 
що їх знає кожна 
українська сім’я? 
Про що співають 
в колядках? 
Що то є щедрівка? 
Чому Йордан 
належить 
до великих свят 
зимового циклу? 
(С. 169); 
Про що співають 
у веснянках? 
(С. 170); 
Як святкуємо 
Великдень? 
Як виглядає і яку 
має назву 
великодня булка? 
Як приготовляютьс
я люди 
до Христового 

Що діялося 
на Україні в часи, 
коли жив Тарас 
Шевченко? 
(С. 69); Чим був 
Острог ХVI-
XVII ст. для всієї 
України? Чим 
відзначилася 
Острозька 
академія? Хто був 
Петро 
Канишевич? 
(С. 75); Хто були 
Українські Січові 
Стрільці? (С. 89); 
Коли повстала 
перша держава 
та хто помагав її 
творити? 
Яка княгиня 
почала заводити 
християнську віру 
на Україні, 
а який князь 
довершив 
хрещення? Хто 
заложив Січ 

автори в цій 
книжці, де люди 
не зломлюються, 
але повторяють 
свої спроби 
і доходять 
так до успіху? 
Чи можемо 
надіятися на Божу 
поміч 
і заступництво 
Пречистої Діви, 
коли ми стаємо 
в обличчя життя? 
Як помагають 
друзі, одні одним? 
Що то є чеснота? 
Які чесноти 
повинні тобі 
присвічувати 
в житті? (С. 226–
227). 

називаємо 
Америку ( Канаду, 
Австралію, 
Аргентину) 
нашою другою 
батьківщиною? 
Скільки всіх 
українців у світі? 
Скільки раз більші 
від України ЗДА? 
Скільки українців 
живе в ЗДА 
і Канаді? Чим 
займаються 
українські 
іммігранти 
в нових країнах? 
В яких країнах 
живуть наші 
поселенці? (С. 30); 
Чи всі люди 
розуміють 
переселенця 
та як показують 
йому свою 
ввічливість? 
(С. 111); 
Як зустрічають 



 

3
5
0
 

Назва шкільного 
підручника, 

читанки, 
хрестоматії 
(автор(и))** 

Виховання 
любові і пошани 

до України 
й українського 

народу 

Виховання 
любові 

до рідного краю, 
до природи 

Виховання любові 
до українських 

традицій 
і культури; 

виховання поваги 
до релігійних свят, 

ознайомлення 
з християнством 

Виховання 
поваги 

та інтересу 
до історії 
українців 

Моральне 
виховання учнів, 

формування 
етичних норм 

і гуманістичних 
ціннісних 
орієнтацій 

Виховання 
толерантності 

у міжнаціональн
их відносин; 

опора 
на життєвий 

досвід школярів 

Воскресіння? 
Що то є Страсний 
четвер 
та як виглядає 
вечірня відправа 
в церквах? Чому 
Велика п’ятниця 
належить 
до великих свят? 
(С. 194). 

на Хортиці 
та укріпив її? 
Як жили козаки 
на Січі? Проти 
кого воювали 
козаки та чому? 
Проти кого 
воювали УСС-
и та чому? 
(С. 102–103). 

зимові свята 
на Україні 
та в ЗДА? (С. 169); 
Як виглядає 
провесна 
на Україні 
та в ЗДА? (С. 194); 
Чи ти належиш 
до Пласту? 
(С. 212). 

Четверта 
читанка / укладач 
Р. Ференцевич. 
Нью Йорк: 
Видання Шкільної 
ради, 1966. 152 с. 

Що є найбільшим 
добром 
для України? 
Чи можуть діти 
помогти Україні? 
(С. 4); 
Як громадяни 
шанують свої 
державні знаки? 
Які державні 
знаки маємо ми, 
українці? 
Який наш прапор 
і герб? (С. 35); 
Чому українські 
діти повинні 
шанувати важливі 

Як виглядає ліс 
восени? 
Де ростуть гриби, 
які є їх види? 
Чи діти можуть 
самі збирати 
гриби? (С. 12); 
Як виглядає 
бабине літо? 
(С. 14); 
Як виглядають 
весняні повені? 
Кому вони 
загрожують? 
(С. 78); Що треба 
знати дітям 
про вужів? 

 Де жив і творив 
свої найкращі 
твори Іван 
Франко? (С. 34); 
Яке було справжнє 
ім’я та прізвище 
Л. Українки? 
Де вона 
народилась? 
Які твори написала 
Леся Українка? 
(С. 53); 
Що означать слова: 
Він направду 
воскрес? (С. 71); 
Що означає 
воскресіння? 

В якому 
положенні була 
Україна в часи, 
коли жив поет 
Тарас Шевченко? 
(С. 21); Хто 
воював 
у Карпатах? Кого 
обороняла УПА? 
(С. 50); Як жив 
князь Володимир 
Мономах 
у молодому віці? 
(С. 124); 
Де є город Львів? 
Хто заснував 
це княже місто? 

Що гарного 
можна прочитати 
в книжці? (С. 10); 
Що то значить 
демократія і де її 
визнають? (С. 52); 
Як треба виявляти 
тепер свою любов 
до України, за яку 
загинули тисячі 
українських 
вояків? (С. 69) 

Котрі місяці 
найкращі 
в Америці? 
(С. 10); 
Яким спортом 
займаєшся? 
Яка користь 
із спорту 
для здоров’я? Хто 
з вас учиться 
плавати? Хто 
вже вміє їздити 
на велосипеді? 
Хто вміє керувати 
човном? (С. 37). 
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Назва шкільного 
підручника, 

читанки, 
хрестоматії 
(автор(и))** 
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з християнством 
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у міжнаціональн
их відносин; 

опора 
на життєвий 

досвід школярів 

події з історії? 
Що було в нашій 
історії 
найважливіше? 
(С. 52). 

(С. 82); Котрі 
українські ріки 
впливають 
в Чорне море? 
(С. 124). 

(С. 73). Чому Данило 
назвав його так? 
Чим є Львів 
для України? 
(С. 121–122). 

М. Дейко. Рідний 
край: читанка-
підручник 
для третього року 
навчання 
з мовними 
та граматичними 
вправами 
й українсько-
англійським 
словником 
Австралія; Англія: 
Видавництво 
«Рідна мова», 
1968. 160 с. 

Чому українці 
так шанують 
Тараса Шевченка? 
За що боровся 
Шевченко? 
Які вірші 
Шевченка ти 
знаєш напам’ять? 
(С. 57); Як зветься 
наша 
Батьківщина? 
Чому ми 
називаємо 
Україну нашою 
Батьківщиною? 
Чи змагаються 
тепер українці 
за волю України? 
(С. 80–81); 
Яка країна 
для українців 
найкраща в світі? 

В якій п’єсі 
описала 
Л. Українка 
природу Волині? 
(С. 37); Назвіть 
весняні місяці 
в Україні? 
(С. 47); Покажи 
на мапі південь, 
північ, захід 
і схід України? 
Які річки 
в Україні ми 
знаємо? 
Що росте 
в степах 
України? 
Де є ліси 
в Україні? 
Які головні міста 
в Україні? (С. 81) 

Як святкували 
в Україні Різдво 
в селі? 
Коли починалися 
Різдвяні свята? 
Кому діти носили 
«вечерю»? (С. 40); 
Як виглядав стіл 
на Святвечір? 
Коли ходили 
колядувати 
колядники? (С. 41); 
Чи довго 
готуються українці 
до Великодніх 
Свят? (С. 61); Хто 
охрестив 
український 
народ? (С. 85). 

Як зветься 
столиця 
України?Коли і 
хто заснув Київ? 
(С. 83); 
Коли утворилася 
Українська 
Держава? Яких 
українських 
князів ми знаємо? 
Коли Україна 
боролася 
за незалежність 
у двадцятому 
столітті? 
Як Московщина 
знову покорила 
собі Україну 
та інші народи 
50 років тому? 
Чи боролася 
Україна 

Чи багато 
українських 
книжок у твоїй 
книгозбірні? 
Чи часто їх 
читаєш? (С. 13); 
Чи виконує твоя 
родина старі 
українські звичаї? 
(С. 42); Що сказав 
Апостол Андрій 
Первозваний 
своїм учням? 
(С. 83). 

