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АНОТАЦІЯ

Машкова І.М. Розвиток українознавчої освіти в двомовних та «рідних»

школах  Канади  (остання  чверть  ХХ  –  початок  ХХІ ст.). –  Кваліфікаційна

наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за  спеціальністю  13.00.01  –  «Загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки».  –

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної

академії педагогічних наук України Київ, 2019.

У  дисертації  представлено  цілісне  дослідження змісту,  організаційних

форм, навчально-методичного забезпечення українознавчої освіти в двомовних

та «рідних» школах Канади упродовж останньої чверті ХХ – на початку ХХІ ст.

Здійснено  історико-педагогічний аналіз  джерелознавчих ресурсів  з  проблеми

розвитку  українознавчої  освіти  у  двомовних і  «рідних»  школах  Канади,  що

уможливило їх систематизацію відповідно до тематичних груп: дослідження, у

яких  представлено  соціокультурні,  політичні,  економічні  чинники  розвитку

українознавчої  освіти  в  умовах  канадської  діаспори;  довідниково-

енциклопедичні  видання,  у  яких  окреслено  теоретичні,  методичні  основи

українознавчих  студій  в  умовах  різних  ланок  освіти  Канади;  теоретико-

методологічні  розвідки,  у  яких  акцентовано  увагу  на  методологічних

пріоритетах  розвитку  освіти  в  зарубіжних  країнах;  праці,  які  розкривають

специфіку  підготовки  вчителів  українознавчих  дисциплін  в  Канаді; роботи

персонологічного  спрямування,  у  яких схарактеризовано  здобутки лінгвістів,

літературознавців, педагогів, власне українознавців Канади з позиції їх внеску у

становлення  канадської  українознавчої  освіти  і  наукової  думки;  праці,

присвячені  розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади; електронні

ресурси (веб-сторінки, сайти «рідних» і двомовних шкіл Канади, університетів,

центрів  українознавства,  архівів  та  ін.).  Аналіз  джерельної  бази  довів,  що

наявний  спектр  праць  (монографій,  довідників,  енциклопедій,  періодичних
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видань,  дисертацій,  електронних  ресурсів  тощо)  слугує  вагомим

джерелознавчим підґрунтям дослідження особливостей змісту,  організаційно-

педагогічних форм і тенденцій розвитку українознавчої освіти у двомовних і

«рідних» школах Канади в обраних хронологічних межах.

Доведено, що ретроспективу розвитку українознавчої освіти у «рідних» і

двомовних школах Канади упродовж останньої чверті  ХХ – на початку ХХІ ст.

доцільно  здійснювати  у  контексті  методологічних  підходів:  полікультурного

(мультикультурного), аксіологічного, культурологічного. 

На  основі  студіювання  монографічних  робіт,  періодичних  видань,

довідниково-енциклопедичних  видань  уточнено  сутність  понять:  «українська

діаспора  в  Канаді»,  «спадщинна  мова»,  «рідна»  школа».  Подано  авторську

дефініцію  поняття  «українознавча  освіта» як  цілеспрямованої  освітньо-

виховної  діяльності  українців,  спрямованої  на  опанування  цінностей

українського  народу,  його  мови,  культури,  родинних  традицій,  різновидів

мистецтва, історії через зміст і організаційні форми вивчення українознавчих

дисциплін  в  умовах  формальної  (дошкільні,  початкові,  середні,  «рідні»,

двомовні  школи,  університети,  курси,  гуртки,  факультативи),  неформальної

(родинна педагогіка, творчі зустрічі,  виставки, концертна діяльність тощо) та

інформальної (саморозвиток) освіти.

Визначено  передумови  розвитку  українознавчої  освіти  у  «рідних»  і

двомовних  школах  Канади  до  останньої  чверті  ХХ ст.  З-поміж  соціально-

культурних  передумов  відзначено  такі,  як:  три  міграційні  хвилі  з  України;

урбанізація населення; утвердження двомовності і багатокультурності; видання

україномовної  періодики;  сприяння  у  створенні  вищої  ланки  українознавчої

освіти  в  університетах;  заснування  Української  учительської  організації;

проведення вчительських з’їздів; створення мережі двомовних і «рідних» шкіл;

проведення  першого  всекраєвого  віче  українців  у  Вінніпезі;  заснування

Товариства  Українських  учителів  Канади,  осередків  товариств  «Просвіта»;

створення  Комітету  Українців  Канади  (1940),  Світової  Координаційної
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Виховно-Освітньої  Ради  (1967)  тощо.  Серед  законодавчо-регулятивних

чинників виокремлено такі:  набуття чинності  Акту про Британську Північну

Америку  (1867),  «шкільного»  Закону  в  провінції  Манітоба  (1896);  декрету

Північно-Західних територій (1901) про дозвіл навчатися рідною мовою після

занять; «Закону про офіційні мови» (англійської і французької мов, 1969) тощо.

Визначено організаційно-громадські чинники: створення українських шкільних

дистриктів (округів); потреба громад в україномовних учителях; регулювання

освіти  на  рівні  провінцій;  заснування  першої  щоденної  української  школи

поблизу  Мондеру  (Альберта),  першої  вечірньої  «Рідної  школи»  (1905);

відкриття Руської учительської семінарії в провінції Манітоба (1905); подальше

заснування учительських семінарій тощо.

Фактологічно обґрунтовано періодизацію розвитку українознавчої освіти

у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  упродовж  останньої  чверті

ХХ – початку  ХХ ст.  на  основі  критеріїв:  соціокультурного,  законодавчо-

нормативного і організаційно-педагогічного.

Упродовж  І  періоду  (1971 – 1986 рр.)  –  періоду  зародження  офіційної

двомовності  й  багатокультурності  в  Канаді –  відбувалося  проголошення

офіційної політики багатокультурності (відповідно до офіційної заяви прем’єр-

міністра  П’єра  Трюдо  в  Парламенті  (1971)  та  доповіді Конгресу  українців

Канади «Будування майбутнього.  Канадські українці в ХХІ столітті» (1986)).

Узагальнено  соціокультурні,  законодавчі,  організаційні  чинники  розвитку

українознавчої освіти у шкільництві Канади в обраних хронологічних межах:

створення  недільних  шкіл,  курсів  українознавства  за  сприяння  Української

Православної  Церкви,  сепаратних  (приватних  цілоденних)  шкіл  з  ініціативи

Української Католицької Церкви; роль Комітету Українців Канади (КУК), який

координував  діяльність  «рідних»  шкіл  через  крайову  і  провінційні  шкільні

ради,  заснував  рідношкільне  видавництво,  сприяв  упровадженню  єдиних

навчальних  програм  з  українознавчих  дисциплін;  заснування  Канадського

Інституту Українських Студій (КІУС, 1976) тощо.
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Виокремлення ІІ періоду (1987–1998 рр.) розвитку українознавчої освіти

у  двомовних  і  «рідних»  школах  як  періоду  інституалізації  українознавчої

освіти в Канаді детерміноване початком заснування при КІУСІ Альбертського

університету Центру україномовної освіти і Методичного кабінету української

мови  (1987)  та  визначенням  пріоритетних  напрямів  поступу  українознавчої

науки й освіти у Резолюціях ХІХ щотрирічного Конгресу КУК (1998). Серед

вагомих чинників розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади цього

періоду  виокремлено  такі: створення Консорціуму  Україномовної  Освіти

(1997); набуття чинності Закону Канади «Про багатокультурність» (1988), його

ратифікація  на  рівні  провінцій;  розширення  мережі  українських  шкіл;

популяризація досягнень українознавчої, наукової думки й освіти на шпальтах

періодичних  видань  («Журнал  українських  студій»,  «Студії  україністики»,

«Канадські славістичні документи», «Гомін України», «Записки НТШ», «Нові

дні», «Український Голос», «The Ukrainian News» та ін.); активізація діяльності

культурно-мистецьких  організацій,  товариств  (Музей  української  культури,

Село  української  культурної  спадщини  тощо);  залучення  громади  до

проведення  низки  мистецьких,  освітніх  заходів  (Канадський  національний

український фестиваль, Фестиваль писанки та ін.). 

Третій  період  розвитку  українознавчої  освіти  у  двомовних  і  «рідних»

школах  Канади  (1999–2010 рр.)  номіновано  як  період  утвердження  її

полікультурних  і  культуровідповідних  засад,  що  пов’язано  насамперед  із

започаткуванням  при  Саскачеванському  університеті  Центру  дослідження

української  спадщини (1999)  та  відновленням  діяльності  Української

Учительської Асоціації, що було зафіксовано у Резолюціях ХХІІІ щотрирічного

Конгресу  КУК (2010).  Узагальнено  домінуючі  чинники  розвитку

українознавчої  освіти  у  школах  Канади  в  означений  період,  з-поміж  яких

ключовими є:  відкриття Центру дослідження української  спадщини,  кафедри

Лесі  Українки  у  Саскачеванському  університеті;  активізація  просвітницької

діяльності  Української  Учительської  Асоціації;  створення Національного
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Консорціуму  Українознавчого  Інтернет-порталу  (2000);  особлива  увага  до

підготовки  вчителів,  науковців  в  університетах  (зокрема  у  межах  діяльності

Центру  української  етнографії  імені  Петра  і  Доріс  Кулів  в  Університеті

Альберти  здійснювалась  підготовка  українознавців  відповідно  до

бакалаврської, магістерської, докторської і постдокторської освітніх програм);

розширення  мережі  «рідних»  шкіл;  налагодження  плідної  професійної

співпраці з українськими педагогами тощо. 

Зміст  українознавчої  освіти  у  двомовних  школах  Канади  упродовж

останньої  чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст.  визначався  кількома  провідними

програмами,  насамперед  Англійсько-українською двомовною програмою,  що

була  затверджена  1974 р.  та  почала  реалізовуватися  у  провінції  Манітоба  в

1979 р.  З  1988 р.  зміст  українознавчої  освіти  у  двомовних  школах  визначає

«серцева»  Українсько-англійська  двомовна  програма,  відповідно  до  якої

відбувається вивчення другої мови через часткове мовне заглиблення. Загалом

офіційні  двомовні  програми були адаптовані  двомовними школами у  межах

кожної провінції.

Зміст  українознавчої  освіти в  «рідних» школах Канади структурувався

відповідно  до  розроблених  у  межах  кожної  школи  навчальних  планів  з

урахуванням  освітніх  рівнів  (переважно  у  початковій  школі  –  читання,

граматика,  спілкування,  література,  історія,  географія,  соціальні  студії,

українська  культура  і  традиції; у  середній  школі  –  читання,  написання  есе,

спілкування, граматика, драма, соціальні студії; у старшій школі  – українська

мова,  література,  історія,  географія  та  історія  мистецтва  /  культури).  У

більшості  «рідних»  шкіл,  крім  нормативних  дисциплін,  додається  релігія,

мистецькі дисципліни (співи, образотворче мистецтво, театральні студії). 

З-поміж  основних  організаційних  форм  вивчення  українознавчих

дисциплін, які використовуються у двомовних школах, варто відзначити такі,

як:  залучення до різних видів навчання (розповіді, ігри, рухливі пісні, хорова

робота, драма, лялькові вистави) у початковій школі; практикуми; застосування
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комплексу методів вивчення української мови (аналітико-синтетичного, зорово-

слухового,  розмовного  методів,  методу  складового  читання,  методу

сугестопедії),  аудіювання,  говоріння,  читання,  письмо;  спілкування  двома

мовами  на  заняттях  і  у  вільний  час,  під  час  позааудиторної  роботи;

застосування  віртуальних  ресурсів,  вивчення  культурної  спадщини  через

мистецтво, залучення до опанування різних ремесел тощо.

Провідними організаційними формами українознавчої освіти у «рідних»

школах є практикуми, підготовка виставок творів образотворчого мистецтва,

організація  драматичних  вистав  на  основі  фольклорних  сюжетів, творів

українських письменників, залучення до проведення традиційних календарно-

обрядових  дійств,  концертної  діяльності,  проведення  традиційних  народних

ігор,  музичні  і  танцювальні  заняття.  практичні  заняття  з  опануванням

мистецтва різних ремесел (гончарство, вишивка тощо), волонтерська діяльність

у процесі  організації  позашкільних заходів,  дослідницька діяльність у межах

наукового гуртка тощо.

Узагальнено  досвід  створення  навчально-методичних  ресурсів  з

українознавчої освіти у шкільництві Канади упродовж останньої чверті ХХ – на

початку  ХХІ ст.  Серед  вагомих  досягнень  визначено  створення

інституалізованих  осередків  ресурсного  забезпечення  українознавчої  освіти:

Центру  україномовної  освіти,  Методичного  кабінету  української  мови  при

Канадському  Інституті  Українських  Студій  в  1987 р.,  Українського  центру

засобів і розвитку при Університеті Грента МакЮена у 1988 р., Українського

центру мультимедійного інтерактивного навчання та електронних публікацій

при  Департаменті  сучасних  мов  і  культурологічних  студій  Альбертського

університету тощо. 

З-поміж  популярних  видань,  спрямованих  на  забезпечення  якісної

українознавчої  освіти у  школах Канади,  варто відзначити  такі:  серія  «Нова»

(для учнів початкової, середньої і старшої школи, 1994 – 2000 рр.); серія «Тут і

там» для читання з  робочими зошитами;  серія  «Коляж» для учнів  середньої
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школи за програмою подвійного мовного заглиблення; серія «Будьмо!» у межах

упровадження  програми  поглиблення  мовних  знань  у  старшій  школі  (10-12

класи).  Провідною  тенденцією  удосконалення  ресурсного  забезпечення

українознавчої  освіти у школах Канади є створення вільних  Internet-курсів у

режимі  on-line,  інтегративних  ресурсних  пакетів  з  мовних  дисциплін,

віртуальних  курсів  української  мови,  літератури,  культури  та  фольклору,

заснування Українознавчого Інтернет-порталу тощо. 

Систематизовано  конструктивні  ідеї  канадських  українознавців,  які

сприяли розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади, утвердженню її

культуровідповідних  і  полікультурних  засад:  важливість  дослідження

української  і  канадської  культури  на  міждисциплінарній  основі  –  з  позиції

лінгвістики,  мовознавства,  термінознавства,  літературознавства

(Я. Рудницький);  вивчення  діаспорної  спадщини  українців  Канади  у

ретроспективі  (М. Марунчак);  забезпечення  розвитку  системи  українського

шкільництва  в  Канаді  від  дитячих  садочків  до  університетів  (І. Боднарчук,

Б. Білаш,  А. Горохович,  О. Копач,  Я. Славутич);  виявлення  впливу

українознавчих  студій  на  розвиток  полікультурної  освіти  Канади  (Б. Білаш,

М. Лупул,  Я. Рудницький,);  необхідність  виховання  у  рідномовному

середовищі  сім’ї,  навіть  у  змішаних  родинах  (Л. Бризгун-Шанта,

А. Горохович);  прикладне  використання  наукових  фольклористичних

досліджень  в  українському  шкільництві  Канади  (Н. Кононенко);  створення

ресурсів з українознавства, реалізації двомовної програми, забезпечення умов

для  підвищення  кваліфікації  вчителів  українознавчих  дисциплін  (О. Білаш)

тощо.

У  третьому  розділі  «Розвиток  українознавчої  освіти  в  двомовних  та

«рідних»  школах  у  сучасному  канадському  суспільстві»  схарактеризовано

сучасні  тенденції  розвитку  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади  з

утвердженням  її  парадигмальних  пріоритетів  (соціальної  рівності,

полікультурності,  діалогу  культур,  культурної  ідентичності  у  багатомовному
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середовищі  тощо).  Відповідно  у  науково-освітньому  просторі  Канади

визначено  такі  тенденції  розвитку  українознавчої  освіти  у  шкільництві:

активізації  підготовки  вчительських  кадрів  для  українознавчої  освіти;

залучення  вчителів  до  різних  форм  підвищення  кваліфікації;  удосконалення

ресурсної бази з українознавчих дисциплін;  інституалізація;  інтеграція змісту

українознавчих дисциплін;  тенденція  інтенсивної  співпраці  школи,  громади,

товариств у контексті  організації  українознавчої  освіти; набуття українською

мовою  статусу  «спадщинної»  мови;  розширення  мережі  «рідних»  шкіл  у

провінціях;  здійснення  меценатської  діяльності  у  розвитку  українознавчих

студій, українознавчої освіти; ефективна реалізація компетентнісного підходу у

шкільництві Канади; активізація співпраці українських і канадських освітян та

науковців. Схарактеризовано  негативні  тенденції  розвитку  українознавчої

освіти  у  шкільництві  Канади: недостатня  кількість  учителів  українознавчих

дисциплін з  магістерською освітою (низький рівень вмотивованості  вчителів

українознавчих дисциплін щодо здійснення  науково-педагогічної  діяльності);

скорочення  українознавчих  студій  через  фінансові  причини (недостатня

кількість вступників на програми української культури, мови і літератури через

уведення системи квот в Університеті Альберти тощо). 

З  метою  прогностичного  обґрунтування  можливостей  екстраполяції

здобутків українознавчої  освіти у шкільництві Канади в українській освітній

практиці визначено методологічні засади у контексті положень аксіологічного,

культурологічного  і  полікультурного  підходів. Конструктивна  дисемінація

прогресивних  здобутків  українознавчої  освіти,  сформованих  у  шкільництві

Канади упродовж ХХ – на початку ХХІ ст., можлива з урахуванням принципів:

історизму,  культуровідповідності,  науковості,  спрямованості  навчання  на

розв’язання у взаємозв’язку завдань навчання, виховання і загального розвитку;

міцності усвідомленості і дієвості результатів навчання виховання і розвитку;

зв’язку з життям; систематичності і послідовності; створення необхідних умов

для навчання.
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На основі визначених методологічних підходів і дидактичних принципів

розроблено науково-методичні рекомендації для студентів педагогічних і філо-

логічних факультетів вищих закладів освіти «Персонологія українознавчої осві-

ти  у  шкільництві  Канади  (остання  чверть  ХХ –  початок ХХІ  ст.)»  з  метою

оновлення змісту, методів і  форм професійної підготовки майбутніх україно-

знавців, філологів (моно- та білігвістів), фольклористів.  Лексикографічним су-

проводом  науково-методичних  рекомендацій  слугує  поняттєво-персонологі-

чний словник «Українознавча освіта в Україні і Канаді» (Вовк, Машкова, 2018),

у якому схарактеризовано результати діяльності більше сімдесяти викладачів,

методистів,  науковців,  учителів-українознавців в українському і  канадському

науково-освітньому просторі. 

Окреслено  перспективи  конструктивного  використання  досвіду

українознавчої освіти у двомовних і «рідних» школах Канади, сформованого

упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст.,  в  сучасній  освітній

практиці України на законодавчо-нормативному, організаційно-педагогічному

та шкільному рівнях.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому,

що,  вперше:  здійснено цілісне дослідження специфіки українознавчої освіти в

двомовних та  «рідних»  школах  Канади  упродовж останньої  чверті ХХ –  на

початку  ХХІ ст.:  змісту,  організаційних  форм  та  ресурсного  забезпечення;

визначено провідні підходи до аналізу процесу розвитку українознавчої освіти

у  шкільництві  Канади  в  обраних  хронологічних  межах –  культурологічний,

аксіологічний,  полікультурний;  обґрунтовано  періодизацію  розвитку

українознавчої освіти у двомовних і «рідних» школах Канади (остання чверть

ХХ  –  початок  ХХІ ст.);  узагальнено  конструктивний  досвід  канадських

українознавців щодо структурування змісту, добору форм і методів викладання

українознавчих  дисциплін,  організації  позашкільної  роботи,  створення

ресурсного забезпечення; виявлено сучасні тенденції розвитку українознавчої

освіти  у  шкільництві  Канади;  здійснено  прогностичне  обґрунтування
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перспектив  конструктивного  використання  прогресивних  досягнень

українознавчої  освіти  Канади,  сформованих  у  шкільництві  в  обраних

хронологічних  межах,  на  законодавчо-нормативному,  організаційно-

педагогічному  і  шкільному  рівнях.  Уточнено сутність  понять

«українознавство»,  «українознавча  освіта»,  «мовна  освіта»,  «українське

шкільництво в діаспорі», «рідна школа», «двомовна школа», а також дотичних

терміносполук:  «рідномовна  освіта»,  «спадщинна  мова»,  «мовне  занурення»,

«білінгвізм»,  що дозволило  цілісно  проаналізувати  специфіку українознавчої

освіти у шкільництві Канади.  Подальшого розвитку  набули положення щодо

узагальнення ідей, досягнень канадських українознавців з позиції їх впливу на

структурування  змісту  українознавчих  дисциплін,  добору  відповідних

організаційних  форм,  створення  ресурсного  забезпечення,  заснування

ресурсних  віртуальних  осередків;  окреслення  передумов  становлення  вищої

українознавчої освіти в Канаді. 

Практичне  значення  одержаних  результатів полягає  у  розробленні:

науково-методичних  рекомендацій  «Персонологія  українознавчої  освіти  у

шкільництві  Канади  (кінець  ХХ  –  початок  ХХІ ст.)», тематики  науково-

дослідницьких,  проектних  робіт,  групових  й  індивідуальних  презентацій,

індивідуальних творчих завдань з проблеми теорії  і  практики українознавчої

освіти  в  Канаді.  Дослідницькі  матеріали,  науково-методичні  рекомендації

можуть використовуватися для укладання програм курсів і спецкурсів з історії

українознавства, історії педагогіки в Україні і зарубіжжі, навчально-методичної

літератури для закладів  освіти різних рівнів  акредитації з  метою підготовки

студентів  педагогічних  і  філологічних  факультетів  закладів  вищої  освіти,  а

також у системі післядипломної педагогічної освіти вчителів української мови і

літератури, іноземних мов. 

Ключові  слова: українознавство,  українознавча  освіта,  шкільництво,

Канада, двомовна школа, «рідна» школа, «спадщинна» мова, полікультурність.
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ABSTRACT

Mashkova I.M. Development of education in Ukrainian studies in bilingual and

Ukrainian  schools  of  Canada  (last  quarter  of  the  XX  – beginning  of  the  XXI

century). – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences in specialty 13.00.01 –

«General  pedagogics  and  the  history  of  pedagogy».  –  Ivan  Zyazun  Institute  of

Pedagogical  Education and Education for  the Adults of the National  Academy of

Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019.

The thesis presents a comprehensive study of the content, organizational forms,

teaching and methodological support of education in Ukrainian studies in bilingual

and Ukrainian schools of Canada during the last quarter of the XX – the beginning of

the XXI century. Historical and pedagogical analysis of the sources concerning the

development of education in Ukrainian studies in bilingual and Ukrainian schools of

Canada was carried out making it possible to systematize them according to thematic

groups. Those are: researches representing the socio-cultural, political, and economic

factors of developing education in Ukrainian studies within the Canadian Ukrainian

Diaspora; reference-encyclopedic  publications  outlining  the  theoretical,

methodological principles of Ukrainian studies in different sectors of education in

Canada; theoretical and methodological researches emphasizing the methodological

priorities  of  the  education  development  abroad;  works  revealing  the  specifics  of

training the teachers of Ukrainian studies disciplines in Canada; works of personality

orientation  characterizing  the  achievements  of  linguists,  literary  critics,

educationalists  – Canadian researchers contributing into the formation of Canadian

education in Ukrainian studies and scholarship; works devoted to the development of

education  in  Ukrainian  studies  in  Canadian  schooling;  electronic  resources  (web

pages, websites of Ukrainian and bilingual schools of Canada, universities, centers of

Ukrainian studies,  archives,  etc.).  The analysis of the source base proved that the
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available  spectrum  of  works  (monographs,  reference  books,  encyclopedias,

periodicals, dissertations, electronic resources, etc.) serves as a reasonable basis for

the study of peculiarities of the content, organizational and pedagogical forms and

trends  of  the  development  of  education  in  Ukrainian  studies  in  bilingual  and

Ukrainian schools of Canada within a chosen time frame. 

It is proved that the retrospective of the development of education in Ukrainian

studies in  Ukrainian and bilingual schools of Canada during the last quarter of the

twentieth – the beginning of the XXI century is feasible to carry out in the context of

methodological approaches: multicultural, axiological, culture logical.

On  the  basis  of  studying  monographs,  periodicals,  reference  books  and

encyclopedias,  the  essence  of  the  concepts:  «Ukrainian  Diaspora  in  Canada»,

«heritage  language»,  «Ukrainian  school» was  highlighted.  The author  defines  the

concept  «education  in  Ukrainian  studies» as  a  purposeful  educational  activity  of

Ukrainians  aimed  at  mastering  Ukrainian  people’s  values,  its  language,  culture,

family  traditions,  varieties  of  art,  history,  through  the  content  and  organizational

forms  of  Ukrainian  studies  disciplines  in  formal  education  (preschool,  primary,

secondary, Ukrainian, bilingual schools, universities, courses, groups, faculties), non-

formal education (family pedagogy, art events,  exhibitions, concert activities,  etc.)

and informal education (self-education).

The preconditions for the development of education in Ukrainian studies in the

Ukrainian and bilingual  schools  of  Canada  until  the  last  quarter  of  the twentieth

century are determined. Among the social  and cultural prerequisites the following

ones were determined: three migration waves from Ukraine; the urbanization of the

population;  the  establishment  of  bilingualism  and  multiculturalism;  publishing

Ukrainian-language  periodicals;  encouraging  the  formation  of  higher  level

Ukrainian-language  education  at  universities;  the  foundation  of  the  Ukrainian

Teachers’ Organization; holding Ukrainian teachers’ conventions; the creation of a

network of bilingual and Ukrainian schools; holding the first all-Canadian assembly

of Ukrainians in Winnipeg; the foundation of Canada Ukrainian Teachers’ Society,
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centers of societies  «Prosvita»; the creation of the Ukrainian Canadian Committee

(1940), the International Educational Coordinating Council (1967), etc. Among the

legislative and regulative factors the following were distinguished: adoption of the

British North America Act (1867), bilingual schooling act in Manitoba (1896); the

decree of the Northwest Territories (1901) on permission to study in their mother

tongue after classes; Official Languages Act of 1969 (English and French languages)

etc.  Organizational  and  public  factors  are  determined:  the  creation  of  Ukrainian

school  districts;  the  communities’  demand  for  Ukrainian-speaking  teachers;  the

regulation of education at provincial level; the foundation of the first daily Ukrainian

school near Mundare (Alberta), the first evening «Ridna schkola» (1905); opening of

the  Ruthenian  Teaching School  in  Manitoba  (1905);  the  further  establishment  of

normal schools etc.

The  periodization  of  the  development  of  education  in  Ukrainian  studies  in

bilingual and Ukrainian schools of Canada during the last quarter of the XX and the

beginning  of  the  XXI  century  was  substantiated  factually  on  the  basis  of  socio-

cultural, legislative, normative, organizational and pedagogical criteria.

During the first period (1971–1986) – of the birth of official bilingualism and

multiculturalism in Canada –  the official  policy of  multiculturalism was declared

(according to Pierre Trudeau’s Statement to the House of Commons (1971) and the

report  of  the  Congress  of  Ukrainian  Canadians Committee  «Building  the  future.

Canadian Ukrainians in the 21st  Century» (1986)).  The socio-cultural,  legislative,

organizational  factors  of  the  development  of  education  in  Ukrainian  studies  in

Canadian schooling within a chosen time frame were generalized: the creation of

Sunday schools, courses of Ukrainian studies under the patronage of the Ukrainian

Orthodox  Church,  separate  (private  full-time)  schools  on  the  Ukrainian  Catholic

Church  initiative;  the  role  of  Ukrainian  Canadians  Committee  (UCC),  which

coordinated the activities of Ukrainian schools through regional and provincial school

boards,  founded  a  Ukrainian  school  publishing  house,  contributed  to  the

implementation  of  common  curricula  for  Ukrainian  studies  disciplines;  the
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establishment  of  Canadian  Institute  of  Ukrainian  Studies  (CIUS,  University  of

Alberta, 1976).

Singling out the second period (1987–1998) of the development of education in

Ukrainian  studies  in  bilingual  and  Ukrainian schools  as  a  period  of

institutionalization of education in Ukrainian studies in Canada was determined by

the  foundation  of  Ukrainian  Language  Education  Centre  (ULEC)  and  Ukrainian

Language Methodology and Curriculum Office at CIUS (the University of Alberta,

1987) and defining the development priorities of progressing Ukrainian studies in

education  and  scholarship  in  Resolutions  of  the  XIX  UCC's  Triennial  Congress

(1998). Among the important factors in the development of education in Ukrainian

studies in Canadian schooling during this period, the following ones were identified:

the creation of Consortium of Ukrainian-language Education (1997); The Canadian

Multiculturalism Act (1988), its ratification at the provincial level; the extension of

Ukrainian schools network; popularization of the achievements of Ukrainian studies,

scientific thought and education on the pages of periodicals («Journal of Ukrainian

Studies»,  «Ukrainics  Studies»,  «Canadian  Slavonic  Papers»,  «Homin  Ukrainy

(Ukrainian  Echo)»,  «NTSh  Proceedings»,  «New  Days  (Novi  Dni)»,  «Ukrainian

Voice», «Ukrainian News», etc.); strengthening the activities of cultural and artistic

organizations,  societies  (Ukrainian  Heritage  Village,  Ukrainian  Cultural  Heritage

Village, etc.); the community involvement in carrying out a number of artistic and

educational events (Canada’s National Ukrainian Festival, Pysanka Festival, etc.).

The third period (1999-2010) of development of education in Ukrainian studies

in  the bilingual  and  Ukrainian schools  of  Canada  was nominated  as  a period of

approval  of  its  multicultural  and  culturally  relevant  principles related  to  the

foundation  of  Prairie  Center  for  the  Study  of  Ukrainian  Heritage  (1999)  at  the

University of Saskatchewan and the reactivation of a national Ukrainian Teachers'

Association (documented in the Resolutions of the XXIII Triennial Congress of UCC

(2010).  The predominant factors of education in Ukrainian studies development at

Canadian schools during the given period are summarized, the key issues being: the
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opening of the Prairie Center for the Study of Ukrainian Heritage, Lesya Ukrainka

Chair at the University of Saskatchewan; strengthening of the educational activity of

the  Ukrainian  Teachers'  Association;  the  creation  of  the  National  Ukrainian

Knowledge  Internet  Portal  (UKiP-CA)  National  Consortium  (2000);  a  special

attention  to  the  teachers’  and  scientists’  training  at  universities  (e.g.,  within  the

framework of Kule Centre for Ukrainian and Canadian Folklore at the University of

Alberta,  where  Bachelor’s,  Master's,  Doctorate  and  post-Doctorate  programs  in

Ukrainian studies were carried out);  expending the network of  Ukrainian  schools;

establishing fruitful professional cooperation with educationalists from Ukraine, etc.

The content of education in Ukrainian studies in bilingual schools in Canada

during the last quarter of the XX – the beginning of the XXI century was determined

by several leading programs, English-Ukrainian Bilingual Program approved in 1974

and introduced  in  the  province  of  Manitoba  in  1979.  From 1988,  the  content  of

education  in  Ukrainian  studies  in  bilingual  schools  is  determined  by  the  «core»

Ukrainian-English bilingual program, according to which partial language immersion

is provided for the second language learning. In general, official bilingual programs

were adapted by bilingual schools within each province.

The content of education in Ukrainian studies in Canadian  Ukrainian schools

was  structured  according  to  the  curricula  developed  within  each  school  and  in

accordance  with  the  educational  levels  (mainly  in  elementary  school  – reading,

grammar,  communication,  literature,  history,  geography,  social  studies,  Ukrainian

culture and traditions;  in secondary school reading, writing essay, communication,

grammar,  drama,  social  studies;  in  high  school  – Ukrainian  language,  literature,

history, geography and history of art / culture). In most Ukrainian schools, in addition

to normative disciplines, religion, artistic disciplines (singing, fine arts and drama)

are added.

Among the main organizational forms of studying Ukrainian studies disciplines

used in bilingual schools, the following are worth noting: engaged learning (stories,

games, singing-moving, choral singing, drama, puppet shows) in elementary school;
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workshops;  the  use  of  a  set  of  methods  for  studying  the  Ukrainian  language

(analytical  and  synthetic,  audio-visual,  conversational  method,  syllable-reading

method, method of suggestopaedia), listening, speaking, reading, writing; bilingual

communication  in  and out  of  class;  the  use  of  electronic  resources,  the  study  of

cultural heritage through art, involved craftsmanship, etc.

