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жають специфіку культурно-історичного поступу дано-
го народу (мова йде про історичну зумовленість циві-
лізаційного поступу спільноти, про риси, які форму-
ються у представників даної спільноти на кожному 
конкретному етапі її розвитку). Національний характер 
не є вічною, незмінною субстанцією, він змінюється під 
впливом екологічних, історичних, соціокультурних, 
політичних факторів. Спосіб життя структурує та ієра-
рхізує характерологічні особливості народу, зумовлює 
організацію активної взаємодії етносу з природним 
середовищем, соціокультурним оточенням, а також 
вплив тих чи інших природно-географічних, культурно-
історичних, соціально-економічних та суспільно-полі-
тичних факторів на процес націєтворення. 

Еволюційно-синергетичний підхід до вивчення 
українського національного характеру показує, що ба-
зою для усталеного національного характеру конкрет-
ного народу є етнотипова поведінка його представни-
ків (сформована на етнічному етапі розвитку даної 
спільноти), а основою для формування такої етноти-
пової поведінки є функціонально-рольові якості людей 
та специфічні способи їх взаємодії зі світом (сформо-
вані на племінному етапі розвитку даної спільноти). 
Стрижнем етнотипової поведінки представників певної 
спільноти є соціонормативна культура (традиції, зви-
чаї, ритуали, обряди, поведінкові норми тощо), яка 
зумовлює і регламентує специфічні й типові для дано-
го етносу індивідуальні й колективні реакції, ментальні 
й поведінкові стереотипи, установки та ін. Такий підхід 
дає змогу простежити процес становлення і розвитку 
українського національного характеру на різних ета-
пах поступу української спільноти. Отже, на першому 
етапі відбувались становлення і розвиток функціона-
льно-рольових якостей людності праукраїнських пле-
мен та специфічних способів взаємодії цієї людності зі 
світом (він тривав з V ст. до ІХ – Х ст.), на другому етапі 
відбувалось становлення етнотипової поведінки руси-
нів-українців (він тривав з ІХ – Х ст. до ХVІ – ХVІІ ст.), 
на третьому етапі відбувався розвиток основних рис 
національного характеру українського народу (він роз-
почався у ХVІ – ХVІІ ст. і триває й нині). Таким чином, 
в антську епоху та добу Київської Русі закладаються 
основи етнотипової поведінки українців. В Литовсько-
Польську епоху та козацьку добу етнотипова поведін-
ка розвивається і утверджується. В добу національно-
го відродження усталені форми етнотипової поведінки 
стають базою для формування українського націона-
льного характеру. 

Відомо, що національна культура виводить її носіїв 
у простір загального культурно-історичного розвитку 
людства (тобто, в рамках "національного" формується 
те унікально-неповторне, яке потім і отримує статус 
"загальнолюдського"). "Національне" (або особливе) є 
посередником між "загальнолюдським" та "індивідуаль-
ним". Культурно-історичний поступ можливий лише як 
багатонаціональний, в єдності різноманітних форм. 
Українська національна культура (як частина загально-
людської) пов'язана з іншими національними культура-
ми. Якщо національна культура не буде надійно захи-
щена суб'єктними рисами національного характеру від 
негативних зовнішніх чинників, то їй загрожує деграда-
ція і поглинання іншою культурою. 

Нині необхідно підтримувати розвиток і утвер-
дження позитивних рис українського національного 
характеру (працьовитість, господарливість, волелю-
бність, екофільність, глибока емоційна прив'язаність 
до рідної країни, гостинність, хлібосольство, добро-
зичливість, обережність, сердечність, поступливість, 
злагідність, товариськість, індивідуалізм, позиція па-
сивного протесту, відсутність нахилів до насильниць-
кої експансивності, толерантність, повага до прав 
іншої людини, особлива роль жінки в соціумі, проти-
дія будь-яким формам підкорення й підпорядкування, 
почуття власника, прагнення бути господарем на 
власній землі, розсудливість, поміркованість, розви-
нута духовність, панестетизм, потяг до освіти, осми-
слена й недемонстративна релігійність, музикаль-
ність, високорозвинене почуття гумору тощо). А осо-
бливо важливим завданням є підтримка і розвиток 
суб'єктних рис українського національного характеру 
(ініціативність, відповідальність, наполегливість то-
що) з використанням різних культурно-мистецьких, 
освітних та просвітницьких засобів. 
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ОСВІТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ ЯК СПОСІБ ВІДСТОЮВАННЯ  
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ:  