Коли починається 
шкільний рік 
в Україні? 
Коли в Україні 
літні вакації? 
(С. 28); 
Чи фарбував ти 
коли небудь 
крашанки? Хто 
в твоїй родині 
вміє робити 
писанки? (С. 63); 
Як зветься 
та країна, де ти 
тепер живеш? 
Як зветься 
столиця цієї 
країни? (С. 83); 
Чи були твої 
батьки в Києві? 
Чи хотів би 
побачити Київ? 
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Виховання любові 
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традицій 
і культури; 

виховання поваги 
до релігійних свят, 

ознайомлення 
з християнством 

Виховання 
поваги 
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до історії 
українців 
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Скільки українців 
в Україні? 
За що змагаються 
українці? (С. 86). 

за незалежність 
під час Другої 
світової війни? 
(С. 89). 

Чого люди 
з інших країн 
приїжджають 
до Києва? (С. 84). 

К. Кисілевський. 
Хрестоматія 
з української 
літератури 
для шкіл і курсів 
українознавства. 
Вид. 2-ге доп. 
Нью Йорк: 
Видання Шкільної 
ради УККА, 1962. 
272 с. 

Як називається 
почуття любові 
до України? Хто 
з поетів говорить 
про патріотизм? 
(С. 107); Подайте 
характеристику 
поетів, борців 
за волю України 
(Ю. Клен, 
Б. Кравець, 
Р. Купчинський, 
Є. Маланюк, 
О. Ольжич, 
О. Теліга)? 
Які ідеї виявлені 
у віршах борців? 
(С. 235). 

Що розбуджують 
у Мавки 
з «Лісової пісні» 
Л. Українки 
веснянки? 
(С. 18). 

Яких богів 
прославляли наші 
предки? (С. 4); 
Які вам відомі 
стародавні народні 
звичаї й обряди? 
Чи бачили ви 
забави й ворожіння 
на св. Андрія? 
(С. 5); 
Про що оповідають 
наші колядки 
та щедрівки? 
Які звичаї, обряди, 
пісні нагадують 
нам світогляд 
наших предків? 
(С. 14); 
Про що співають 
купальні пісні 
(С. 20); Що знаєте 
про нашу 
трипільську 

Хто був Іларіон, 
що проповідував 
в річницю смерти 
князя 
Володимира? 
(С. 32); 
Що збереглося 
у нашім побуті 
з середньовічних 
драм 
та лялькового 
театру? (С. 63); 
Чому Галичина 
завдячує 
М. Шашкевичу 
свою українську 
духовність? 
Які були ідеї 
«Руської Трійці»? 
(С. 82); 
Як зобразив 
Шевченко у поемі 
«Сон» російський 

Які казки знані 
вам з попередніх 
літ? Які герої 
виступають 
у них? Які їх 
фантастичні дії 
та характери? 
(С. 18–19); 
Які вказівки дав 
князь Володимир 
Мономах своїм 
наслідникам? 
Які були його 
моральні 
напрямні? (С. 34); 
Які питання 
порушують 
сучасні 
письменники 
та що вас 
найбільше 
цікавить у їх 
творах? (С. 266). 

Чи знаєте 
про італійські 
сонети поетів 
Петрарки, Данте, 
англійські сонети 
Шекспіра? 
Що скажете 
про Франковий 
сонет «Народна 
пісня»? (С. 10); 
Чи знаєте 
про стародавні 
звичаї інших 
народів? Які були 
звичаї в Греції 
та в Римі, 
або в Єгипті, 
після смерті 
господарів? 
(С. 25); Як можна 
охарактеризуватив
вірші Т. Осмачки, 
В. Барки і інших 
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Виховання 
толерантності 
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культуру? (С. 260). уряд і чому? 
(С. 97). 

поетів-емігрантів? 
(С. 235). 

Янів В. Нарис 
української 
культури. Вид. 2-
ге скор. Нью 
Йорк: Видання 
Шкільної 
ради УККА, 1961. 
96 с. 

Яке значення має 
культура 
для народу? 
(С. 10); Яка була 
роль українського 
театру 
для пробудження 
національної 
свідомості? 
(С. 81). 

 Що розуміємо 
під культурою? 
(С. 10); Чому треба 
зберігати народний 
одяг? (С. 24); 
Які знаєте народні 
звичаї? (С. 35); 
Які знаєте 
найдавніші 
пам’ятки церковної 
різьби в Україні? 
Яким різьбарям 
ХІХ ст. завдячуємо 
поворот 
до українського 
мистецтва? (С. 52); 
Як розвивалось 
музичне мистецтво 
в давній Україні? 
Які українські 
композитори 
спричинилися 
до розвитку 
музичного 
мистецтва? (С. 74); 

Чому більшовики 
намагаються 
нищити народні 
звичаї? (С. 35); 
Де і чому 
поширилося 
українське 
малярство 
в ХV ст.? (С. 62); 
В чому 
проявилася 
небезпека 
царської Росії 
для українського 
мистецтва? Чим 
небезпечний 
сучасний 
російський режим 
для українського 
мистецтва? 
(С. 68); Яке було 
значення 
української науки 
в ХІХ ст.? 
Де постали перші 

Чому прийняття 
християнства 
спричинилося 
до пожвавлення 
духового життя 
в Україні? (С. 94). 

Де зосередилася 
вільна українська 
наукова праця між 
двома світовими 
війнами? 
Яка з існуючих 
на еміграції 
наукових установ 
є найстаріша і чим 
причинилася вона 
до розвитку 
української науки 
(С. 94). 
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ціннісних 
орієнтацій 
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Коли і чому 
розвивалося 
українське 
театральне 
мистецтво 
найбільше? Хто 
такий Лесь Курбас 
і що він зробив 
для театрального 
мистецтва (С. 81). 

університети 
в Україні? 
Як ставився 
царський 
і як ставився 
більшовицький 
режим 
до української 
науки? (С. 94). 

Рудницький С. 
Початкова 
географія 
України / Ред. 
Б. Романенчук. 
Вид. 3-тє попр. і 
пошир. 
Філадельфія: 
Видавництво 
«Київ», 1961. 
216 с. 

Чому треба нам 
завжди та всюди 
вживати рідну 
мову? (С. 70). 

Що таке 
півострів, ріг, 
острів, коса? 
(С. 21); Які ріки є 
на Волині? 
На Слобожанські
й височині? 
(С. 41); 
Які зернові 
рослини сіють 
в Україні? 
Де росте 
виноград 
в Україні (С. 84). 

Визначить 
на етнографічній 
карті України 
простір, де живуть 
українці. З якими 
народами межують 
українці 
на південному 
заході, в Карпатах, 
на заході, 
північному заході, 
півночі, сході, 
південному сході? 
(С. 119). 

Чому москалі 
забороняли 
друкувати 
українські 
книжки? (С. 70).  

Які домашні 
тварини знаєте? 
(С. 58). 

Яких знаєте 
людей іншої раси 
(С. 61); Де в світі 
живуть українці? 
(С. 119). 

Черняк Н. 

Історія України. 
Княжа доба. 

Як в давні часи 
називали Україну? 
(С. 26); З яких 

Як виглядали 
землі, на яких 
жили наші 

Яка була віра 
слов’ян? Які свята 
справляли 

Як називалися 
наші предки, що 
мали свою 

Що доброго 
зробила княгиня 
Ольга 

З якої країни 
прийняли ми 
христову віру? 
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Нью-Йорк: Вид. 
Шкільної 
Ради при УККА, 
1975.Ч. 1. 77 с. 

племен постав 
український 
народ? (С. 61). 

предки слов’яни? 
Яку користь мали 
слов’яни з лісу? 
(С. 7); 
Як виглядав 
степ? 
Які багатства мав 
степ? (С. 13); 
Яке значення 
мали ріки 
Прип’ять і Десна 
для розвитку 
Києва? (С. 19); 
Над якою рікою 
лежить Галич? 
(С. 65). 

слов’яни? (С. 10–
11); Як відбувалося 
хрещення киян, 
і в якому році 
це сталося? Хто 
наказав збудувати 
Десятинну церкву? 
Чому вона 
так називалася? 
Звідки прийшло 
до нас письмо? 
(С. 44–45); 
Який монастир 
повстав біля Києва 
за часів Ярослава? 
(С. 52). 