The  leading  organizational  forms  of  education  in  Ukrainian  studies  in

Ukrainian schools are workshops,  preparing of fine art exhibitions, the organization

of dramatic performances based on folk stories and the works of Ukrainian writers,

involvement  in  traditional  calendar  and  ritual  activities,  concerts,  traditional  folk

games,  musical  and  dance  classes,  mastering  the  art  of  various  crafts  (pottery,

embroidery,  etc.),  volunteer  work on organizing extracurricular  activities,  science

clubs activities, etc.

The  experience  of  creating  educational  and  methodological  resources  for

education in Ukrainian studies in Canadian schooling during the last quarter of the

XX –  beginning  of  the  XXI  century  was  generalized.  Among  the  significant

achievements, the establishment of institutionalized centers of resource support for

education  in  Ukrainian  studies  was  determined:  Ukrainian-Language  Education

Center,  Ukrainian  Language  Methodology  and  Curriculum  Office  at  Canadian

Institute of Ukrainian Studies in 1987, MacEwan University's  Ukrainian Resource

and  Development  Center (URDC)  in  1988,  the  Ukrainian  Center  for  Multimedia

Interactive  Learning  and  Electronic  Publications  at  the  Department  of  Modern

Languages and Cultural Studies at the University of Alberta, etc.

Among the  popular  publications  aimed  at  providing high-quality  Ukrainian

studies  in  Canadian  schools,  the  following  series  should  be  noted:  «Nova» (for

students of elementary, secondary and high school, 1994-2000); series  «Tut i Tam

(Here and there)» (for reading with workbooks);  «Kollage» (for secondary school

students  in  the  program of  dual  immersion);  «Bud’mo!  (Let's  Be)» as  a  part  of

introducing a program for deepening language knowledge in high school (grades 10–

12).  The leading tendency of  improving the resources for  education in  Ukrainian
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studies in Canadian schools is the creation of free on-line Internet courses, integrated

language resource packages, the Ukrainian language, literature, culture and folklore

virtual courses, Ukrainian Knowledge Internet Portal, etc.

The  author  highlights  the  constructive  experience  and  ideas  of  Canadian

Ukrainian scholars, their contribution to the development of education in Ukrainian

studies in Canadian schooling, to  the consolidation of its multicultural and culture

appropriate principles: the importance of studying Ukrainian and Canadian culture on

a multidisciplinary basis – from the standpoint of linguistics, terminology, literature

studies (Y. Rudnytsky);  study of  the Diaspora heritage of  Ukrainian Canadians in

retrospect (M. Marunchak); promoting the Ukrainian schooling system development

in  Canada  from  kindergartens  to  universities  (I. Bodnarchuk,  B. Bilash,

A. Gorokhovich,  O. Kopach,  Y. Slavutich);  identifying  the  effects  of  Ukrainian

studies  on  the  development  of  multicultural  education  in  Canada  (B. Bilash,

M. Lupul, Y. Rudnytsky,); the necessity of upbringing children in the mother tongue

family environment, even in mixed families (L. Brizgun-Shantha, A. Horokhovich);

the applied  use  of  scientific  folklore  studies  in  Ukrainian  Canadian  schooling

(N. Kononenko); the creation of resources for Ukrainian studies, implementation of

bilingual  programs,  providing  appropriate  conditions  for  the  Ukrainian  teachers’

advanced training (O. Bilash), etc.

In  the  third  chapter  «Development  of  education  in  Ukrainian  studies  in

bilingual  and  Ukrainian schools  in  contemporary  Canadian  society» the  current

trends of the development of education in Ukrainian studies in Canadian schooling

with the consolidation of its paradigmatic priorities (social equality, multiculturalism,

dialogue  of  cultures,  cultural  identity  in  multilingual  environment,  etc.)  are

characterized. Accordingly in the scientific and educational environment of Canada

the  following  trends  of  the  development  of  education  in  Ukrainian  studies  in

schooling were identified: activation of teachers' training for education in Ukrainian

studies; involvement of teachers in various forms of advanced training; improvement

of the resource base for Ukrainian studies disciplines; institutionalization; integration
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of the content of Ukrainian studies disciplines; the tendency of intensive cooperation

of  the  school,  community,  and  societies  in  the  context  of  the  organization  of

education in Ukrainian studies; acquisition of the Ukrainian language the status of a

«heritage» language; expansion of the network of Ukrainian schools in the provinces;

philanthropist’  activities in  the  development  of  Ukrainian  studies,  education  in

Ukrainian  studies;  effective  implementation  of  competence  approach in  Canadian

schooling;  intensification  of  cooperation  between  Ukrainian  and  Canadian

educationalists  and  scholars. The  negative  tendencies  of  the  development  of

education in Ukrainian studies in Canadian schooling are characterized: insufficient

number of teachers of Ukrainian studies disciplines with Master's degree (a low level

of  teachers'  motivation  for  carrying  out  scientific  and  pedagogical  activities);

reduction of Ukrainian studies for financial reasons (the introduction of the quotas

system at the University of Alberta leading to  insufficient number of applicants for

Ukrainian culture, language and literature programs, etc.).

In order to provide a prognostic basis for the possibilities of extrapolation of

the  achievements  of  education  in  Ukrainian  studies  in  Canadian  schooling in  the

Ukrainian  educational  practice,  the  methodological  principles  are  defined  in  the

context  of  providing  axiological,  cultural  and  multicultural  approaches. The

constructive dissemination of the progressive achievements of education in Ukrainian

studies formed in Canadian schooling during the XX  – the beginning of the XXI

century  is  possible  under  the  following  principles:  historicism,  the  cultural  and

scientific  appropriateness,  the  orientation  for  solving  interrelated  learning,

educational  and  general  development  problems;  strengthening  of  awareness  and

effectiveness of learning outcomes, education and development; the connection with

real life; systematic character and consistency; the creation of necessary conditions

for learning.

On the basis of the defined methodological approaches and didactic principles,

scientific and methodological recommendations  «Personology of Ukrainian Studies

in Canadian Schooling (end of the XX – beginning of the XXI century)» for students
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of pedagogical and philological departments of the establishments of higher learning

were developed in order to update the content, methods and forms of professional

training of future Ukrainian scholars, philologists (mono and bilinguists), folklorists.

The lexicographic accompaniment of scientific and methodological recommendations

is the conceptual and personological dictionary  «Education in  Ukrainian Studies in

Ukraine and Canada» (Vovk, Mashkova, 2018) highlighting the effects of Ukrainian

studies  related  activities  of  more  than  seventy  Ukrainian  and  Canadian  teachers,

methodologists, scientists within Ukrainian and Canadian scientific and educational

environment. 

The prospects  of  constructive application of  the experience of  education in

Ukrainian studies in bilingual and  Ukrainian schools of Canada formed during the

last  quarter  of  the  XX  – the  beginning  of  the  XXI  century  in  contemporary

educational practice of Ukraine at the legislative and normative, organizational and

pedagogical and school levels are outlined.

The scientific novelty and theoretical significance of the research is that: for

the first  time it  was carried out a thorough study of the specifics of education in

Ukrainian  studies  in  bilingual  and  Ukrainian schools  of  Canada  during  the  last

quarter of the XX  – the beginning of the XXI century: the content, organizational

forms  and  resource  provision;  there  were  defined  the  leading  approaches  to  the

analysis of the development process of education in Ukrainian studies in Canadian

schooling within a chosen time frame – cultural, axiological, and multicultural; the

periodization of the development of education in Ukrainian studies in bilingual and

Ukrainian schools of Canada (the last quarter of the XXth  – the beginning of the

XXIst century) was substantiated; the constructive experience of Canadian Ukrainian

studies researchers in the content  structuring,  the selection of  teaching forms and

methods  of  Ukrainian  studies  disciplines,  the  organization  of  extra-curriculum

activities, the provision of resource supply were summarized; the current trends in the

development of education in Ukrainian studies in Canadian schooling were revealed;

the prognostic substantiation of constructive application perspectives of progressive
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achievements of education in Ukrainian studies of Canada formed in schooling within

a chosen time frame was realized on  legislative and normative, organizational and

pedagogical and  school  levels.  It  was  specified the  essence  of  the  concepts

«Ukrainian  studies»,  «education  in  Ukrainian  studies»,  «linguistic  education»,

«Ukrainian schooling in Diaspora»,  «Ukrainian school», «bilingual school», as well

as related term combinations:  «education in mother tongue»,  «heritage language»,

«language  immersion»,  «bilingualism»  which  allowed  a  thorough  analysis  of  the

specifics of education in Ukrainian studies in Canadian schooling. The generalization

of ideas and achievements of Canadian Ukrainian researchers gained their  further

development: their influence on the structuring of the content of Ukrainian studies

disciplines,  the  selection  of  appropriate  organizational  forms,  the  provision  of

resource  supply,  the  establishment  of  resource  virtual  centres;  outlining  the

preconditions for the formation of higher education in Ukrainian studies in Canada.

The practical significance of the obtained results consists in the development

and  implementation  of  the  scientific  and  methodological  recommendations

«Personology  of  Ukrainian  Studies  in  Canadian  Schooling  (end  of  the  XX  –

beginning of  the  XXI century)»,  the  thematics  for  scientific  and research  works,

projects, individual and group presentations, individual assignments on the problem

of the theory and practice of education in Ukrainian studies in Canada. The research

materials, scientific and the methodological recommendations can be used to improve

and develop programs of courses and special  courses on the history of  Ukrainian

studies, history of pedagogics in Ukraine and abroad, educational and methodological

literature  for  educational  institutions  (of  different  levels  of  accreditation)  for  the

purpose  of  preparing  students  of  pedagogical  and  philological  departments  of

establishments  of  higher  learning,  as  well  as  in  the  system  of  postgraduate

pedagogical education of teachers of Ukrainian language and literature and foreign

languages.

Key  words: Ukrainian  studies,  education  in  Ukrainian  studies,  Canada,

bilingual school, Ukrainian school, «heritage» language, multiculturalism.
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ВСТУП

Актуальність  дослідження зумовлена  необхідністю  духовно-

інтелектуального  розвитку  української  нації,  потребою  у  формуванні

національно свідомої та полікультурно толерантної нової генерації українців,

наділеної  високим  рівнем  світоглядної  культури,  активною  громадянською

позицією,  аксіологічною  спрямованістю  професійної  діяльності  з  метою

утвердження  цінностей  особистості,  громади,  держави.  Вагомим  ресурсом

підтримки націєтворчого потенціалу України є досвід розвитку українознавчої

освіти  в  Канаді  на  основі  пріоритетів  полікультурності,  багатомовності  та

підтримки  культурної  ідентичності  національних  меншин.  Саме  тому

актуалізуються проблеми вивчення надбань українознавчої освіти у двомовних

і «рідних» школах Канади та їх конструктивної екстраполяції в умовах сучасної

української освітньої практики. 

Ключові пріоритети розвитку українознавчої освіти в Україні визначено у

загальнодержавних  документах  (Закони  України  «Про  вищу  освіту» (2014),

«Про освіту»  (2017),  Концепція  «Нова  українська  школа»  (2017),  Концепція

розвитку  педагогічної  освіти  в  Україні  (2018),  Концепція  національно-

патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  (2015),  Національна  доктрина

розвитку  освіти  (2002),  Державна  національна  програма  «Освіта.  Україна

ХХІ століття»  (1996),  Національна  стратегія  розвитку  освіти  в  Україні  на

2012 – 2021 роки,  «Стратегія  інноваційного  розвитку  України  на  2010 – 2020

роки  в  умовах  глобалізаційних  викликів»  (2009)  та  ін.).  Підґрунтя  розвитку

українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади  становлять  положення  таких

законодавчо-нормативних документів, як: Закони Канади «Про офіційні мови»

(1969), «Про багатокультурність» (1988), щорічні «Звіти про дію Закону Канади

«Про  багатокультурність»  (2016 – 2017),  Стратегія  розвитку  освіти  в  Канаді

«Учись, Канадо, 2020» (2008) та ін. Ці документи спрямовані на утвердження
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принципів  культуровідповідності,  полікультурності,  толерантності  в

українознавчій освіті України і канадського зарубіжжя. 

Українські  науковці  досліджували  проблеми  розвитку  українознавчої

освіти  у  контексті  аналізу  світових  освітніх  тенденцій  (Н. Авшенюк  (2012),

І. Балицька (2009), Л. Божук (2009, 2011), Л. Преварська (2001) та ін.), вивчення

історії  і  практики  становлення  українського  шкільництва  на  вітчизняних

теренах і за кордоном (Г. Бигар (2006), А. Онкович (2004), С. Пономаревський

(2013),  В. Погребняк  (2010),  Б. Ступарик  (2005)  та  ін.),  обґрунтування

теоретико-методологічних  засад  українознавства  (Т. Усатенко  (2008,  2010),

Г. Філіпчук (2005) та ін.), висвітлення досягнень українознавчої наукової думки

та  українознавчої  освіти  Канади  (М. Лещенко  (1997),  І. Руснак  (2000),

С. Романюк (2015) та ін.)

Здобутки  українознавчої  освіти  в  Канаді  представлено  у  працях

канадських  дослідників,  у  яких  охарактеризовано соціально-культурні  умови

розвитку  україномовної  та  двомовної  освіти  (О. Войценко  (1992),  Д. Прокоп

(1987), І. Тесля  (1968), П. Юзик  (1968)  та ін.),  визначено специфіку розвитку

освіти  і  культури  в  громадах  українських  мігрантів  (М. Боровик  (1991),

П. Кравчук  (1974),  М. Марунчак  (1991)  та  ін.),  представлено  діяльність

українознавчих осередків  (Н. Кононенко  (2018),  Б. Медвідський  (1977,  2012),

М. Петришин  (2011),  А. Попіль  (1975),  М. Сорока  (2018)  та  ін.),  визначено

особливості функціонування двомовних і «рідних» шкіл (І. Боднарчук  (1991),

А. Горохович  (1956,  1990),  О. Копач  (1957),  Р. Чумак-Горбач  (2006) та  ін.),

узагальнено досвід вивчення українознавчих дисциплін (О. Білаш (2009, 2012),

Р. Бедрій  (2009),  А. Недашківська  (2015) та  ін.);  розкрито  персонологічний

аспект українознавчих студій (В. Маркусь  (2000), Я. Рудницький  (1968, 1975),

Я. Славутич (1975, 1988, 1992) та ін.)

Результати  вивчення  документальних,  педагогічних,  українознавчих

джерел  дають  підстави  для  висновку,  що проблема  розвитку  українознавчої

освіти у двомовних і «рідних» школах Канади упродовж останньої чверті ХХ –
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початку  ХХІ ст.  не  була  предметом  цілісного  історико-педагогічного

дослідження. Аналіз ресурсів з досліджуваної проблеми та освітньої практики

організації  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади  дали  можливість

виявити низку суперечностей між: 

– соціокультурною  потребою  утвердження  пріоритетів

культуровідповідності  і  полікультурності  в  українському  соціумі  з  метою

формування  національно-свідомої  і  полікультурно-толерантної  еліти  нації  та

фрагментарністю  конструктивного  використання  канадського  досвіду  в

українських реаліях; 

– необхідністю  удосконалення  педагогічної  освіти,  створення

можливостей  професійного  розвитку  викладачів,  вчителів-філологів,

українознавців, білінгвістів та дискретністю екстраполяції канадського досвіду

українознавчої  освіти у системі професійної підготовки педагогів означеного

фаху в умовах формального і неформального навчання; 

– актуалізацією  проблем  ціннісного,  духовного,  світоглядного,

розвитку  учнів  в  умовах  шкільної  освіти  та  недостатнім  врахуванням

прогресивних  надбань  українознавчої  освіти  Канади  у  процесі  викладання

українознавчих  дисциплін,  організації  позашкільної  діяльності  в  освітній

практиці українських шкіл. 

Потреба в дисемінації інноваційного досвіду канадської освіти в умовах

реформаційних змін українського  шкільництва,  а  також здійсненні  історико-

педагогічних  досліджень  з  проблем  поступу  українознавчої  освіти  у

канадському  соціумі  зумовили  вибір  теми  дисертаційного  дослідження

«Розвиток українознавчої освіти в двомовних та «рідних»  школах Канади

(остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.)».

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.

Дисертація  є складовою комплексної науково-дослідної теми відділу змісту і

технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

імені  Івана  Зязюна  НАПН  України  «Естетичні  та  етичні  чинники  розвитку
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професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів» (РК

№ 0114U3167).  Тему  дисертації  затверджено  вченою  радою  Інституту

педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих  імені  Івана  Зязюна  НАПН  України

(протокол № 11 від 23.11.2014 р.) та узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої

ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в

Україні (протокол № 1 від 27.01.2015 р.).

Об’єкт  дослідження  – українознавча  освіта  у  шкільництві  Канади  в

історичній ретроспективі. 

Предмет дослідження – зміст, організаційні форми українознавчої освіти

і тенденції її розвитку у двомовних та «рідних» школах Канади (остання чверть

ХХ – початок ХХІ ст.).

Мета  дослідження  –  визначити специфіку  організації  українознавчої

освіти в двомовних та «рідних» школах Канади; окреслити тенденції її розвитку

упродовж останньої чверті ХХ – на початку ХХІ ст.; обґрунтувати перспективи

конструктивного використання прогресивного досвіду українознавчої освіти у

канадському шкільництві в українській освітній практиці.

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Схарактеризувати передумови розвитку українознавчої  освіти у «рідних» і

двомовних школах Канади (до останньої чверті ХХ ст.).

2. Розробити  періодизацію  розвитку  українознавчої  освіти  в  двомовних  та

«рідних» школах Канади (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.) та визначити

специфічні тенденції кожного періоду.

3. Визначити особливості змісту й організаційних форм українознавчої освіти в

двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  та  узагальнити  канадський  досвід

створення  методичних  ресурсів  з  українознавчих  дисциплін  в  обраних

хронологічних межах. 

4. Виявити  сучасні  тенденції  розвитку  українознавчої  освіти  у  шкільництві

Канади.
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5. Здійснити  прогностичне  обґрунтування  можливостей  конструктивного

використання  надбань  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади  в

українській освітній практиці. 

Концептуальна  ідея  дослідження. В  основу  наукового  пошуку

покладено положення про те, що розвиток українознавчої освіти у двомовних і

«рідних» школах Канади упродовж останньої чверті ХХ – на початку ХХ ст.

зумовлювався  соціокультурними,  законодавчо-нормативними,  організаційно-

педагогічними  чинниками,  що  пов’язано  з   законодавчим  врегулюванням

розвитку  українознавчої  освіти,  утвердженням  пріоритетів

мультикультуралізму, канадської ідентичності, підтримкою розвитку культури,

мови, традицій етнічних меншин,  роллю  громадських, релігійних організацій,

українознавчих  інституцій,  створенням  віртуальних  ресурсних  центрів,

реалізацією освітніх програм підготовки вчителів,  викладачів українознавчих

дисциплін в  університетах та  ін.  Ці  чинники покладено в  основу авторської

періодизації  розвитку  українознавчої  освіти  у  двомовних і  «рідних»  школах

Канади  упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  початку  ХХІ ст.  Опертя  на  ідеї

культурологічного,  аксіологічного,  полікультурного  підходів  дозволяє

узагальнити теоретичні і практико орієнтовані здобутки українознавчої освіти

Канади, схарактеризувати теорію і практику організації українознавчої освіти у

канадському шкільництві, визначити тенденції її розвитку на сучасному етапі

та  спроектувати  можливості  конструктивного  використання  канадського

досвіду в умовах реформаційних освітніх змін в Україні. 

Методологічну  основу  дослідження становлять:  теорія  наукового

пізнання,  що  є  підґрунтям  для  визначення  сутності  ключових  понять

дослідження;  історико-хронологічний  підхід,  що  дозволив  охарактеризувати

передумови  становлення  українознавчої  освіти  в  Канаді,  обґрунтувати

періодизацію  її  розвитку  у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  упродовж

останньої чверті  ХХ – на початку ХХІ ст.;  полікультурний підхід,  що сприяв

визначенню пріоритетів українознавчої освіти (соціальна рівність, культурний
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плюралізм, повага до традицій, підтримка двомовного навчання); аксіологічний

підхід,  що  забезпечував  обґрунтування  ціннісної  парадигми  українознавства,

українознавчої  освіти  в  Канаді;  культурологічний  підхід,  що  уможливив

визначення  чинників  збереження  культурної  ідентичності  українців  Канади,

серед яких чільне місце відведено українознавчій освіті у шкільництві. 

Теоретичною  основою  дослідження є:  положення  сучасної  філософії

освіти  (І. Зязюн  (2008),  В. Кремень  (2008,  2014),  В. Луговий  (1994,  2014),

Н. Ничкало  (2004,  2010)  та  ін.);  українознавчих засад  національної  освіти

(М. Вовк  (2014,  2018),  О. Субтельний  (1993),  І. Терешко  (2015),  Т. Усатенко

(2003, 2010), Г. Філіпчук (2003, 2005) та ін.); методології історико-педагогічних

досліджень  (О. Аніщенко  (2007),  Л. Березівська  (2009),  Н. Гупан  (2017),

С. Гончаренко  (2008,  2012),  Н. Дічек  (2017),  О. Лавріненко  (2009),

С. Мельничук  (2012),  О. Сухомлинська  (2005)  та  ін.);  теорії  і  практики

педагогічної  освіти (Н. Дем’яненко (1998),  Л. Лук’янова  (2014), О. Кучерявий

(2014), М. Солдатенко  (2011), Г. Сотська  (2012), Л. Хомич (2010, 2014) та ін.);

методологічних  орієнтирів  здійснення  компаративістських  досліджень

(Н. Авшенюк (2012), О. Матвієнко (2003), О. Огієнко (2002), Н. Пазюра (2009),

І. Руснак  (2002)  та  ін.);  теоретико-методологічних  засад  розвитку

українознавства  в  Україні  і  Канаді  (Б. Білаш  (1984),  О. Білаш  (2012),

П. Кононенко (2003), Т. Лупул (2010) та ін.); ідей українознавчої біографістики

(В Маркусь  (1992, 2000), А. Марушкевич  (1996, 2012), А. Нагачевський  (2010,

2018), Я. Рудницький (1975) та ін.).

Відповідно  до  предмета,  мети  і  завдань  наукового  пошуку

використовувався комплекс  методів дослідження:  аналіз і  синтез – з метою

визначення  базових  понять  дослідження;  ретроспективний  аналіз –  для

узагальнення  передумов  становлення  українознавчої  освіти  в  Канаді  та

обґрунтування  періодизації  розвитку  українознавчої  освіти  у  двомовних  і

«рідних» школах Канади упродовж останньої чверті ХХ – на початку ХХІ ст.;

системно-структурний  метод –  з  метою  визначення  тенденцій  розвитку
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українознавчої освіти у шкільництві Канади в обраних хронологічних межах та

сучасних  тенденцій  її  поступу;  метод  педагогічної  біографістики –  для

узагальнення  ідей  канадських  українознавців  з  урахуванням  їх  внеску  у

розвиток практики українознавчої освіти, теорії українознавчої думки;  метод

наукової  екстраполяції –  для  здійснення  прогностичного  обґрунтування

конструктивної  дисемінації  прогресивних  надбань  українознавчої  освіти  у

двомовних і «рідних» школах Канади в сучасній вітчизняній освітній практиці. 

Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку було

використано 383 джерел, з них –108 іноземною мовою. Базовим фактологічним

підґрунтям слугували праці  відомих і  маловідомих українських і  канадських

українознавців,  у  яких  розкрито  чинники  розвитку  українознавчої  освіти  в

діаспорі Канади, теоретичні та методологічні аспекти українознавчих студій в

Україні  і  світі,  висвітлено  зміст,  форми  і  методи  вивчення  українознавчих

дисциплін  у  шкільництві  Канади  і  України  (Ю. Заячук,  О. Ковальчук,

М. Лупул,  Р. Матейко,  Т. Михайленко,  Ю. Недужко,  Н. Савчук,  М. Хом'як,

Л. Храплива-Щур, В. Шиян та ін.).

Вагомим ресурсом дослідження проблеми розвитку українознавчої освіти

у  шкільництві  Канади  стали  довідниково-енциклопедичні  видання

(«Енциклопедія  українознавства»,  видання  «Енциклопедії  України»

англійською  мовою,  «Енциклопедія  української  діяспори»,  електронний

довідник «Education in Canada», «Літопис українського життя в Канаді» тощо).

У  процесі  дослідження  було  простудійовано  канадські  періодичні

видання  («Український  Голос»,  «Учительське  Слово»,  «Рідна  Школа»,

«Жіночий світ», «Відгукніться!», «Наша Громада», «Новий шлях», «Нові дні»,

«Наше  життя»,  «Журнал  українських  студій»  та  ін.).  З  метою  аналізу

методичних  засад  викладання  українознавчих  дисциплін  у  двомовних  і

«рідних»  школах  Канади  було  опрацьовано  популярні  навчально-методичні

видання – серії «Нова», «Тут і там», «Коляж», «Будьмо!».
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Джерелознавчою  основою  слугували  матеріали  відділу  зарубіжної

україніки Національної бібліотеки України імені В. Вернадського,  Державної

науково-педагогічної  бібліотеки  України  імені  В. Сухомлинського;  Науково-

дослідного  інституту  українознавства,  Фундації  доброчинних  громадських

ініціатив  «Україна  –  діаспора»  Чернігівського  державного  педагогічного

університету імені  Т. Шевченка,  Центрального державного архіву зарубіжної

україніки,  Української  вільної  академії  наук,  електронної  бібліотеки  Центру

україномовної  освіти  (м. Едмонтон,  Канада),  Медіапорталу  української

діаспори. 

Фактологічним  ресурсом  для  аналізу  сучасних  тенденцій  розвитку

українознавчої  освіти у шкільництві Канади були електронні матеріали,  веб-

сторінки,  сайти  закладів  освіти: «рідних»  і  двомовних  шкіл  Канади

(Оуквільська Рідна школа, Українська суботня школа імені Івана Франка тощо);

університетів  (Альбертського,  Манітобського, Саскачеванського  та  ін.);

Центрів  українознавства  Канади  та  України  (Канадського  Інституту

Українських  Студій,  Центру  україномовної  освіти,  Методичного  центру

української  мови,  Центру  українського  і  канадського  фольклору  ім. Кулів

Альбертського  університету;  Центру  дослідження  української  спадщини  в

Саскачеванському університеті;  Міжнародного  інституту  освіти,  культури та

зв’язків  з  діаспорою Національного  університету  «Львівська  політехніка»  та

ін.); канадських  і  міжнародних  організацій  (Української  фундації  освіти  у

коледжах, Консорціуму україномовної освіти, Фундації «Канада –Україна»  та

ін.);  світових  українських  організацій  (Світового  Конгресу  Українців  тощо);

електронних  архівів  (Архіву  українського  фольклору  Богдана  Медвідського

Альбертського університету та ін.).

Хронологічні  межі  дослідження охоплюють  останню  чверть  ХХ  –

початок ХХІ ст. Нижня межа (1971 р.) пов’язана з реформаційними змінами в

освіті  Канади – проголошенням офіційної політики багатокультурності  на  III

сесії  Парламенту Канади прем’єр-міністром П. Трюдо; заснуванням Крайової
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шкільної  ради  Комітету  Українців  Канади.  Вибір  верхньої  межі  (2010 р.)

визначається відновленням діяльності  Української учительської  асоціації,  що

було  зафіксовано  у Резолюціях  ХХІІІ  щотрирічного  Конгресу  Комітету

Українців  Канади, реалізацією  Стратегії  розвитку  освіти  в  Канаді  «Учись,

Канадо – 2020».

Організація  дослідження. Науковий  пошук  здійснювався  у 2014–

2018 рр. й охоплював три етапи.

На  першому  (теоретико-пошуковому)  етапі  (2014 – 2015 рр.)

обґрунтовано  актуальність  наукової  проблеми;  визначено  сутність  базових

понять;  простудійовано  історико-педагогічну,  джерелознавчу,  українознавчу

літературу; систематизовано фактологічний матеріал з проблеми дослідження;

окреслено методологічну основу дослідницького пошуку.

На  другому  (науково-емпіричному)  етапі  (2016 – 2017 рр.)  розроблено

періодизацію розвитку українознавчої освіти у двомовних і «рідних» школах

Канади  упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст.;  узагальнено

прогресивний  досвід  канадських  освітян,  науковців  українознавчої  галузі;

проаналізовано особливості вивчення дисциплін українознавчого спрямування

у шкільництві Канади, ресурсне забезпечення; розроблено науково-методичні

рекомендації. 

На третьому (узагальнювальному) етапі (2018 р.) окреслено суперечності

розвитку українознавчої освіти в Україні і Канаді; здійснено аналіз сучасних

тенденцій  розвитку  українознавчої  освіти  у  канадському  шкільництві;

визначено перспективи використання конструктивних здобутків українознавчої

освіти у школах Канади.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому,

що  вперше:  здійснено цілісне дослідження специфіки українознавчої освіти в

двомовних та  «рідних»  школах  Канади  упродовж останньої  чверті ХХ –  на

початку  ХХІ ст.:  змісту,  організаційних  форм  та  ресурсного  забезпечення;

визначено провідні підходи до аналізу процесу розвитку українознавчої освіти
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у  шкільництві  Канади  в  обраних  хронологічних  межах –  культурологічний,

аксіологічний,  полікультурний;  обґрунтовано  періодизацію  розвитку

українознавчої освіти у двомовних і «рідних» школах Канади (остання чверть

ХХ – початок  ХХІ ст.);  узагальнено  провідні  ідеї  канадських  українознавців

щодо структурування змісту, добору форм і методів викладання українознавчих

дисциплін,  організації  позашкільної  роботи,  створення  ресурсного

забезпечення;  виявлено  сучасні  тенденції  розвитку  українознавчої  освіти  у

шкільництві  Канади;  здійснено  прогностичне  обґрунтування  перспектив

конструктивного використання прогресивних досягнень українознавчої освіти

Канади,  сформованих  у  шкільництві  в  обраних  хронологічних  межах,  на

законодавчо-нормативному, організаційно-педагогічному і шкільному рівнях; 

уточнено сутність  понять  «українознавство»,  «українознавча  освіта»,

«мовна  освіта»,  «українське  шкільництво  в  діаспорі»,  «рідна  школа»,

«двомовна  школа»,  а  також  дотичних  терміносполук:  «рідномовна  освіта»,

«спадщинна  мова»,  «мовне  занурення»,  «білінгвізм»,  «канадсько-українська

мова»; 

подальшого  розвитку  набули  положення  щодо  узагальнення  ідей,

досягнень  канадських  українознавців  з  позиції  їх  впливу  на  структурування

змісту  українознавчих  дисциплін,  добору  організаційних  форм,  створення

ресурсного забезпечення, заснування ресурсних віртуальних осередків, а також

щодо визначення передумов становлення вищої українознавчої освіти в Канаді.

Практичне  значення  одержаних  результатів полягає  у  розробленні:

науково-методичних  рекомендацій  «Персонологія  українознавчої  освіти  у

шкільництві  Канади  (кінець  ХХ  –  початок  ХХІ ст.)», тематики  науково-

дослідницьких,  проектних  робіт,  групових  й  індивідуальних  презентацій,

індивідуальних творчих завдань з проблеми теорії  і  практики українознавчої

освіти  в  Канаді.  Дослідницькі  матеріали,  науково-методичні  рекомендації

можуть використовуватися для укладання програм курсів і спецкурсів з історії

українознавства, історії педагогіки в Україні і зарубіжжі, навчально-методичної
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літератури для закладів  освіти різних рівнів  акредитації з  метою підготовки

студентів  педагогічних  і  філологічних  факультетів  закладів  вищої  освіти,  а

також у системі післядипломної педагогічної освіти вчителів української мови і

літератури, іноземних мов. 

Результати  наукового  пошуку  впроваджені в  освітній  процес

Чернігівського  обласного  інституту  післядипломної  освіти

ім. К. Д. Ушинського  (довідка  № 98  від  15.06.2018 р.),  Полтавського

національного  педагогічного  університету  імені  В. Г. Короленка  (№ 1896/01-

60/16  від  08.06.2018 р.),  Уманського  державного  педагогічного  університету

імені  Павла  Тичини (№ 2718/01  від  12.12.2018 р.),  Інституту  післядипломної

педагогічної  освіти  Чернівецької  області  (№ 2/4-450  від  25.05.2018 р.),

Міжнародного інституту бізнесу, м. Київ (№ 11.06/78 від 11.06.2018 р.).