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА 
 

В статті досліджуються особливості державної стратегії України у сфері освіти українського зарубіжжя. Державна 
політика повинна базуватися на : єдності державних та громадських чинників, інтегративному підході та розумінні різно-
віковості освіти в зарубіжжі, створенні Державного стипендіального фонду для українських та іноземних дослідників, під-
тримці державою створення недержавних фондів для підтримки вчителів шкіл українського зарубіжжя. 

Peculiarities of state strategy of Ukraine in the sphere ob Ukraine education abroad are given in the article. The state policy should 
be based on: unity of state and public aspects; integrated approach and uneven-age grasping of education abroad; creation of the State 
stipendial Fund for the Ukrainian and foreign researchers, maintenance of the state assistance for creation of non-state funds for 
teachers of schools for Ukrainians abroad. 

 
Освіта є одним із важливих та визначальних пока-

зників розвитку нації, її конкурентоспроможності на 
світовому ринку праці. Сьогодні рівень людського 
розвитку країни визначається за такими показниками: 

очікувана тривалість життя, рівень освіти та націона-
льний дохід на душу населення. За рівнем індексу 
розвитку людського потенціалу у 2004 р. Україна по-
сідала 70 місце серед 177 країн світу [1, 266 с.]. Вод-
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ночас, слід наголосити, що проблема розвитку освіти 
в сучасній Україні та українознавчої освіти за кордо-
ном є чи не найбільш дискутованими у суспільстві. 
Увага держави і суспільства до можливостей набуття 
українознавчої освіти за кордоном підсилюється ще й 
тим, що в умовах глобалізації значно розширюється 
ринок праці й одержання українцями робочих місць 
за межами України. У зв'язку з цим за межі України 
виїздять також і діти. За даними дипломатичних 
служб у 2006/2007 академічному році понад 48 тис. 
учнів у 474 школах і 40 дошкільних закладах різних 
типів і форм власності у 35 країнах світу вивчали 
українську мову та українознавчі дисципліни [2]. Од-
ним із важливих завдань національної освіти є фор-
мування й плекання національної самосвідомості. 

Упродовж ХХ століття склалися традиції набуття 
українознавчої освіти за межами України як українця-
ми, так і представниками інших націй, які намагалися 
долучитися до пізнання української культури через 
освіту. Узагальнюючи практику підходів до розв'язання 
даної проблеми можна виокремити такі чинники у роз-
виткові українознавчої освіти як такої: 1) освіта украї-
нців за кордоном стала складовою вираження громад-
ської ініціативи в умовах бездержавності України, як 
запорука успішності й конкурентоспроможності нації та 
шлях до здобуття її незалежності; 2) як державна по-
літика (у часи УНР запропоновано основи державної 
політики в галузі поширення української освіти серед 
українців за кордоном як основи розвитку їхньої само-
свідомості), а в умовах існування УСРР (УРСР) як пе-
вна "демонстрація" українськості квазідержавного 
утворення та поширення комуністичних ідей у середо-
вищі закордонних українців і тим самим отримання 
міжнародної підтримки. 

Практика набуття українознавчої освіти за кордоном 
сягає своїм корінням у створення перших шкіл українсь-
кими переселенцями у Канаді та США на початку  
ХХ століття та освітніх осередків (українознавчих курсів) 
у середовищі українських полонених військових у роки 
першої світової війни у таборах Австрії та Німеччини. 