державу від IV-го 
до VІІ-го ст. 
по Христі? (С. 14); 
Куди ходив князь 
Ігор походом? 
(С. 36); Назви 
трьох князів, 
що панували 
по черзі в Києві 
після Ярослава 
Мудрого? (С. 55); 
Де продовжувалос
я державне життя 
українського 
народу 
після зруйнування 
Києва татарами? 
(С. 70). 

для України? 
Чому князя 
Святослава 
називаємо 
великим лицарем? 
(С. 37); 
Що наказував 
князь Ярослав 
Мудрий своїм 
синам, умираючи? 
(С. 55). 

(С. 44); Чому 
Ярослава Мудрого 
називали тестем 
Європи? Назви дві 
дочки Ярослава, 
і за кого вони 
вийшли заміж? 
(С. 52). 

 

* Наповненість змісту підручника виховним компонентам національного спрямування ми показуємо 
через запитання, які були розміщені автором (ми) після кожного тексту для закріплення знань учнів. 

** Якщо підручник, був розроблений колективом науковців, педагогами-практиками, їх авторство могли 
не вказувати. 

Систематизовано автором на основі джерел: [109; 161; 323; 344; 399; 425; 426; 443]. 
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Додаток У 

 

Шкільні підручники 2012–2013 навчальний рік,  
які рекомендованні при навчанні в школі українознавства ім. Т. Шевченка  

при Українському православному соборі св. Володимира  
м. Парма, шт. Огайо 

Садочок 1 (3 роки) 

1. Будна Н., Шост Н. Стежка у світ: Зошит для розвитку уваги, пам’яті, 
мислення. Перша молодша група. Частина 1. 

2. Будна Н., Шост Н. Стежка у світ: Зошит для розвитку уваги, пам’яті, 
мислення. Перша молодша група. Частина 2. 

Садочок 2 (4 роки) 

3. Будна Н., Шост Н. Стежка у світ: Зошит для розвитку уваги, пам’яті, 
мислення. Друга молодша група. Частина 1. 

4. Будна Н., Шост Н. Стежка у світ: Зошит для розвитку уваги, пам’яті, 
мислення. Друга молодша група. Частина 2. 

5. Шост Н. Математика. Зошит для розвитку дрібної моторики руки: 
Середня група. 

6. Походжай Н., Цікава математика. Навчальний посібник 
для підготовки дітей до школи. — Тернопіль: Навчальна книга. — Богдан. 

 

Підготовчий клас 

1. Будна Н., Шост Н. Цікава грамота. Зошит з навчання грамоти 
для підготовчих груп. — Тернопіль: Навчальна книга. — Богдан. 

2. Будна Н., Шост Н. Цікава читанка. Зошит для підготовки дитини 
до школи. 4–5 років. 

3. Будна Т. Перша книга дошколярика. Рідна мова. — Тернопіль: 
Навчальна книга. — Богдан. 

4. Беденко М. Серія „Вчимося без нудьги”. Логічні задачі 
для дошкільнят. Зошит. Старша група. — Т: Навчальна книга. — Богдан, 2009. 

5. Шост Н. Письмо. Зошит для розвитку дрібної моторики руки: Старша 
група. — Т: Навчальна книга. — Богдан, 2009. 

6. Клід І. Математика для малят. — Т: Навчальна книга. — Богдан, 2009. 
7. Зошит у косу лінійку (1). 

 

Перший клас 

1. Вашуленко М., Скрипченко Н. Буквар: Підручник для 1-го класу. — 
К.: Освіта, 2005, зі змінами. 

2. Федієнко В. Першокласні прописи з чарівними сторінками 
для першокласників за букварем Вашуленко М., Скрипченко Н. (у двох частинах). 
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3. Пізнаваймо. Катехизм для 1 кл. 
4. Зошит у косу лінійку (2). 
5. Денник. 

 

Другий клас 

1. Будна Н., Головко З. Післябукварна читанка. — Тернопіль: Навчальна 
книга. — Богдан. 2006. 

2. Білецька М., Василенко М. Рідна мова (2). Частина 1. — К.: Освіта. 
2006. 

3. Будна Н., Головко З., Майхрук М. Я і Україна. Навколишній світ і я. 
Підручник. 1 клас. — Тернопіль: Навчальна книга. — Богдан, 2003. 

4. Будна Н., Головко З., Заяць Я. Я і Україна. Робочий зошит. 1 клас. — 
Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. 

5. Вчимося добирати слова: Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 
2 клас. Наталія Будна. 

6. Будна Н. Вчимося складати речення: Зошит з розвитку зв’язного 
мовлення. 2 клас. 

7. Гемзюк О., Тітченко О. Рідна мова. Пишу правильно. 2 клас. 
8. Життя. Катехизм для 2 кл. 
9. Зошит у косу лінійку (2). 
10. Денник. 

 

Третій клас 

1. Савченко О. Читанка (2). Частина 1. — К.: Освіта. 2006. 
2. Савченко О. Читанка (2). Частина 2. — К.: Освіта. 2006. 
3. Будна Н., Головко З. Робочий зошит для уроків читання (із вкладкою). 

2 клас. 
4. Білецька М., Василенко М. Рідна мова (2). Частина 2. — К.: Освіта. 

2006. 
5. Будна Н., Головко З. Я і Україна. Робочий зошит. 2 клас. —Тернопіль: 

Навчальна книга. — Богдан, 2007. 
6. Вчимося описувати: Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 2 клас. 

Наталія Будна. 
7. Будна Н. Вчимося переказувати: Зошит з розвитку зв’язного 

мовлення. 2 клас. 
8. Будна Н., Головко З., Рябова С. Говоримо. Читаємо. Пишемо. 2 клас. 

Зошит з розвитку зв’язного мовлення + ВКЛАДКА. 
9. Разом. Катехизм для 3 кл. 
10. Зошит у косу лінійку (2). 
11. Денник. 

 

Четвертий клас 

1. Савченко О. Читанка (3). Частина 1. — К.: Освіта. 2004. 
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2. Савченко О. Читанка (3). Частина 2. — К.: Освіта. 2004. 
3. Будна Н., Головко З., Заброцька С. Робочий зошит для уроків читання 

(із вкладкою). 3 клас. 
4. Вашуленко М., Мельничайко О. Рідна мова (3). Частина 1. — К.: 

Освіта. 2007. 
5. Будна Н., Головко З. Я і Україна. Зошит з громадянської освіти. 

3 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. 
6. Будна Н. Переказуємо: Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 3 клас. 
7. Будна Н., Рябова С. Говоримо. Читаємо. Пишемо. 3 клас. Зошит 

з розвитку зв’язного мовлення + ВКЛАДКА. 
8. Гемзюк О., Тітченко О. Рідна мова. Пишу правильно. 3 клас. 
9. Обіцяння. Катехизм для 4 кл. 
10. Зошит у косу лінійку (2). 
11. Денник. 

 

П’ятий клас 

1. Савченко О. Читанка (4). Частина 1. — К.: Освіта. 2006. 
2. Савченко О. Читанка (4). Частина 2. — К.: Освіта. 2007. 
3. Будна Н., Головко З., Чорненька І. Робочий зошит для уроків читання. 

4 клас. 
4. Вашуленко М., Мельничайко О. Рідна мова: Підручник для 3 класу. Ч. 

IІ. — К.: Освіта, 2007. 
5. Будна Н. Розповідаємо: Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 3 клас. 
6. Будна Н. Описуємо: Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 3 клас. 
7. Будна Н. Міркуємо: Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 3 клас. 
8. Мисан В. „Вступ до історії України” 5. — К.: Генеза, 2006. 
9. Атлас з історії України. (5). — К.: Інститут передових технологій, 

2004. 
10. Ділення. Катехизм для 5 кл. 
11. Денник. 