Особистий  внесок  здобувача.  В  опублікованому  у  співавторстві

поняттєво-персонологічному  словнику  «Українознавча  освіта  в  Україні  і

Канаді»  (Вовк,  Машкова,  2018b) автором обґрунтовано  дефініції  понять,  що

розкривають  теоретичні,  методологічні  та  методичні  засади  канадської

українознавчої освіти, та укладено статті про українознавців Канади. У статті

(Вовк,  Машкова,  2018a)  дисертантом  окреслено  методологічні  засади

конструктивного використання прогресивних досягнень українознавчої освіти у

шкільництві  Канади  в  сучасній  освітній  практиці;  у  тезах  доповіді  (у

співавторстві з М. Вовк, 2018)  на І Міжнародному Конгресі з канадознавства

висвітлено здобутки українознавчої лексикографії канадських учених. 

Апробація  результатів  дослідження. Результати  дослідження  були

апробовані  під  час  виступів  на  конференціях,  семінарах  різного  рівня:  на

міжнародному  науковому  конгресі «Україна  –  Канада»  (Луцьк,  2018);  на

міжнародних  наукових  конференціях: «Культурно-інтелектуальна  складова

цивілізаційного поступу українства (до 180-річчя КНУ ім. Т. Шевченка)» (Київ,

2014),  «Українство в контексті світових цивілізаційних процесів» (Київ, 2015),

«Консолідація  українства  в  умовах  внутрішніх  трансформацій  та  зовнішніх
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загроз»  (Київ,  2016);  на  міжнародних  науково-практичних  конференціях:

«Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології»

(Львів, 2017), «Інновації та сучасні технології в системі освіти: внесок Польщі

та України» (Сандомир, Польща, 2017); на міжнародному науковому семінарі:

«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та

інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2016); на  міжнародних педагогічних

читаннях: «Педагогіка  мистецтва  і  мистецтво  педагогічної  дії»  (Київ,  2015,

2016),  «Неперервна  педагогічна  освіта  ХХІ  століття»  (Київ,  2017,  2018);  на

міжнародній  науково-методичній  конференції:  «Естетичні  засади  розвитку

педагогічної  майстерності  викладачів  мистецьких  дисциплін»  (Умань,  2017,

2018):  на  всеукраїнських  науково-практичних  конференціях:  «Сучасна

політична нація:  духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні

засади  розвитку»  (Київ,  2014),  «Студентоцентризм  у  системі  забезпечення

якості освіти в економічному університеті» (Київ, 2016); «Вища школа і ринок

праці:  інтеграція,  модернізація,  інтернаціоналізація»  (Мукачево,  2016);

«Актуальні  проблеми  літературної  освіти  (пам'яті  О. Р. Мазуркевича  та

П. К. Волинського)»  (Умань,  2018);  на  всеукраїнському  науковому  семінарі

«Компетентнісний  підхід  в  освіті:  теоретичні  засади  і  практика  реалізації»

(Київ, 2014);  на вебінарі «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого

розвитку  суспільства»  (Київ,  2017);  під  час  Звітних  науково-практичних

конференцій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

НАПН України (Київ, 2016, 2017, 2018).

Публікації. Основні  результати  дисертації  викладено  у  24 публікаціях

(21 – одноосібній), з яких: 5 статей у наукових фахових виданнях України (у

тому числі 1 стаття у виданні України, що входить до наукометричних баз);

1 стаття  у  наукометричному  науковому  виданні;  1  навчальні  матеріали;

1 науково-методичні рекомендації; 1 словник (у співавторстві); 15 публікацій у

збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних масових заходів. 
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Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською й

англійською  мовами,  вступу,  трьох  розділів,  висновків  до  кожного  з  них,

загальних висновків, списку використаних джерел (383 найменування, із них –

108  іноземними мовами).  Загальний обсяг  дисертації –383 сторінки,  зокрема

основного тексту – 222 сторінок. Робота містить 15 додатків на 88 сторінках,

4 таблиці, 4 рисунки. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ

АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ 

У ДВОМОВНИХ І «РІДНИХ» ШКОЛАХ КАНАДИ

У  розділі  проаналізовано  джерелознавчу  основу  проблеми  розвитку

українознавчої  освіти  у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади;  здійснено

систематизацію  джерел,  що  розкривають  ґенезу,  передумови,  специфіку

періодів, персонологію розвитку українознавчої освіти в «рідних» та двомовних

школах  Канади;  визначено  сутність  базових  понять  дослідження;  окреслено

методологічні  основи  розвитку  українознавчої  освіти  у  канадських  школах;

розкрито  передумови  становлення  українознавчої  освіти  у  двомовних  і

«рідних» школах Канади (до 1971 р.).   

1.1. Джерелознавчі засади проблеми розвитку українознавчої освіти у

шкільництві Канади 

Упродовж  ХХ  –  у  перші  десятиліття  ХХІ ст.  проблема  розвитку

українознавчої освіти в Канаді знайшла багатоаспектне висвітлення у працях

канадських істориків, лінгвістів, педагогів, літературознавців: О. Герус (Gerus

& Rea, 1985), Б. Желихівський (1945), Н. Козуська (1986), С. Килимник (1957),

В. Луців  (1957),  П. Мігус  (Migus,  1975),  І. Петрів  (1956),  В. Жила  (2000),

Я. Заряна (2000), М. Кагарницький (2000), В. Чумер (1942) та ін.)  Теоретичні

здобутки,  методичні  напрацювання,  історичні  аспекти  становлення

українознавчої  освіти  в  Канаді  розкрито  у  працях  українських  науковців

(М. Бусько  (2013),  С. Єфремов  (1940),  З. Лановик  (1997),  Л. Лещенко (1984),

А. Макар  (1989),  Н. Солонська  &  Г. Борисович  (2017),  С. Федуняк  (1994),

А. Шлепаков (1960) та ін. 
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Умовно  праці,  які  розкривають  проблеми  теорії  і  практики  розвитку

українознавчої  освіти  у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади,  можна

систематизувати на такі групи:

1) дослідження,  у  яких  представлено  соціокультурні,  політичні,

економічні  чинники  розвитку  українознавчої  освіти  в  умовах  канадської

діаспори  (Г. Бигар  (2006),  М. Боровик  (1977,  1991),  Л. Булай  (1973),

А. Василенко  (2011),  О. Войценко  (1961-92),  Н. Гавриленко  (2000),

О. Головкина (2004), Н. Горбатюк (1999),  О. Грищенко (1997),  Ю. Жлуктенко

(1990),  О. Ковальчук  (2013),  П. Кравчук  (1974), Л. Лещенко (1984),  Т. Лупул

(1999,  2010),  А. Макар  (1989),  В. Макар  (2004),  М. Марунчак  (1991),

А. Марушкевич  (2012),  Б. Медвідський  (1993),  Т. Михайленко  (2008),

Ю. Недужко  (2007),  Л. Преварська  (2001),  Д. Прокоп  (1987),  Я. Рудницький

(1975), Н. Савчук  (2015), Я. Славутич (1988, 1992), О. Сыч (1994), І. Тесля &

П. Юзик (1968), С. Федуняк (1994), О. Христенко (2009), А. Шлепаков (1960),

В. Юшкевич (2006), Р. Єринюк (Yereniuk, 2010);

2) довідниково-енциклопедичні  видання,  у  яких  окреслено  теоретичні,

методичні основи українознавчих студій в умовах різних ланок освіти Канади

(С. Лазебник, Л. Лещенко, Ю. Макар, Я. Балан & Д. Кардан (1991), В. Маркусь

(2009),  М. Марунчак  (1986),  В. Оліфіренко,  С. Оліфіренко,  Т. Оліфіренко  &

Л. Оліфіренко  (2001),  В. Просалова  (2012),  «Енциклопедія  історії  України»

(2003–2013, В. Смолій (ред.));

3) теоретико-методологічні  розвідки,  у  яких  акцентовано  увагу  на

методологічних пріоритетах розвитку освіти в зарубіжних країнах, зокрема в

Канаді (В. Березкіна (2010), Л. Божук (2011), Ю. Жлуктенко (1990), Ю. Заячук

(2004, 2005, 2008), Р. Матейко (2004), С. Пономаревський (2013), Р. Де Лосса

(De Lossa, 2000);

4) праці, які розкривають специфіку підготовки вчителів українознавчих

дисциплін в Канаді (І. Балицька (2009), О. Білаш & І. Кобель (2012), О. Білаш &

Р. Бедрій  (2009),  Г. Бигар  (2006),  М. Бусько  (2013),  Н. Гавдида  (2014),
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Ю. Жлуктенко, Н. Тоцька & Т. Молодід (1973), Ю. Заячук (2004, 2005, 2008),

Л. Карпинська  (2005), О. Ковальчук  (2013),  Т. Кучай  (2012),  М. Марунчак

(1991),  Б. Медвідський  (1993,  2012),  Н. Мукан  (2005),  А Нагачевський  &

М. Маєрчик (2010), В. Погребняк (2010), А. Попіль (1975), С. Романюк (2013,

2014, 2015), Я. Рудницький (1975), Н. Савчук (2015), І. Тесля & П. Юзик (1968),

Б. Білаш  (Bilash, B.,  2012),  К. Гудима  (Hudyma,  2011),  А. Недашківська  &

О. Білаш (Nedashkivska & Bilash 2015), Д. Струк (Struk, 1999);

5) роботи  персонологічного  спрямування,  у  яких  схарактеризовані

здобутки лінгвістів, літературознавців, педагогів, власне українознавців Канади

з  позиції  їх  внеску  у  становлення  українознавчої  освіти  та  канадської

українознавчої наукової думки (М. Вовк & І. Машкова (2018), К. Волинський

(1994),  І. Лопушинський  (2004),  М. Марунчак  (1986),  А. Марушкевич  (1996),

Б. Медвідський  (1993),  В. Оліфіренко,  С. Оліфіренко,  Т. Оліфіренко  &

Л. Оліфіренко  (2001),  В. Просалова  (2012),  С. Романюк  (2001,  2012),

Слабошпицький,  2004;  Я. Славутич  (1992),  Ю. Шевельов  (2002),  Р. Климаш

(Klymasz, 2012);

6) праці, присвячені розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канаді

(Б. Білаш  (1984),  О. Білаш  &  Р. Бедрій  (2009),  Г. Бигар  (2006),  І. Боднарчук

(1991), Л. Божук (2009), В. Буряник (1962), С. Килимник (1957), О. Ковальчук

(2013),  Т. Кучай  (2012),  М. Лещенко  (1990),  М. Марунчак  (1991),

Т. Михайленко  (2008),  В. Погребняк  (2010),  С. Романюк  (2001,  2014,  2015),

І. Руснак  (2000),  І. Руснак  & С. Романюк (2002),  І. Тесля  & П. Юзик  (1968),

М. Хом'як  (1973),  О. Цикорник  (1960),  К. Гудима  (Hudyma,  2011),

А. Недашківська  & О. Білаш (Nedashkivska &  Bilash,  2015),  Р. Чумак-Горбач

(Chumak-Horbatsch & Garg, 2006);

7) електронні ресурси (веб-сторінки  «рідних» і двомовних шкіл Канади,

університетів  та  інших  вищих  навчальних  закладів,  українознавчих  центрів

Канади  та  України,  інститутів  та  коледжів  Канади,  канадських  та  світових

українських  організацій,  урядових  сайтів  провінцій  Канади,  міжнародних
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довідково-інформаційних  сайтів,  зокрема  енциклопедичних,  електронних

архівів.

Праці,  у  яких  проаналізовано  соціокультурні,  політичні,  економічні

чинники  розвитку  українознавчої  освіти  в  канадському  соціумі,  слугують

джерелознавчою основою визначення тенденцій становлення теорії і практики

українознавчих студій, розвитку українознавчої освіти узагальнено інформують

про вплив наукових інституцій, осередків, громадських організацій, церкви на

українознавчих рух в Канаді загалом. 

Першим дисертаційним дослідженням, присвяченим українській трудовій

еміграції в США і Канаді, у 1960 р. стала праця А. Шлепакова (1960), яка була

написана українською мовою.  Докторська дисертація Ю. Жлуктенка (1969) та

інші його праці стали першими і залишалися єдиними на теренах радянського

мовознавства  науковими  і  практичними  дослідженнями  канадського  та

американського  варіантів  української  мови.  Видатний філолог  проаналізував

особливості  спілкування  української  групи  в  етномовній  ситуації  Канади,  її

писемне  і  розмовне  мовлення,  українські  елементи  в  англійському мовленні

канадських  українців  (Жлуктенко,  1990).  У  1973 р.  у  співавторстві  з

Н. Тоцькою та  Т. Молодід  Ю. Жлуктенко опублікував підручник  «Ukrainian»

(Жлуктенко, Тоцька & Молодід,  1973),  що  «започаткувало  методику

викладання  української  мови  як  іноземної  для  англомовних  студентів»

(Гавдида, 2014, c. 241).

У ґрунтовних  працях  істориків,  педагогів  розкрито  соціокультурний,

законодавчо-політичний, економічний контекст поступу українознавчої освіти

кінця ХІХ – на початку ХХІ ст.:  визначено специфіку утворення української

громади  в  Канаді  (В. Євтух,  1993);  охарактеризовано  двомовну  освіту  як

чинник  збереження  ідентичності  українців  в  Канаді  та  їх  інтеграції  в

суспільство  кінця  ХІХ  – першої  половини  ХХ ст.  (О. Ковальчук,  2013);

з’ясовано  вплив  фермерського  руху  на  становлення  української  громади  у

Канаді (Л. Лещенко, 1984); визначено основні тенденції та особливості сучасної
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імміграції  в  Канаді,  виявлено  специфіку  формування  сучасної  канадської

політичної  нації (Т. Лупул,  2010);  досліджено  процес  соціально-політичної

інтеграції українців у політичне суспільство Канади (В. Макар, 2004); розкрито

історико-правовий  аспект  утвердження  української  діаспори  в  Канаді

(А. Василенко,  2011);  схарактеризовано  роль  рідномовного  середовища у

збереженні  етнокультури  українських  емігрантів (А. Марушкевич,  2012);

визначено місце імміграції в соціально-економічному розвитку Канади (О. Сич,

1994);  представлено  історичні  аспекти  становлення  української  діаспори  з

позиції канадців (О. Христенко, 2009). 

Фактологічний матеріал з  історії  та  життєдіяльності  етнічної  спільноти

канадських українців, її сучасного стану і перспектив розвитку українознавчих

осередків  в  Канаді представлено  у  працях  соціологічного  і  політологічного

характеру (В. Макар (2004), О. Дзвінчук (2008), А. Василенко (2011) та ін.).  У

цих  дослідженнях  висвітлюються  як  загальні,  так  і  окремі  проблеми

українознавчої  освіти  в  Канаді,  зокрема  специфіка  навчання  дорослих

іммігрантів у Канаді (В. Бусько, (2013)). 

Вивчаючи  передумови  розвитку  українознавчої  освіти  в  шкільництві

досліджуваного періоду, а саме соціокультурні, політичні, економічні умови до

1971 р., нами простудійовано перше україномовне видання в Канаді – збірник

українських  народних  пісень  «Пісні  про  Канаду  та  Австрію»,  зібраних

українським  канадським  народним  поетом  Теодором  Федиком,  та  «Пісні

іммігрантів  про  Старий  і  Новий  край»  (Федик,  1914,  1927).  Вагомим

джерелознавчим  ресурсом  є  численні  видання  –  календарі,  альманахи,

пропам’ятні  книги  тощо.  Так,  в  ілюстрованому  календарі  «Українського

голосу» на 1937 р. (Річник 20), виданому Українською Видавничою Спілкою в

Канаді, висвітлюється початковий період адаптації українців до життя у чужій

країні,  надруковано  вірші  на  релігійну  тематику,  зразки  гумористичного

фольклору  тощо.  У  народному  ілюстрованому  календарі  «Канадійського

Фармера»  на  1939 р.  аналізуються  результати  скликання  Українського
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Національного  Конгресу  в  Канаді,  йдеться  про  акції  протесту  в  канадських

містах з приводу ліквідації «Союзу Українок», знищення православних церков,

про заборону шкільництва на Буковині та української мови в Західній Україні.

У  пропам’ятних  книгах  вміщено  багато  фактологічного  матеріалу  про

діяльність  шкіл.  Так,  у  Пропам'ятній  книзі  Українського  народного  дому  у

Вінніпезі описується історія «Школи Св. Николая у Вінніпегу» (1949) від імені

педагогів, які у ній працювали. 

У  ранніх  працях  М. Марунчака  (1965a,  b)  з  історії  українців  Канади

описується позитивний вплив української спільноти на розвиток різних міст,

районів, селищ, а також його власні зустрічі з піонерами Альберти. Філолог і

фольклорист  Я. Рудницький  (1968)  також  звертається  до  історії  українців

Канади,  акцентуючи  увагу  на  важливості  збереження  цієї  історії  через

пошуково-дослідницьку роботу з архівними документами, ставлячи конкретні

завдання  українсько-канадським  історикам.  Вивчаючи  історію  поселення

українців  на  канадській  землі,  такі  канадські  вчені,  як  І. Тесля  та  П. Юзик

(1968),  М. Боровик  (1991),  П. Кравчук  (1974),  особливу  увагу  приділяють

специфіці  розвитку  освіти  і  культури  в  громадах  українських  мігрантів,

наводять  статистичні  відомості  щодо  освітніх  закладів,  детально

характеризують  соціально-культурні  умови  розвитку  україномовної  та

двомовної освіти в Канаді в історичному аспекті.

Значний масив джерел, які розкривають соціокультурні чинники розвитку

українознавчої  освіти  в  Канаді,  присвячено  досвіду  видавничої  діяльності,

висвітленню проблематики періодичних видань, преси. Більшість дослідників

переконливо  доводять,  що  преса,  періодичні  видання  є  ефективним

каталізатором  формування  та  розвитку  національної  освіти  й  виховання

українців  у  діаспорі.  У  дисертаційному  дослідженні  І. Руснака  (2000),  у

монографії  І. Руснака  та  С. Романюк  (2002)  висвітлюється  «розвиток

української національної освіти в Канаді від її зародження в 1889 р. і впродовж

ХХ ст..;  розкрито  етапи  і  тенденції  розвитку  системи  національної  освіти  й
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виховання канадських українців, роль громадських і культурно-просвітницьких

і учительських організацій у цьому процесі» (с. 2). 

У  працях  багатьох  науковців  розкриваються  історичні  аспекти

становлення  українознавчої  думки,  яка  кристалізувалась  у  періодичних

виданнях  Канади:  історія  преси,  літератури  і  друку  «піонерської»  доби

(М. Марунчак,  1991),  становлення  української  преси  у  Східній  Канаді та  її

значення  для  української  етнічної  групи  (М. Боровик,  1977),  проблематика

преси  українців  північноамериканського  континенту  як  чинник  збереження

їхньої етнічної ідентичності у 90-ті рр. ХХ ст. (О. Грищенко, 1997); про часопис

«Український  голос»  (О. Дзвінчук,  2008),  про  основні  етапи  та  особливості

розвитку  часопису  «Український  Голос»  (Вінніпег,  Канада),  1910–1981 рр.

О. Савчук (2000), про українську педагогічну пресу США (А. Онкович, 2004),

про українську педагогічну пресу Канади (Г. Бигар, 2006; І. Руснак, Г. Бигар &

С. Романюк,  2013),  про  діаспорну  пресу  як  чинник  згуртування  українців

Північної  Америки  (В. Юшкевич,  2006).  Н. Солонська  (2016)  в  історичній

ретроспективі характеризує такий цікавий феномен, як книжкова комунікація

українських  іммігрантів  у  Канаді,  аналізуючи  його  як  засіб  національного

спілкування.

Особливості розвитку вищої українознавчої освіти та витоки створення

українознавчих інституцій у Канаді дослідила Ю. Заячук (2004a) – науковець-

педагог, яка причетна до реалізації українсько-канадських освітніх програм. У

її  працях  охарактеризовано провідні  передумови  «зародження  вищої  ланки

української  освіти  в  системі  канадських  університетів»  (с. 8),  обґрунтовано

періодизацію історії вищих українських студій при канадських університетах.

Діяльність  українознавчих  осередків  в  Канаді,  зокрема  Канадськгоо

інституту  українських  студій,  вивчали  В. Березкіна  (2010)  (видавнича

діяльність  Канадського  інституту  українських  студій),  Р. Матейко  (2004)

(діяльність  українознавчих  центрів  США  та  Канади),  Н. Савчук  (2015)
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(український  фольклор  у  наукових  дослідженнях  КІУС),  Л. Божук  (2013)

(перспективи співпраці між діаспорою і громадськими організаціями України).

Л. Преварська у студіях з питань культури українців Канади ХІХ – ХХ ст.

(2001)  відзначає,  що  «канадська  етнонаціональна  політика,  на  відміну  від

американської,  надавала  більші  можливості  для  відтворення  важливих  її

національно-культурних  компонентів  і  збереження  підґрунтя  національної

самосвідомості» (с. 8).  Роль  рідномовного  середовища  в  етнокультурі

українських емігрантів дослідила А. Марушкевич (2012), яка відзначає, що саме

об'єднаним  спільним  походженням,  «спорідненістю  зацікавлень  та  однією

материнською мовою» людям світове українство завдячує успішним розвитком

українознавчої освіти за кордоном (с. 115).

Проблеми  соціокультурних  чинників  розвитку  українознавчої  освіти  в

Канаді, зокрема щодо впливу церкви та релігійних організацій, представлено у

працях  С. Федуняка  (1994)  (релігійні  та  громадсько-політичні  організації

українців  Канади),  Р. Єринюка  (історія  української  православної  церкви  в

Канаді) (Yereniuk, 2010a, 2010b), С. Распопової (2005) (православна традиція як

джерело  розвитку  духовності  й  культури  у  полікультурному  освітньому

просторі) та ін.

Довідниково-енциклопедичні  видання,  у  яких  окреслено  теоретичні,

методичні основи українознавчих студій в умовах різних ланок освіти Канади, є

вагомим  джерелом  ґенези  українознавчої  освіти  у  канадському  соціумі,

розкривають  теоретичні  аспекти  досліджуваної  проблеми,  а  також

систематизовано  визначають  здобутки  канадських  українознавців  щодо

структурування  змісту,  добору  форм  і  методів  викладання  українознавчих

дисциплін в освітніх закладах Канади. 

Упродовж  1949–1952 рр. була  видана  «Енциклопедія  українознавства»

(перша  «Енциклопедія»,  ЕУ-І (упорядники  –  Володимир  Кубійович  і  Зенон

Кузеля),  у  якій на 1230 сторінках у 20 розділах було викладено матеріал «з

різних ділянок українознавства»,  серед яких  – «Людність; Етнографія;  Мова;



56

Історія;  Церква;  Культура;  Наука,  освіта,  виховання»  та  ін.  У 1955–1985 рр.

вийшла друком ЕУ-ІІ «Енциклопедія українознавства. Словникова частина» у

десяти  томах  (додатковий  одинадцятий  том  –  у  1995 р.),  у  яких  «20  тисяч

заміток і статей різного обсягу» укладені в абетковому порядку і «матеріалам

на гуманітарну тематику відведено більше місця», ніж природничій, медичній

та  технічній  проблематиці.  Репринтне  видання  з’явилося  в  Україні  у  1993–

2003 рр. Енциклопедія є невичерпним джерелом наукових досліджень, у якому

представлено  дослідницький  і  освітній  українознавчий  процес  у  діаспорі  та

Україні (Старков, 2005). Видання «Енциклопедії України» англійською мовою

(1984-93,  Encyclopedia of Ukraine) стало  одним  із  найбільших  досягнень

Канадського інституту українських студій. У 2009 р. вийшов друком перший

том «Енциклопедії  української діяспори» (гол. ред.  В. Маркусь (2009),  у якій

найбільш цілісно висвітлено персонологічний аспект розвитку українознавчої

освіти,  надбання  канадських  українознавців  у  напрямі  активізації

українознавчого руху в Канаді. 

У сучасних умовах посилення інтернаціоналізації в науково-освітньому

середовищі  особливе  значення  має  укладання  довідникових  видань  в

електронному форматі, що розширюють можливості ознайомлення з досвідом

організації  освітнього  процесу  в  зарубіжжі,  зокрема  в  Канаді.  Наприклад,

«Education in Canada»  («Освіта  в  Канаді»)  знаходимо  в  електронному

енциклопедичному  виданні  «Encyclopedia of Ukraine»,  у  якому  знаходиться

величезний масив інформації стосовно усіх аспектів українського життя у світі

(Internet Encyclopedia of Ukraine, 2018). 

В  українських  виданнях  («Енциклопедія  освіти»  (2008),  «Енциклопедія

історії  України»  (2003),  розкривають  соціально-культурні  умови  розвитку

українознавчої  освіти  у  різних  країнах,  зокрема  в  Канаді,  висвітлюючи

персонологічний аспект українознавчих студій. 

Важливим  джерелознавчим  ресурсом  щодо  теорії  і  практики

українознавчої  освіти  в  Канаді  є  довідникові  видання,  укладені  відомими
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канадськими українознавцями. Так, фундаментальною працею О. Войценко є 8-

томний «Літопис українського життя в Канаді» (1967–1992), який вона уклала

на основі змісту тижневика «Український голос». Історико-хронологічні події

«Літопису»  дали  можливість  ученим  різних  наукових  напрямів  здійснювати

джерелознавчий аналіз  діяльності  українських емігрантів  на  американському

континенті в контексті збереження історико-культурної спадщини українського

народу.

Значним  масивом  довідкових  видань,  які  стосуються  дослідження

літературної  діяльності  канадських  українців,  ми  завдячуємо  педагогу,

науковцю і видавцю Яру Славутичу. Серед його праць цього напряму – такі, як:

«Бібліографія української поезії в Канаді» у «Західноканадському збірнику» (2,

1975), редактором якого він був неодноразово, «Антологія української поезії в

Канаді.  1898–1973» (1975),  «Анотована бібліографія української літератури в

Канаді: канадські книжкові видання1908–1985» (1986), «Українська література

в Канаді: вибрані дослідження» (1992), «Хрестоматія української літератури в

Канаді. 1897–2000» (Slavutych & Skandrii, 2000) та ін.

Джерелознавчим  підґрунтям  визначення  методологічних  орієнтирів

розвитку українознавчої освіти в Канаді є  теоретико-методологічні праці,  у

яких акцентовано увагу на пріоритетах розвитку освіти в зарубіжних країнах,

насамперед  Канади. Значний пласт  досліджень  складають праці  українських

науковців,  у  яких  визначаються  ідеї  полікультурного  підходу  в  освіті,

принципи  полікультурної  освіти,  що  дозволяють  окреслити  специфіку

тенденції  формування  полікультурно толерантної  особистості  в  зарубіжному

вимірі.

Так,  Н. Терентьєва  (2005)  визначає  полікультурне виховання як  основу

міжкультурного  спілкування.  І. Бахов  та  Н. Чернуха  (2012)  обґрунтували

методологічні  основи  сучасної  полікультурної  освіти.  І. Лощенова  висвітлює

витоки ідеї полікультурного виховання у світовій педагогічній думці (2002) та

аналізує  теоретичні  засади  полікультурної  освіти  (2005).  Дослідження
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Р. Булгакова  (2015)  присвячене  проблемі  підготовки  сучасного  вчителя  на

засадах  мультикультурного  підходу. Р. Антонюк  та  Л. Мінакова  (2008)

ґрунтовно  означили  громадські,  правові  та  освітянські  проблеми

багатокультурності,  історичні  питання  і  поняття  етнокультурної  та  мовної

біполярності  в  Україні  і  за  кордоном.  Полікультурній  освіті  в  контексті

загальнокультурного  розвитку  особистості  педагога  присвячена  монографія

Л. Хомич,  Л. Султанової,  Т. Шахрай  (2014).  Період  широкого  впровадження

ідей  полікультурності  в  світові  освітні  системи  (в  Європі  і  на

Північноамериканському  континенті)  у  глобалізаційний  період  дослідила

Н. Мукан (2011). 

У працях  таких  канадських і  українських учених,  як  М. Лупул (Lupul,

1977),  Л. Черток  (2005), Л. Божук  (2011)  та  ін.,  представлено  філософські,

культурологічні  та  педагогічні  засади,  поняття,  цілі,  принципи,  моделі

полікультурної  освіти,  методи  навчання  і  виховання  у  полікультурному

середовищі,  критерії  ефективності  полікультурної  освіти.  Зокрема  М. Лупул

характеризує проблему мультикультуралізму у діяльності українських канадців

(Lupul,  1988). Л. Черток (2005) визначає діалог культур як основний принцип

полікультурної освіти, Л. Божук (2011) обґрунтувала концептуальні підходи та

практичний аспект їх реалізації в українському зарубіжжі. 

У  контексті  нашого  дослідження,  зокрема  з  метою  обґрунтування

теоретичних  засад  проблеми  розвитку  українознавчої  освіти  у  «рідних»  і

двомовних  школах  Канади,  пріоритетними  є  аналіз  українознавчих  праць

вітчизняних  учених.  Так,  уперше  принципи  і  методи  українознавства  були

викладені  у  працях  Ф. Сушицького  в  1917 р. (1917a,  1917b).  Вагомим

підґрунтям  визначення  категоріально-поняттєвого  апарату  дослідження  є

напрацювання  Науково-дослідного  інституту  українознавства  МОН  України

під  керівництвом  П. Кононенка  –  монографії,  посібники,  збірники  наукових

праць,  у  яких  викладено  методологію  українознавства,  аналіз  і  результати

практичної  діяльності  освітян-українознавців.  Історію  українознавчої  думки,
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становлення  українознавства  як  науки  самопізнання  українського  народу

досліджують  П. Кононенко  (2003a,  2003b),  П. Кононенко  та  Т. Кононенко

(1999), П. Кононенко, Л. Токар, О. Бажан та ін. (2011). Проблеми педагогічного

контексту  епістеміології  українознавства,  ролі  українознавства  в  становленні

національної  освіти  вивчає  Т. Усатенко  (2003b,  2003c; 2014).  Статус

українознавства в системі навчальних і наукових дисциплін розкриває Л. Токар

(2003),  Л. Горенко-Баранівська  (2003)  аналізує  роль  культури  в  системі

українознавства.  Л. Мафтин  (2003)  досліджує  особливості  викладання

українознавства у вищих навчальних закладах. Г. Філіпчук (2003) обґрунтував

пріоритети  розвитку  українознавства  у  контексті  гуманітарної  політики

України.  З-поміж  українознавчих  наук  науковці  особливу  увагу  приділили

розвитку  канадсько-української  фольклористики  як  науки  і  навчальної

дисципліни в Канаді (Н. Савчук (2015), О. Семеног & М. Вовк (2018)).

У  працях  українських  учених  наявний  значний  потенціал  щодо

визначення  методологічних  орієнтирів  розвитку  українознавчої  освіти  у

«рідних»  і  двомовних  школах  Канади.  Так,  аксіологічний  підхід  до  аналізу

специфіки  освіти,  зокрема  щодо  вивчення  соціально-ціннісної  еволюції

шкільної  освіти  Канади  (ХХ  – ХХІ ст.),  дослідила  Ю. Хилько  (2010).

Т. Усатенко (2010b) аналізує українознавчу ціннісно-смислову концептосферу

як важливий чинник у підготовці  майбутнього педагога,  Л. Султанова (2010)

визначає  теоретичні  засади  педагогічної  аксіології,  а  Л. Хомич  (2010)  –

аксіологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя. 

Положення  культурологічного  підходу,  які  варто  спроектувати  на

специфіку  підготовки  вчителя  українознавчих  дисциплін  в  Канаді,

обґрунтовано  у  працях  українських  дослідників  з  позиції  визначення

культурологічних  засад  організації  освітнього  процесу  в  сучасній  школі

(Г. Філіпчук,  2005),  визначення  особливостей  культурологічної  підготовки

майбутнього вчителя (Т. Іванова, 2005) та ін. 
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Значний спектр праць дозволяє проаналізувати сутність полікультурного

підходу з проекцією на специфіку розвитку українознавчої освіти у «рідних» і

двомовних  школах  Канади,  охарактеризувати  тенденцію  полікультурності  у

канадській освітній сфері. Так, Б. Білаш, відомий знавець методики викладання

української  мови,  радник  з  питань  багатокультурності  й  сучасних  мов  у

Міністерстві культури та багатокультурності Канади, відзначав, що білінгвізм

існував  у  школах  Канади  від  самого  заснування  перших  постійних шкіл  на

початку ХХ ст. (Bilash B., 2012, p. 185). В. Погребняк (2010) дослідив феномен

канадської  полікультурності  в  контексті  її  становлення  і  розвитку  в  історії

освітньої  системи. О. Головкіна  означила  канадський  мультикультуралізм  як

основу національної ідентичності Канади (Головкина, 2004).