У період Української революції (1917–1923 рр.) дер-
жава вперше поставила питання освіти українців за 
кордоном як важливої складової розвитку нації. Після 
поразки революції й виходу на еміграцію уряду УНР та 
значної частини українських політичних і культурних 
діячів в їхньому середовищі розгорнулися дискусії з 
приводу подальшої перспективи українських вигнанців 
та української держави. Симон Петлюра і Микита Ша-
повал подали своє бачення розвитку української освіти 
за кордоном. У праці "В оборону українського шкільниц-
тва на еміграції" (8 лютого 1932 р.) М.Шаповал наголо-
шував: "Організований народ здійснює свої права і обо-
в'язки щодо шкільництва через громади і держави, 
представництва і уряди. Коли у нас цього нема, то тре-
ба створити щось, що до певної міри замінило б це. Як 
недержавний народ, ми можемо виявляти себе тільки в 
організаціях приватно-правного характеру" [3]. Він та-
кож виступав проти політизації української освіти за 
кордоном. Праця С. Петлюри "Сучасна українська еміг-
рація та її завдання", написана 1923 року є одним із 
найгрунтовніших документів доби в галузі всеохопних 
завдань і державного мислення у підході до справи. 
Вперше було викладено концептуальне бачення за-
вдань української еміграції. "Українська еміграція є ор-
ганічною інтегральною частиною цілого українського 
народу, що під чужою владою перебуває. Політичні ду-
ми, культурно-освітні стремління і організаційні змаган-

ня до утворення власної держави української нації по-
винні наскрізь пройняти і українську еміграцію, яка в 
спеціальних умовинах свого перебування на чужині, 
здебільшого в європейських державах, мусить тут ви-
конати одповідальну частину загальнонаціональної  
і загальнодержавної програми української нації, а влас-
не ту частину, що її народ наш під окупаційною владою 
доконати не може, а яка, проте, має величезне значен-
ня в справі будівництва української Держави" [4, с. 235]. 
Фактично сьогодні, по постанні української незалежної 
держави, ми могли б підвести підсумки, як три поколін-
ня українських емігрантів докладали своїх зусиль на 
виконання поставлених завдань. У галузі освіти С. Пет-
люра вбачав пріоритети у входженні українських науко-
вців до міжнародних наукових структур та створення 
власних осередків, де б концентрувалася організаційно 
та розвивалася інтелектуально українознавча наука. 
Першими такими осередками стали Український науко-
вий інститут у Варшаві (Рада Міністрів Польської рес-
публіки розпорядженням від 7 лютого 1930 р. санкціо-
нувала утворення УНІ-В), Науковий інститут у Берліні та 
Наукова бібліотека імені Симона Петлюри у Парижі. 
Подолавши різноманітні труднощі, Український науко-
вий інститут у Варшаві зусиллями небагатьох своїх 
співробітників за дев'ять років видав 54 томи цінних 
наукових праць в 14 серіях, про що неодноразово наго-
лошували дослідники [5]. Друге завдання, яке викону-
вали українські емігранти це створення українських 
освітніх закладів та організаційні заходи з фінансування 
українського студентства (здобуття стипендій тощо). 

Одним із перших українських навчальних закладів, 
що постав спочатку у Відні, а згодом розгорнув свою 
діяльність у Празі став Український Вільний Універси-
тет. Один із небагатьох недержавних українських осві-
тніх інституцій, що витримав перевірку часом і ось уже 
впродовж 87 років готує фахівців вищої кваліфікації.  
У 20-х роках ХХ ст. одним із найпотужніших українсь-
ких освітніх центрів стала Чехо-Словаччина. Українсь-
ка еміграція в ЧСР складала близько 6 тис. осіб у тому 
числі 2 тис. зі Східної Галичини [6, с. 218–235]. Так  
в Українській Академії в Подєбрадах скупчилось 35 про-
фесорів, в Українському високому педагогічному інсти-
туті імені Драгоманова 35 професорів і 300 студентів 
[7]. Чеське суспільство високо цінувало таких визнач-
них українських професорів як С. Дністрянський,  
О. Лотоцький, В. Тимошенко, В. Старосольський, Д. Анто-
нович, Р. Лащенко, Д. Дорошенко, І. Горбачевський,  
Б. Матюшенко та багатьох інших. У газетних публіка-
ціях наголошувалося, що то "є найздібніші представ-
ники еміграції в цій країні" [8]. 