 

Шостий клас 

1. Мовчан Р. Українська література”5 кл. — К.: Генеза, 2007. 
2. Кулакова Н., Федоренко Є. Граматика української мови. Вправи 

до Граматики Кислиці Д., Ч. 1. — Н.-Й.: Шкільна рада, 2000. 
3. Граматика української мови в таблицях і схемах. — К: ВП Логос-М, 

2008. 
4. Будна Н. Висловлюємо думки і почуття: Зошит з розвитку зв’язного 

мовлення. 4 клас. 
5. Будна Н. Говоримо — чуємо, читаємо — пишемо: Зошит з розвитку 

зв’язного мовлення. 4 клас. 
6. Будна Н. Багатство слова: Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 

4 клас. 
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7. Мисан В. Вступ до історії України 5. — К.: Генеза, 2006. 
8. Україна. Історичний атлас (5). — К.: Мапа, 2002. 
9. Відповідь. Катехизм для 6 кл. 
10. Денник. 
*Навчальні посібники з попереднього класу. 
 

Сьомий клас 

1. Мовчан Р. Українська література 6 кл. — К.: Генеза, 2007. 
2. Кислиця Д. Граматика української мови, ч. 1 (фонетика 

і морфологія). — Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 
3. Черняк Н. „Княжа доба”. — Н.-Й.: Шкільна рада, 2003. 
4. Україна. Історичний атлас (5). — К.: Мапа, 2002. 
5. Мірчук І. Культура України (1). — Н.-Й.: Шкільна рада, 2004. 
6. Масляк П. Географія України. — Н. Й.: Шкільна рада, 2003. 
7. Я і Україна. Атлас для четвертого класу. — К.: Інститут передових 

технологій, 2008. 
8. Географія України. Атлас для 8–9 класів. — К.: Інститут передових 

технологій, 2007. 
9. Денник. 
*Навчальні посібники з попереднього класу. 
 

Восьмий клас 
1. Радзикевич В. Історія української літератури для вищих кляс. — Н.-

Й.: Шкільна рада, 1983. 
2. Кисілевський К. Хрестоматія з української літератури, для вищих кляс 

(до ХХ ст.). — Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 
3. Черняк Н. Козацька доба. — Н.-Й.: Шкільна рада, 200?. 
4. Україна. Історичний атлас (5). — К.: Мапа, 2002. 
5. Масляк П. Географія України. — Н.-Й.: Шкільна рада, 2003. 
6. Географія України. Атлас для 8–9 класів. — К.: Інститут передових 

технологій, 2007. 
7. Мірчук І. Культура України (1). — Н.-Й.: Шкільна рада, 2004. 
8. Кислиця Д. Граматика української мови, ч. 1 (фонетика 

і морфологія). — Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 
9. Денник. 
*Навчальні посібники з попереднього класу. 
 

Дев’ятий клас 

1. Кисілевський К. Хрестоматія з української літератури, для вищих кляс 
(до ХХ ст.). — Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 

2. Радзикевич В. Історія української літератури для вищих кляс. — Н.-
Й.: Шкільна рада, 1983. 
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3. Крип’якевич І., Дольницький М. Історія України, для вищих кляс. — 
Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 

4. Україна. Історичний атлас (5). — К.: Мапа, 2002. 
5. Масляк П. Географія України. — Н.-Й.: Шкільна рада, 2003. 
6. Географія України. Атлас для 8–9 класів. — К.: Інститут передових 

технологій, 2007. 
7. Мірчук І. Культура України (2). — Н.-Й.: Шкільна рада, 2008. 
8. Кислиця Д. Граматика української мови, ч. 1 (фонетика 

і морфологія). — Н. -Й.: Шкільна рада, 1989. 
9. Кислиця Д. Граматика української мови, ч. 2 (Синтакса). — Н.-Й.: 

Шкільна рада, 1990. 
10. Вовчок М. Інститутка. — Н.-Й., 1970. — 15 с. 
11. Куліш П. Чорна Рада. — Н.-Й., 1996. — 48 с. 
12. Нечуй-Левицький І. Микола Джеря. — Н.-Й., 2001. — 32 с. 

(скорочено). 
13. Денник. 
*Навчальні посібники з попереднього класу. 
 

Десятий клас 

1. Радзикевич В. Історія української літератури для вищих кляс. — Н.-
Й.: Шкільна рада, 1983. 

2. Кисілевський К. Хрестоматія з української літератури, для вищих кляс 
(до ХХ ст.). — Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 

3. Федоренко Є., Маляр П. Хрестоматія з української літератури 
ХХ ст. — Н.-Й.: Шкільна рада, 1997. 

4. Кислиця Д. Граматика української мови, ч. 1 (Фонетика 
і морфологія). — Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 

5. Кислиця Д. Граматика української мови, ч. 2 (Синтакса). — Н.-Й.: 
Шкільна рада, 1990. 

6. Крип’якевич І., Дольницький М. Історія України, для вищих кляс. — 
Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 

7. Гаєцький Ю. Новітня історія України, 1945–2000, 2-ге доп. вид. — 
Н.-Й: Шкільна рада, 2002. 

8. Україна. Історичний атлас (5). — К.: Мапа, 2002. 
9. Могорита Г. Історія моєї України. Посібник для учнів початкових 

класів. — Т: Навчальна книга. — Богдан. 
10. Масляк П. Географія України. — Н.-Й., 2003. 
11. Географія України. Атлас для 8–9 класів. — К.: Інститут передових 

технологій, 2007. 
12. Мірчук І. Культура України (2). — Н.-Й.: Шкільна рада, 2008. 
13. Франко І. Захар Беркут. — Н.-Й., 1999. 
14. Українка Л. Бояриня. — Н.-Й., 1999. 
15. Денник. 
*Навчальні посібники з попереднього класу. 
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Одинадцятий клас 

1. Кисілевський К. Хрестоматія з української літератури, для вищих кляс 
(до ХХ ст.). — Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 

2. Федоренко Є., Маляр П. Хрестоматія з української літератури 
ХХ ст. — Н.-Й.: Шкільна рада, 1997. 

3. Радзикевич В. Історія української літератури для вищих кляс. — 
Н.-Й.: Шкільна рада, 1983. 

4. Кислиця Д. Граматика української мови, ч. 1 (фонетика 
і морфологія). — Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 

5. Кислиця Д. Граматика української мови, ч. 2 (Синтакса). — Н.-Й.: 
Шкільна рада, 1990. 

6. Черняк Н. Княжа доба. — Н.-Й.: Шкільна рада, 2003. 
7. Черняк Н. Козацька доба. — Н.-Й.: Шкільна рада, 200?. 
8. Крип’якевич І, Дольницький М. Історія України, для вищих кляс. — 

Н.-Й.: Шкільна рада, 1989. 
9. Гаєцький Ю. Новітня історія України, 1945–2000. — 2-ге доп. вид. — 

Н.-Й: Шкільна рада, 2002. 
10. Україна. Історичний атлас (5). — К.: Мапа, 2002. 
11. Могорита Г. Історія моєї України. Посібник для учнів початкових 

класів. — Т: Навчальна книга — Богдан. 
12. Масляк П. Географія України. — Н.-Й.: Шкільна рада, 2003. 
13. Географія України. Атлас для 8–9 класів. — К.: Інститут передових 

технологій, 2007. 
14. Мірчук І. Культура України (1). — Н.-Й.: Шкільна рада, 2004. 
15. Мірчук І. Культура України (2). — Н.-Й.: Шкільна рада, 2008. 
16. Модрич-Верган, В.: Василь Симоненко. — Н.-Й., 1985. 
17. Денник. 
*Навчальні посібники з попереднього класу. 
 
 
Систематизовано автором на основі джерел: Школа українознавства 

ім. Тараса Шевченка Українського Православного Собору св. Володимира 
м. Парма, Огайо. Підручники. 
URL: http://www.shevchenkoschool.org/students/textbooks/index.php (дата звернення: 
18.12.2020) 

http://www.shevchenkoschool.org/students/textbooks/index.php
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Додаток Ф 

Текст Ф.1 

 

Приклади завдань для закріплення знань учнів, які розміщені у підручнику 
Ігоря Мірчука «Українська культура» (для 8–9 класів 

для дванадцятикласової школи та для 7–8 класів для одинадцятикласої 
школи українознавства) 

 

Аналітична вправа 

Подайте приклад на кожне з наступних стверджень про життя українського 
села в минулому. 

7. Демократичний спосіб життя виявлявся в Україні у різних формах 
за княжих і козацьких часів. 