Важливим  джерелознавчим  ресурсом  є праці,  у  яких  розкриваються

особливості  підготовки  вчителів,  зокрема  українознавчих  дисциплін,  у

навчальних  закладах  Канади. Дисертаційна  робота  Л. Булай  (1973)  стала

першим  дослідженням  стану  педагогічної  освіти  в  Канаді.  Становлення  і

розвиток  системи  підготовки  учительських  кадрів  для  україномовних  і

двомовних  шкіл  (учительські  семінари,  бурси,  інститути)  досліджують

канадські  історики  і  педагоги:  М. Хом'як  (1973)  (український  внесок  у

шкільництво), А. Попіль  (1975)  (історія  Інституту  А. Шептицького  в

Саскатауні), О. Цикорник (1960) (Рідна школа Т-ва «Просвіта» в Порт Артурі)

та ін. 

В останні десятиліття значну наукову зацікавленість викликала система

педагогічної  освіти  в  Канаді  з  боку  багатьох  вітчизняних  учених.  З-поміж

провідних  проблем  підготовки  педагогічних  кадрів,  зокрема  викладачів,

учителів  українознавчих  дисциплін,  вирізняються  такі,  як:  формування

педагогічної  майстерності  майбутніх  учителів  у  системі  вищої  педагогічної

освіти Канади (Л. Карпинська (2005)), система професійної підготовки вчителів

загальноосвітніх шкіл Канади (Н. Мукан (2005)) та ін. Проблеми контекстного

аналізу специфіки педагогічної  освіти в Канаді з позиції  сучасної парадигми
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вищої освіти зарубіжжя висвітлено у працях Н. Авшенюк (2012)  (глобальний

компонент професійної підготовки вчителів у США, Канаді, Великій Британії),

Н. Видишко (2008) (навчання і виховання у парадигмі вищої освіти Канади. 

Канадська  система  неперервної  педагогічної  освіти  цікавить  учених,

освітян,  оскільки  вона  синтезує  досвід  багатьох  націй  та  характеризується

інноваційністю,  полікультурністю  змісту  (Н. Мукан  (2010)  С. Боднар  (2011),

Л. Карпинська  (2005),  І. Балицька  (Балицкая,  2009).  В. Павлюк  (2011)

проаналізувала  вплив  освітніх  реформ  у  системі  канадської  багаторівневої

педагогічної  освіти  на  підготовку  майбутніх  учителів.  С. Боднар  (2011)

визначила  тенденції  розвитку  педагогічної  освіти  в  Канаді,  серед  яких

виокремила такі, як: організація системи підготовки вчителів у секторі вищої

освіти,  посилення  їх  загальнопрофесійної  підготовки  та  методичної

компетентності  в  умовах  полікультурного  середовища  (с. 5).  Стан  науково-

методичного  забезпечення  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя  на

основі ресурсного підходу проаналізовано у працях С. Микитюка (2013). 

Праці  персонологічного  спрямування,  у  яких  висвітлено  здобутки

лінгвістів,  літературознавців,  педагогів,  українознавців  Канади, дозволяють

обґрунтувати  їхній  внесок у  становлення  українознавчої  освіти у  «рідних» і

двомовних школах країни. Насамперед зауважимо, що досягнення канадійців у

розвитку шкільництва сформувалися на засадах власне українських цінностей.

Досягнення  відомих особистостей  висвітлено  в  енциклопедичних  понятійно-

персонологічних працях, до яких належать такі українські і канадські видання,

як:  «Енциклопедія  українознавства  для  школярів  і  студентів»  (2001),

«Енциклопедія  освіти»  (2008),  «Енциклопедія  історії  України»  (2003),

«Енциклопедія української діяспори» (2009) тощо. У 1991 р. під керівництвом

С. Лазебника авторський колектив, до якого входили Л. Лещенко, Ю. Макар та

ін.,  видав  у  Києві  довідник  «Зарубіжні  українці»  (1991),  де  значна  увага

приділялась культурно-освітнім надбанням канадсько-української спільноти. 
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У Канаді ґрунтовним напрямом дослідницьких студій є біобібліографічні

дослідження.  Я. Славутич (1992) з цього приводу відзначав: «Документування

обсягів  української  національної  групи  в  Канаді  – важлива  справа  нашого

буття.  Без  цього  будемо  залишатися  невиразною «етнічною масою» (с. 277-

278).  У  цьому  контексті  унікальними  є  видання  «Українська  література  в

Канаді»  Я. Славутича  (1992),  «Біографічний  довідник  до  історії  українців

Канади»  М. Марунчака  (1986),  «Портрети  українських  мовознавців»

Ю. Шевельова (2002) та ін. 

В українському науковому дискурсі з-поміж персонологічних досліджень

представлено  такі  праці,  як:  «Українські  історики  ХХ  століття:

Біобібліографічний  довідник»  (2003),  «Не  загублена  українська  людина  (55

портретів з української діаспори)» (2004), «Українські письменники діаспори»

(2007),  «Українська  діаспора:  літературні  постаті,  твори,  бібліографічні

відомості» (2012) тощо. На нашу думку, традиція регулярного представлення

досліджень  учених  залишається  цінною  для  збереження  вагомих  здобутків

українознавців  Канади  і  України.  У  періодичних  виданнях,  у  ресурсних

центрах,  на  сайтах  інституцій  висвітлено  фактологічний  матеріал  про

діяльність  освітян,  педагогів-українознавців.  Так,  звіт,  підготовлений

Р. Климашем  для  Центру  українських  канадських  студій  Університету

Манітоби у 2005 р., містить перелік дисертаційних праць канадських учених із

усіх  культурно-освітніх  аспектів  українознавства,  починаючи  з  1925 р.

(Klymasz, 2005). О. Мартинович склав список вторинних джерел з українсько-

канадської історії, який охоплює монографії, розділи книг, зібрання та статті,

присвячені її різноманітним аспектам, починаючи з 1891 р. і до початку другого

десятиліття ХХІ ст. (Martynowych, 2011).

Публікації  персонологічного  спрямування  найчастіше  розміщено  у

періодичних виданнях українських канадійців різних напрямів («Український

Голос», «Учительське Слово», «Жіночий Світ» та ін.), що вже стало традицією,

яка зберігається з періоду активізації видання україномовних, українознавчих



63

та  педагогічних  видань  у  50-ті  роки  ХХ ст.  і  до  нинішніх  електронних

медіавидань (В. Луців (1956; 1957a, 1957b), В. Жила (2000), Я. Заряна (2000),

М. Кагарницький (2000) та ін.). 

В українсько-канадських наукових студіях спостерігається акцентування

уваги на результатах діяльності педагогів-фольклористів, що можна пояснити

ключовою роллю фольклору у змісті шкільної українознавчої освіти, особливо

у молодшій школі і позашкільній діяльності. Так, Б. Медвідський (1993) уклав

програму  українського  фольклору,  розробив  фольклорні  курси,  викладає

методологію  та  теорію  фольклору  в  університеті.  Видатний  лінгвіст,

фольклорист і бібліограф Р. Климаш став автором першого електронного курсу

з української фольклористики в Канаді (Klymasz, 2003–2004).  Викладацька та

наукова діяльність першого у  Канаді  доктора за  спеціальністю «український

фольклор» А. Нагачевського охоплює багато спеціалізованих класів тематики

українського фольклору (Нагачевський & Маєрчик, 2010; Nahachevwsky, 2018). 

З-поміж  персонологічних  праць  вирізняються  розвідки  про  діяльність

педагогів,  які  заклали методичні  основи українознавчої освіти у шкільництві

Канади.  Зокрема С. Романюк,  яка  присвятила  значну кількість  праць аналізу

внеску  видатного  педагога  І. Боднарчука  в  рідномовне  шкільництво  Канади,

зазначає, що «важливим вкладом у розвиток української педагогіки стали його

оригінальні  підручники  для  рідномовних  шкіл,  написані  на  національній

духовній  основі,  з  урахуванням  найновіших  досягнень  дидактики,  досвіду

педагогів  української  діаспори»  (Романюк,  2001,  с. 14-15).  О. Ковальчук  є

автором статей в «Енциклопедії історії України» (2003, 2009, 2012) стосовно

багатьох  особистостей  канадських  українознавців  (Б. Білаш,  М. Боровик,

М. Лупул,  Я.-Б. Рудницький  та  ін.).  Мовознавчий  напрям  багатогранної

діяльності  Я. Рудницького  цікавить  таких  вітчизняних  учених,  як:  Л. Гапон

(2018) (мовознавчі здобутки канадського періоду наукової діяльності вченого),

С. Лісняк  (2018)  (славістична  діяльність  Я. Рудницького),  З. Бичко  (2018)

(українські діалектологічні дослідження вченого) тощо. Різні аспекти діяльності
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такої  видатної  особистості,  як  Іван  Огієнко  (Митрополит  Іларіон),  спадщині

якого  присвятили  окрему  конференцію  (Велетень  науки, 1996),  редактор  та

укладач матеріалів якої А. Марушкевич, започаткувала в українській педагогіці

новий  напрям  –  огієнкознавство.  Продовжують  досліджувати  діяльність

І. Огієнка Л. Марчук (2018) (мовна постать ученого крізь призму його творів),

Н. Данилюк (2018) (українська мова і культура у студіях Івана Огієнка) та ін.

У  працях  канадських  і  українських  учених,  присвячених  розвитку

українознавчого  шкільництва  в  Канаді, представлено  аналіз  стану

забезпеченості  шкіл  педагогічними  кадрами, особливостей  змісту,  форм  і

методів  вивчення  українознавчих  дисциплін.  Означену  групу  праць

презентують  монографічні,  дисертаційні  дослідження,  у  яких  узагальнено

представлено такі проблеми, як: українська педагогічна преса Канади як фактор

розвитку  рідномовного  шкільництва  в  діаспорі  (друга  половина  ХХ ст.)

(Г. Бигар (2006)),  шкільництво українського зарубіжжя:  традиції  та  сучасний

досвід (Л. Божук (2009)), національне виховання молоді української діаспори в

Канаді  (кінець  ХІХ – ХХ  ст.)  (Т. Михайленко (2008)), розвиток  рідномовної

освіти українців у західній діаспорі (ХХ – початок ХХІ ст.) (С. Романюк (2015a,

2015b)), розвиток  українського  шкільництва  в  Канаді  (кінець  ХІХ – ХХ ст.)

(І. Руснак (2000)),  естетичне  виховання  учнів  в  Канаді (М. Лещенко  (1990))

тощо. Зміст цих праць розкриває педагогічні засади організації українознавчої

освіти у шкільництві Канади упродовж ХХ – на початку ХХІ ст.

Проблема розвитку українського шкільництва, навчання української мови

в англомовному середовищі тощо ґрунтовно аналізуються у працях українських

учених  С. Романюк,  І. Руснака  та  ін.  Так,  І. Руснак  (2000)  детально

проаналізував  специфіку  навчально-методичне  забезпечення  українського

шкільництва в Канаді  в  ХХ ст.  С. Романюк (2015a,  2015b)  цілісно дослідила

специфіку  розвитку  теорії  і  практики навчання  української  мови  за  межами

України в системі приватного і державного рідномовного шкільництва в США,

Канаді  і  Австралії,  проаналізувала  внесок  українознавців  цих  країн  у  його
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розвиток,  визначила  тенденції  та  перспективи  рідномовного  навчання

закордонних  українців.  Дослідниця  присвятила  також  низку  наукових  і

методичних праць рідномовній освіті в Україні і українській діаспорі (особливо

канадській), особливостям її розвитку на рубежі останніх століть, інноваційним

підходам до мовної освіти (С. Романюк (2012, 2014, 2015a, 2015b)).

Можливості  використання  педагогічного  досвіду  українських  канадців

стосовно методики викладання української мови як іноземної для англомовних

учнів досліджувала Н. Гавдида (2014). Автор інноваційного підручника «Нова»,

укладач багатьох навчальних курсів з методики викладання другої та третьої

мови, зокрема української, О. Білаш акцентувала увагу на важливості наукової

та  навчально-методичної  співпраці  канадських  й  українських  науковців  і

вчителів  (Білаш & Кобель,  2012).  Л. Божук  (2009)  з  історичної  позиції

висвітлила  концептуальні  підходи,  традиції  та  сучасний  досвід  шкільництва

українського зарубіжжя і перспективи співпраці між діаспорою і громадськими

організаціями  в  Канаді. Я. Калакура  (2003)  прослідкувала  історичну  генезу

становлення українознавства як науки і навчальної дисципліни.

Специфіка  розвитку  українського  шкільництва  в  різних  країнах  світу,

зокрема  Канаді,  також аналізується  у  ґрунтовних працях  І. Балицької  (2009)

(мультикультурна освіта В Канаді, США та Австраліїї), Л. Божук (2009, 2011)

(шкільництво українського зарубіжжя), А. Бузовського (2011) (двомовна освіта

в школах США та Європи), Т. Кучай (2012) (шкільна освіта в Канаді) та ін.

Проблеми  національного  виховання  у  навчальних  закладах  діаспори,

зокрема Канади, представлено у працях таких українських і канадських учених,

як: Т. Михайленко (2008) (національне виховання української молоді в Канаді),

Ю. Недужка  (2007a)  (освітньо-виховна  діяльність  української  діаспори),

Т. Кучай (2012) (традиції становлення шкільної освіти Канади), Л. Храплива-

Щур  (2000)  (громадянське  виховання  в  школі),  Ю. Хилько  (2010)  (феномен

обдарованості в соціально-ціннісній еволюції шкільної освіти Канади) та ін. 
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Важливим  джерелом  вивчення  особливостей  українознавчої  освіти  у

«рідних» і двомовних школах Канади з 50-х рр. ХХ ст. є періодичні видання. Як

зауважує М. Ломацький в 1957 р., «статті на виховні теми в нашій пресі дуже

багато»  і  навіть  вже  другий  рік  видається  окремий  педагогічно-виховний

журнал «Учительське Слово» (с. 3).  Цікавим є такий факт:  на ІІ конференції

О.У.П.К. (Об’єднання українських педагогів Канади) звіт головного редактора

журналу  В. Луціва  має  назву  «Виховні  проблеми  в  журналі  «Учительське

Слово» (1957). У цьому журналі для українських педагогів (1956, 1957 рр.) за

редакторськими статтями можна прослідкувати особливості розвитку шкільної

українознавчої освіти, наприклад, «Проект опрацювання нових підручників для

українських «рідних шкіл» у Канаді» (Учительське Слово, 1956, Ч. 6. (7), с. 5-6)

тощо.  Саме  у  таких  педагогічних  періодичних  виданнях  також  вміщено

авторські  матеріали  педагогів,  які  заклали  основи  функціонування  «рідних»

шкіл  в  Канаді,  які  пропонували  форми,  методи,  засоби  навчання

українознавчих  дисциплін:  І. Петрів  (1956)  –  шляхи  активізації  пізнавальної

діяльності  учнів,  В. Барагура  (1957)  –  ціль,  обсяг  і  методика  навчання

граматики в школі, О. Левицький (1957) – методика читання і писання у «рідній

школі»,  В. Буряник  (1962)  –  аналіз  стану  шкільної  справи  в  українських

поселеннях та ін. 

Аналіз  різних  аспектів  сучасного  стану  розвитку  українського

шкільництва  Канади  та  його  навчально-методичного  і  матеріального

забезпечення знаходимо в наукових, навчально-методичних працях та звітах, у

творчому  доробку  таких  канадських  учених,  освітян  як  О. Білаш,

А. Недашківська (Nedashkivska & Bilash, 2015), К. Гудима (Hudyma, 2011), Р. де

Лосса (США) (De Lossa, 2000), Д. Струк (Struk, 1999), М. Петришин та В. Шиян

(2011),  які  аналізують  досвід  Методичного  центру  української  мови  як

важливий  аспект  викладання  української  мови  у  світі, а  також  вітчизняних

науковців: А. Павлюк, О. Рогач, І. Мазурик (Pavliuk, Rogach, & Mazuryk, 2018),
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які досліджують методи викладання української мови як іноземної в канадській

системі освіти на сучасному етапі її розвитку.

Серед  праць  з  проблем  українознавчої  освіти  у  «рідних»  і  двомовних

школах  Канади  виокремлюються  розвідки  подвижників-українознавців,

діяльність  яких  визначила  методичні  засади  викладання  дисциплін

українознавчого  спрямування.  Так,  Р. Чумак-Горбач  упродовж  десятиліть

проводить  експериментальну  роботу  з  дітьми  молодшого  віку  щодо  умов

збереження  української  мови,  особливо  у  сім’ях  змішаного  типу  і  в  умовах

шкільного середовища. Цей досвід дослідниця презентувала у працях і під час

виступів  з  доповідями  на  конференціях  (Chumak-Horbatsch & Garg,  2006).

Проблеми  шкільної  практики,  зокрема  щодо  потреби  західної  діаспори  в

навчальних  ресурсах,  спільно  висвітлюють  О. Білаш  та  Р. Бедрій  (2009).

Традиціям  та  сучасному  досвіду  шкільництва  українського  зарубіжжя,

насамперед канадського, на багатому фактологічному матеріалі присвячує своє

наукове дослідження Л. Божук (2009). 

Роль шкільних рад та інших організацій, які безпосередньо займаються

питаннями функціонування «рідних» і двомовних шкіл у Канаді, висвітлюється

у  публікаціях  таких  північноамериканських  науковців,  як  Б. Білаш  (1984)

(англійсько-українське  шкільництво  в  державній  провінційній  освітній

системі). Є. Федоренко (2013) (практичні досягнення Шкільної ради протягом

шести десятиліть) (США) та ін.

Вагомим  сучасним  джерелознавчим  ресурсом  українознавчої  освіти  у

шкільництві Канади є електронні джерела, зокрема веб-сторінки, сайти:

- «рідних»  і  двомовних  шкіл  Канади  (Оуквільська  Рідна  школа,

Українська суботня школа імені Івана Франка, Католицька школа Св. Терези,

Середня  школа  Архієпископа  Джордана,  Спільнотна  школа  Берні  Вульфа,

Молодша середня школа Чіф Пігвіс,  Католицька школа Жана Ванье,  Школа

Ральфа  Брауна,  Спрінгфілдська  середня  школа  (Oakville Ridna Shkola, Ivan

Franko Ukrainian Saturday School,   St.  Teresa Catholic School,  Archbishop Jordan
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Catholic High School, Bernie Wolfe Community School, Chief Peguis Junior High,

Jean Vanier Catholic School,  Ralph Brown School,  Springfield Heights School та

ін.);  сайт Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada, присвячений українському

шкільництву в Канаді, та сайт «Двомовна програма – українсько-англійська або

англо-українська  двомовна  програма»  (Ukrainian-English Bilingual Program,

English-Ukrainian Bilingual Program);  веб-сторінки  провінційних  шкільних

округів (River East Traskona School Division та ін.);

- університетів (Альбертський університет (University of Alberta) та його

факультети,  зокрема  Департамент  сучасних  мов  і  культурних  студій

(Department of Modern Languages and Cultural Studies), факультет гуманітарних

наук (Faculty of Arts), Оттавський університет (University of Ottawa), Кафедра

українознавства Оттавського університету (Chair of Ukrainian Studies, University

of Ottawa); Манітобський університет (University of Manitoba), Саскачеванський

університет  (University of Saskatchewan),  Університет  Торонто  (University of

Toronto), Національний  університет  «Києво-Могилянська  академія»;

Національний університет «Острозька академія» та ін.); 

- Центрів  українознавства  Канади  та  України  (Науково-дослідний

інститут  українознавства  МОН  України,  Канадський  Інститут  Українських

Студій  Альбертського  університету  (Canadian  Institute  of  Ukrainian  Studies,

University  of  Alberta),  Центр  україномовної  освіти  (Ukrainian Language

Education Center), Методичний центр української мови та їх ресурсів, зокрема

Каталог  видань  ULEC (Ukrainian Language Education Centre Publications

Catalogue),  Центр  українознавства  філософського  факультету  Київського

національного університету імені Тараса Шевченка, Український центр засобів

і розвитку при Університеті Грента МакЮена (MacEwan University's Ukrainian

Resource and Development Center),  Українознавство  в  Торонтському

університеті (Ukrainian Studies at the University of Toronto); Центр українських

канадських студій в Манітобському університеті (Center  of Ukrainian Canadian

Studies,  University of Manitoba);  Центр  дослідження  української  спадщини  в
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Саскачеванському університеті (Prairie Center for the Study of Ukrainian Heritage,

University of Saskatchewan),  Центр  українського  і  канадського  фольклору

ім. Кулів  Альбертського  університету (Kule Center of Ukrainian and Canadian

Folklore,  University of Alberta); Міжнародний  інститут  освіти,  культури  та

зв’язків  з  діаспорою  Національного  університету  «Львівська  політехніка»

(МІОК);

- інститутів  та  коледжів  Канади  (Інститут  Св. Іоанна  в  Саскатуні

(St. John’s Institute),  Інститут Св. Володимира (St. Vladimir Institute) в Торонто,

Інститут  Св. Петра  Могили  (St. Petro Mohyla Institute)  в  Едмонтоні,  Колегія

Св. Андрія у Вінніпегу (St. Andrew's College in Winnipeg);

- різних канадських і міжнародних організацій та фундацій (Українська

фундація  освіти  у  коледжах  (Ukrainian Foundation for College Education),

Консорціум україномовної  освіти (Ukrainian Language Education Consortium),

Канадська асоціація вчителів другої мови (The Canadian Association of Second

Language Teachers),  Фундація Канада Україна (Canada Ukraine Foundation) та

ін.);

- світових українських організацій (Світовий конгрес українців (Ukrainian

World Congress) та матеріали річних загальних зборів Конгресу,  зокрема звіт

2010 р.;  Український  канадський  конгрес  (Ukrainian Canadian Congress)  та

резолюції його з'їздів – з ІХ по ХV (Resolutions of the XXII Triennial Congress of

Ukrainian Canadians та ін.);

- документи  з  урядових  сайтів  Канади  та  її  провінцій,  зокрема

Статистичний національний звіт  (Statistics Canada National Household Survey,

2011);  Щорічний звіт уряду Канади про дію Закону «Про багатокультурність»

(Annual Report on the Operation of the Canadian Multiculturalism Act – 2016–2017.

(2018); звіт про стан українознавчої освіти в Альберті за 2012–2013 навчальний

рік (Ukrainian Language Education Enrollments in Alberta 2012–2013 рр.); Акт про

освіту  в  Альберті  (остання  версія  2017 р.)  (Alberta Education Act (2017));

Шкільний акт про сертифікацію вчителів (School Act Certification of Teachers
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Regulation (Alberta Regulation 3/1999),  2018);  Урядовий  наказ  про  райони

сепаратних шкіл (Separate School Regions Establishment Order, Alberta Regulation

265/2018);   Акт  про  школи-спільноти  в  Манітобі  (Manitoba the Community

Schools Act,  C.C.S.M.,  2013,  остання  версія  2018 р.),  Акт  про  Манітобське

Вчительське Об’єднання (The Manitoba Teachers’  Society Act,  C.C.S.M., 2016),

Акт про державні школи Манітоби (Manitoba the Public Schools Act C.C.S.M. c.

P250, 1987, остання версія 2017–2018 рр.);

- міжнародних  довідково-інформаційних  сайтів:  Історики

(Historians.in.ua)  – інтернет-мережа  гуманітаріїв  в  Україні  і  світі;

Diasporiana.org – електронна бібліотека, яка постійно поповнюється виданнями,

яких не мають вітчизняні бібліотеки та архіви у цифровому вигляді,  завдяки

добровільним зусиллям українознавців світу;

- електронних  архівів  (Архів  українського  фольклору  Богдана

Медвідського  Альбертського  університету  (Bohdan Medwidsky Ukrainian

Folklore Archives,  University of Alberta),  Центральний  державний  архів

зарубіжної україніки (Central State Archives of Foreign Archival Ukrainic).

Отже,  систематизація  джерелознавчих  ресурсів  з  проблеми  розвитку

українознавчої освіти у «рідних» і двомовних школах Канади останньої чверті

ХХ – початку ХХІ ст. уможливила здійснення умовної класифікації джерел, що

презентують: праці, у яких представлено соціокультурні, політичні, економічні

чинники розвитку українознавчої освіти в Канаді; довідниково-енциклопедичні

ресурси,  у  яких  визначено  провідні  теоретичні  і  методологічні  аспекти

проблеми;  авторські  теоретико-методологічні  праці,  у  яких  висвітлено

пріоритетах розвитку освіти в зарубіжних країнах, насамперед Канаді;  праці,

що розкривають особливості підготовки вчителів українознавчих дисциплін для

канадських  шкіл; персонологічні,  біобібліографічні  дослідження,  у  яких

представлено  досягнення  педагогів-українознавців  Канади  щодо  їх  внеску  у

становлення українознавчої освіти та поступу українознавчої наукової думки;

праці  з  проблем змісту,  форм і  методів  українознавчої  освіти у шкільництві
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Канади.  Студіювання  означених  праць  дало  підстави  для  висновку,  що  в

українознавчому науково-педагогічному дискурсі наявна значна джерелознавча

ресурсна  база  з  проблеми  дослідження,  що  слугує  вагомим  фактологічним

матеріалом для наших дослідницьких пошуків.

1.2. Теоретико-методологічні  основи  проблеми  розвитку

українознавчої  освіти в двомовних і  «рідних» школах Канади останньої

чверті ХХ – початку ХХІ ст.

В  епоху  глобалізації  більшість  країн  знаходиться  на  різних  етапах

утвердження полікультуралізму, що передбачає взаєморозуміння і толерантне

ставлення  до  різних  культур,  їх  особливостей  та  культурної  спадщини.

Збереження  національної  свідомості  представників  української  спільноти  за

кордоном  упродовж  більше  ста  років  забезпечувалось  національним

вихованням  українських  канадців.  Аксіологічний,  культурологічний   і

полікультурний (мультикультурний) підходи дозволяють проаналізувати ідеї та

культурно-освітню  спадщину,  досвід  українських  канадських  освітян  у

взаємозв’язках з реаліями і  вимогами політики полікультурності  канадського

суспільства, цілісно охарактеризувати провідні засади діяльності двомовних і

«рідних» шкіл у Канаді.

Упродовж останньої чверті ХХ – на початку ХХІ ст. українознавча освіта

у  «рідних»  і  двомовних  школах  Канади  розвивалась  на  засадах

культурологічного,  аксіологічного  та  полікультурного  підходів,  які  є

методологічними  орієнтирами  її  подальшого  поступу.  Відповідно  виникає

необхідність  означення  ключових  методологічних  аспектів  розвитку

українознавчої освіти у шкільництві Канади в обраних хронологічних межах та

обґрунтування  на  їх  основі  сутності  понятійно-категоріального  тезаурусу

дослідницького пошуку.
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Полікультурний  (мультикультурний)  підхід.  Аналізуючи  особливості

впровадження ідей  полікультурності  у  світові  освітні  системи в  Європі  і  на

Північноамериканському  континенті,  Н. Мукан  (2011)  відзначає,  що

«полікультурний  компонент  офіційної  політики  Канади  дозволяє  багатьом

групам  емігрантів  та  їх  нащадкам  зберегти  рівень  культури  історичної

батьківщини.  Право  мігрантів,  представників  національних  меншин,  на

культурне самовираження закріплено в освітніх програмах більшості провінцій

Канади, влада яких підтримує і фінансує вимоги емігрантських громад «третьої

мови»  (українців,  італійців,  німців),  забезпечуючи  навчання  рідною  мовою»

(с. 146).

Полікультурні  засади  розвитку  українознавчої  освіти  у  шкільництві

Канади  насамперед  виявляються  у  двомовній  системі  навчання.  З  цього

приводу Р. Антонюк і Л. Мінакова (2008) зазначають, що «двомовна система

навчання  має  виконувати  вимоги  соціально-культурної  ситуації  та  сприяти

розв’язанню  проблем  взаєморозуміння,  інтеграції,  виховання  культури

міжнаціональних  відносин»;  залежить  від  «конкретних  мовних  ситуацій»  у

різних  країнах,  що  «стримує  дослідників  від  простої  генералізації  та

запозичення програм і підходів без вивчення специфіки певних національних та

регіональних  особливостей»  (с. 26).  «Концепція  двомовної,  а  потім

двокультурної  освіти  виникла  наприкінці  60-х рр.  ХХ ст.,  котра  внаслідок

процесів  десегрегації  переросла  у  полікультурну  концепцію  виховання»,  –

відмічають  учені  (Антонюк & Мінакова,  2008,  с. 15).  Мовне  навчання  є

частиною двомовної системи освіти етнічних груп та національних меншин у

Канаді. 

Мультикультурний  підхід  в  українознавчій  освіті  дозволяє  об’єднати

різні  культурні  групи  та  продемонструвати  специфіку  співіснування  різних

культур на основі принципів соціальної рівності й організації соціокультурного

освітнього середовища, що становить концептуальні засадах діалогу культур в

рамках однієї держави – Канади. Саме принцип  діалогу культур  є, на думку
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Л. Черток (2005), «основою реалізації полікультурного підходу в освіті» (с. 77).

Мультикультуралізм  «передбачає  можливість  ведення  діалогу  та  здатність

особистості інтегруватися в інші культурні моделі  – здатність прийняти чужу

культуру як власну» (Терентьєва, 2005, с. 181). Н. Терентьєва  (2005) визначає

чотири  орієнтири,  на  яких  ґрунтується  полікультурне  виховання,  а  саме:

«соціокультурна  ідентифікація  особистості;  засвоєння  системи  понять  та

уявлень про полікультурне середовище; виховання позитивного ставлення до

диверсифікованого  культурного  оточення;  розвиток  навичок  соціального

спілкування» (с. 182). Цікавим у контексті канадського мультикультуралізму є

паралель,  яку  проводить  дослідниця  між  полікультурним  вихованням  та

інтернаціоналізмом, які водночас сприяють налагодженню зв’язків і виходять

«з  необхідності  взаємозбагачення  культур  різних  націй.  Водночас

полікультурне виховання робить акцент на взаємозв’язку культур, одна з яких

домінує,  передбачає  засвоєння  культурно-освітніх  цінностей,  співіснування

різних культур у загальному соціальному просторі» (Терентьєва, 2005, с. 182).

На  думку  багатьох  дослідників,  полікультурний  підхід  в  освіті  є

інноваційною парадигмою її поступу, яка, на переконання Р. Булгакова (2015),

дозволяє  розглядати  людину  «як  носія,  суб’єкта  та  творця  культури  у

гетерогенному  суспільстві,  що,  долаючи  межі  культурного  монізму  та

етноцентризму,  передбачає  перегляд  усієї  системи  організації  навчально-

виховного  процесу,  характеру  викладання  навчальних  дисциплін  у  руслі

визнання цінності культурного різноманіття та необхідності його збереження,

відповідної  професійної  підготовки  педагогічних кадрів  з  метою опанування

методології  світоглядного  й  культурного  плюралізму  та  освоєння  способів

організації  освітнього  середовища  на  концептуальних  засадах  діалогу

культур…» (с. 14).

Провідною  категорією  полікультурного  підходу  в  освіті  є  культурний

плюралізм,  що  становить  засадничий  філософського-аксіологічний  пріоритет

розвитку  українознавчої  освіти  у  «рідних»  і  двомовних  школах  Канади.  У
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цьому контексті важливою є думка І. Бахова та Н. Чернухи (2012) про те, що

«культурний  плюралізм,  який  покликаний  відобразити  в  специфічно

переломленому (акультурованому)  вигляді  багатоплановість  і  суперечливість

соціальної дійсності» (с. 38). 

Історично  склалося,  що  суперечності  між  англомовними  і

франкомовними  канадцями  періодично  загрожували  стабільності  та

територіальній  цілісності  країни.  Саме  це  сприяло  пошуку  шляхів  для

формування  політики  канадської  ідентичності  через  білінгвізм  і

мультикультуралізм.  Крім  того,  мовне  та  етнічне  різноманіття  канадського

суспільства  поступово  ставало  джерелом  для  соціального,  економічного  і

культурного розвитку країни і складовою політики канадської ідентичності, яка

базується на демократичних принципах соціальної справедливості.

Аксіологічний підхід. Ідеї  аксіологічного підходу до проблеми розвитку

українознавчої освіти у «рідних» і двомовних школах Канади останньої чверті

ХХ – початку ХХІ ст. слугують орієнтиром у контексті окреслення ціннісної

основи українознавства.  З  цього приводу Т. Усатенко (2010b) зауважила,  що

«аксіологічний  підхід  до  українознавства  суголосний  поняттю культури,  яка

відтворює  ментальні  ціннісно-світоглядні  орієнтації  людини»  (с. 64).