Значні зусилля були покладені подвижниками укра-
їнської справи на розбудову українського шкільництва, 
адже саме в дитячому віці формуються основи світо-
гляду і закладається любов до рідної мови, вітчизни 
національної культури. За ініціативою визначних педа-
гогів С. Сірополка та С. Русової у ЧСР було створено 
31 травня 1930 р. Українське Педагогічне Товариство. 
Товариство мало на меті об'єднати українських педа-
гогів та "улаштовувати виклади із дискусіями, органі-
зовувати екскурсії, видання часопису [9, с. 263]". Го-
ловою товариства було обрано С. Сірополка. З-поміж 
когорти українських педагогів, які теоретично обґрун-
тували національні принципи та діяльність народної 
освіти та намагалися втілювати їх у практичне життя 
був і Августин Волошин. І сьогодні актуальною є його 
праця "Про шкільне право будучої української держа-
ви". У вступній частині праці А. Волошин наголошував, 
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що "дух законів залежить від політичної культури дер-
жави" [10, с. 100]. Однією із провідних засад розвитку 
шкільництва вважав демократизм і свободу."…Відсут-
ність свободи культури приносить за собою деморалі-
зацію і денаціоналізацію гнобленого людства, …умож-
ливлення відбору будучих працівників нації, щоб не 
пропадали індивідуальні здібності, а щоб причинялися 
до підвищення якості праці" [10]. 

Після Другої світової війни українські емігранти не 
тільки поглибили працю в галузі освіти, а й дещо зміни-
вся акцент просування українських інтересів через до-
лучення до роботи визначних українських вчених у різ-
них галузях науки країн проживання. Об'єднання зусиль 
українських вчених у галузі гуманітаристики сприяло 
заснуванню потужних громадських організацій. Одним 
із прикладів плідної праці упродовж понад сорока років 
є Українське історичне товариство та його друкований 
орган часопис Український історик. Одним із чільних 
його засновників і президентів та незмінним редакто-
ром журналу є Любомир Винар [11]. 

Сучасна державна політика України формується із 
врахуванням загальносвітових тенденцій та особливос-
тей розвитку країни. Світове співтовариство пов'язує 
перспективу людства зі сталим розвитком. Концепція 
сталого розвитку, узагальнення якої були зроблені все-
світніми самітами ООН у 1992 та 2002 роках, за участі 
понад 180 країн світу, багатьох міжнародних організацій 
та провідних вчених поєднала три головні компоненти 
сталого розвитку суспільства: економіку, природоохо-
рону і соціальні питання. 

Зокрема, економічний підхід полягає в оптималь-
ному використанні обмежених ресурсів та застосу-
ванні природо, – енерго і матеріалозберігаючих тех-
нологій для створення сукупного доходу який би за-
безпечував принаймні збереження (не зменшення) 
сукупного капіталу (фактично природного, або люд-
ського) з використанням якого цей сукупний дохід 
створюється [12]. Тобто, людський потенціал є капі-
талоутворюючим і капіталоємким, а отже в умовах 
сучасного світового порядку (розширення ринку пра-
ці) українці, як показує досвід, у черговий раз стали 
однією з націй, яка шляхом активного переміщення, 
включилася у економіку інших країн (за різними да-
ними до 7 млн. осіб). І.Р. Юхновський у праці "Стра-
тегія розвитку України" цілком слушно наголосив на 
потенційних енергетичних втратах України внаслідок 
виїзду працездатного населення за її межі. "Нехай 
їхня заробітна плата за кордоном складає 4 тис. $ на 
рік і нехай там електроенергія коштує 0,1 $ кВт год. 
Передана Україною і використана там вільна енергія 
складає 280•109 кВт год/рік. Це майже вдвічі більше 
всієї електроенергії, яка виробляється в Україні за 
рік" [13, с. 32]. Отже, з одного боку держава втратила 
відповідний ресурс, а з іншого – трудові емігранти 
першого покоління все ще продовжують бути носіями 
української (хоч і пострадянської) культури, а отже й 
політика сучасної української держави має бути 
спрямована: а) на захист їхніх культурних і освітніх 
потреб у країнах проживання; б) формування право-
вої системи соціального захисту тих осіб, які все ще 
залишаються громадянами України; б) надання до-
помоги тим громадам і особам, які все ще не втрати-
ли своєї національної ідентичності і плекають особ-
ливості української національної культури в іншоет-
нічному просторі. 