(Приклад): Формою демократії, себто вирішення громадських справ 
шляхом збірного голосування, було за княжих часів віче, а в козаків — рада. 

8. Українське село і місто виявляли велику здатність до збереження 
ладу, порядку й добрих відносин між людьми. 

9. Громадське життя в українських селах і містах мало риси демократії. 
10. Велику увагу приділяли українці своїй церкві. 
11. Українські селяни і міщани дбали одні за одних. 
12. Молодечі громади села сповняли велику виховну роллю (С. 72–73). 
 
Вправа — аналіза 

Подати приклади для кожного твердження. 
1. Українська культура в основному є слов’янською культурою. 

(Приклад:) Українська мова є слов’янською мовою. Українці вживають 
слов’янську абетку. Українські звичаї та вірування подібні до звичаїв і вірувань 
інших слов’янських народів. 

2. Українські церкви значно відрізняються від американських 
(канадійських і т. д.), хоча усі ці церкви є християнськими. 

3. Українці мають чимало звичаїв, в яких вогонь відіграє важливу ролю. 
4. Є різні вказівки в нутрі хати, за якими можна пізнати, що там живуть 

українці. 
5. Велика частина українських звичаїв пов’язана з хліборобством 

(С. 132). 
 
Вправа — впишіть пропущені букви 

Українські прислів’я та приказки про Бога 

1. Без Бога ані до п _ р _ _ а. 
2. Кому Бог поможе, той все п _ ре _ _ ж _. 
3. Над Богом нема нік _ _ о. 
4. Якби не пан Біг, хто би нам по _ _ г. 
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5. Бог судить не так як л _ _ и. 
6. Від серця до Бога — навпростець д _ р _ _ а. 
7. Бачить Бог з неба, що кому тр _ _ а. 
8. Хто ж у світі знає, що Бог га _ _ є? 
9. Не нам Бога вчить, як хліб ро _ и _ ь. 
10. Бога взивай, а руки пр. _ кл _ _ ай. 
11. Роби, небоже, то й Бог д _ п _ _ _ же. 
12. Коли зла бажаєш, чому Бога бл _ г _ _ ш?! (С. 43–44) 
 
Домашнє завдання 

Опишіть народний одяг будь-якої частини України. Для виконання цієї 
роботи знайди книжку про ту частину України. У крайньому випадку, 
використайте рисунки, подані у цьому підручнику (С. 34). 

 
Творче домашнє завдання 

Довідайтеся у батьків, в дідуся чи бабусі, або у когось іншого з своєї родини 
про частину України, з якої ваша родина походить. Запишіть, скільки можна, 
про культуру і життя людей на селі чи в місті в цій частині України (звичаї, побут, 
мову, ношу, їжу, будівництво хат тощо (С. 4). 

 
Творче домашнє завдання 
Порівняйте цілі й форми діяльности будь-якої сьогоднішньої молодечої 

організації з українськими сільськими молодечими громадами минулого. 
Відмітіть подібності та різниці (С. 73). 

 
Вправа — сполучити колонки 

 
1. сердак/свита ___ солом’яний капелюх 
2. кожух ___ широкі штани, внизу зібрані у зморшки 
3. кептар ___ довга жіноча безрукавка 
4. керсетка ___ шкіряне взуття гуцулів 
5. плахта ___ довгий з рукавами верхній одяг із сукна 
6. запаска ___ довгий з рукавами верхній одяг із овечої шкури 
7. шаровари ___ широкий шкіряний пояс 
8. бриль ___ короткий кожух без рукавів 
9. постоли ___ прямокутне полотно, ткане у картатий взір 
10. черес ___ прямокутна тканина, частина жіночого нижнього одягу; 

у гуцулів — дві тканини (С. 34). 
 

Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 
Джерело: [254]. 
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Текст Ф.2 

 

Приклади завдань для закріплення знань учнів,  
які розміщені у підручнику Ігоря Мірчука «Українська культура»  

(для 10–11 класів для дванадцятикласової школи  
та для 9–10 класів для одинадцятикласої школи українознавства) 
Вправа — аналіза 

Зробіть аналізу одного українського фільму і порівняйте його з американськими 
фільмами. Ваша аналіза повинна включати відповіді на такі питання: 

1. Як називається український фільм, який ви переглядали? 
2. Хто був режисером цього фільму? 
3. Подайте короткий зміст фільму. 
4. Які Ваші думки про цей фільм? 
5. Чи подобався Вам цей фільм? Поясніть свою відповідь. 
6. Порівняйте цей український фільм з американськими фільмами. В чому 

вони відрізняються? Чим подібні? (С. 89). 
Вправа — аналіза 

Порівняйте національні гімни України та Америки. Подайте свої думки 
на поставлені тут питання. 

1. Які провідні думки висловлені в українському національному гимні? 
2. Які провідні думки висловлені в американському національному гимні? 
3. Що спільного їм обом? 
4. Які почуття пробуджує у вас виконання цих двох національних гимнів? 
5. Що можна сказати про характер мелодій українського та американського 

гимнів? 
6. Напишіть слова українського гимну (С. 141). 
Вправи — аналізи 

1. Перечитайте уважно конспект про національний характер українців. 
Чи з усім ви погоджуєтесь у твердженнях про українців, які викладені у цьому 
конспекті? Виберіть три риси, про які говориться в конспекті, з якими ви 
погоджуєтесь або не погоджуєтесь. Випишіть свої думки про правильність цих 
рис і подайте свої приклади або докази для підтвердження своїх думок. 

2. Додайте до списку у цьому конспекті одну-дві риси, які ви вважаєте 
також характерними українцям. 

3. Зробіть порівняння українців з американцями. Як основу можна брати 
своїх українських та американських ровесників. Порівняння можна робити 
у відношенню до міри релігійности, ставлення до матеріяльних багатств, 
відношення до людей, родинне життя, порівняння вартостей, характеру 
суспільного і політичного життя тощо (С. 216). 

Вправа — назвати автора наступних музичних творів. 
1. Відомої обробки для хору «Щедрик». 
2. Дитячої опери «Івасик-Телесик». 
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3. Опери «Купало». 
4. Опери «Роксалана». 
5. Патріотичної пісні «Не пора, не пора» (С. 144). 
Вправа — дослідження 
Знайдіть в книжках й опишіть суть та головні риси кожного з таких 

митецьких рухів. Потім випишіть імена українських малярів, які малювали 
під впливом даної течії. 

1. Реалізм та історичний романтизм; українські представники цього стилю; 
2. Абстактне малярство; українські представники; 
3. Імпресіонізм; українські представники; 
4. Експресіонізм; українські представники; 
5. Сюрреалізм; українські представники; 
6. Фотографічний реалізм; українські представники; 
7. Неовізантизм; українські представники (С. 56). 
Вправа — дослідження 

Знайдіть інформацію про будь-якого визначного українського 
вченого/дослідника. Постарайтесь дослідити, що пишуть про цього вченого 
неукраїнські джерела. 

а) Ім’я вченого: 
б) Дати народження і смерти: 
в) Ділянка(-и) науки, якою(-ими) займався(-алася): 
г) Цікаві інформації про життя і долю цього вченого: 
ґ) Важливі винаходи або характер досліджень цього вченого: 
д) Джерела, з яких ці інформації взяті: (С. 205). 
 
Вправа — порівняння 

Зробіть порівняння сьогоднішнього середнього шкільництва з українським 
середнім шкільництвом часів ренесансу й гетьманщини (головно як воно виглядало 
у братських школах й Осторозькій Академії): сьогоднішнє середнє шкільництво 
(гайскул), навчання в братських школах та Острозькій Академії, мета школи, 
головні предмети, місце рілігії в програмі навчання, склад учнів (С. 186). 

Вправа — поясніть такі думки Григорія Сковороди 
1. «Пізнай себе, і ти пізнаєш усе. Бути щасливим — це пізнати і знайти 

самого себе. Людина — це коваль свого щастя». 
2. «Не за обличчя судіть, а за серце». 
3. «З усіх утрат — втрата часу найтяжча». 
4. «Чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий?» 