Ключовою  у  контексті  обґрунтування  ціннісної  парадигми  українознавчої

освіти  у  шкільництві  Канади  є  соціокультурна  функція  українознавства,  яка

реалізується у чужомовному середовищі і на всіх етапах історичного поступу

сприяла  рівноправному  утвердженню  етнічної  спільноти  українців  в

суспільстві,  наслідком  чого  стало  створення  потужної  української  діаспори.

Вважаємо,  що  саме  українознавство  визначає  систему  етнічних  цінностей,

через  які  український  етнос  формує  світове  українство,  через  які,  на

переконання  Т. Усатенко  (2010a),  розвивається  «передусім  задля  культури  і

вищих  цінностей  своєї  нації,  підтримки  і  розвитку  державної  мови,

національної духовності й економіки, освіти і науки, історії і політики, релігії

та  культури,  розбудови  толерантного  суспільства  з  урахуванням
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полікультурності,  з  одночасним  збереженням,  вивченням  оновленого

популяризацією  традиційної  культури  в  найширших  вимірах»  (с. 23).

Українські мігранти в Канаді, які у результаті трьох міграційних хвиль в кінці

ХІХ –  у  перші  десятиліття  ХХ ст.,  сприймаючи  реалії  канадського  соціуму,

поважаючи країну, яка стала для них другою батьківщиною, зберігали систему

етнічних цінностей, що представляли собою «норми та загальні уявлення, що

історично склалися серед певного етносу та складають його життєві пріоритети,

репрезентуючи  етнічні  образи  перед  іншими  етносами»  (Демченко,  2014,

с. 388). Етнічні цінності  (самобутня традиційна (усна і матеріальна) культура,

рідна  мова,  релігія,  стереотипи  поведінки,  ритуальна  організація

життєдіяльності  тощо)  українці  в  Канаді  репрезентували  на  рівні  держави,

громади, родини. Безумовно, заснування «рідних» шкіл та сприяння у створенні

«двомовних»  шкіл  було  природньою  тенденцією  на  шляху  реалізації

рідномовного навчання, розвитку українознавчої освіти в канадському соціумі.

Власне  з  позиції  аксіологічного  підходу  в  освітньому  і  культурному

середовищі іншої держави – Канади шляхом розвитку національних цінностей

(мистецьких,  мовних,  родинних,  наукових,  виховних  тощо)  відбувалася

ідентифікація  унікальної  етнічної  групи  –  українців. Аналіз  довідникових

видань  (Большая  советская  энциклопедия,  1969-78;  Экология  человека:

понятийно-терминологический словарь, 2005 та ін.) дозволив означити сутність

етнічної  групи з  урахуванням аксіологічного  підходу як  відмежованої  групи

етносу, яка відокремилася від основної маси в результаті міграційних процесів

або  інших  подій  і  яка  зберігає  первинні  етнічні  світоглядні  орієнтири,  має

самовідтворюватися,  тобто  безперервно  передавати  етнічну  інформацію

наступним поколінням, може мати свої культурні, соціальні та навіть політичні

інституції,  засоби  масової  інформації,  культурно-мистецькі  та  навчальні

заклади.  Саме  механізм  «самовідтворення»  забезпечують  основні

характеристики  етнічної  ментальності,  яку  М. Тиводар  (1998)  визначає  як

«особливості  психічного  складу,  традиційного  світогляду,  світовідчуття  і
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світосприйняття  членів  етнічної  спільноти….,  формується  під  впливом

етнопопуляційних, геопсихологічних, історичних, онтогенетичних, політичних,

культурно-міфологічних  та  інших  чинників  упродовж  усього  періоду

зародження, становлення і розвитку того чи іншого етносу» (с. 129-131).

Вияв  етнічної  ментальності  українцями  у  чужомовному  канадському

середовищі  упродовж  кінця  ХІХ  –  на  початку  ХХІ ст.  визначив  вектори

розвитку  українознавчої  думки,  заснування  і  поступу  рідномовного

шкільництва,  становлення  вищої  ланки  українознавчої  освіти,  що

забезпечувалося насамперед через  взаємодію громади,  церкви, громадських і

просвітницьких  організацій.  Спільні  зусилля  педагогів,  церкви,  громадських

організацій та сім’ї  – одна з найважливіших рис національного українського

виховання  в  Канаді.  Виховання  загальнолюдських  цінностей  у  канадському

соціумі  поєднане з  вихованням любові  до рідного  слова,  звичаїв  і  традицій,

поваги до культурної спадщини всіх народів, які населяють країну. 

Ретроспективний аналіз передумов становлення українознавчої освіти у

двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  та  специфіки  періодів  її  поступу

упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст.  доводить,  що  етнічні

українські цінності у Канаді є рушійною силою у контексті аксіокультурного

розвитку молодих поколінь українців. Методологічним обґрунтуванням цього

феномену  є  думка  Т. Усатенко  (2010a)  про  те,  що  національні  цінності

«відіграють  роль  визначальних,  домінуючих  цінностей  у  мотиваційній

структурі  свідомої  колективної  етнічної  діяльності…  Кожна  історична

конкретна  спільнота  викристалізувала  і  передала  наступним  поколінням

специфічний,  важливий  для  життя  і  виживання,  розвитку  набір  та  ієрархію

цінностей, які ввійшли у ціннісний фонд етносу, нації і є набутком цивілізації»

(с. 25). Канадські українці «викристалізували» спектр національних цінностей,

що реалізуються насамперед у дієвому контексті: у створенні українознавчих

осередків, просвітницьких організацій, у розвитку рідномовного шкільництва,

видавничої  справи,  в  організації  родинної  ритуальності.  Власне  йдеться  про
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збереження  культурної  ідентичності  етнічних  українців  у  канадському

суспільстві на ціннісно-національній основі.

Культурологічний  підхід. Відповідно  доцільним  є  застосування

культурологічного підходу до аналізу проблеми розвитку українознавчої освіти

у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  упродовж  останньої  чверті  ХХ  –

початку ХХІ ст.  Зокрема з  позиції  означеного  підходу науковці  розглядають

культурну  ідентичність  як  «усвідомлення  себе  як  носія  певних  культурних

традицій,  чітке  відображення  себе,  особистого  «Я»  як  суб’єкта  культури,

ототожнення  себе  з  видатними  досягненнями  духовності  національної

культури, що сприяє прийняттю інших культурних цінностей» (Усатенко, 2012,

с. 37). Саме сутність цього поняття можна екстраполювати на українців Канади,

які  упродовж  обраного  хронологічного  періоду,  розвиваючи  культурні

здобутки  українського  етносу,  популяризуючи  культурну  спадщину,

сформовану  народом  та  окремими  його  представниками,  сприйняли  через

культуру цінності  країни,  у  якій працюють,  створюють родини,  народжують

дітей, виховують їх з урахуванням українських і канадських аксіокультурних

пріоритетів.

Гуманізація  освіти,  притаманна  канадському  суспільству, – один  із

соціально-педагогічних  принципів,  який  відображає  спрямованість  розвитку

освіти  на  гуманні  стосунки  в  соціумі  як  загальнолюдську  цінність,  процес

створення  умов  для  самореалізації,  самовизначення  особистості  у  просторі

сучасної  культури,  створення  у  освітніх  закладах  такого  соціокультурного

середовища,  яке  б  стимулювало  і  спонукало  особистість  до  творчості  і

саморозвитку,  сприяло  б  внутрішній  переорієнтації  системи  духовних

цінностей, усвідомленню власної гідності і цінності іншої людини, формувало б

почуття відповідальності та причетності до минулого, сучасного і майбутнього.

Життєдіяльність українців в Канаді є підтвердженням думки про те, що

«оскільки  культура  є  практичною  реалізацією  загальнолюдських  і  духовних

цінностей  в  людських  практичних  процесах  і  відношеннях,  то  розвиненість
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ціннісного аспекту свідомості є однією із ознак освіти і культури, і людської

духовності, і самого суспільства» (Султанова, 2010, с. 32). Українська спільнота

в канадському соціуму безпосередньо причетна до створення соціокультурного

середовища, пріоритетами якого виступають повага до культури, мови, релігії

етнічних  груп,  до  окремого  громадянина,  полікультурне  виховання  молоді.

Посередниками впливу соціокультурного середовища на особистість є родина,

церква, неформальні і формальні угрупування, що створюють мікросередовище

окремої  людини.  Чинниками  макросередовища  є  соціокультурні  умови,  які

створює держава щодо духовного, освітнього, творчого розвитку особистості. У

Канаді  повноцінне  функціонування  макросередовища  української  громади,

родини  забезпечено  насамперед  завдяки  законодавчому  врегулюванню

політики  багатомовності,  полікультурного  виховання  нації,  наданню

можливостей  для  розвитку  культури,  освіти  і  науки  на  засадах  поваги  до

етнічних цінностей, традицій, культурної спадщини.

Важливим чинником виховання національно свідомих українців у Канаді,

ініціатором створення «рідних» шкіл і поборником реалізації ідеї двомовного

навчання на всіх етапах історичного поступу виступала українська церква.  З

цього  приводу  Т. Михайленко  (2008)  зауважила,  що  «найкращі  здобутки

релігійних організацій у вихованні підростаючих поколінь використовуються

українською діаспорою для впровадження національної ідеї українства в житті

української етнічної громади» (с. 16). З перших днів перебування за кордоном

церква  була  духовним  джерелом  канадських  українців.  Вона  продовжує

відігравати  значну  роль  у  збереженні  принципів,  традицій  національного

виховання  української  молоді  в  умовах  діаспори,  тому  національна  система

виховання використовує її кращі здобутки.  Одним із важливих результатів їх

плідної  співпраці  з  громадськими  організаціями  стали  «Українська  виховна

система»  та  «Виховний  ідеал  зарубіжного  українця»,  а  також  створення  у

зв’язку  із  забезпеченням  «дії»  цих  документів  Світової  Координаційної

Виховно-Освітньої Ради (1967).
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Створення  громадських  і  релігійних  організацій,  українознавчих

осередків, сприяння і розвитку українознавчої освіти у вищій ланці освіти та

шкільництві є основними напрямами діяльності діаспори українців в Канаді, що

є  етносоціальним  феноменом,  який  вирізняється  саме  вмотивованістю

збереження і примноження національної культури за кордоном.

С. Романюк (2015b) відзначає,  що «в українському науковому просторі

термін «українська  діаспора»  вперше  використали  в  1955 р.  автори  статті

«Еміграція»  В. Кубійович  і  В. Маркусь  у  другому  томі  «Енциклопедії

українознавства».  Остаточно він утвердився у 1980 р.,  коли в дев’ятому томі

цієї  ж  енциклопедії  з’явилася  стаття  «Українська  діаспора»  (с. 14).  У  ній

зокрема стверджується, що українська діаспора – збірне визначення української

спільноти  поза  межами  українських  земель  (української  національної

території),  яка  почуває  духовний  зв’язок  з  Україною  (Енциклопедія

українознавства, 1980). 

Нам імпонує визначення С. Романюк (2015b), яка розглядає діаспору як

«певну частину етносу, що проживає за межами країни походження, зберігає

свою етнічну самобутність, має свої організаційні інститути для її підтримання

і розвитку, в якій у результаті взаємодії з поліетнічним соціумом відбувається

синтез різних культур (материнської та культури / культур країни поселення),

забезпечує  розвиток  етнічно  рідної  мови,  формування  мовної  особистості

зарубіжних українців.» (с. 13) 

На  основі  студіювання  монографічних  праць,  довідниково-

енциклопедичних  видань  можемо  уточнити  сутність  поняття  «діаспора» як

частини  народу  (певної  етнічної  спільноти),  що  постійно  проживає  поза

межами  країни  походження,  створює  стійкі  етнічні  групи  у  тій  країні,  де

проживає,  має  свої  соціальні  інститути  для  підтримки  та  розвитку  своєї

ідентичності та спільності, зберігає зв’язок зі своєю історичною батьківщиною,

національні традиції тощо. Українська діаспора, яка включає українців і осіб

українського  походження,  які  мешкають  поза  межами  України,  є  однією  з
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найбільших у світі,  для неї характерні сталі,  тривалі і  розгалужені зв’язки зі

спорідненими діаспорами в  різних  країнах  та  з  Україною (Ясь,  2004).  Саме

діаспора українців у Канаді завдяки злагодженим зусиллям освітян, церковних і

громадських  діячів  одним  із  напрямів  консолідації  українців,  збереження  і

примноження  культурної  спадщини,  утвердження  етнічних  традицій  та

сприйняття  полікультурних цінностей  ще на  межі  ХІХ –  на  початку  ХХ ст.

визначила заснування «рідних» шкіл і сприяння у розвитку мережі двомовних

шкіл.  

Таким  чином,  окреслення  методологічних  орієнтирів  розвитку

українознавчої  освіти  у  «рідних»  і  двомовних  школах  Канади  упродовж

останньої чверті ХХ – на початку ХХІ ст. уможливлює узагальнення сутності

ключових  понять  проблеми  дослідження:  «українознавство»,  «українознавча

освіта», «мовна освіта», «українське шкільництво в діаспорі», «рідна школа»,

«двомовна школа», а також дотичних понять: «рідномовна освіта», «спадщинна

мова», «мовне занурення», «білінгвізм», «канадсько-українська мова» (додаток

В). 

Нам  імпонує  дефініція  поняття  «освіта»,  обґрунтована  С. Гончаренком

(Кремень,  2008),  який розглядає  її  як  «спеціальну  сферу соціального  життя,

унікальну  систему,  своєрідний  соціокультурний  феномен,  який  сприяє

нагромадженню знань,  умінь  і  навичок,  інтелектуальному розвитку  людини.

При  цьому  провідними  тенденціями  розвитку  освіти  виступають:  визнання

готовності  учнів не лише до соціальної адаптації,  а й до активного освоєння

ситуації  соціальних  змін, адаптація  освітнього  процесу  до  всезростаючих

запитів  і  потреб  особистості  й  суспільства  згідно  з  національними  і

культурними  традиціями,  масовий  і  неперервний  характер  освіти  у

кроскультурному світовому просторі» (с. 614-615). В Канаді освіта є саме таким

суспільним  інститутом,  який  є  посередником  передавання  з  покоління  в

покоління когнітивного, духовного, етико-естетичного досвіду, системи знань,

наук,  практичних  компетентностей,  цінностей  та  культури  канадського
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соціуму.  Водночас  в  освітньому  просторі  Канади  створено  можливості  для

забезпечення  рідномовного  і  багатомовного  навчання,  що  є  сучасною

тенденцією розвитку сучасних прогресивних країн.

У  канадському  суспільстві  спостерігається  насамперед  поважне

ставлення  до  мов  різних  етнічних  груп,  адже  мова,  як  слушно  вважає

М. Тиводар  (1998),  є  однією  з  найважливіших  рис  етнічних  спільнот,  що

передбачає  наявність  мовної  єдності.  «Мова  є  становим  хребтом  етнічних

культур,  вона  виконує  важливу  етнотворчу  і  етнооб’єднавчу  функції.  Мова

входить  у  культуру  етносів,  зберігає  і  передає  способи  їх  мислення  і

психології» (с. 110-111). 

Слушним є визначення мовної освіти О. Маленко (2014), яка розглядає її

як  «соціально-педагогічне  явище,  спрямоване  на  вивчення,  збереження  і

відтворення національних здобутків у навчанні і вихованні особистості, а також

на забезпечення  відкритості  системи освіти,  її  інтеграції  у  світовий освітній

простір»  (с. 232).  Дослідниця  також  зауважує,  що  «усі,  без  винятку,

демократичні  суспільства  надають  першорядного  значення  мовній  освіті  як

засобу  поширення  державних  мов  та  утвердження  їх  об’єднавчої  функції,

опікуючись  при  цьому  навчанням  мові  міжнародного  спілкування  та

міноритарних  мов»  (с. 232).  Аналіз  законодавчих  ресурсів,  які  регулюють

мовну  політику  Канади,  визначають  вектори  рідномовного  і  багатомовного

навчання в освітніх закладах, зокрема «рідних» і двомовних школах, доводить,

що  мовній  освіті  надається  пріоритетне  значення  у  канадському

багатокультурному соціумі.

Відповідно можемо визначити, що мовна освіта – це різновид освіти, що

передбачає  вивчання  рідної  мови  (рідномовна  освіта)  та  іноземних  мов

(двомовна  і  багатомовна  освіта)  як  засобів  спілкування  і  пізнання.  Мовне

навчання є частиною двомовної системи в освіті етнічних груп та національних

меншин.  Багатомовна освіта згідно з  ЮНЕСКО (UNESCO, 2003)  передбачає

використання щонайменше трьох мов, наприклад, рідної мови, регіональної або
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національної  мов  та  міжнародної  мови  в  освіті.  «Мовна  освіта,  як  правило,

відображає пріоритети мовної політики, яка безпосередньо пов’язана з мовною

ситуацією в даній країні» , – відзначає С. Романюк (2015b, с. 59).

З метою обґрунтування сутності  поняття «рідномовна освіта» доцільно

охарактеризувати поняття «рідна мова».  П. Кононенко і  Т.  Кононенко (1999)

рідну мову розглядають у системі українознавчих понять: «Рідна мова з’єднує

людину  з  родом,  природою,  історією,  вірою,  філософією,  мистецтвом

(передусім,  словесним),  з  його  родинними,  обрядовими,  календарними,

дружинними (військовими) піснями й дійствами» (с. 12).  Рідна мова – одне з

найважливіших  понять  у  етнології,  соціолінгвістиці,  мовознавстві  та  інших

науках.  Узагальнюючи його за різними критеріями, маємо визначення рідної

мови як  материнської,  тобто першої  мови,  засвоєної  в  дитинстві  природним

шляхом  від  батьків-носіїв.  Відповідно  сутністю рідномовної  освіти є

передавання інформації, знань, розуміння, ставлення, цінностей, умінь, зразків

поведінки тощо рідною мовою, починаючи з дошкільного віку. Коли йдеться

про українську мову як рідну, то, на відміну від України, де існує розгалужена

система  рідномовних  освітніх  закладів  усіх  рівнів,  у  Канаді  важливу  роль

відіграє родина, релігійні та громадські організації, які підтримують двомовну

програму,  «рідні»  школи,  курси  українознавства.  На  слушне  переконання

С. Романюк (2015b), «головним чинником збереження і розвитку рідномовної

освіти  є  система  українського  шкільництва  в  діаспорі»  (с. 60).  Власне  рідна

мова є провідним чинником створення рідномовного середовища, яке поєднує в

собі сукупність інших понять: рідне – близькоспоріднене, близьке; рідна мова –

материнська мова; середовище. Це «коло людей зі спільністю походження та

спорідненістю зацікавлень, об’єднаних від народження однією материнською

мовою» (Марушкевич, 2012, с. 115). 

«Мови  етнічних  меншин  канадці  коректно  називають  батьківськими

мовами  (heritage languages –  «мови  спадку»)»  (Романюк,  2015b,  с. 60).  У

канадському суспільстві однією з важливих тенденцій розвитку українознавчої
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освіти, забезпечення рідномовного навчання є підтримка поступу  спадщинної

мови (англ. heritage language – «успадкована мова», «ерітажна мова», «мова у

спадок»).  На  основі  студіювання  монографічних  праць,  довідниково-

енциклопедичних видань можемо уточнити сутність поняття «спадщинна мова»

як форми побутування рідної мови, що використовується для позначення мови,

яка найчастіше вживається в сім’ї і є відмінною від основної мови оточення,

розповсюдженої  на  певній  території.  Носії  таких  мов,  як  правило,  є

двомовними, а успадкована мова є для них рідною. Проте у деяких ситуаціях

успадкована мова не є домінантною в сім’ї, використовується лише у певному

контексті  або спілкуванні з певними родичами. У цьому випадку вона може

розглядатися  як  друга  мова.  Здебільшого  це стосується  нащадків  емігрантів,

які,  намагаючись  зберегти  культурні  зв’язки  з  батьківщиною  предків,

зберігають етнічну ідентичність,  вивчаючи їх рідну мову.  Українська мова в

діаспорі належить саме до спадщинних мов. Однак відомий українознавець в

Канаді  О. Білаш  під  час  обговорення  мовних  проблем  в  організації

«Лінгвопакс» при ЮНЕСКО зазначила,  що «українська  мова не  підпадає  до

більш розповсюджених для вивчання мов» (Інтерв'ю з О. Білаш…, 2014, с. 200).

Відзначимо,  що  у  результаті  одночасного  функціонування  двох

державних  (англійської  і  французької)  мов  та  мов  національних  меншин

спостерігається в Канаді явище білінгвізму. На основі вивчення довідникової

літератури,  електронних  джерел,  матеріалів  періодичних  видань  можемо

узагальнити  сутність  поняття  білінгвізму (двомовність; від  лат.  bi –  два  та

lingua – мова) як володіння двома мовами, здатність застосовувати їх у процесі

комунікації.  Розрізняють  ранній  білінгвізм  (від  народження,  природний,

дитячий)  та  пізній  (вторинний,  набутий,  адитивний).  Природний  білінгвізм

виникає у середовищі носіїв різних мов, а штучний, коли одна із мов вводиться

штучно не носієм мови. Білінгвізм може бути викликаний обставинами, коли

людина вимушена вивчити мову, щоб вижити в новому мовному середовищі,
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але  може  бути  й  елективним.  Білінгвізм  рецептивний  передбачає

взаємопроникнення культур, продуктивний належить до мовної освіти. 

Проблеми білінгвізму в сучасних умовах цікавлять багатьох педагогів з

позиції  забезпечення  можливостей  двомовного  навчання

(Антонюк & Мінакова,  2008;  Білаш О. & Бедрій,  2009;  Бузовський,  2011;

Chumak-Horbatsch & Garg, 2006 та ін.). З-поміж основних проблем двомовного

навчання в сучасній лінгводидактиці виокремлюються такі: навчання впливає

на уникнення конфліктів на національній основі у суспільстві; навчання рідною

мовою має бути обов’язковим чи за вибором; роль рідної мови у навчанні; які

дисципліни повинні викладатися рідною мовою; з якого віку доцільно вводити

другу мову; зміст навчальних планів для шкіл національних меншин; на чому

необхідно  акцентувати  увагу:  на  культурних  та  історичних  особливостях

політичної та етнічної нації або національної меншини; вплив шкільної системи

на політичну, соціальну і культурну самосвідомість дітей і дорослих меншини;

яким  чином  виховання  і  освіта  можуть  визначити  належність  до  будь-якої

культури з громадянською лояльністю до держави; фактори впливу на батьків у

виборі  спеціальних  шкіл:  економічна  ситуація,  засоби  масової  інформації,

використання і статус мов, зміст, форми і методи полікультурного виховання,

що  рекомендується  усім  європейським  школам  (Антонюк & Мінакова,  2008,

с. 26-27).

У результаті функціонування білінгвізму в канадському соціумі виникло

поняття  канадсько-українська  мова,  або канадська  українська  (за  прикладом

створення  канадської  англійської,  канадської  французької  мов  тощо)  як

різновид  мови,  який  розглядається  як  діалект  або  територіальний  варіант,

складається  з  загальної  української  лексики,  діалектизмів,  характерних  для

Західної  України  минулого  століття,  українізованих  англійських  слів  та

запозичень  граматичних  структур  з  англійської  мови.  Канадсько-українська

мова походить від української мови, якою користувалися українці перших двох

хвиль української  еміграції  в  Західній Канаді  (1892–1914 рр.,  1918–1939 рр.).
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Нею  розмовляли  від  початку  українського  поселення  (1892)  і  майже  до

середини ХХ ст. Оскільки велика кількість українських канадців походять від

емігрантів з Галичини та Буковини, які входили до Австро-Угорської імперії й

ідентифікували себе як русини, канадська українська мова більше подібна до

діалектів саме цих територій. Тому цей різновид мови (або діалект) має більше

запозичень  із  польської,  німецької  та  румунської  мов,  ніж  із  російської,  які

властиві сучасній українській мові, що базується на полтавському, черкаському

та київському діалектах.

Водночас  двомовне  навчання  в  Канаді  передбачає  процес  мовного

занурення  (імерсію)  як  процес  тривалого  «занурення»  учнів  у  середовище

другої  мови при невикористанні  або незначному використанні  рідної  мови і

розглядається як поняття, яке є тотожним білінгвальному навчанню. Головною

метою імерсії є підтримка білінгвізму, тобто розвиток мовної компетенції тих,

хто навчається, або підвищення якості знань другої мови, що доповнює знання

першої  (рідної)  мови.  Програми  так  званого  французького  «занурення»

(immersion française),  які  виникли у  60-і рр.  ХХ ст.  в  Канаді,  –  це  програми

двомовної освіти для дітей, для яких французька мова не є рідною. Починаючи

з певного класу (за вибором),  дитина отримує шкільну освіту  французькою

мовою або повністю або вивчає нею такі базові предмети як: історія, географія

та  наука.  В  Канаді  у  зв’язку  з  етнолінгвістичною  ситуацією  ці  програми

отримали найбільше поширення. Програма раннього «занурення» починається

з дошкілля або з першого класу, середнього «занурення» – з четвертого класу,

потім відбувається більш пізнє «занурення» (Бузовський, 2011). В українській

діаспорі  поширена  «серцева»  програма  –  методика  часткового  мовного

«занурення» (Руснак, 2000).

Відповідно в Канаді достатньо розвиненою є мережа  двомовних шкіл –

освітніх  закладів,  навчання  в  яких  здійснюється  двома  мовами  і

функціонування  яких  законодавчо  врегульоване  на  рівні  провінцій.  Так,

українські  двомовні  школи є  складовою  системи  публічних  шкіл  провінцій
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Альберта,  Манітоба,  Саскачеван  та  ін.  У  цих  провінціях  загальна  освіта

поділяється на: початкову школу (1–5 класи), молодшосередню (6–7 класи) і

старшосередню  (8–11  класи),  де  учні  двомовних  англо-українських  шкіл

упродовж дня мають можливість вивчати українську мову і культуру. Оскільки

двомовна програма у провінції Альберта була впроваджена українцями ще у

1971 р.,  ці  навчальні  заклади  стали першими,  за  зразком яких створювались

інші  двомовні  школи  (наприклад,  польські,  китайські).  Законодавчо

закріпленою  є  українсько-англійська  двомовна  програма  (UEBP –  Ukrainian-

English Bilingual Program) в провінції Альберта (Канада) з 1971 р., у провінції

Манітоба  –  з  1979 р.  як  результат  організованого  захисту  канадського

мультикультуралізму українськими канадцями (Руснак, 2000).

Особливе  значення  для  забезпечення  рідномовного  навчання  мають

«рідні»  школи  в  Канаді.  С. Романюк  (2012),  розвиваючи  думку  канадського

українознавця  І. Боднарчука,  зауважує,  що  в  «рідній»  школі  учні  мають

можливість  розмовляти  українською  мовою,  відроджувати  традиції  свого

народу й поширювати їх  як  у  середовищі  національної  меншини,  так  і  за  її

межами  – тобто  серед  інших  етносів  в  поліетнічному  макросередовищі»

(с. 177).

У результаті  студіювання монографічних джерел, електронних ресурсів

можемо  сформулювати  дефініцію  «рідної»  школи як  різновиду  громадської

школи,  де  вивчають  українську  мову,  літературу  і  культуру,  у  діаспорі.  Це

суботні або вечірні школи, які утримуються різними українськими церквами та

організаціями  і  розраховані  на  учнів  початкових  шкіл.  Для  учнів  середньої

школи  ці  установи  у  великих  містах  пропонують  програми,  які  називають

«курси українознавства». Ці курси визнаються міністерствами освіти провінцій,

а тому їх випускники отримують диплом з української мови, який визнається

вищими навчальними закладами.

В українській діаспорі назву «рідні» школи використовують для установ,

які утримують українські школи або проводять освітню роботу. Походить ця
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традиція  від  організації  «Рідна  Школа»  –  Українського  педагогічного

товариства,  освітньо-виховної спілки, заснованої 1881 р.  у Львові як «Руське

Товариство  Педагогічне».  Метою  його  було вирішення  проблем  навчання

українського  населення  (початкове  середнє  шкільництво,  вища  школа)  і

надання  моральної  і  матеріальної  допомоги  учням  та  студентам.  Займалося

видавничою  діяльністю,  видаючи  дитячу  літературу,  журнал  «Дзвінок»

(1892 – 1914),  шкільні  підручники  і  читанки,  щорічний  календар.  Його

діяльність сприяла заснуванню шкіл з українською викладовою мовою. «Рідна

Школа»  стала  ідейною  й  організаційною  рушійною  силою  розвитку  всього

українського  приватного  шкільництва  в  Галичині  та  очолювала  боротьбу  за

українську  школу,  зосереджуючи  основну  увагу  на  розбудові  усіх  видів

шкільництва. 

«Рідні школи» формують мережу освітніх закладів української громади,

що  представляють українське  шкільництво  в  діаспорі –  це  україномовне

шкільництво,  яке  організовувало  духовенство  та  українська  інтелігенція  для

дітей емігрантів або біженців на різних етапах існування української діаспори у

світі  на  основі  опанування  українських  родинних  традицій,  культурної

спадщини, різновидів мистецтва.

На  основі  студіювання  праць  з  теоретичних  проблем  українознавства

обґрунтуємо сутність поняття «українознавча освіта». В «Енциклопедії освіти»

(Кремень, 2008) наявне визначення українознавства, у якому акцентовано увагу

на  наукових  засадах  галузі,  що  сформувалась  і  розвивається  у

міждисциплінарному контексті: «Українознавство – цілісна інтегративна галузь

наукового знання, яка має своїм об’єктом українську спільноту, Україну. Попри

різноманітність  підходів  (наукових,  філософських,  освітніх  тощо)  до

українознавства,  всі  вони вивчають  спільноту,  Україну  як  цілісний феномен

буття  у  його  історичному  розгортанні.  Дискусії,  що  виникли  з  уведенням

українознавства до освітнього процесу наприкінці ХХ ст., були зумовлені, на

переконання  Т. Усатенко  (2008),  різними  факторами,  насамперед  розглядом
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його в різних типах науки, а також термінологічною неоднозначністю близьких

понять:  україніка,  україністика, народознавство,  суспільствознавство,

краєзнавство,  батьківщинознавство,  етнопедагогіка,  народна  педагогіка,

етнографія та ін.» (с. 926-927).

Т. Усатенко відзначає, що «в 1917 р. Ф. Сушицький (ректор Українського

народного університету) українознавство характеризує так: «Українознавство,

як відомо, є така галузь наукової роботи, що роз’яснює минуле й сучасне життя

українського  народу.  Воно  пояснює  його  національні  особливості,  його

територію,  різні  впливи життя  нашого  народу  та  його  розвиток,  його  мову,

творчість  взагалі,  художню й  літературну  зокрема».  (Усатенко,  2003,  с. 220;

Сушицький,  1917,  с. 84).  До  принципів  українознавства  автор  (Сушицький)

відносить  «національний  ґрунт,  ідею  автономного  життя,  українську  мову,

історико-етнографічний  принцип»  (Усатенко,  2003b,  с. 222).  Звертаючись  до

історії українознавчих дисциплін, Т. Усатенко підкреслює, що у 1918 р. Міністр

освіти  І. Стешенко  з  проф.  О. Дорошкевичем  випускають  «Матеріали  до

вивчення  предметів  українознавства»,  до  яких  зараховуються:  1. Історія

України на нижчих щаблях освіти. 2. Історія України в середніх ланках освіти.

3. Історія  України  «до  курсу  вищого  концентру».  Тут  вивчалася  й  історія

зарубіжжя.  4. Програма  курсу  української  мови  і  літератури.  5. Проект

програми географії (природи і населення) України: а) для середніх навчальних

закладів; б) для старших класів середніх навчальних закладів (Усатенко, 2003b,

с. 222).

В  «Енциклопедії  українознавства  для  школярів  і  студентів»  (2001)

українознавство  визначається  як  «система  етнологічних,  культурологічних,

етнопедагогічних,  історичних та  інших досліджень  про  український народ у

його минулому та сучасному розвитку» (Оліфіренко та ін., 2001, с. 414)

П. Кононенко (2003a) розглядає українознавство як цілісну систему знань

про  Україну  і  світове  українство  (с. 6);  Т. Кононенко  (2003)  підкреслює,  що

існує  розгорнута  концепція  інтегративної  гуманітарної  науки  –
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«Українознавство»,  над якою працювали відомі  вчені  України та зарубіжжя,

починаючи з 1991 р.» (с. 218). П. Кононенко (2003a) підкреслює, що як цілісна

наукова  система  українознавство  «передбачає  принцип  історизму,  якомога

повнішого  джерелознавства  вітчизняного  і  зарубіжного,  єдності  аналізу,

синтезу досліджень уроків минулого та проблем сучасності  і  на тій основі –

прогноз і планування майбутнього» (с. 6).