Однією з важливих функцій держави є захист на-
ціонально-культурних інтересів своїх громадян та 

допомога в реалізації цих потреб тим, українцям, які 
проживають за межами, проте не втратили своєї на-
ціонально-культурної ідентичності. Отже, українська 
держава, відстоюючи інтереси українців у країнах 
їхнього проживання, тим самим засвідчує розуміння 
цінності людського потенціалу, а разом з тим і роз-
ширює спільнотне коло для ширення українських на-
ціональних інтересів. 

Практичний вимір українознавчої освіти за кордо-
ном пропонуємо розгортати на таких засадах: а) По-
єднання державного і громадського чинників у розвит-
кові українознавчої освітньої сфери за кордоном;  
б) Комплексність і різновікова охопленість пропозиції 
українознавчої освіти за кордоном. Це, зокрема пе-
редбачає стимулювання відкриття українських неділь-
них шкіл, українських класів у державних школах та 
державних шкіл на паритетних засадах, створення 
українознавчих кафедр у вузах (знову ж таки на пари-
тетній основі), відкриття філій українських вузів та під-
тримка уже існуючих українських навчальних закладів, 
наприклад УВУ; в) заснування Державного Фонду для 
одержання стипендій українцям-науковцям з поза меж 
України та неукраїнським дослідникам (в різних галу-
зях: вивчення української мови, історії України, полі-
тології тощо), забезпечивши прозорість надання гран-
тів; г) забезпечити державне сприяння створенню не-
державних іменних фондів для учителів недільних та 
державних шкіл українського зарубіжжя. 

Досвід виконання першої Державної програми спів-
праці з закордонними українцями та другої на період до 
2010 року [14] показує, що використання державних 
коштів на проведення заходів та видавничу справу пот-
ребують ретельної перевірки і відповідної звітності,  
а також визначення рівня ефективності. 

15 жовтня 2007 р. Президент України Віктор Ющен-
ко видав указ "Про розвиток зв'язків з українцями, які 
проживають за межами України, щодо збереження, за-
хисту та популяризації культурних надбань українства у 
світовому цивілізаційному просторі", де зокрема наго-
лошується на необхідності "опрацювання питання щодо 
вдосконалення законодавства про збереження і вико-
ристання культурних надбань українства" та широка 
популяризація надбань українства за кордоном сучас-
ними технічними засобами [15]. 

Отже, сучасна українська держава, підтримуючи 
традиції українців, які проживають за межами України в 
освітній галузі та розвиткові національної культури  
і плеканні надбань у різних сферах життєдіяльності, 
формує сучасне бачення української перспективи у сві-
товому просторі. 
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ОПІКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  

УКРАЇНСЬКИМ ШКІЛЬНИЦТВОМ ЗА КОРДОНОМ 
 

У статті аналізуються організаційні форми і методи опіки сучасної української держави українським шкільництвом за 
кордоном. 

Organizational forms and methods of trusteeship of the modern Ukrainian state above formation foreign ukrainians are analyzed in 
this article. 

 
Незаперечним є те, що освіта займає одне з провід-

них місць у суспільному житті. 
Визначаючи місце і роль освіти в суспільстві, маємо 