5. «Радість і почуття щастя заложене в душі кожної людини, незалежно 
від зовнішніх умов. Щоб там не було, а світло в душі маєш носити і завжди 
наповнювати своє життя власним цікавим змістом» (С. 212). 

Подайте назву кожної ділянки науки по-українськи 

Anthropology, biology, botany, chemistry, cybernetics, economics, education, 
engineering, ethnography, geography, geology, history, law, mathematics, medicine, 
philosophy, physics, political science, psychology, sociology, theology, zoology (С. 200). 
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Творче домашнє завдання 

Створіть свої власні ілюстрації до будь-яких літер української абетки 
(С. 72). 

Творче домашнє завдання 

У короткому есеї опишіть свою „філософію” життя. Що Ви вважаєте 
повинно бути головним у житті людини? Які вартості ви плекаєте у своєму житті? 
Порівняйте свою „філософію” життя із вченням Сковороди. До якої міри ви 
є послідовниками Сковороди? (С. 212). 

Творче завдання 

Створіть плякат на одну з наступних тем: а) пропагування збереження 
української мови та української ідентичности; б) пропагування літніх таборів 
та їхньої користи для дитини (С. 79). 

Творчі завдання 

1. У короткому есеї напишіть, яка на вашу думку повинна бути мета 
української школи — тут в діяспорі та в Україні. Поясніть важливість шкіл. Чому 
ви навчаєтесь в українській школі і що ви хочете цим осягнути? 

2. Створіть „резюме” своїх шкільних та фахових досягнень: 1) Ім’я 
і прізвище; адреса; телефон; 2) Професійні пляни; 3) Освіта (назва школи, місто 
й стейт, відділ та програма навчання); 4) Відзначення та нагороди; 5) Місця праці 
й обов’язки; 6) Участь у шкільних та позашкільних товариствах та гуртках; 7) 
Зацікавляння та розваги (С. 194). 

 
Додаток укладено автором, стилістика збережена відповідно до оригіналу. 

Джерело: Мірчук І. Українська культура / ред. Є. Федоренко. Н.-Й. : Вид-во 
Шкільної ради, 2007. Ч. ІІ. 239 с. — іл. 
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Додаток Х 

 

Шкільні підручники рекомендовані для початкових та середніх класів 
українознавчої школи Товариства «Рідна школа» в Детройті (2019–2020 навч. рік) 

 
Клас Автор Підручник 

Світлич-

ки 

Лапшина І., 
Литовченко В.  

Дошколярик, Київ: Видавничий дім «Калита», 2009. 

1 клас  Вашуленко М., 
Вашуленко О. 

Українська мова. Буквар. 1 клас (у 2-х частинах), Київ: 
Видавничий дім «Освіта», 2018. 

2 клас Вашуленко М., 
Вашуленко О. 

Українська мова. Буквар. 1 клас (у 2-х частинах), Київ: 
Видавничий дім «Освіта», 2018. 

 Гільберг Т., Сак Т. Природознавство: підручник для 1 класу, Київ: Генеза, 2012. 
3 клас Захарійчук М. Українська мова 2 клас, Київ: Грамота, 2015. 
 Савченко О. Літературне читання: підручник для 2 класу, Київ: Освіта, 2012. 
4 клас Турко К. Казки — читанка, Canada, Province of Alberta, Department 

of Education, 1980. 

 Турко К. Казки — книжка для вправ, Canada, Province of Alberta, 
Department of Education, 1980. 

 Захарійчук М. Українська мова 2 клас, Київ: Грамота, 2015. 

 Науменко В. Літературне читання. 2 клас, Київ: Генеза, 2012. 
5 клас Турко К., Грекул О. Наші скарби Книжка для вправ, Canada, Province of Alberta, 

Department of Education, 1980. 

 Турко К., Грекул О. Наші скарби — читанка, Canada, Province of Alberta, 
Department of Education, 1980. 

6 клас Ред. І.Боднарчук 
та ін. 

Ватра: Читанка для учнів V-VI клясу. 2-е доп. вид. Торонто: 
Об-ня працівників літ. для дітей і молоді, 1989. 

 Черняк Н. Княжа доба, Н.-Й., 2003 

7 клас Кулакова Н., 
Федоренко Є. 

Граматика української мови. Фонетика і морфологія, Н.-Й., 
2002. 

 Овчаренко М. Золоті Ворота: читанка для VII і VIII року. Нью-Йорк: Вид-
во Шкільної Ради, 2004.  

 Кисілевський К. Хрестоматія з української літератури для шкіл і курсів 
українознавства, Н.-Й.: Вид-во Шкільної Ради, 1962. 

8 клас Мірчук І. Українська культура. Ч. 1. Н.-Й.: Вид-во Шкільної Ради, 2004 

 Кулакова Н., 
Федоренко Є. 

Граматика української мови. Фонетика і морфологія, Н.-Й., 
2002. 

 Овчаренко М. Золоті Ворота: читанка для VII і VIII року. Нью-Йорк: Вид-
во Шкільної Ради, 2004. 

 Кисілевський К. Хрестоматія з української літератури, для вищих кляс, Н.-Й., 
1989. 

 Нечуй-Левицький І. Микола Джеря, Н.-Й., 2001. 
 Франко І. Захар Беркут, Н.-Й., 1999. 

 
Систематизовано автором на основі джерел: [41; 270; 396; 397; 425] 
1. Школа українознавства Товариства «Рідна школа» в Детройті 
Сайт: http://ukrainianschooldetroit.org/ 
2. Українська Шкільна Рада. Список шкільних підручників. 
Сайт: http://ridnashkola.org/textbooks/

http://ukrainianschooldetroit.org/
http://ridnashkola.org/textbooks/
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Додаток Ц 

 
Головні координаційні центри, громадські та релігійні організації,  

що займаються підтримкою українознавчої освіти в США 

 

Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР)** 

International Educational Coordinating Council (IECC) 

при Світовому Конгресі Українців (СКУ)* 

Ukrainian World Congress (UWC) 

↓ 

Українські Наукові товариства в США*** 

підтримка та організація освітніх програм 

↓ 

Шкільна Рада УККА в США 

UCCA Ukrainian Educational Council**** 

школи українознавства 

School of Ukrainian Studies 

↓ 

Українська Греко-Католицька Церква в США 

Ukrainian Greek-Catholic Church 

українські католицькі школи 

Ukrainian Catholic School 

↓ 

приватні початкові школи при УКЦ та УГКЦ парафіях 

приватні коледжі, з програмою українознавства 

↓ 

недільні школи релігії та школи українознавства 

Sunday School & School of Ukrainian Studies 

Українська Православна Церква в США 

Ukrainian Orthodox Church of the USA 

↓ 

українські школи при українських культурних центрах***** 

↓ 

молодіжні організації 
СУМ в США, Пласт в США****** 

підтримка українських шкіл 
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*СКУ — це міжнародна координаційна надбудова над усіма українськими громадськими 

організаціями у діаспорі, що була заснована у 1967 р. і спочатку мала назву Світовий Конгрес 

Вільних Українців (СКВУ). https://www.ukrainianworldcongress.org/ 

**Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР) відповідає за координацію роботи 

навчально-виховним процесом в діаспорі, зокрема за підтримку українського шкільництва. 

https://www.ukrainianworldcongress.org/programs/international-educational-coordinating-

council/?lang=uk 

***Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці (Shevchenko Scientific Society in the US) 

http://shevchenko.org/ 

****Шкільна Рада УККА в США http://www.ridnashkola.org/ 

Діяльність Шкільної Ради в США фінансово підтримує авторитетна українська організація 

Український конгресовий комітет Америки (УККА) (Ukrainian Congress Committee of America 

(UCCA)) https://ucca.org 

*****Діють українські школи при українських освітньо-культурних центрах та релігійних 

організаціях (напр. м. Філадельфія) 

******Пласт в США (Plast in the US) https://plastusa.org/, Спілка української молоді в США 

(СУМ в США) https://cym.org/us/ ці молодіжні організації допомагають українським школам, 

також є власна Школа українознавства СУМ (Нью-Йорк) https://ukrainianschool.nyc/ 

 

https://www.ukrainianworldcongress.org/
https://www.ukrainianworldcongress.org/programs/international-educational-coordinating-council/?lang=uk
https://www.ukrainianworldcongress.org/programs/international-educational-coordinating-council/?lang=uk
http://shevchenko.org/
http://www.ridnashkola.org/
https://ucca.org/
https://plastusa.org/
https://cym.org/us/
https://ukrainianschool.nyc/
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Додаток Ш 

 
Українські навчальні програми в США 

 
Садочки — це передшкільні програми для дітей віком від 3 до 5/6 років. 