Таким чином, можемо узагальнити сутність українознавства як  систему

знань про Україну, її культуру, традиції, мистецтво, що на перетині суміжних

наук  (етнології,  культурології,  філології,  фольклористики,  краєзнавства,

народознавства,  етнографії,  фольклористики,  міфології,  історії,

джерелознавства) досліджує специфіку поступу українства на етнічних землях і

на кордоном. 

В Україні 30-х рр. ХХ ст. українознавство (а згодом і саме поняття) було

вилучено із наукових досліджень і навчальних програм. В українській діаспорі,

особливо у канадській, воно продовжувало розвиватися. Т. Усатенко зауважує,

що ще на «першому українському педагогічному Конгресі у Львові в 1935 р.

В. Пачевський виступив із доповіддю «Українознавство у вихованні молоді», де

до  цієї  науки  відносить  українську  мову,  літературу,  пластичне  мистецтво,

музику та «географію земель, заселених українцями» (Усатенко, 2003a, с. 223). 

Відродження  наукових  студій  з  українознавства,  повернення  до

наукового  вжитку  самого  поняття  датується  початком  90-х рр.  ХХ ст.  В

«Енциклопедії  українознавства  для  школярів  і  студентів»  (2001) з  цього

приводу  зауважується,  що  «українознавство  відроджується  як  органічна

складова частина української науки. Як предмет вивчається у школах і вузах…

У червні 1998 р. відбувся перший випуск фахівців Інституту українознавства

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за ректорства

академіка  П. Кононенка).  У  1998 р.  створено  Асоціацію  українознавців

м. Києва,  до  якої  входили  відомі  освітяни,  керівники  Міністерства  освіти

України, Інституту українознавства, Державної академії працівників освіти та
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ін. (Оліфіренко та ін., 2001, с. 415). До спектру українознавчих дисциплін, як в

Україні,  так  і  в  Канаді,  належать:  українська  мова,  українська  література,

історія  України та  зарубіжного  українства,  етнографія,  різні  види мистецтва

(традиційні, національні) тощо.  

Таким  чином,  можемо  сформулювати  власну  дефініцію  поняття

«українознавча  освіта».  Це  цілеспрямована  освітньо-виховна  діяльність

українців,  спрямована  на  опанування  цінностей  українського  народу,  його

мови, культури, родинних традицій, різновидів мистецтва,  історії через зміст

українознавчих дисциплін в умовах формальної (дошкільні, початкові, середні,

«рідні»,  двомовні  школи,  університети,  курси,  гуртки,  факультативи,

університети),  неформальної  (родинна  педагогіка,  творчі  зустрічі,  виставки,

концертна діяльність тощо) та інформальної (саморозвиток) освіти.

Визначення методологічних орієнтирів розвитку українознавчої освіти у

двомовних і «рідних» школах Канади упродовж останньої чверті ХХ – початку

ХХІ ст.  уможливило  висновок,  що  культурологічний,  аксіологічний,

полікультурний підходи становлять наукове підґрунтя структурування змісту

українознавчих  дисциплін,  укладання  навчально-методичного  забезпечення,

добору форм і методів опанування традиційного досвіду українського народу

етнічними українцями.  Збереження протягом більше ніж століття традиційних

етнонаціональних цінностей та збагачення їх сформованими під впливом інших

культур  є  характерною рисою української  діаспори Канади.  Активну участь

українських  канадських  освітян  у  формуванні  нового  прогресивного

полікультурного  середовища  Канади  та  розвиток  українознавчої  освіти  на

аксіокультурних  засадах  можна  впевнено  розглядати  як  соціокультурний

феномен.
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1.3. Передумови розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади

(до останньої чверті ХХ ст.)

Ретроспективний аналіз довів, що передумовами розвитку українознавчої

освіти у «рідних» і двомовних школах Канади до останньої чверті ХХ ст. були

соціально-культурні,  законодавчо-регулятивні,  організаційно-громадські.  В

історичному поступі утвердження української діаспори в Канаді спостерігалося

кілька міграційних хвиль. Перша хвиля української еміграції тривала упродовж

останньої чверті XIX ст. – до початку Першої світової війни. Це була масова

трудова  еміграція,  зумовлена  соціально-економічними  мотивами,  яку

спричинили як  аграрна перенаселеність  українських територій,  так  і  глибокі

економічні  проблеми  на  батьківщині.  Нащадки  цієї  хвилі  еміграції  вже  у

шостому-сьомому поколіннях називають себе українцями за походженням, а не

емігрантами  в  країні  проживання.  Саме  ця  перша  еміграційна  хвиля  (1891–

1914 рр.)  сприяла  закладенню  надійної  основи  для  формування  української

етнічної  спільноти  в  Канаді.  За  свідченнями  багатьох  дослідників,  ця  хвиля

була  наймасовішою.  Так,  відзначаючи  масовість  української  еміграції  цього

періоду,  український  канадознавець  О. Сич  (1994)  вважає,  що  хоча  цьому

сприяло те, що імміграційна політика Канади мала ліберальний характер, проте,

«усіляко заохочуючи імміграцію», влада не створювала «відповідні умови для

повноцінної адаптації іммігранта, пропонуючи лише орієнтацію на прискорену

і  чітко  окреслену  асіміляцію»  (с. 38).  В  умовах  нової  реальності  через  свої

«відмінності  від канадської  культури і цивілізації» деякі  іммігрантські групи

прагнули «до консервації власних звичаїв, мови, культури» (с. 39).

Зауважимо, що в означений період міграційне законодавство Канади не

мало практично жодних обмежень щодо національності, освіти, віросповідання,

майнового  стану  та  політичних  переконань  переселенців.  Уряд,  прагнучи

зусиллями мігрантів освоїти необжиті масиви прерій, заохочував в'їзд до країни

насамперед  працівників  сільського  господарства,  фермерів,  а  також  осіб,

готових виконувати функції домашньої прислуги. Проте Л. Преварська  (2001)
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відзначала, що для «збереження підґрунтя національної самосвідомості» етно-

національних груп у Канаді виявилося більше можливостей, ніж у США (с. 8).

Зауважимо,  що  створенню  умов  для  збереження  національної

ідентичності мігрантів сприяло законодавче врегулювання міграційної політики

Канади. Так, згідно з пунктом 93 Акта про Британську Північну Америку від

1867 р. провінційні уряди Канади самостійно визначали типи своїх навчальних

закладів,  програми,  питання  фінансування  шкіл,  контролю,  вимоги  щодо

кваліфікації вчителів тощо. Таким чином, кожна провінція Канади мала свою

шкільну систему, яка певною мірою відрізнялася від інших (Constitution Act,

1867; Булай, 1973, с. 13). 

Так, у прийнятому в 1897 р. в провінції Манітоба «шкільному» законі (так

званий  компроміс  Лорье  –  Грінвея  (Laurier-Greenway Compromise,  1896))

йшлося  про  те,  що  якщо  в  навчальному  закладі  є  хоча  б  десять  учнів,  які

розмовляють іншою, але рідною для них мовою, то саме цією мовою повинно

проводитися навчання (Євтух & Ковальчук, 1991, с. 42;  Bilash B., 2012, p. 185;

In Manitoba…, 1896). Цей факт сприяв появі українських шкіл в Канаді в кінці

ХІХ  –  на  початку  ХХ ст.  Найстаршим  українським  шкільним  дистриктом

(округом) вважається «Галичина» (Galicia in Northern Rockwood). Школа почала

діяти  з  1  червня  1898 р.  в  м. Гімлі  (провінція  Манітоба),  хоча  в  Требовлі  й

Косові навчання почалося на рік раніше (Марунчак, 1991, с. 129).

Українські емігранти першої хвилі були мало або й зовсім неписьменні,

за таких обставин навчанням дітей у школі переймалися не всі дорослі, тому

кількість неосвічених постійно поповнювалася за рахунок зростаючої кількості

дітей,  які  або  малими  приїхали  до  Канади  зі  своїми  родичами  або  вже  тут

народилися і не могли здобути хоча б елементарної освіти (Руснак & Романюк,

2002,  с. 69).  Тодішню  позицію  офіційних  кіл  з  цього  питання  однозначно

висловив  реакційний  канадський  письменник  Р. Коннор:  «Галиційці  –

прекрасна  робоча  сила  й  без  навчання»  (Життя  і  слово,  3  липня  1967 р.,

Торонто) (Булай, 1973, с. 20).
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Однак дослідники відзначають той факт, що «деякі батьки по своїм силам

самі взимі вчили своїх дітей українського письма, але це були винятки, і тому

наше  перше  покоління  в  Канаді  в  великій  мірі  виростало  без  школи,  без

шкільної освіти.  І  за  такий невідрадний стан шкільної справи були винні до

якоїсь  міри  таки  самі  батьки»  (Буряник,  1962,  с. 48).  Науковці  також

пояснюють причини такої ситуації: «Для багатьох з них будова місцевої школи

представляла  подвійний  новий  тягар,  бо,  по-перше,  вона  приносила  новий

видаток у формі шкільного податку, а по-друге, вона відривала дітей від праці

на  фармі,  якої  не  бракувало  навіть  для  найменших  рук.  <...>  Наглядний

наслідок  цього  занедбання  був  такий,  що  в  дозрілому  віці  перше  місцеве

покоління  всякі  важні  документи  підписувало  хрестиком»;  «українські

поселенці  відчували  страх  перед  англійськими  школами  та  вчителями-

англійцями, що вони засимілюють їх дітей» (Буряник, 1962, с. 48-49).

Серйозною  перешкодою  у  розвитку  освіти  канадських  українців  була

майже цілковита відсутність  педагогічних кадрів.  За  даними дослідників,  до

початку  ХХ ст.  до  Канади  приїхали  лише  чотири  емігранти  з  педагогічною

освітою (Кирило Геник, Іван Негрич, Іван Бодруг і Василь Ціхоцький), з яких за

фахом працювало  лише троє.  Проте  й  вони не  повністю присвячували  себе

лише  вчительській  праці,  бо  займалися  багатьма  іншими  громадськими

справами.  Українські  поселенці  постійно  вимагали  від  уряду  провінції  для

шкіл,  що  відкривалися  в  місцях  їх  компактного  проживання,  тільки

українського  або  двомовного  вчителя.  Траплялося  навіть,  що  вони  не

виконували  рішення  департаменту  освіти,  коли  той  присилав  до  двомовної

школи  вчителя,  який  володів  лише  англійською  мовою  (Марунчак,  1991,

с. 129). Місцеві вчителі через віддаленість шкіл від міст, погані дороги, умови

проживання та  невисоку заробітну  платню не виявляли особливого  бажання

працювати в  українських колоніях.  У 1904 р.  через  відсутність  педагогічних

кадрів було закрито понад 100 шкільних будинків (на 40 чинних шкіл). При

цьому  кількість  дітей  шкільного  віку,  які  не  мали  можливості  навчатися,
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досягла  4  тисяч  і  продовжувала  зростати  зі  збільшенням  нових  мігрантів  з

України (Тесля & Юзик, 1968, с. 40).

Однак поступово з  ініціативи свідомих українців почали засновуватися

двомовні  школи,  зокрема  масово  їх  відкривали  у  фермерських  районах  на

початковому (1-2-класному) рівні. Переважно ці школи були однокімнатними

та за кількістю учнів – малочисельні. Загальна кількість їх на початку ХХ ст.

складала близько 250 на три великі за територією степові провінції: Манітоба,

Саскачеван і Альберта. 

Точних відомостей про кількість українських освітніх установ в Канаді

наприкінці  ХІХ  –  на  початку  ХХ ст.  немає,  оскільки  в  місцях  компактного

проживання  українців  функціонувало  багато  товариств,  організацій  різного

політичного та релігійного спрямування, зокрема громадські (недержавні), які

відкривали бібліотеки,  школи,  започатковували  класи  або  курси

українознавства,  спортивні,  художні гуртки,  що мали на меті  підтримувати і

розвивати національні та культурні цінності, насамперед рідну мову. Ці освітні

заклади  та  осередки  відрізнялися  за  розміром,  тривалістю  функціонування,

кількістю учнів і вчителів та якістю викладацького складу.

Декрет Північно-Західних Територій 1901 р. (1903 р. його ратифікували

провінції  Саскачеван і  Альберта,  густо заселені  українцями) дозволяв учням

цього регіону навчання рідною мовою у державних школах після занять, проте

сама  офіційна  влада  чинила  перешкоди  втіленню  своїх  законів  у  життя

(Ковальчук, 2013, с. 26; English-Language Education…, 1901).

У  1905 р.  у  невеликій  церкві  поблизу  Мондеру  було  відкрито  першу

щоденну українську школу (близько 60 учнів), у якій заняття проводили сестри-

служниці з відповідною освітою, які прибули з Галичини (саму будівлю школи

було збудовано вже в 1914 р.). 

У січні 1905 р. почала функціонувати перша вечірня «Рідна школа» при

парафії св. Миколая у Вінніпезі, навчання в якій відбувалося тричі на тиждень з

17-ї до 19-ї години. Вже в серпні 1905 р. її  було реорганізовано в цілоденну
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українську школу, навчання в якій відбувалося за повною програмою звичайної

державної.  Викладання здійснювалось англійською та українською мовами і,

крім обов’язкових предметів, учні вивчали українську мову та літературу (8-10

годин  на  тиждень),  історію  (3  години),  релігію  (4  години)  і  мистецтво

(різьблення,  вишиванка,  писанкарство)  –  2-3  години).  За  свідченням

дослідників,  незважаючи  на  погані  умови  навчання  у  дуже  маленькому

підвальному приміщенні  церкви,  діти  навчалися  з  великою наснагою,  брали

активну участь у гуртках, концертах, виставах, і кількість бажаючих записатися

навіть у перший рік складала 50 осіб,  а  1906 р.  сягнула 160 (Боровик,  1991,

с. 64-66).

У  зв’язку  з  виникненням  нагальної  потреби  у  педагогічних  кадрах  16

лютого 1905 р. уряд Манітоби відкрив Нормальну школу – Руську учительську

семінарію (Ruthenian Training School) для підготовки вчителів для двомовних

шкіл у Вінніпезі (1907 р. її  перенесено до Брендону),  яка діяла до 1916 р. та

свого  часу  випустила  близько  200  таких  необхідних  для  українського

освітнього  середовища  Канади  вчителів.  «Українці  називали  її  українським

учительським  семінаром»,  і  саме  вона  дала  «перші  кадри  учительської

інтелігенції в Канаді» (Ковальчук, 2013, с. 28). Майбутні вчителі вивчали такі

дисципліни,  як:  англійська  мова,  історія  Канади,  математика,  література,

географія,  ботаніка,  природознавство,  мистецтво,  музика,  українська мова та

література.  Навчання  відбувалося  англійською  та  українською  мовами.

Освітній  заклад  готував  учителів  початкових  класів,  приділяючи  особливу

увагу  глибоким  знанням  англійської  мови,  методики  навчання  у  двомовній

школі  та  знанням  фахових  предметів,  оскільки  майбутні  фахівці  мали

викладати  всі  дисципліни  в  одному  класі.  Після  проходження  практики  і

складання  іспитів  студенти  отримували  дипломи.  Фінансові  витрати  на

утримання школи частково брав на себе уряд Манітоби, проте після закінчення

навчання  випускники  мали  повернути  частину  коштів  у  сумі  600  доларів
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(Школа  Св. Николая  у  Вінніпегу,  1949,  с. 88-91;  Марунчак,  1991,  с. 134-139;

Білаш Б., 1984, с. 44, 45, 48). 

Випускники  закладу,  практикуючі  вчителі  вже  в  1907 р.  на  першому

вчительському з’їзді (конвенції) у Вінніпезі, проведення якого вони ініціювали,

створили  Організацію  українських  учителів  з  38  професійних  педагогів.

Завдяки діяльності Брендонської семінарії кількість учителів постійно зростала,

проте  її  було закрито в  1916 р.  з  приходом до влади ліберальної  партії,  яка

скасувала  двомовну  шкільну  систему  в  Канаді  (Марунчак,  1991,  с. 129;

Войценко, 1961, с. 150). 

Оскільки  випускники  Манітобського  учительського  семінару  виявили

себе  гарними  педагогами  і  активними  громадськими  діячами,  це  надихнуло

уряди  провінцій  Саскачеван  і  Альберта  сприяти  надалі  створенню подібних

курсів.  School for Foreigners було відкрито в Реджайні  в  1909 р.  У 1912 р.  у

Вегревілі розпочав роботу семінар для підготовки двомовних вчителів та для

студентів, які хотіли б продовжити навчання. За час існування цього закладу

було підготовлено близько 120 вчителів. Учительські семінари діяли також у

Калгарі  (1905),  Кемрозі  (1912),  Едмонтоні  (1914  цей  заклад  пізніше  був

включений до структури Альбертського університету) (Хом'як, 1973, с. 51-52).

З  метою  обговорення  проблем  подальшого  розвитку  освіти  у  1908  р.

Організація українських учителів ініціювала «перше всекраєве віче українців у

Вінніпегу» (Войценко, 1961, с. 6). Однією з важливих освітніх проблем, на якій

було сфокусовано  увагу освітян,  була відсутність  адаптованих підручників  і

посібників. Використовувалися матеріали, що могли здобути вчителі та батьки

учнів і пристосувати для навчання дітей. На кожному вчительському зібранні,

починаючи  з  конвенції  1907 р.,  обговорювалося  питання  необхідності

укладання єдиного підручника. В 1913 р. заходами уряду провінції було видано

перший  з  них  –  «Манітоба:  русько-англійська  читанка»,  затверджений

Манітобською шкільною радою і призначений для використання в державних

двомовних  школах.  Крім  того,  за  два  роки  потому  Петро  Зварич  видав  у
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Вінніпезі свій переклад з англійської мови підручника «Помічник для молодих

школярів для ужитку в початковій шкільній науці в Альберті  і  Саскачевані»

(Ковальчук, 2013, с. 29-30).

Громадські  організації  на  початку  ХХ ст.  продовжували  активно

відкривати «рідні» школи. Так, товариство «Просвіта» у 1910 р. організувало

першу  таку  школу  в  Форт-Вілліямі,  у  1914 р.  –  у  Вест-Форт-Вільямі.

Приміщення рідних шкіл належали, як правило, організаціям та церквам, які й

переймалися їх створенням (Марунчак, 1991, с. 130).

У  1915 р.  кількість  шкільних  дистриктів,  у  яких  діти  навчались

англійською і українською мовами, складала: у провінції Альберта – близько

130, у Саскачевані – понад 200, Манітобі – 120. Проте активно функціонували

не  всі  школи,  зважаючи  на  недостатність  педагогічних  кадрів.  Школи

відрізнялися  за  змістом  програми  викладання.  Наприклад,  у  Манітобі

українська мова входила до основних дисциплін, а у провінціях Альберта та

Саскачеван її вивчали після уроків з 15-ї до 16-ї години щодня (Марунчак, 1991,

с. 130; Тесля & Юзик, 1968, с. 40). 

Проблема  недостатності  українських  учителів  могла  бути  успішно

розв’язана протягом декількох років, якби не завелика кількість супротивників

«шкільного» закону 1897 р., за яким дозволялося відкривати в Канаді двомовні

школи.  Кампанія  за  припинення  його  дії,  на  думку  Б. Білаша  (1984),

розпочалася ще в 1911 р. (с. 75-76). У 1915 р. лише на сторінках часопису «The

Free Press» було надруковано понад 60 статей, спрямованих проти існування

двомовних  шкіл.  Прихильники  асиміляції  вихідців  з  інших  країн  шляхом

одномовного  (англійською  мовою)  навчання  в  них  вбачали  загрозу  своїй

політиці.  Часописи  української  канадської  громади  («Український  Голос»,

«Канадійський русин»,  «Канада»,  «Новини»)  разом з  іншими національними

громадами  обґрунтовано  та  аргументовано  захищали  двомовну  шкільну

систему  (Руснак & Романюк,  2002,  с. 97).  Однак  двомовні  англо-українські

школи було закрито під час Першої світової війни у зв’язку зі зміною політики
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уряду, спрямованої на посилення канадизації мігрантів. Так, шкільний учитель

В. Михайчук в липні 1914 р. обґрунтовував необхідність включення української

мови  до  навчальної  програми  університету  Манітоби  паралельно  з  іншими

іноземними мовами. Студентський з’їзд 1916 р. у Саскатауні, який зібрав 500

представників провінцій Манітоба, Саскачеван та Альберта, у своїх резолюціях

заявляв  про  необхідність  відкриття  кафедри  української  мови,  історії  та

літератури  при  Саскачеванському  університеті.  Вони  зверталися  до  уряду  з

проханням  вплинути  на  негативне  ставлення  до  українців  з  боку  деяких

місцевих часописів та впливових офіційних груп (Ковальчук, 2013, с. 31). 

Зауважимо,  що  вагомим  чинником  популяризації  ідей  функціонування

двомовних  шкіл,  посилення  українознавчої  складової  у  змісті  підготовки

вчительських  кадрів  у  Канаді  були  періодичні  видання.  Зокрема  перший

український  часопис  «Канадійський  фермер»  почав  виходити  у  Вінніпезі  в

1903 р.  Проте  дуже  великим  авторитетом  серед  українських  канадців

користувалась  і  продовжує  користуватись  українсько-американська  щоденна

газета  «Свобода»  та  її  англомовний  додаток  «Ukrainian Weekly».  Складно

знайти  випуск «Свободи»,  в  якому не  йшлося  б  про розвиток  рідномовного

шкільництва,  про  необхідність  створення  когорти  національної  інтелігенції

(Юшкевич, 2006). 

Часопис  «Український  Голос»,  який  виходить  у  канадському  місті

Вінніпезі (провінція Манітоба) з 1910 р. й донині, має свою історію, тематичні

переваги,  жанрове  розмаїття,  постійних  авторів,  традиції,  обравши  своїм

девізом гасло «Просвіта в маси». Разом із іншими виданнями постійно закликав

поселенців  дбати  про  розбудову  національного  шкільництва,  сприяв

стимулюванню інтересу до рідної мови, історії,  культури, традицій і звичаїв,

стимулював етнічних українців до здобуття середньої і вищої освіти у різних

навчальних закладах Канади (Юшкевич, 2006). 

У  січні  1916 р.  для  підтримки  двомовної  системи  було  організовано

Український Центральний комітет. До уряду надсилалися численні петиції та
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делегації,  скликалися  протестні  віче,  велися  палкі  дебати  в  канадському

парламенті (Войценко, 1961, с. 146-147). Натомість після ліквідації двомовних

шкіл (1916 р.) у жовтні 1918 р. федеральний уряд заборонив також і видання

газет  та  журналів  українською  мовою.  У  відповідь  на  це  видавці  чотирьох

основних періодичних видань («Канадійський фермер», «Український Голос»,

«Канадійський русин» та «Ранок») утворили об’єднаний комітет,  який подав

офіційне  прохання  про  дозвіл  друкувати  україномовні  видання  (Юшкевич,

2006, с. 370). Уряд змушений був піти на часткові поступки: часописи українців

стали  друкуватися  двома  мовами.  Водночас  на  національних  зібраннях

заборонялося  говорити  рідною  мовою,  а  щоб  отримати  роботу,  українці

повинні були навіть «канадизувати» свої прізвища (Марунчак, 1991, с. 161-168).

Я. Рудницький  (1975)  заборону  двомовного  викладання  в  Канаді

охарактеризував як «лінгвоцидний акт». Проте учений-мовознавець вважав, що

«мовна  політика  манітобського  уряду  з  кінцем  ХІХ  й  початком  ХХ ст.

виправдалася  вповні.  Двомовні  школи  зразково  виконали  своє  завдання.  На

заході  Канади  виховувався  тип  нового  «двомовного  й  двокультурного»

канадійця,  що  був  органічно  зв’язаний  зі  своєю  рідною  (традиційною)

культурою та одночасно був добрим канадським громадянином» (с. 277).

Оскільки після прийняття резолюції про заборону двомовного навчання,

усі двомовні українські школи та учительські курси було закрито після Першої

світової  війни  українську  мову,  тому  українознавство  можна  було  вивчати

лише  у  приватних  школах.  Деякі  з  них  діяли  при  українських  католицьких

парафіях  як  цілоденні  школи,  інші  –  як  додаткові,  у  вільні  від  навчання

школярів дні. Останні, починаючи з 1916 р., організовувалися при церквах або

культурних і громадських організаціях під традиційною формою центральних

освітніх  установ  («Рідна  Школа»)  або  новітньою  («Українська  школа»).  Їх

кількість  постійно  зростала,  проте  на  шпальтах  одного  з  найстаріших

українських часописів у Канаді «Український голос» ще в 1924 р. відзначалась

болючість шкільної проблеми українців у Канаді (Войценко, Т. 4, 1969). 
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Прибічники навчання і виховання у напрямі утвердження національних

цінностей покладали великі надії на бурси чи інститути, які були створені за

зразком закладів, що існували на західноукраїнських землях. Створенням таких

закладів  переймалися молоді освічені люди, які прибули в Канаду на початку

ХХ ст.  У 1915 р.  у  Вінніпезі  було одночасно  відкрито дві  такі  бурси.  Бурса

імені Адама Коцка, яка більше дбала про світське національне, а не релігійне

виховання, була започаткована у вересні, проіснувала два роки та випустила зі

своїх лав 38 учнів. Католицька бурса імені митрополита Андрія Шептицького у

перший же рік прийняла 60 учнів та проіснувала до 1925 р.,  коли її  закрили

через малу кількість студентів (Войценко, 1961, с. 125; Попіль, 1975). 

В Едмонтоні 1917 р. католицька громада заснувала Інститут імені Тараса

Шевченка, який проіснував 5 років. Відкрита в 1916 р. у Саскатуні бурса імені

Петра  Могили,  яка  вже в  1917 р.  стала  інститутом з  філією у  м. Кнорі,  теж

належала більше до світських закладів, де особливу увагу приділяли мовній і

культурологічній  підготовці.  За  наступні  10  років  інститут  перетворився  на

найбільшу потужну народну інституцію на американському континенті. Успіх

закладу підштовхнув до створення інших подібних освітніх закладів у Канаді:

Інституту імені Михайла Грушевського (з 1949 р. – імені Св. Івана) в Едмонтоні

та Колегії  Св. Андрія у Вінніпезі,  які  успішно функціонують і  в наш час.  Їх

традиційні  функції  полягають  у  поширенні  шкільної  та  вищої  освіти  серед

української молоді, виховання її національно свідомою, розповсюдження серед

неукраїнських спільнот знань про історію і культуру України (St. John Institute,

2018).

Закон  1919 р.,  який  заборонив  в’їзд  представників  деяких

етноконфесійних груп, збільшував розміри «landing money» (певна сума, яку

треба  мати  з  собою  при  в’їзді  в  країну),  запроваджував  тестування  на

грамотність, як і раніше, заохочував приїзд досвідчених фермерів, домашньої

жіночої прислуги і людей з капіталом. Цей закон значно ускладнив приплив

іммігрантів в Канаду. У 1922–1925 рр., коли становище у країні стабілізувалося,
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згадані  вище  заборони  були  скасовані,  але  світова  економічна  криза  1929–

1930 рр.,  що зумовила різкі  зміни в імміграційній політиці уряду Канади, по

суті  привела  до її  згортання.  У 1936 р.  Міністерство  імміграції  і  колонізації

було  реорганізовано  у  відділ  при  Міністерстві  гірничої  промисловості  і

ресурсів.  До країни впродовж наступного  десятиліття  дозволявся  в’їзд  лише

дружинам, дітям до 18 років, нареченим чоловіків, які проживали в Канаді, та

багатим  фермерам,  які  мали  кошти  для  ведення  власного

сільськогосподарського  виробництва.  Внаслідок  цих  заходів  динаміка

імміграції помітно змінилася. За підрахунками І. Руснака та С. Романюк (2002),

імміграція українців до Канади у міжвоєнний період, яка називається другою

хвилею еміграції (1920–1939 рр.), мала спадну динаміку. Тенденція до деякого

її зростання з’явилася наприкінці 30-х років, а початок Другої світової війни

повністю припинив її (с. 15-16). 

Завершилася  «піонерська  доба»  1874–1919 рр.  і  після  Першої  світової

війни  розпочалася  «доба  росту  і  диференціації»,  що,  на  думку  О. Войценко

(1969, vi), «протривала крізь двадцяті й тридцяті роки нашого (ХХ) сторіччя. Ці

останні  характеризуються  дальшим  ростом  поодиноких  середовищ,  а

одночасно  інтенсифікацією  відосередних  рухів,  зокрема  на  внутрішньо-

політичному відтинку». Період між двома світовими війнами (так звану другу

хвилю імміграції) М. Марунчак характеризує як добу розбудови, закріплення

інтеграції та дезінтеграції (Марунчак, 1991).

Студіювання періодичних видань дозволило з’ясувати, що на їх сторінках

було  опубліковано  чимало  матеріалів  з  проблеми  двомовної  освіти,  якою

переймалися  українські  іммігранти.  «Це  одне  з  небагатьох  питань,  яке

об’єднувало  людей  різних  політичних  та  релігійних  поглядів,  – пише

О. Ковальчук (2013) і наводить приклади статей із «Українського голосу» за 20-

ті  роки  ХХ ст.:  «В  школі  наше  майбутнє»  (23  липня  1924 р.),  «Боротьба  з

темнотою» (28 серпня 1929 р.) (с. 32). «Український Голос» був також одним із

засновників  релігійної  україномовної  преси,  зокрема  видання  «Вісник»,  яке
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упродовж 1924–1954 рр. друкували саме в його видавництві. Він також сприяв

створенню  і  функціонуванню  такого  церковного  закладу,  який  об’єднував

представників  різних  віросповідань,  але  однієї  нації  (наприклад,  Українська

Греко-Православна  Церква),  таких  церковно-освітніх  та  навчально-виховних

закладів,  як:  колегія  Св. Андрія,  Бурса  імені  А. Коцка,  Інститути  імені

П. Могили та М. Грушевського (Дзвінчук, 2008, с. 16). 

Важливо  відзначити,  що  ключову  роль  у  подальшому  розвитку

українського  шкільництва  в  Канаді  відіграв  з’їзд  Організації  українських

учителів Альберти, що відбувся 5 грудня 1925 р. На з’їзді  було затверджено

широку програму діяльності вчителів державних і рідних шкіл, організаційного

зміцнення  системи  української  освіти,  підготовки  і  підвищення  кваліфікації

вчителів, методичне забезпечення навчального процесу, укладання підручників

і  посібників,  єдиних  навчальних  програм  з  українознавчих  дисциплін  тощо

(Руснак & Романюк, 2002, с. 138).

Після  періоду  активної  боротьби  канадських  українців  за  організацію

рідномовного шкільництва на  початку  ХХ ст.  справжнє піднесення освітньої

справи припало на 30–70-і рр.  ХХ ст.,  упродовж яких відбувалося поступове

посилення  урбанізації  українського  населення,  а  також  спостерігалась

активізація україномовного руху вчителів, створення вчительських осередків,

громадських організацій українців. Так, учителі Манітоби створили Головний

Комітет Рідних Шкіл, а згодом Товариство українських учителів Канади, які

проводили  широку  організаційно-педагогічну  діяльність  у  напрямі  розвитку

національної  освіти  канадських  українців  (організовували  «рідні»  школи,

конвенції вчителів, літні вчительські курси українознавства). Значну активність

у справах рідномовного шкільництва виявляли учителі  Саскачевану.  Завдяки

цілеспрямованій роботі педагогічних і культурно-просвітницьких організацій у

30-х рр. ХХ ст. у Канаді діяло понад сто рідних шкіл, у яких навчалося більше 5

тисяч  учнів.  Функціонувало  також  дев’ять  шкіл  при  монастирях  сестер-

служебниць, де вивчалися українська мова й окремі українознавчі дисципліни



103

(історія,  література,  мистецтво). На  початку  30-х рр.  ХХ ст.  у  Вінніпезі

(Манітоба)  працювали  10  «рідних»  шкіл,  що  існували  при  Українському

народному  домі,  читальні  «Просвіти»,  Інституті  імені  Т. Шевченка,  різних

церквах, товаристві «Кобзар», що охоплювали близько 700 українських дітей. У

1937 р. українське шкільництво у провінції вже репрезентоване 52 школами, які

відвідували більше, ніж 2000 учнів. У середині 30-х років ХХ ст. в українських

громадах Канади діяло 287 осередків товариств «Просвіта», «Народного дому»,

«Робітничого  дому» та  ін.,  185  читалень  «Просвіти»,  106  бібліотек  при

народних домах і  школах  (Руснак,  2000,  с. 12).  У Торонто  навчання  рідною

мовою  у  школах  було  розпочато  з  1933 р.,  було  засновано  курси

українознавства  при філії  Українського  національного  об’єднання  «Торонто-

Захід», що функціонують і на сучасному етапі.