окреслити, передовсім, дві тенденції, які визначають 
пріоритет освітньої діяльності в сучасному світі. По-
перше, це перехід від індустріального виробництва до 
науково-інформаційних технологій, що веде до змін всіх 
аспектів життєдіяльності суспільства в цілому і кожної 
людини зокрема. По-друге, це тенденція до глобалізації 
світу, яка охоплює всі сфери суспільного життя і є об'є-
ктивно зумовленим процесом, що викликає дедалі бі-
льший уніформізм у способах життя і формах культур-
ного самовияву народів. Одним із засобів "уникнення 
уніфікації та знеособлення етносів", як справедливо 
стверджує Л. Горбунова, стало "бурхливе зростання" 
наприкінці ХХ ст. національної свідомості, "актуалізація 
історично традиційних аспектів культури" [4, с. 8]. Хара-
ктерною особливістю сьогодення є бажання етнічних 
спільнот, з одного боку, бути частиною "цілого світу",  
а з іншого – залишатися "окремою" нацією. Інтелектуа-
льні ресурси стали важливіші за матеріальні, а значить 
– світові спільноти потребують переоцінки. Це, безпе-
речно, стосується і українців, що сьогодні, за влучною 
характеристикою Осипа Мороза, "творять сучасну мо-
дерну націю, яка має, передовсім, науку світового рівня 
і яка усвідомлює свої пріоритети" [11]. А відтак, сучасна 
стратегія України полягає у тому, "щоб стати активним 
учасником глобалізаційного процесу", вирішуючи при 
цьому важливі завдання національної ваги: по-перше, 
разом з усім людством працювати над виробленням 
варіантів "антрополого–планетарного виживання за 
моделлю людини, яка узгоджує себе з природою"; по-
друге, із всіх сфер життя світового досвіду брати най-
краще і найсприятливіше, трансформуючи його до 
"власного українського образу"; по-третє, знаходити 
"розумний ситуативний баланс у дихотомії "відкритості 
– сокровенності", зберігаючи і демонструючи цілому 
світу українську особливу своєрідність – духовну, гос-
подарчу, соціокультурну, тощо". Тобто, не втрачаючи 
національної особливості, стати впливовим "персоніфі-
кованим актором сучасного світу" [13]. 

Отже, рівень і якість національної системи осві-
ти, рівень розвитку особистості даватимуть можли-
вість успішно представляти та захищати власні на-
ціональні інтереси в умовах конкуренції з іншими 
країнами, і, відповідно, визначатимуть місце тієї чи 
іншої держави у сучасному світі. Постановка та ви-
рішення цих невідкладних завдань ведуть до розу-

міння особливої ролі освіти в життєдіяльності су-
часної української держави. 

Характеризуючи місце і роль української освіти, 
вважаємо за необхідне закцентувати увагу на двох, на 
нашу думку, важливих аспектах: 1) освіта, як спосіб 
просування українських інтересів шляхом ширення 
українського культурно-освітнього досвіду; 2) освіта як 
засіб завоювання власної інтелектуальної ніші. В умо-
вах глобалізації наука і освіта потребують інтеграції у 
розвинений світ. Цього вимагає й сучасна стратегія ін-
теграції України до Європи, яка передбачає реалізацію 
широкої програми заходів з метою якнайшвидшого вхо-
дження в європейський соціокультурний простір, а та-
кож відкритість країни не тільки щодо економічних, але 
й стосовно культурно-освітніх та інформаційних інвес-
тицій. Успішне вирішення завдань визначеного страте-
гічного курсу передбачає, з одного боку, цілеспрямова-
не формування в масовій свідомості універсальних єв-
роатлантичних цінностей і соціокультурних орієнтацій,  
а з іншого – збереження української національної само-
бутності і неповторності. Адже Європа "як величезний 
мирний проект потребує культуру", яка є важливим за-
собом діалогу в усіх її виявах. "У цьому сенсі, – зазна-
чається у Віденській декларації про багатокультурність 
та багатоетнічність у Центральній, Східній та Південно-
Східній Європі, – національно-культурна ідентичність 
як і культурний плюралізм, під яким мається на увазі 
багатоідентичність, займають своє місце. Ця культур-
на розмаїтість відповідає європейській спадщині і її 
варто стимулювати в усіх її виявах" [7, с. 88–89]. Звід-
си – в умовах глобалізації усіх світових процесів і зро-
стання значення національної ідентифікації як однієї з 
її противаг, значно посилюється роль української діас-
пори як потужного геополітичного фактора [12]. Вод-
ночас зростає роль світового українства у розбудові 
України як незалежної, демократичної, багатонаціона-
льної і правової держави. 

Історичний досвід провідних країн свідчить про ак-
тивне використання вихідців із своїх земель задля ло-
біювання власних інтересів, формування позитивного 
іміджу держав. Переконливим доказом того, яке зна-
чення надають сучасні урядові та державні інституції 
даному питанню стало проведення саміту Європейської 
Діаспори 2003 року в документах якого, зокрема, зазна-
чено: "Учасники саміту покликані використати власний 
досвід, щоб допомогти визначити політику у таких пи-
таннях, як трансатлантичні відносини та інтеграція емі-
грантів; теми, які означені основними серед пріоритетів. 
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