У садочку діти здобувають елементарні знання в українському середовищі. 
Щодо мовного рівня, ці програми різні — деякі ведуться повністю українською 
мовою, а деякі двомовні. Заняття відбуваються або серед тижня або по суботам. 
Садочки часто знаходяться при різних українських установах (школах, 
українських культурних центрах, церквах, тощо). 

 
Рідні школи — це навчальні програми для дітей віком від 6/7 до 12 років. 

У школах вчать читати, писати та розмовляти українською мовою. У вищих 
класах рідної школи учні отримають основні знання з історії, географії 
та української культури. У деяких школах або класах є додаткові двомовні (англо-
українські) програми, вони розроблені для дітей, які не розмовляють 
і не розуміють українську мову. 

 
Рідні школи та курси українознавства — це навчальні програми для дітей 

і молоді шкільного віку. Навчання відбувається по суботами, тому вони мають 
також назву «суботні школи». Деякі школи охоплюють обидві ці програми 
в одній установі. 

 
Курси українознавства — це вищі курси для молоді віком від 13 

до 17 років. На курсах викладають українську мову та літературу, історію, 
географію та українську культуру, а також релігію. Заняття на курсах 
українознавства відбуваються українською мовою. 

 
Освітні курси для вчителів — щорічні літні курси для вчителів шкіл 

українознавства на «Союзівці» в м. Кергонксон, Нью-Йорк. 
 
Літні курси навчання українознавства в Гарварді — щорічні 

акредитовані курси інтенсивного навчання (7 тижнів) з українознавства, 
організатором яких є Український науковий інститут Гарвардського університету. 

 
Додаток укладено автором. 
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Додаток Щ 

 

Перелік термінів 

 

Діаспора 
Diaspora 

(від грец. διασπορά — розсіяння розпорошення) 
1) частина певної етнічної спільноти (народу), 
що постійно проживає поза межами істор. 
Батьківщини в іноетнічному середовищі на 
правах або зі статусом нац.-культ. меншини; 
2) етнічна меншина, яка зберігає зв’язок зі своєю 
батьківщиною, нац. Культурою, традиціями, 
релігією тощо. 

Емігрант 
Emigrant 

(від лат. той, хто виселяється) — особа, яка 
виїжджає зі своєї країни в іншу з тих або інших 
причин (економічних, політичних, релігійних).  

Еміграція 
Emigration 

Добровільне або вимушене переселення людей 
зі своєї Батьківщини в іншу країну з 
економічних, політичних або інших причин для 
постійного чи тривалого проживання. В’їзд в 
країну на постійне або тимчасове проживання 
громадян інших країн; з погляду країни виїзду 
це — еміграція. 

Іммігрант 
Immigrant 

(від лат. той, хто вселяється) — іноземець, який 
прибув в якусь країну на постійне проживання.  

Імміграція 
Immigration 

(лат. immigratio, від immigro — вселяюся) — 
в’їзд іноземців до певної країни на постійне 
проживання. 

Кредит 
Credit 
 

Кредит — 1) умовна одиниця, що 
використовується як одиниця виміру результатів 
навчання; вона зараховується за 
прослуховування певного курсу; 2) одиниця 
виміру, що нараховується після відповідної 
позитивної оцінки результатів іспиту. 

Матуральні кінцеві 
іспити (МІ) 
Matura final exams 

МІ — це випускні екзамени, після успішного 
закінчення (11 чи 12-ти класу) школи 
українознавства. 

Недільна школа 
Sunday School 

Приватний навчальний заклад для дітей та 
молоді, з обов’язковим викладанням релігії. 

Парафіяльна школа 
Parish School 

Парафіяльна школа — елементарні школи, які 
діяли при церквах. 

Українська діаспора («діаспора» від грец. розпорошення, 
розсіяння) — це визначення української 
національної спільноти поза межами укр. земель 
(укр. нац. території), яка відчуває духовий 
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зв’язок з Україною. Під У. д. розуміють всіх 
українців поза політ. кордонами України. 

Українська суботня 
школа 
Ukrainian Saturday 
School 
 

Українська суботня школа — це приватний 
навчальний освітній заклад для дітей і молоді 
шкільного віку в США. Навчання в цих школах 
частіше за все відбувається у суботу, тому вони 
мають назву «суботні школи». Ці школи діють 
при різноманітних громадських і молодіжних 
українських організаціях, а також при 
Українських Церквах різних конфесій. 

Цілоденні католицькі 
школи 
Catholic private schools 

Цілоденні школи це приватні школи при 
українських парафіях (УКЦ, УПЦ), 
з цілоденною формою навчання. 

Шкільна Рада США при 
УККА 
Ukrainian Educational 
Council — UCCA USA  

Українська Шкільна Рада США — це 
центральний шкільний орган шкіл 
українознавства (рідних шкіл, українських 
суботніх шкіл) в США. 

Школа українознавства 
або Рідна школа 
School of Ukrainian 
Studies or Ridna Shkola 

Школа українознавства або Рідна школа — це 
приватний навчальний заклад для дітей і молоді 
шкільного віку з українською мовою 
викладання, подекуди є двомовні програми. 
У школах викладаються наступні предмети: 
українська мова і література, історія, географія, 
культура та релігія. 

 
Систематизовано автором на основі джерел:  

Словарь иностранных слов. — 13-е изд. — М.: «Рус. яз.», 1986. — 608с. 

Ясь О. В. Діаспора [Електронний ресурс]. Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д 

/ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. 

Київ: «Наукова думка», 2004. 688 с.: іл. Режим доступу: 

http://www.history.org.ua/?termin=Diaspora (останній перегляд: 28.03.2021) 
 

http://www.history.org.ua/?termin=Diaspora
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Додаток Ю 

 

Базові дефініції поняття «виховання» («виховний ідеал», «ідеал»),  
«національне виховання» («патріотичне виховання»), «виховна мета»,  

«мета національного виховання», «виховна мета на еміграції». 

Роки/ 
десятиріччя 

Педагоги 

(країна діяльності) 
Визначення поняття 

1950 р.р. Іван Трохимович 
Огородніков, 
Павло Миколайович 
Шимбірьов 
(СССР) 

Виховання — це процес вироблення 
в учнів комуністичної свідомості, 
поведінки і розвитку їх пізнавальних 
і творчих здібностей і обдарувань 
[C. 12].  

Григорій Григорович 
Ващенко 
(США) 
науковець, педагог 

Виховний ідеал повинен базуватися 
на «загальнолюдських та загально-
християнських» засадах [C. 72]****. 
Основне завдання, що стоїть в галузі 
патріотичного виховання 
перед школою, — це виробити 
в учнів високо національну 
свідомість і почуття національної 
гідності [2, С. 86]. 

1960 рр. Іван Андрійович Каіров, 
Федір Миколайович Петров 
(СССР) 

Виховання — це процес 
цілеспрямованого формування 
особистості. В умовах соціалізму 
виховання має на меті формування 
комуністичної свідомості 
і поведінки, всебічний розвиток 
особистості, підготовку активних 
і свідомих будівників комунізму 
[C. 384]. 

1960 рр. Іван Андрійович Каіров, 
Федір Миколайович Петров 
(СССР) 

Ідеал (моральний) — уявлення 
про образ людської поведінки 
і відносини між людьми, що виражає 
історично певне розуміння мети 
життя. Передовий моральний ідеал 
служить цілям боротьби 
за досягнення більш високого 
суспільного устрою, за виховання 
нової людини. 
Щоб ідеал визначав поведінку 
людини, необхідно систематичне 
цілеспрямоване його виховання 
[C. 162]. 
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Роки/ 
десятиріччя 

Педагоги 

(країна діяльності) 
Визначення поняття 

1960 рр. Олександр Юліанович 
Кульчицький 
(Німеччина) 
філософ, психолог, педагог, 
культурно-освітній 
та громадський діяч 
української діаспори 
 

Ідеал є уявленням бажаного, 
досконалого стану речей, 
що одночасно морально від нас 
вимагає зусиль для нашого 
наближення до явленного [С. 19]. 
У кожному навчальному процесі 
треба розглядати виховний ідеал, 
що вказує напрям навчальної дії 
і дає до неї динамічний поштовх 
[С. 18]. 