Аналіз  історичних  наукових  праць  дозволив  з’ясувати,  що  у  30-х рр.

ХХ ст. вчительську кваліфікацію здобули 830 осіб, проте недостатність кадрів

все ж відчувалась, оскільки за педагогічними спеціальностями працювало лише

близько 300 з них. У 1941 р. дипломовані вчителі вже складали 1313 осіб, не

враховуючи викладацького складу вищих шкіл, які також часто працювали в

початкових і середніх школах (Ковальчук, 2013, с. 39-40).

Після  Другої  світової  війни  (1939–1945 рр.)  розпочалася,  згідно  з

періодизацією  М. Марунчака,  історичні  праці  якого  детально  аналізує

О. Христенко  (2009),  «доба  організаційного  вивершення,  повної  інтеграції  і

суспільної  диференціації»  (с. 137).  О. Войценко  називає  її  добою

«консолідаційних  заходів,  повоєнної  розбудови  і  демографічних  пересувів

(дисперсії)»  (Войценко,  1973,  1984). Відповідно  розпочалася третя  хвиля

української  еміграції  за  океан  наприкінці  Другої  світової  війни,  що  була

викликана  переважно  політичними  мотивами  українців.  Значною  мірою  це

були  українці-репатріанти  з  англійської,  американської,  французької

окупаційних  зон.  Найчисельнішими  серед  них  стали  колишні

військовополонені,  яких  сталінський  режим  вважав  суцільними  зрадниками.
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Зауважимо, що при цьому істотну частину переміщених осіб складали люди,

силоміць забрані під час воєнних дій на фізичні роботи до Німеччини. Були тут,

звичайно, і біженці, які відверто сповідували антирадянські та протисталінські

погляди. При цьому, як зауважує Л. Преварська (2001), «більшість емігрантів

були кваліфікованими робітниками,  великий відсоток становила інтелігенція,

яка  розгорнула  приватну  українську  середню освіту,  а  потім  україністику  у

вищій школі  Канади» (с. 8).  Переважно мігрували українці  з  різних регіонів

України,  що представляли  всі  верстви  населення:  інтелігенція,  селяни тощо.

Зокрема  у  цей  період  емігрували  такі  відомі  дослідники  історії  українців

Канади,  як  Михайло  Марунчак  та  Михайло  Боровик.  На  переконання

А. Романюк  і  І. Руснака  (2002),  у  післявоєнний  період  високий  рівень

урбанізації  серед  української  спільноти  був  пов’язаний  саме  зі  зростанням

освітнього цензу емігрантів другої  хвилі (с. 55).  Водночас формувалося нове

покоління українців, які народилися і навчалися на канадській землі, які Канаду

сприймали як свою батьківщину. 

Аналіз джерелознавчих ресурсів, зокрема монографічних праць, спогадів

сучасників,  дав  можливість  з’ясувати,  що  1940-і рр.  позначилися  в

українському  освітньо-науковому  і  громадському  просторі  започаткуванням

нових потужних установ і  комітетів.  Так,  7 листопада 1940 р. було створено

Комітет  Українців Канади (КУК).  О. Войценко відзначає,  що після двадцяти

років  перерви  відродилася  в  інших  формах  хронологічно  друга  українсько-

канадська  суперструктура  після  Українсько-Канадського  Горожанського

Комітету  (Ліги)  з  1918–1922 рр.  за  підтримки  федерального  уряду,  тобто

«йшлося про консолідацію канадських сил у Другій Світовій війні» (Войценко,

1973,  vi).  Основними завданнями  КУК у  1940-х рр.  були  допомога  воєнним

зусиллям Канади і поміч та переселення жертв війни. Саме тому з «напливом

нового українського елементу з Европи постають нові організації: політичні й

загальногромадського  характеру,  економічні,  мистецько-літературні  й  т.п.

Новістю  було  створення  науково-дослідчих  установ,  як  то  відділів
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українознавства  в  Департаментах  Славістики в  канадських  університетах»,  –

відзначає О. Войценко (1973, vii-viii).

На думку І. Руснака і С. Романюк (2002), починаючи з 1940 р., подальший

розвиток  українського  шкільництва  в  Канаді  багато  в  чому  забезпечувався

діяльністю  Комітету  Українців  Канади.  На  його  конгресах  постійно

обговорювалися  стан  і  перспективи  розвитку  рідномовного  навчання  і

національного виховання молоді, вироблялась політика взаємодії з державними

органами  щодо  забезпечення  освіти  канадських  українців,  у  тому  числі

введення української мови в публічні школи й університети Канади (с. 148).

Зростання кількості мігрантів з України призвело до ситуації, коли з 50-

х рр. ХХ ст. у різних провінціях Канади стало значно вільніше на добровільних

началах вивчати українську мову. Багато в чому тут прислужилася національна

церква,  яка  відкривала  велику  кількість  недільних  шкіл.  У  1958 р.  у  них

навчалося 18 тисяч дітей (на 650 учителів), хоча пізніше ця кількість значно

зменшилася  –  до  9  тисяч  у  1981 р.  (10%  усіх  дітей  шкільного  віку)  з  510

учителями. Разом зі школами початкового рівня у великих містах скупчення

емігрантів  післявоєнного  періоду  були  засновані  заклади  середньошкільного

рівня  (так  звані  курси  українознавства  з  матурою),  в  яких у  80-х рр.  ХХ ст.

налічувалося близько 1200 учнів (Петриченко, 2012).

Вивчення  монографічних  видань,  довідникових  ресурсів  уможливило

висновок про те,  що з  40-х рр.  ХХ ст.  відбувалося становлення вищої  ланки

українознавчої  освіти,  головними  передумовами  зародження  якої  в  системі

канадських університетів,  на переконання Ю. Заячук (2004), стали «освітньо-

виховна  діяльність  української  діаспори  протягом  першої  і  другої  доби

еміграції та її здобутки; налагодження системи навчання дітей рідною мовою у

державних двомовних українсько-англійських і приватних українських рідних

школах;  підготовка  двомовних  українсько-англійських  учителів;  організація

освітньо-виховних  бурс  та  інститутів,  самоорганізація  українського
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канадського вчительства  і  української  канадської  спільноти в цілому» (с. 14-

15).

Аналіз фактологічних джерел дозволило з’ясувати, що на 40-і рр. ХХ ст.

припадає заснування вищих українознавчих інституцій в Канаді, що пов’язано

передусім  зі  створенням  кафедри  українознавства  Саскачеванського

університету.  У 1944–1945 навчальному році у Саскачеванському університеті

впроваджено некредитовані курси української мови, наступного року відкрито

першу  на  американському  континенті  кафедру  української  мови,  згодом

засновано відділ славістики, а в 1946–1947 н.р. запроваджено курс української

літератури. З 1950 р. українська мова викладалася тут нарівні з англійською,

французькою, німецькою та класичними мовами, а наприкінці 50-х років ХХ ст.

відкрито вечірні, заочні, кореспонденційні та літні курси української мови та

літератури.  Українці  Саскачевану  домоглися  викладання  курсу  української

мови,  починаючи  з  1952–1953 н.р.,  зокрема  і  у  державних середніх  школах.

Щороку її відповідно вивчали 800-1000 місцевих учнів (Боровик, 1991, с. 244). 

На  початку  50-х рр.  ХХ ст.  українознавча  освіта  в  Канаді  збагатилася

важливою складовою – проведенням курсів українознавства. З цього приводу у

статті  «У  60-ліття  Шкільної  Ради»  голова  Ради  Є. Федоренко  (2013).  «На

шкільному  з’їзді  в  днях  14-15  березня  1953 р.  делегати  від  установ,  що

займалися  курсами  і  школами  українознавства,  створили  Шкільну  Раду  при

Українському  Конгресовому  Комітеті  Америки  як  централю  шкіл

українознавства  в  Америці».  Дослідник  акцентує  увагу  на  тому,  що  це  є

результатом  того,  що  «упродовж  цих  шістьох  десятиліть  Шкільна  Рада

постійно наголошувала на важливості української мови, її творчого розвитку,

відродження  через  школу  вікових  традицій,  культурних  і  духовних  надбань

українського  народу»  (с. 3).  Хоча  канадські  та  американські  українознавці

часто  працюють пліч-о-пліч, через соціально-політичні, демографічні та навіть

географічні  відмінності  між  країнами,  саме  досвід  української  канадської
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спільноти, шкільних рад, центрів українознавства, програм тощо є цінним для

сусідніх країн.

Наприкінці 40-х рр. ХХ ст. спостерігалась активізація заснування вищих

українознавчих  інституцій  в  Канаді.  Так,  у  1949 р.  Я. Рудницький  очолив

новостворений факультет слов’янських мов у Манітобському університеті, де

розпочалося  вивчення  українознавчих  предметів.  До  цього  процесу

приєдналися  Оттавський  та  Торонтський  університети.  На  початку  50-х рр.

ХХ ст.  вивчення  українознавчих  дисциплін  поширилося  також  в

Альбертському університеті, а протягом 50 – 60-х рр. ХХ ст. – в університетах:

Монреаля  (1955),  Ватерлоо  (1964),  Реджайни  (1965),  Лайкпеди  (1966),

Карлтону  (1969)  (Недужко,  2007а,  с. 421).  Удосконаленню  фахової

майстерності  вчителів  українознавчих  дисциплін  сприяла  науково-методична

робота,  яку  провадили  зацікавлені  інституції,  насамперед  Організація

українських  учителів  Канади,  Рада  українських  шкіл  КУК.  До  КУК

приєдналися  наукові  установи,  культурні,  політичні  та  інші  організації

(Войценко, 1982, ix).

У травні 1958 р. Організація українських педагогів Канади під час Третьої

педагогічної  конференції  в  Торонто  за  участю  Шкільної  Ради  Українського

конгресового  комітету  Америки,  прийняла  резолюцію  про  необхідність

створення  «Української  виховної  системи»,  якої  мали  б  дотримуватися  всі

навчально-освітні та виховні інституції української діаспори (Недужко, 2007а,

с. 424). 

Студіювання  канадської  педагогічної  періодики  уможливило  висновок

про те, що на шпальтах видань публікувалися матеріали з проблем підвищення

кваліфікації вчителів,  що сприяло позитивному вирішенню питань кадрового

забезпечення  рідномовного  шкільництва.  Адже  з  50-х рр.  ХХ ст.  постала

потреба  у  висококваліфікованих  педагогічних  кадрах,  фахівцях  з  високим

рівнем національної самосвідомості та патріотизму у ставленні до країни, яка

стала їх новою Батьківщиною.
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У періодичних видань часто порушувалися проблеми організації виховної

роботи,  спрямованої  на  формування  національної  ідентичності  українських

мігрантів, питання удосконалення форм і методів викладання українознавчих

дисциплін  у  «рідних»  і  двомовних  школах,  навчально-методичного

забезпечення, взаємодії школи і громади у навчанні учнів тощо. Наприклад, у

журналі  «Учительське  слово»  за  лютий  1957 р.  основними  рубриками  були:

«Батьки і діти (виховні справи)» зі статтею М. Ломацького «Загально про наші

виховні справи в діяспорі»; «Слово педагога (методика і шкільна практика)» зі

статтею  В. Барагури  «Ціль,  обсяг  та  методи  навчання  граматики  в  школі»;

«Школа  в  письменстві  (літературний  відділ)»,  що  містить  вірші,  розповідь

І. Петрів «З давно минулих літ»; «Визначні педагоги» зі споминами про Івана

Велигорського  «Людина  праці  і  серця»  В. Луціва,  головного  редактора

часопису.  Рубрика  «У  нас  і  в  світі  (організаційні  та  педагогічні  справи)»

містить  річне  повідомлення  головного  редактора  про  те,  що  перше  число

журналу  вийшло  ще  в  грудні  1954 р.,  а  до  кінця  1956 р.  видано  п’ять

друкованих чисел і що тепер у нього є біля тисячі передплатників з таких країн,

як Канада, США, Німеччина, Австрія, Англія, Австралія і Франція, і редакція

сподівається на потрійне збільшення цієї кількості ще до кінця 1957 р. Далі йде

невеличка  похвальна  стаття,  в  якій  детально  описані  успіхи  філадельфійців

(США) у розбудові україномовної шкільної освіти, а саме рідних шкіл, потім

повідомлення  про  з’їзд  українського  вчительства  в  Австралії.  Останні  дві

рубрики «Серед книжок і журналів» і «Мовний куток» складають критичні й

оглядові літературознавчі і мовознавчі статті. Завершується номер інформацією

рекламного  характеру  щодо  різних  нових  українських  видань  (Учительське

Слово,  Ч.  2(12),  1957).  У  1958 р.  цей  журнал  перетворився  на  науково-

методичний та виховний часопис і почав виходити під назвою «Рідна Школа»

(1958–1963 рр.).  З  1963 р.  він  мав  назву  «Життя  і  школа»,  і  до  традиційних

рубрик  попередніх  років  у  ньому  додались  такі,  як:  «Методика  і  шкільна

практика», «Українознавство», «Історія української педагогіки та шкільництва»
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тощо,  які  стали  надійним  інструментарієм  для  учителів  українознавчих

дисциплін у проведенні аудиторних занять та виховній роботі.

Аналіз  монографічних  розвідок,  дисертаційних  праць  дав  можливість

з’ясувати,  що у ретроспективі розвитку освіти канадських українців 60-ті рр.

ХХ ст.  позначилися  «дисидентським  рухом  митців,  письменників,  освітян,

знаменувалися  переважно  примусовою  їх  депортацією  за  межі  України.  На

думку Л. Преварської (2001), хоч за кількісним значенням ця еміграція не була

багаточисельною порівняно із попередніми періодами, проте суттєво збагатила

духовний потенціал  української  культури в  Канаді»  (с. 8-9).  З  кінця 60-х рр.

ХХ ст.  зусилля  ентузіастів  рідномовного  шкільництва  примножила  Світова

Координаційна  Виховно-Освітня  Рада  (СКВОР),  яка,  на  переконання

С. Романюк, теж енергійно взялася за «подальшу розбудову національної освіти

в західній українській діяспорі» (Романюк, 2013, с. 14). 

Наприкінці  60-х рр.  ХХ ст.  були  закладені  передумови  офіційної

двомовності  й  багатокультурності  в  Канаді.  По-перше,  за  даними  перепису

населення Канади 1961 р., українська етнічна спільнота складала 473.3 тисячі

осіб  (Руснак & Романюк,  2002,  с. 343).  По-друге, ключову  роль  у  напрямі

утвердження  української  спільноти  в  Канади  відігравали  організації,  які

сприяли визначенню гідного місця канадських українців у суспільстві Канади,

упродовж  60–70-х рр.  ХХ ст.  Так,  після  того,  як  Федерація  українських

канадських професіоналістів і  підприємців стала повноправним членом КУК,

після тривалої підготовчої праці в 1967 р. відбувся перший Світовий Конгрес

Вільних  Українців  у  Нью-Йорку,  на  якому  першим  президентом

координаційної ради було обрано канадського українця, отця-прелата Василя

Кушніра  (Войценко,  1986;  Ukrainian World Congress). Під  час  проведення

Світового Конгресу Вільних Українців відбулася Світова виховно-освітня сесія,

результатом роботи якої  стало схвалення «Української  виховної  системи» та

«Виховного  ідеалу  зарубіжного  українця»,  а  також  створення  у  зв’язку  із

забезпеченням  «дії»  цих  документів  Світової  Координаційної  Виховно-
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Освітньої  Ради  (Недужко,  2007,  с. 424).  Мету  своєї  діяльності  СКВОР чітко

сформулювала в документі «Напрямки української виховної системи», у яких

розвиток  інтелектуального,  національного,  релігійно-морального,  суспільно-

громадського  та  фізично-естетичного  виховання  молодих етнічних  українців

мали втілювати в життя батьки, школа, церква, молодіжні та інші організації. 

Оскільки зміст навчання та виховання зарубіжних українців будувався на

тих  засадах,  де  «акцент  робився  на  висвітлення  державотворчих  зусиль

українського народу, його давній тисячолітній історії та культурі, зображенню

переслідувань, яким піддавався український народ, формула виховного ідеалу

українця  в  діаспорі  виглядала  так:  «Українець  народжений  поза  межами

України – це рівноправний громадянин країни поселення його батьків.  Хоча

«де юре» і «де факто» він є лояльним громадянином цієї країни, то в духовному

і етнічному аспектах він є в першу чергу українцем, пов’язаним історичними

вузлами з країною своїх предків. З цією метою він буде передусім зберігати і

плекати українську мову, як видимий знак і лучник національної ідентичності.

Він  доложить  усіх  зусиль,  щоб  його  особистість  і  характер  розвивалися  на

основних  християнських  вартостях  і  традиціях  у  противагу  деструктивним

течіям діалектичного матеріалізму, класової ненависті й боротьби, нігілізму та

анархізму. В ім’я загальнолюдської справедливості і в обороні гідності людини

він  буде  докладати  всіх  зусиль,  щоб  українських  нарід  мав  змогу  свобідно

розвиватися на своїх рідних землях у своїй власній незалежній державі. Щоб

допомогти Україні, він доложить усіх зусиль, щоб зберегти сильною українську

національно-етнічну субстанцію поза кордонами України» (Матеріали Другого

СКВУ, 1986, с. 115, 239; Недужко, 2007а, с. 425-426).

Означені  факти  засвідчують,  що  канадські  українці  у  федеративній

державі  Канаді  складали  цілісну  громаду,  сприймалися  як  «повноцінні

громадяни,  інтегровані  в  суспільно-політичне,  господарське  й  культурно-

наукове життя» (Войценко, 1992, vii).
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Вагомою  передумовою  офіційної  двомовності  й  багатокультурності  в

Канаді стало прийняття «Закону про офіційні мови» (Official Languages Act of

1969),  підготовленого  Королівською комісією,  7  липня  1969 р.  Федеральним

парламентом.  9 липня 1969 р.  Сенат ухвалив законопроект про дві  державні

мови (англійську та французьку), який після затвердження його генерал-губе-

рнатором набув чинності.

Результатом  проведеної  за  ініціативи  делегації  Комітету Українців

Канади  наради  з  прем’єром  Е. Шраєром  (листопад  1969 р.)  та  ще  двох

конференцій з міністром освіти Манітоби С. Міллером були зміни, внесені до

«шкільного»  закону.  Відповідно  до  них  було  дозволено  з  1970–1971 н. р.

вивчення  інших  мов,  крім  англійської  і  французької,  починаючи  з  першого

класу,  за  наявності  відповідної  кількості  бажаючих.  Міністерство  освіти

Альберти зробило теж саме в 1971 р. Водночас у 1969 р. «для координації праці

в  галузі  рідномовного шкільництва та  активізації  боротьби за  впровадження

української  мови  в  державних  школах  було  введено  посаду  шкільного

референта КУК» (Руснак, Романюк, 2002, с. 154-155).

У четвертому томі звіту «Королівської комісії для справ двомовності та

двокультурності»  (15  квітня  1970 р.)  стверджувалось,  що  «Канада  в  своїй

основі  двомовна і  двокультурна (англо-французька)  країна,  яка  не заперечує

проти розвитку мови і культури інших етнічних спільнот, які її населяють», –

відмічають  І. Руснак  і  С. Романюк  (2002).  Дослідники  зауважують,  що

напередодні  проголошення  федеральної  програми  багатокультурності,

провінційні  уряди Манітоби  (у 1970 р.)  та  Альберти (у 1971 р.),  врахувавши

рекомендації української діаспори, визнали багатокультурність, проголосивши

нову культурну політику для своїх провінцій.

Після затвердження Акту офіційних (англійської та французької) мов у

1969 р.,  проголошена  в  1971 р.  урядом  Канади  політика  багатокультурності

зумовила  той  факт,  що  більшість  українців  позитивно  поставилася  до

розширення  прав  рідної  мови  в  канадському  суспільстві,  а  саме  щодо  її
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включення до навчальних планів державних середніх шкіл.  Тому в степових

провінціях  у  батьків,  які  переймалися  цим  питанням,  у  1970-х рр.  з'явилася

нарешті можливість направити свої дітей на двомовне навчання в державних

школах на початковому та середньошкільному рівнях. У школах українською

та  англійською  мовами  відбувалося  вивчення  різних  предметів  українською

мовою – українознавства, гуманітарних дисциплін, музики, фізкультури тощо. 

Отже,  у  результаті  студіювання  періодичних  видань,  монографічних  і

дисертаційних  праць,  довідникових  джерел,  законодавчих  ресурсів  було

визначено передумови розвитку українознавчої освіти у «рідних» і двомовних

школах  Канади  у  період  до  останньої  чверті  ХХ ст.:  соціально-культурні,

законодавчо-регулятивні,  організаційно-громадські  (додаток  А).  Аналіз

передумов  довів,  що  до  останньої  чверті  ХХ ст.  означились  тенденції

багатомовності  і  полікультурності освіти в Канаді,  що сприяло утвердженню

прошарку  української  інтелігенції  (освітян,  громадських  діячів,  науковців,

видавців  та  ін.),  які  скоординовано  спрямовували  свою  діяльність  на

збереження  своєї  національної  ідентичності  в  умовах  чужомовного

етнокультурного  середовища,  видавали  україномовні  періодичні  видання,

засновували  і  підтримували  діяльність  «рідних»  і  двомовних  шкіл,

впроваджували  українознавчу  складову  у  підготовку  вчительських  кадрів,

науковців-дослідників.

Висновки до першого розділу

Історико-педагогічний  аналіз  джерелознавчих  ресурсів  з  проблеми

розвитку  українознавчої  освіти  у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади

уможливило їх систематизацію відповідно до тематичних груп: дослідження, у

яких  представлено  соціокультурні,  політичні,  економічні  чинники  розвитку

українознавчої  освіти  в  умовах  канадської  діаспори; довідниково-

енциклопедичні  видання,  у  яких  окреслено  теоретичні,  методичні  основи

українознавчих  студій  в  умовах  різних  ланок  освіти  Канади;  теоретико-
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методологічні  розвідки,  у  яких  акцентовано  увагу  на  методологічних

пріоритетах  розвитку  освіти  в  зарубіжних  країнах;  праці,  які  розкривають

специфіку  підготовки  вчителів  українознавчих  дисциплін  в  Канаді; роботи

персонологічного  спрямування,  у  яких схарактеризовано  здобутки лінгвістів,

літературознавців, педагогів, власне українознавців Канади з позиції їх внеску у

становлення  канадської  українознавчої  освіти  і  наукової  думки;  праці,

присвячені  розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади; електронні

ресурси (веб-сторінки, сайти «рідних» і двомовних шкіл Канади, університетів,

центрів  українознавства,  архівів  та  ін.).  Аналіз  джерельної  бази  довів,  що

наявний  спектр  праць  (монографій,  довідників,  енциклопедій,  періодичних

видань,  дисертацій,  електронних  ресурсів  тощо)  слугує  вагомим

джерелознавчим підґрунтям дослідження особливостей змісту,  організаційно-

педагогічних форм і тенденцій розвитку українознавчої освіти у двомовних і

«рідних» школах Канади в обраних хронологічних межах.

Виявлено, що ретроспектива розвитку українознавчої освіти у «рідних» і

двомовних школах Канади упродовж останньої чверті  ХХ – на початку ХХІ ст.

ґрунтується  на  положеннях  методологічних  підходів:  полікультурного

(мультикультурного), аксіологічного, культурологічного. 

На  основі  студіювання  монографічних  робіт,  періодичних  видань,

довідниково-енциклопедичних видань уточнено дефініцію «рідної» школи як

різновиду  громадської  школи,  де  вивчають  українську  мову,  літературу  і

культуру, – суботні або вечірні школи, які утримуються українськими церквами

та організаціями і розраховані на учнів початкових і середніх шкіл.  Уточнено

визначення поняття «двомовна школа» як освітнього закладу, навчання в якому

здійснюється двома мовами і функціонування якого законодавчо врегульоване

на рівні провінцій. Українські двомовні школи є складовою системи публічних

шкіл провінцій Альберта, Манітоба, Саскачеван та ін.

Сформульовано авторську дефініцію поняття «українознавча освіта» як

цілеспрямованої  освітньо-виховної  діяльності  українців,  спрямованої  на
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опанування  цінностей  українського  народу,  його  мови,  культури,  родинних

традицій,  різновидів  мистецтва,  історії  через  зміст  і  організаційні  форми

вивчення  українознавчих  дисциплін  в  умовах  формальної  (дошкільні,

початкові,  середні,  «рідні»,  двомовні  школи,  університети,  курси,  гуртки,

факультативи,  університети),  неформальної  (родинна  педагогіка,  творчі

зустрічі, виставки, концертна діяльність тощо) та інформальної (саморозвиток)

освіти.

Визначено  передумови  розвитку  українознавчої  освіти  у  «рідних»  і

двомовних  школах  Канади  до  останньої  чверті  ХХ ст.  (соціально-культурні,

законодавчо-регулятивні,  організаційно-громадські).  З-поміж  основних

передумов  визначено:  набуття  чинності  Акту  про  Британську  Північну

Америку  (1867),  Декрету  Північно-Західних  територій  (1901)  про  дозвіл

навчатися  рідною  мовою  після  занять;  три  міграційні  хвилі  з  України;

урбанізація  населення;  видання  україномовної  періодики  («Канадійський

фермер», «Свобода», «Слово», «Український голос» та ін.); заснування першої

щоденної  української  школи  поблизу  Мондеру,  першої  вечірньої  «Рідної

школи» (1905); відкриття Руської учительської семінарії в провінції Манітоба

(1905);  подальше  заснування  учительських  семінарій  у  Риджайні,  Вегревілі,

Калгарі,  Едмонтоні  тощо;  проведення вчительських з’їздів (першого з’їзду у

Вінніпезі  1907  р.,  з’їзду  Організації  українських  учителів  Альберти  (1925));

проведення першого всекраєвого віче українців у Вінніпезі (1908); заснування

Товариства  Українських  учителів  Канади,  осередків  товариств  «Просвіта»;

створення Комітету Українців Канади (1940), Шкільної Ради при Українському

Конгресовому  Комітеті  Америки  та  Світової  Координаційної  Виховної

Освітньої  Ради;  проведення  першого  Світового  конгресу  вільних  українців

(1967), за результатами якого було схвалено «Українську виховну систему» і

«Виховний ідеал зарубіжного українця»; реалізація положень «Закону про дві

офіційні мови» (англійської і французької мови, 1969); створення українських

шкільних дискриктів  (округів);  заснування  рідномовних недільних  шкіл  при
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церквах  (50-ті рр.  ХХ ст.);  посилення  українознавчої  складової  підготовки

фахівців  у  Манітобському,  Оттавському,  Торонтському,  Альбертському

університетах (40-60-ті рр. ХХ ст.).

Результати дослідження,  відображені  у  розділі,  викладено у  наступних

публікаціях автора: Машкова, І. М. (2014b; 2014c; 2016b).
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РОЗДІЛ ІІ. СПЕЦИФІКА УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В ДВОМОВНИХ 

І «РІДНИХ» ШКОЛАХ КАНАДИ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХХ – ПОЧАТОК

ХХІ СТ.)

У розділі  обґрунтовано  періодизацію розвитку  українознавчої  освіти  у

двомовних і «рідних» школах Канади упродовж останньої чверті ХХ – початку

ХХ ст.  на  основі  таких  критеріїв,  як  соціокультурний,  законодавчо-

нормативний  і  організаційно-педагогічний;  охарактеризовано  зміст,

організаційні  форми,  навчально-методичні  ресурси  вивчення  українознавчих

дисциплін у двомовних і «рідних» школах Канади; узагальнено конструктивний

досвід  канадських  українознавців,  педагогів,  науковців  у  контексті  розвитку

українознавчої освіти у шкільництві країни. 

2.1.  Соціокультурний,  законодавчо-нормативний,  організаційно-

педагогічний  контекст  розвитку  українознавчої  освіти  у  двомовних  і

«рідних» школах Канади упродовж останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. 

Наприкінці  ХІХ –  упродовж 60-х рр.  ХХ ст.  в  канадському освітньому

просторі було закладено фундаментальні передумови розвитку українознавчої

освіти у двомовних і «рідних» школах Канади, що пов’язано із законодавчим

врегулюванням  освітньої  політики  держави,  активізацією  створення

українознавчих академічних і університетських осередків, діяльністю освітян,

науковців, які розвивали ідеї українознавчої освіти у шкільництві Канади тощо.

Відповідно  критеріями  періодизації  розвитку  українознавчої  освіти  у

двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  на

початку ХХІ ст. визначено такі:

 соціокультурний –  критерій,  який  дозволяє  узагальнити,  які

соціокультурні  чинники  детермінували  поступ  українознавчої  освіти  у
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двомовних і «рідних» школах Канади, з-поміж яких виокремлено національні

традиції,  діяльність  громадських,  релігійних  організацій,  заснування

українознавчих інституцій тощо; 

 законодавчо-нормативний – критерій,  згідно  з  яким  визначається

пріоритети  державної  політики  Канади  відповідно  до  законодавчого

врегулювання  розвитку  українознавчої  освіти  в  країні.  Серед  пріоритетів

державної  політики,  зафіксованих  у  законодавчих  документах,  виокремлено

такі,  як:  білінгвізм,  мультикультуралізм,  канадська  ідентичність,  соціальна

справедливість, сприяння розвитку культури, мови, традицій етнічних меншин

тощо;

 організаційно-педагогічний – критерій,  який  характеризує

активізацію громадського руху щодо відкриття «рідних» шкіл, упровадження

нових  програм,  використання  інноваційних  форм  і  методів  вивчення

українознавчих  дисциплін,  створення  ресурсних  центрів,  забезпечення

реалізації  освітніх  програм  підготовки  вчителів,  викладачів  українознавчих

дисциплін в університетах тощо.

На  основі  означених  критеріїв  виокремлено  три  періоди  розвитку

українознавчої  освіти  у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  упродовж

останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. (додаток А).

І період (1971–1986 рр.) –  період зародження офіційної двомовності й

багатокультурності  в  Канаді.  У  1971 р.  відбулося  проголошення  урядом

Канади в особі прем’єр-міністра П’єра Трюдо (Pierre Elliott Trudeau) політики

багатокультурності відповідно до його офіційної заяви в Парламенті (Statement

to the House of Commons), виступу, який ліг в основу документа «Канадська

мультикультурна  політика»  (Canada's Multicultural Policy).  Він  зберігається  в

парламентській  бібліотеці  та  архіві  (Library and Archives Canada.  Parliament.

House of  Commons.  Debates.  28H Parliament.  3rd Session.  Volume 8 (8 October

1971): 8545-8548. Appendix. 8580-8585.). 1986 р. визначено з урахуванням змін

у діяльності закладів рідномовної освіти, що відобразилось у доповіді Конгресу
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Українців Канади «Будування майбутнього. Канадські українці в ХХІ столітті»

(Конгрес Українців Канади, 1986).

ІІ період (1987–1998 рр.) – період інституалізації українознавчої освіти

в Канаді,  що зумовлено заснуванням  при КІУСІ Альбертському університеті

Центру україномовної освіти (Ukrainian Language Education Centre –  ULEC) і

Методичного  кабінету  української  мови  (МКУМ,  1987),  створенням

Консорціуму Україномовної Освіти (Ukrainian Language Education Consortium –

ULECON,  1997),  проведенням  низки  конференцій  з  проблем  українознавчої

освіти,  визначення векторів розвитку українознавчої  наукової думки і  освіти

відповідно до Резолюцій 19 щотрирічного Конгресу КУК (1998) (Резолюції 19-

го щотрирічного Конгресу КУК, жовтень 1998 р.) 

ІІІ  період  (1999–2010 рр.) –  період  утвердження  полікультурних  і

культуровідповідних  засад  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади.

Хронологічні межі означеного періоду визначено з урахуванням таких подій,

як:  започаткування  при  Саскачеванському  університеті  Центру  дослідження

української  спадщини (1999),  створення Консорціуму  Українознавчого

Інтернет-порталу  (Ukrainian Knowledge Internet Portal –  UKiP-CA)  (2000)  та

відновлення діяльності  Української учительської  асоціації  Канади  відповідно

до  Резолюції  ХХІІІ  щотрирічного  Конгресу  КУК (2010)  (Резолюції  ХХІІІ

щотрирічного конгресу КУК 9 листопада 2010 р.).