1960 рр. Олександр Юліанович 
Кульчицький 
філософ, психолог, педагог, 
культурно-освітній 
та громадський діяч 
української діаспори 
(Німеччина) 

Головна виховна мета на еміграції, 
якою повинен керуватися педагог — 
це «не стільки передача суми знань 
про українську культуру в її 
різноманітних різновидностях, 
скільки прищеплення молоді любові 
і пошани до України [С. 21]. 

1970 рр. Василь Олександрович 
Сухомлинський 
(СССР) 

Багаторічний процес виховання — 
від того часу, коли дитина вперше 
переступає поріг школи, до вступу 
в світ зрілої, всебічно розвиненої 
особистості, — це насамперед 
виховання почуттів людини [C. 82]. 
виховання — це глибоке пізнання 
кожної дитини. 
Виховання взагалі є 
цілеспрямованою діяльністю, успіх 
якої вирішальною мірою 
визначається тим, в яких умовах, за 
яких обставин ця діяльність 
відбувається [C. 137]. 

1970 рр. Василь Олександрович 
Сухомлинський 
(СССР) 

Складники виховного ідеалу це — 
моральні цінності, любов 
до Батьківщини, любов до свободи, 
виховання громадянськості 
і людяності; вихователь «повинен 
відкрити перед дитиною красу 
моральної доблесті, затвердити 
вірність комуністичним 
переконанням» [C. 240]. 

1970 рр. Едвард Жарський 
(США) 
науковець, педагог, дійсний 

Українська виховна система 
(УВС) на еміграції повинна 
спиратися на християнсько-
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Роки/ 
десятиріччя 

Педагоги 

(країна діяльності) 
Визначення поняття 

член НТШ, багатолітній 
голова Шкільної 
Ради УККА Америки 
 

моральних етичних засадах 
і на високоякісних українських 
національних цінностях. Метою 
національного виховання — 
є засвоєння української національної 
культури та введення в коло 
загально-українських цінностей 
та культурних традицій українського 
народу, як суттєвих і основних 
чинників національно-патріотичного 
виховання; скріплення національної 
гідності світлими моментами 
з історії України [С. 84]. 

1980–90 рр. Мирослав Семчишин 
(США) 
педагог, член комісій 
з освіти та виховання 
Світової координаційно-
виховної ради при СКВУ, 
Українсько-американської 
асоціації університетських 
професорів, Асоціації 
українських вчителів 
у США 

Остаточною виховною метою, 
наближеною до ідеалу, повинна 
бути українська всебічно освічена 
людина, повноцінний громадянин, 
вірний своїм предкам, активний 
член української спільноти, 
пов’язаний духовними вузлами 
рідної культури, мови, з настановою 
збагачувати духовні вартості 
українського народу 
як для материка-України, 
так і для країни в якій проживає 
[С. 241]. 

1990 рр. Семен Устимович 
Гончаренко 
( Україна) 

метою виховання є сприяння 
розвиткові у вихованця виявленого 
обдарування чи отримання якихось 
задатків відповідно до мети («ідеал 
виховання») [С. 53]. 
ідеал — уявлення про найвищу 
досконалість, яка як взірець, норма 
й найвища мета, визначає певний 
спосіб і характер дії людини 
[С. 139]. 
Національний виховний ідеал — 
базується на загальнолюдських 
цінностях і включає в себе ті риси, 
які відповідають духовності 
чи звичаям даного народу [С. 230]. 
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Систематизовано автором на основі джерел: 42; 45; 98; 111; 196; 274; 282; 283; 

356; 381; 383. 

Огородников И. Т., Шимбирев П. Н. Педагогика : учеб. для учит. ин-тов. Изд. 2-е, перераб. 

и доп. Москва : Учпедгиз, 1950. 430, [1] с. 
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школа» 1974. 243 с. 
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Текст Я.2 
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Текст Я.3 

 
Відомості про апробацію результатів дисертації 

 
Основні положення та результати дослідження доповідалися на науково-

практичних конференціях та семінарах різного рівня:  
  

на міжнародних конференціях: 
міжнародних за кордоном:  
1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного 

підручника» (18–19 травня 2018 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь) Тема 
доповіді: «Виховний зміст підручників шкіл української діаспори в США»; 

міжнародних в Україні: 
2. Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарність як 

методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура» (26–27 квітня 2012 р., 
м. Умань). Тема доповіді: «Погляди педагогів діаспори на проблему 
національного виховання в рідномовному шкільництві в США»; 

3. Міжнародна конференція «Міжнародне співробітництво в освіті в 
умовах глобалізації» (13–15 вересня 2012 р, м. Алушта, м. Фарос). Тема 
доповіді: «Особливості підручникотворення в українському шкільництві 
США»; 

4. Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і 
наукових дослідженнях: світовий контекст» (25–26 травня 2017 р., м. Умань). 
Тема доповіді: «Трансформаційні процеси у шкільній освіті України». 

5. Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Проблеми 
сучасного підручника» (14 травня 2019 р., м. Київ). Тема доповіді: «Навчально-
методичне забезпечення в школах українознавства в США». 

 

на всеукраїнських конференціях: 
6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Крок за кроком до 

життєвої компетентності та успіху : науково-методичний аспект» (16–17 травня 
2003 р., м. Боярка). Тема доповіді: «Українознавча освіта в умовах 
полікультурного суспільства США і Канади»; 

 
на звітних науково-практичних конференціях Інституту педагогіки 

НАПН України: 
7. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти»  

(26–28 березня 2002 р., м. Київ). Тема доповіді: «Культурологічні аспекти 
виховання молоді». 

8. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти»  
(25–26 березня 2003 р., м. Київ). Тема доповіді: «Культурологічні аспекти 
збереження українського шкільництва за кордоном (США, Канада)». 

9. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти»  
(30–31 березня 2004 р., м. Київ). Тема доповіді: «До проблеми розвитку 
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культурологічних засад у педагогічній літературі України, США та Канади 
(досвід української діаспори)». 

10. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти»  
(30–31 березня 2005 р., м. Київ). Тема доповіді: «Роль релігії у вихованні 
шкільної молоді української діаспори в США». 

11. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти»  
(3–4 квітня 2006 р., м. Київ). Тема доповіді: «Едвард Жарський про головні 
засади українського національного виховання в діаспорі». 

12. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти» 
(2007 р. м. Київ). Тема доповіді: «Проблеми підручникотворення 
в українському шкільництві діаспори». 

13. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти»  
(7–8 квітня 2008 р., м. Київ). Тема доповіді: «Педагоги діаспори про проблеми 
національного виховання в українському шкільництві США та Канади»; 

14. Звітна наукова конференція «Анотовані результати науково-дослідної 
роботи Інституту педагогіки за 2008 рік» (2009 р., м. Київ). Тема доповіді: «Ідеї 
Івана Огієнка щодо виховання національних і духовних цінностей у молоді 
в діаспорі». 

15. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти»  
(7-8 квітня 2011 р., м. Київ). Тема доповіді: «“Виховний ідеал” як система 
виховання національних цінностей української молоді в США та Канаді».  

16. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти»  
(7-8 квітня 2011 р., м. Київ). Тема доповіді: «Школи українознавства 
як головний інструмент трансляції української культури в США». 

17. Звітна науково-практична конференція «Анотовані результати 
науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік»  
(19 квітня, 2012 р., м. Київ). Тема доповіді: «Виховні орієнтири навчальних 
програм шкіл українознавства в США». 

18. Звітна науково-практична конференція «Анотовані результати 
науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік» .  
(25 квітня, 2013 р., м. Київ). Тема доповіді: «“Виховний ідеал”, як система 
виховання національних цінностей шкільної української молоді США». 

 

на науково-практичних та методологічних семінарах: 
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