Охарактеризуємо  специфіку  кожного  періоду  розвитку  українознавчої

освіти у двомовних і «рідних» школах Канади упродовж останньої чверті ХІХ –

на початку ХХІ ст. з урахуванням соціокультурних, законодавчо-регулятивних і

організаційно-педагогічних чинників.

Початок періоду зародження офіційної двомовності й багатокультурності

в  Канаді (1971–1986 рр.) пов'язаний  із  затвердженням  Акту  офіційних

(англійської та французької) мов у 1969 р. 8 жовтня 1971 р. Прем’єр-міністром

Пь’єром  Трюдо було  проголошено мультикультуралізм  як  офіційну  урядову

політику (Library and Archives Canada.  Parliament. House of Commons. Debates.
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28H Parliament.  3rd Session.  Volume 8  (8  October  1971):  8545-8548.  Appendix.

8580-8585).  Наступного  дня  Прем’єр-міністр  виступив  як  гість  перед

учасниками  ХХ  конгресу  КУК  і  привітав  усіх  з  першим  днем  офіційної

полікультурності  в  країні.  Цим  документом  канадський  уряд  надавав  рівні

права  усім  канадцям  (ірландцям,  китайцям,  італійцям,  росіянам,  українцям,

загалом понад 200 етнічним групам) (Grazulis & Mockiené, 2017, p. 38). Ця подія

зумовила  той  факт,  що  більшість  українців  позитивно  поставилася  до

розширення  прав  рідної  мови  в  канадському  суспільстві,  а  саме  щодо  її

включення до навчальних планів державних середніх шкіл. Тому в 1970-х рр.

виникла  реальна  можливість  розвинути  двомовне  навчання  в  державних

школах  на  початковому  та  середньошкільному  рівнях.  Зокрема  з  1971 р.

завдяки наполегливим заходам відділу КУК у м. Едмонтон Міністерство освіти

провінції  Альберта  дозволило  вивчення  української  мови  в  її  державних

школах  з  першого  класу  з  правом  вивчати  рідною  мовою  інші  предмети

(Руснак & Романюк, 2002). 

Оскільки  в  Канаді  освіта  підпорядковується  провінційним  урядам

(відповідно  не  існує  федерального  міністерства  освіти),  у  1974 р.  двомовне

навчання  розпочалося  у  Саскачевані,  а  в  1978 р.  під  керівництвом  КУК

українська спільнота домоглася від уряду Манітоби прийняття доповнення до

шкільного  закону  про  право  використання  іншої  мови,  крім  англійської  і

французької, обсягом до 50% шкільних програм. У провінції Саскачеван новий

шкільний  закон  набув  чинності  з  вересня  1979 р.  (Руснак,  2000b;  Руснак,

Романюк, 2002).

Необхідно зазначити, що саме у цей плідний для розвитку українознавчої

освіти період українська етнічна група входила до 10 етнічних груп Канади, що

володіють національною мовою і  займала  серед  них  третє  місце.  З  1971  по

1981 рр. зросла кількість українців, зайнятих в апараті управління. По провінції

Манітоба зокрема прогресивний консерватор Пол Юзик служив сенатором з

1963  до  1986 р.,  в  адміністрації  Нової  Демократичної  Партії  70-х  і  80-х рр.
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ХХ ст. українці мали високий статус (у кабінеті міністрів – Семюел Усків, Білл

Урускі  та  Уільем  Парасюк).  Муніціпально  українці  в  Манітобі  обиралися

повсякчас, наприклад, найдовший термін Стефана Джуби перебував на посту

мера Вінніпегу (1957–1977) (Internet Encyclopedia of Ukraine, 2018).

Ю. Жлуктенко  (1990)  наводить  такі  дані  перепису  1986 р.  стосовно

«українців походженням з одноетнічних родин у 1981 р. – 529615, а в 1986 р. –

420210,  українців  з  різноетнічних  родин  у  1981 р.  –  225365,  а  в  1986 р.  –

961310», тобто відбулися достатньо значні зміни у співвідношенні між цими

двома  підгрупами  («різке  зменшення  протягом  всього  п’яти  років  підгрупи

single origin і збільшення майже на 42% multiple origin»). Дослідник відзначає,

що  «якісні  характеристики  мовлення  канадсько-української  етнічної  групи

змінюється насамперед у зв’язку з прогресуючим звуженням ядра природних

носіїв української мови» (с. 166-67).

Варто зауважити, що в перший період розвитку українознавчої освіти у

шкільництві  Канади в  обраних хронологічних межах кардинально відчутним

був  вплив  української  церкви,  що  сприяла  створенню  системи  освітньо-

виховних  закладів,  таких,  як:  денні,  вечірні  школи,  літні  або  вакаційні

навчальні  заклади,  курси,  коледжі,  вищі  навчальні  заклади  для  підготовки

українських  учительських  та  виховательських  кадрів  та  установи  духовної

освіти.  У  своїх  нарисах  Р. Єринюк  (2010)  засвідчує,  що  і  католицька,  і

православна  церкви  разом  підтримували  традиційні  духовні  цінності  в

спільноті  та  сприяли  освітньому  процесу,  інтеграції  переселенців  у  вільне

західне  суспільство.  Автор  детально  аналізує  умови  виникнення  української

православної традиції на канадській землі, унікальність цього явища в історії

релігії  взагалі.  Порівнюючи  добре  досліджений  досвід  католицької  та

протестантської церков в Канаді, їх роль в освіті і культурі, він підкреслює, що

різні  ідеали,  привнесені  Українською  Греко-православною  церквою  мали

великий  вплив  на  українців  обох  континентів.  Дослідник  хронологічно  і

детально  розкриває  90-літний історичний розвиток Української  православної
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церкви  в  Канаді,  яка  залишається  другою  найбільшою  з  православних  на

території цієї країни (273 церковні будівлі). Автор акцентує увагу на тому, як

цей  високоповажний  релігійний  орган,  відомий  своїми  традиціями,

архітектурою,  іконографією,  хоровою  музикою,  своїми  лідерами  відіграє

велику роль в освіті, культурному, соціальному та політичному житті Канади та

України (Yereniuk, 2010a, b). 

Українська православна церква Канади утримувала переважно так звані

недільні  школи.  У  1958 р.  у  таких  школах  навчалося  18 тис.  дітей  на  650

учителів, але це число значно зменшилося до 9 тис. у 1981 р. (10% усіх дітей

шкільного віку) з 510 учителями. Хоча здебільшого це були школи початкового

рівня,  у  великих містах скупчення емігрантів післявоєнного періоду існують

також  школи  середньошкільного  рівня  (так  звані  курси  українознавства  з

матурою),  в  яких  у  80-х рр.  ХХ ст.  налічувалось  близько  1200  учнів.  Отці

редемптористи  східного  обряду  засновували  середні  школи  типу  малої

семінарії  (Колегія  Святого  Володимира  в  Робліні,  Манітоба),  а  в  Онтаріо

короткочасно діяли в 60–70-х рр.  ХХ ст.  середні  хлоп’яча (Торонто)  і  дівоча

(Анкастер) школи (Енциклопедія української діаспори, 1984, с. 387). 

Протягом  означеного  періоду  Українська  Католицька  Церква  в  Канаді

відкрила  так  звані  сепаратні  школи  (приватні  цілоденні  школи,  які

підтримувалися  урядом)  з  подовженим  днем,  у  яких  додатково  вивчали

українську мову і  культуру. У 1985 р.  в Торонто діяли 4 такі  школи. В усіх

українських навчальних закладах  релігійного характеру важливим завданням

було  збереження  національної  мови,  культури,  історії  (Енциклопедія

української діаспори, 1984, с. 387).

Особливу  роль  у  розвитку  українознавчої  освіти  в  школах  Канади

відігравав  Комітет Українців  Канади,  заснований  у  1940 р.,  що  до  сьогодні

координує  діяльність  «рідних»  шкіл  через  крайову  (засновану  в  1971 р.)  та

провінційні  шкільні  ради.  КУК  активно  співпрацював  з  релігійними  і

молодіжними організаціями Канади, які організовували літні школи і табори з
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метою  освічення  українських  дітей  та  залучення  їх  у  місцеву  українську

громаду.  Для  забезпечення  дошкільних  закладів,  «рідних»  шкіл  і  курсів

українознавства  підручниками,  допоміжною  літературою  і  виховними

матеріалами  КУК  заснував  рідношкільне  видавництво,  створив  комісії,  які

керували розробкою та впровадженням єдиних програм для «рідних» шкіл та

курсів  українознавства,  виданням  підручників,  якими  й  досі  користуються

вчителі та учні українських шкіл у Канаді та далеко за її межами.

КУК  сприяв  створенню  і  підтримці  діяльності  «рідних»  шкіл.  Так,  у

1976–1977 н.р.  за  даними,  які  були  офіційно  подані  до  КУК,  в  Канаді

нараховувалося 108 українських шкіл (Онтаріо – 48; Манітобі – 24; Альберта –

13; Квебек – 9; Саскачеван – 6; Британська Колумбія – 8) (Руснак & Романюк,

2002, с. 278). У кінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. українських шкіл було за

офіційними даними – 114 (Онтаріо – 50; Манітоба – 25; Альберта – 15; Квебек –

9; Британська Колумбія – 8; Саскачеван – 7).  У 1982 р. КУК створив Комітет

сприяння  розвиткові  української  спільності  з  метою  дослідження  умов

подальшого  розвитку  української  етнічної  групи  в  Канаді.  Основними

причинами втрати мови як рідної були названі такі, як: відсутність поповнення

спільноти новими іммігрантами при природній втраті представників попередніх

хвиль,  збільшення  змішаних  шлюбів,  що  прискорили  процес  асиміляції

(Руснак & Романюк, 2002, с. 282).

Важливою  подією  для  розвитку  українознавчої  освіти  у  шкільництві

Канади стало заснування у 1976 р.  при Альбертському університеті  одного з

вагомих  не  лише  в  Канаді,  а  й  в  усьому  світі  науково-дослідних  центрів

українознавства  –  Канадського  Інституту  Українських  Студій  (КІУС).

Упродовж  першого  періоду  розвитку  українознавчої  освіти  в  Канаді

спостерігалася активізація українознавчої думки в університетських осередках,

що  сприяло  ефективній  організації  підготовки  вчителів  українознавчих

дисциплін.  Так,  у  1976 р.  у  Колегії  Святого  Андрея  Університету  Манітоби

доктором  Робертом  Богданом  Климашем  був  розроблений  і  впроваджений
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перший університетський курс з українського фольклору в Канаді.  У 1977 р.

при  Університеті  Альберти  Богдан  Медведський  почав  викладати  цю

дисципліну (Нагачевський & Маєрчик, 2010, с. 294).

У  1971–1986 рр. вагомим чинником популяризації українознавчої освіти

було  видання загальнонаціональних  часописів:  «Новий  шлях»  (The New

Pathway), «Український Голос», «Українські вісті», «The Ukrainian Weekly» та

ін.,  які  інформували  читачів  щодо  освітньої  політики  держави,  діяльності

різних українських організацій, досягнень науки і освіти, літератури тощо. Так,

«Новий  шлях»  – провідне  видання  Українського  Національного  Об’єднання

Канади,  започатковане в 1930 р. Засновником та довголітнім редактором був

М. Погорецький.  На  шпальтах  видання  було  вміщено  статті  з  політичної,

культурної,  історичної  проблематики,  звіти  про  діяльність  УНО  та  про

українські  справи  в  Канаді.  «Слово  на  сторожі»  (Вінніпег-Оттава)  –  орган

Товариства  Плекання  Рідної  Мови;  «Пластовий  шлях»  (Торонто)  –  видання

пластової  думки»;  «Молода  Україна»  (Торонто)  –  журнал  української

демократичної молоді; «Життя і школа» (Стейт Колледж) – незалежний орган

українських вчителів  для батьків  у  вільному світі  (Лазебник  та  ін.,  1991).  З

1974 р. починає виходити «Вісник СКВУ» («Вісник Світового конгресу вільних

українців»),  у  першому  номері  якого  було  окреслено  завдання  щодо

інформування українців про всі важливі події в діаспорі та в Україні. У 1978 р.

у  провінції  Онтаріо  починає  видаватися  часопис  «Рідношкільник»,  а  також

Книжка для вправ «Ходіть зі мною!», яка представляла серію підручників для

вивчення  української  мови  (автори  К. Турко  і  Г.  Грекул).  У  1979–1984 рр.

важливу  роль  у  наданні  методичної  допомоги  вчителям  відігравав  журнал

«Український учитель в Канаді».

Означені соціокультурні, організаційно-педагогічні, законодавчі чинники

розвитку українознавчої освіти у перший період засвідчили, що 1971–1986 рр.

стали  роками значного  піднесення  на  всіх  освітніх  рівнях  –  від  дошкільних

закладів до науково-дослідницьких інституцій. Вагомість українознавчої освіти
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у  шкільництві  Канади,  необхідність  активізації  вивчення  українознавчих

дисциплін  у  двомовних  і  «рідних»  канадських  школах  була  підтверджена  у

доповіді  КУК  «Будування  майбутнього.  Канадські  українці  в  ХХІ  столітті»

(1986 р.) (Конгрес Українців Канади, 2018).

Упродовж  другого  періоду (1987–1998 рр.)  окреслилась  тенденція

інституалізації  українознавчої  освіти  в  Канаді.  Насамперед  цей  період

ознаменований тим, що у 1987 р. при КІУСІ Альбертського університету був

заснований Центр україномовної освіти (Ukrainian Language Education Centre –

ULEC) і Методичний кабінет української мови (МКУМ).

При КІУСі було створено Центр україномовної освіти (ULEC) з метою

реалізації  Українсько-англійської  двомовної  програми  (Ukrainian(-English)

Bilingual  Program  (UBP)).  Першим  директором  Центру  було  призначено

О. Білаш,  а  першим  керівником  програми  став  Манолій  Р. Лупул  (Alla

Nedashkivska  and  Olenka  Bilash,  2015).  «Журнал  українських  студій»  (JUS),

який  видавав  Центр  україномовної  освіти,  до  сьогодні  є  одним  із

авторитетніших  видань  у  галузі  українознавства,  що  сприяє  удосконаленню

змісту, форм і методів українознавчої освіти у канадських школах. 

Відділом мовних програм Міністерства освіти провінції Альберта спільно

з  МКУМ  було  розроблено  навчальну  програму  разом  із  комплексним

методичним забезпеченням  під  назвою «Нова»,  автор-укладач  якої  –  доктор

О. Білаш,  провідний  фахівець  із  навчання  другої  мови  (Canadian Institute of

Ukrainian Studies, 2018).

Наприкінці  1980 р.  головними  центрами  українознавчої  освіти  були

провінційні державні освітні заклади, які тісно співпрацювали із релігійними.

Зокрема  до  Університету  Оттави,  у  якому  реалізовувалися  оригінальні

навчальні  програми  з  української  мови  і  літератури  і  який  мав  власний

друкований  орган  –  журнал  «Студії  україністики»,  входили  Університет

Св. Павла,  католицька  теологічна  школа.  Найбільший  у  країні  Університет

Торонто, що видавав журнал «Канадські славістичні документи», мав у своїй
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структурі Інститут Св. Володимира Української православної церкви Канади.

Колегія  Св. Андрія  від  Української  православної  церкви  входила  до

університету Манітоби (Вінніпег). В межах її діяльності було засновано Центр

українсько-канадських студій.  При Саскачеванському університеті  працюють

Інститут  Петра  Могили  (православна  церква)  та  Інститут  митрополита

А. Шептицького (католицька церква).

З-поміж  законодавчо-нормативних  чинників  означеного  періоду  варто

акцентувати увагу на такому факті, як набуття чинності  Закону Канади «Про

багатокультурність»  (The  Canadian  Multiculturalism  ACT,  1988),  у  якому

визначалося, що країна складається із представників багатьох етнічних культур,

які  є  рівноправними  громадянами  канадської  багатокультурної  мозаїки.

Провінційні  уряди  відразу  відреагували  на  зміни  в  законодавстві  щодо

врегулювання  освітньої,  мовної  політики.  Так,  у  провінції  Альберта  було

затверджено  такий  важливий  документ,  як  «Мовна  освітня  політика  для

Альберти» (Language Education Policy for Alberta,  November 1988).  Теж саме

відбулося і в інших провінціях.

На другий період розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади

припадає активізація співпраці канадських і українських освітян, громадських

діячів, науковців. Так, 2 грудня 1991 р. Канада першою із зарубіжних держав

визнала незалежність України, а 27 січня 1992 р. між країнами були встановлені

дипломатичні відносини. Важливий діалог, що розпочався в 90-х рр. ХХ ст. на

сторінках періодики, особливо з появою доступного Інтернету, між ученими і

освітянами  України  та  зарубіжжя,  сприяв  обміну  досвідом  і  підвищенню

кваліфікації педагогічних кадрів, розвитку і збагаченню національної освіти в

українській  діаспорі,  а  також інтеграції  освітян  України  у  світовий освітній

простір. З 24 серпня до 1 грудня 1991 р., на переконання Н. Горбатюк  (1999),

«українська  спільнота  Канади,  використовуючи  свою  етнічну  пресу,

різноманітні форми тиску на законодавчі та виконавчі органи влади, завдяки
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активні  діяльності  КУК,  зіграла  значну  роль  у  формуванні  у  світового

співтовариства образу України як незалежної держави» (с. 13). 

У  1990 р.  доктор  О. Вінницька  (пізніше  –  почесний  консул  Канади  в

Україні)  вперше  відвідала  Україну  і  розпочала  роботу  з  організації  курсів

підвищення  кваліфікації  для  українських  учителів  разом  із  Н. Луців,

директором Інституту професійного розвитку, заснованого в Торонто в 1992 р.

Інститут  професійного  розвитку  СКВОР  (Світової  Координаційної  Виховно-

Освітньої  ради  Світового  Конгресу  Українців)  був  створений  з  метою

професійної  допомоги  українським  освітянам,  наприклад,  у  формі  щорічних

літніх  курсів  підвищення  кваліфікації  у  співпраці  з  місцевими  освітніми

закладами (Білаш & Кобель, 2012).

Зауважимо,  що у  1993 р.  назва  Світового  Конгресу  Вільних  Українців

(заснований у 1967 р.) змінюється на «Світовий Конгрес Українців», що значно

сприяло розширенню членства з представників різних країн. Так, його членами

стали 33 країни, 150 організацій представляють інтереси 20 мільйонів українців

діаспори.

Тенденція інституалізації українознавчої освіти, українознавчої наукової

думки  виявилась  зокрема  у  створенні  Консорціуму  Україномовної  Освіти

(Ukrainian Language Education Consortium – ULECON) (1997 р.), членами якого

стали  мовні  консультанти  та  керівники  із  Міністерства  освіти  Альберти,

вчителі  та  адміністратори  державних  шкіл.  Основна  мета  Консорціуму

полягала у розвитку українсько-англійських двомовних он-лайн ресурсів для

канадських шкіл та для всесвітньої аудиторії.

Інституалізація українознавчої  освіти,  активна просвітницька діяльність

канадських українців,  державна політика на рівні  провінцій упродовж 1987–

1998 рр. сприяли створенню мережі українських шкіл у Канаді. Так, у 1995 р. їх

кількість  за  провінціями  становила:  1. Рідні  школи  – 56  (Онтаріо  – 19;

Саскачеван  – 16; Манітоба  – 10; Альберта та Квебек  – по 4; Нова Скотія  – 2;

Британська Колумбія  – 1). 2. Українські двомовні школи – 35 (Мінітоба – 18;
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Альберта – 13; Саскачеван – 3; Квебек – 1). 3. Українські основні школи – 32

(Альберта  –  23;  Манітоба  і  Саскачеван  –  по  4;  Онтаріо  –  1).  4. Українські

спадково-мовні денні школи – 10 – усі в Онтаріо. 5. Літні школи / табори – 10

(Саскачеван – 5; Альберта – 4; Манітоба – 1) (Руснак, Романюк, 2002, с. 348).

Аналіз статистичних ресурсів щодо перепису населення Канади 1996 р.

засвідчив  таке  співвідношення  канадців  українського  походження  (single

origin) – 331680, а частково українського походження (multiple origin) – 694790.

Зокрема Кабінет Міністрів Манітоби за прем’єрства Гері Філмона (1988-1999),

який сам мав польсько-українське походження, включав ще чотирьох членів

українського походження (Internet Encyclopedia of Ukraine, 2018).

Одним  із  ключових  чинників  розвитку  українознавчої  освіти  у

шкільництві  Канади  залишалась  популяризація  українознавчих  студій,

здобутків  теорії  і  практики вивчення українознавчих дисциплін на шпальтах

періодичних  видань.  З-поміж  них  авторитетними  були  «Гомін  України»  –

україномовне  видання,  орган  Ліги  Визволення  України;  «Жіночий  світ»;

«Журнал  українських  студій»;  «Записки  НТШ»;  «Канада»;  «Новий  шлях»;

«Нові  дні»;  «Український  Голос»  – україномовна  газета  Союзу  Українців

Самостійників в Канаді, орган Української національно-державницької думки»;

україномовний  «Вісник  СКВУ»;  «Відгукніться!»  –  орган  СКВОР  при  СКУ;

«The Ukrainian Weekly», «The Ukrainian News» (Юшкевич, 2006). 

У  провінціях  Канади  спостерігалась  активізація  культурно-мистецьких

організацій,  об’єднань,  з-поміж  яких  кардинальний  вплив  на  розвиток

українознавчої  освіти  мали  такі:  Альбертська  рада  українського  мистецтва,

Альбертське  товариство  народного  танцю,  Канадський  музей  цивілізації,

Манітобська рада українського мистецтва, Українська рада з питань мистецтва

Манітоби, Музей української культури, Парк української писанки, Педагогічна

громада,  Саскачеванська  вища школа мистецтв,  Село української  культурної

спадщини, Осередок української культури та освіти – найбільша дослідницька
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та  музейна  установа  (у  центрі  Вінніпега)  з  бібліотекою,  архівом,  музеєм,

картинною галереєю. 

Упродовж другого періоду розвитку українознавчої освіти у двомовних і

«рідних»  школах  Канади  спостерігалась  активізація  проведення  спектру

заходів,  які  сприяли  розвитку  етнічних  традицій,  популяризації  культурно-

мистецьких здобутків українців  в Канаді. Проводяться такі важливі культурно-

освітні заходи, як: щорічний Канадський національний український фестиваль

(з  1965 р.),  який  відбувався  на  початку  серпня  в  м. Дауфін  у  Манітобі,

Фестиваль  писанки  (з  1973 р.)  –  у  перші  вихідні  липня  у  м. Вегревіллі,

Фестиваль  «Весна»  (з  1973 р.)  у  м. Саскатуні,  Свята  української  культури у

с. Гардентон  у  Манітобі.  У  павільйонах  української  культури  на  міських

фестивалях  («Каван»  у  Торонто,  «Фольклорама»  у  Вінніпезі,  «Мозаїка»  у

Ріджайні,  «Фолкфест»  у  Ванкувері),  організовували  концертні  програми,

експонували  предмети  мистецтва  та  була  представлена  українська  кухня

(Лазебник та ін., 1991).

Завершення  другого  періоду  розвитку  українознавчої  освіти  у

шкільництві Канади упродовж останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. означене

затвердженням Резолюцій 19-го Конгресу КУК, що проходив у жовтні 1998 р.

У  них  акцентувалась  увага  на  необхідності  створення  Комітету  з  освіти

(Education Committee).  Було  заплановано,  що  до  Комітету  входитимуть  6

представників від «рідних» шкіл, 4 від різних провінційних державних шкіл,

зокрема двомовних, цілоденних, «серцевих» і т.д., 4 представники від дитячих

садочків,  3  –  від  університетів,  3  –  від  батьківських  комітетів,  опікунських

організацій, 2 – від шкільних рад, 2 – від таких інституцій, як КІУС, Осередок,

УВАН тощо, 1 – від коледжів спільноти, 2 – від літніх мовних програм, вечірніх

програм  і  т.д.,  загалом  27  осіб.  Вони  мали  пропорційно  представляти  всі

провінції  Канади:  по  2  представники  від  Онтаріо,  Манітоби,  Саскачевану  і

Альберти,  по  1  –  від  Квебеку,  Британської  Колумбії,  Нової  Скотії,  Нью-

Брансвіка, північної Канади (Резолюції 19-го Конгресу КУК, 1998 р).
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Ключовими завданнями Комітету було визначено: розвивати пріоритети і

реалізовувати  рекомендації  у  розвитку  українознавчої  освіти  в  Канаді;

здійснювати моніторинг й оцінювання планів і стратегій з метою для кращої

координації  інформації  щодо  питань  удосконалення  українознавчої  освіти.

Трьома перспективними директивами діяльності Комітету з освіти КУК було

визначено такі (Резолюції 19-го Конгресу КУК, 1998 р.):

І.  Пріоритетами на  наступні  12 місяців  має  стати організація  освітньої

конференції  для  українських  шкіл  (адміністраторів,  учителів,  батьків,

студентів),  на  якій  Комітет  представить  фінальний  звіт  щодо  потреб

українських шкіл (надрукований двома мовами). Необхідно запросити людей,

відповідальних за освіту в Канаді (неукраїнців), і вони будуть поінформовані

щодо  потреб  українських  шкіл.  Програма  конференції  має  включати  огляд

україномовних  програм  для  дорослих  з  метою  подальшого  вдосконалення

україномовного спілкування між батьками і дітьми.

Створити веб-сайт з  освіти,  який буде включати  допомогу  вчителям у

розміщенні  матеріалів,  перелік ресурсних публікацій,  словники,  комп’ютерні

програми,  каталог  наявних  книг  (бібліотеки),  українсько-англійський,  англо-

український словники, перелік перекладачів з обох мов тощо.

ІІ.  До  трирічного  плану  заходів  Комітету  (1998–2001)  входили  такі

пріоритетні напрями:

Запровадити  «годину  української  історії» у  публічних  та  українських

бібліотеках  (відповідальні  –  батьківські  комітети);  створити  можливості  для

організації українських ігрових груп для молодих батьків з малими дітьми, де

вони матимуть можливість грати (соціалізуватись) українською мовою. Також

підтримувати  і  убезпечувати  розвиток  фінансової  кампанії  (media blitz),  яка

сприятиме  популяризації  української  мови,  історії  і  культури,  різних  видів

діяльності  спільноти, активізації  залучення до діяльності  курсів українського

танцю,  української  мови  для  дорослих,  українознавчих  курсів  тощо  через

українські інституції, кредитні спілки, церкви, газети і телевізійні програми.
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ІІІ.  До  9-річного  плану  діяльності  КУК  входили  такі  завдання,  як:

упровадження стандартної програми з української мови від дитячого садка до

12  класу;  використання  Інтернету  як  навчального  інструменту,  включаючи

щонайменше англійсько-український словник; рекомендувати, щоб на місцевих

телеканалах  популяризувалися  програми  з  української  мови  і  культури,  що

демонструють  щоденні  життєві  ситуації.  Йдеться  також  про  включення

молодіжних організаціях,  церков, музеїв та інших академічних інституцій до

Освітнього  комітету  КУК.  Заплановано  бюджетування  регулярних

учительських  конференцій  для  того,  щоб  стимулювати  і  допомагати  в

організації  постійних  обмінів  учителями  і  студентами  з  Україною  для

утвердження української ідентичності (Резолюції 19-го Конгресу КУК, 1998 р.).

Третій  період  розвитку  українознавчої  освіти  у  двомовних  і  «рідних»

школах  Канади  упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  початку  ХХІ ст.  (1999–

2010 рр.) означений  утвердженням  полікультурних  і  культуровідповідних

засад,  що  реалізовувалось  у  діяльності Центру  дослідження  української

спадщини при Саскачеванському університеті,  Консорціуму Українознавчого

Інтернет-порталу,  Української  учительської  асоціації  Канади,  інших

українознавчих  осередків.  Культуровідповідні  і  полікультурні  пріоритети

українознавчої  освіти  у  канадському  шкільництві  утверджувалися  через

діяльність осередків,  організацій,  що виявлялось у трансформації української

мови у канадській діаспорі з «рідної» мови на «спадщинну» мову, повазі  до

культурних  традицій  етнічних  груп,  налагодженні  культурної,  освітньої,

наукової співпраці з Україною.

Початок  означеного  періоду  зумовлений  заснуванням  при

Саскачеванському  університеті  Центру  дослідження  української  спадщини

(1999 р.),  у  рамках  якого  створено  кафедру  імені  Лесі  Українки,  метою

діяльності  якої  було сприяти  вивченню історії,  культури і  досвіду  українців

Канади.  Власне Центр  дослідження  української  спадщини  при

Саскачеванському  університеті  (Prairie Centre for the Study of Ukrainian
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Heritage)  був  створений  як  академічна  одиниця  Коледжу  Св. Фоми  при

університеті  Саскачевану  у  м. Саскатун  для  підтримки  курсів,  програм  і

проектів, які просувають розуміння і цінування українського досвіду в Канаді

та за кордоном (Prairie Centre for the Study of Ukrainian Heritage; Encyclopedia of

Ukraine, 2018).

В означений період значно активізувалась діяльність таких осередків, як:

Інститут  імені  Св. Іоанна  в  Едмонтоні  та  Колегія  Св. Андрія  у  Вінніпезі.  Їх

традиційні  функції  полягають  у  поширенні  шкільної  та  вищої  освіти  серед

української молоді, вихованні її національно свідомою, розповсюдженні серед

неукраїнських спільнот знань про історію і  культуру України.  У цей період

серед вищих установ духовної освіти в Канаді до найвідоміших також можна

віднести Семінарію Св. Духа в Оттаві, діють 3 католицьких і 3 православних

інститути  в  Едмонтоні,  Саскатауні  і  Торонто.  Інститут  ім. Митрополита

А. Шептицького  почав  свою  діяльність  у  Саскатуні  ще  в  1935 р.  Його

основними  завданнями  стали  католицька  релігія,  українська  культура  та

канадська державність. В Інституті імені Петра Могили (відкритий ще в 1916 р.

у Саскатуні), який належить до світських закладів, особливу увагу приділяли

вивченню лінгвістичних і культурологічних дисциплін. 

Утвердженню  культуровідповідних  і  полікультурних  засад

українознавчої  освіти  сприяло  створення  Асоціації  Консорціуму

Українознавчого Інтернет-Порталу (National Ukrainian Knowledge Internet Portal

Consortium Association – UKiP-CA) на початку 2000 рр. в результаті співпраці

Центру  україномовної  освіти,  уряду  та  різноманітних  організацій,  спільноти

(National  Ukrainian  Knowledge  Internet  Portal  Consortium  Association,  2018).

Вільні онлайн-ресурси (oomRoom.ca) – освітній Інтернет-портал, головний офіс

якого  знаходиться  у  м. Едмонтон  (Альберта),  до  сьогодні  працює  під

керівництвом  UkiP-CA.  Консорціум  організацій,  зацікавлених  у

розповсюдженні онлайн-ресурсів для вивчення української мови та культури,

координує міжпровінційну мережу інституцій, які розвивають і забезпечують
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матеріалами двомовні (українсько-англійські) навчальні онлайн-ресурси як для

канадських шкіл (починаючи з дитячого садка до рівня 12 класу),  так і  для

всесвітньої  аудиторії  (National Ukrainian Knowledge Internet Portal Consortium

Association, 2018).

В  університетах  Канади  упродовж  означеного  періоду  спостерігалася

інтенсифікація  українознавчих  досліджень,  що  сприяло  розвитку

українознавчої  освіти  у  канадському  шкільництві.  Найчастіше  цей  процес

залежив від результатів діяльності відомих українознавців, освітян, науковців.

Так,  зокрема у 2004 р.  відомий український фольклорист Наталія Кононенко

переїжджає  зі  Сполучених  Штатів  Америки  до  Канади,  де  продовжує  свої

дослідження  на  кафедрі  української  етнографії  ім. Кулів  в  Університеті

Альберти і популяризує власні наробки через сайт «Український традиційний

фольклор» (Нагачевський & Маєрчик, 2010, с. 297).

У кількох університетах здійснюється підготовка педагогів, дослідників з

українознавчих дисциплін.  Зокрема у  2010 р.  у  Канаді  реалізовувалось  п’ять

освітньо-наукових  програм  з  фольклору,  серед  яких  –  при  Університеті

Альберти (м. Едмонтон),  де  «викладається український фольклор,  працювало

два  професори,  є  бакалаврат,  магістерська,  докторська  та  постдокторантська

програми» (Нагачевський & Маєрчик, 2010, с. 294). Необхідно відзначити, що

українська  спільнота  виявилась  єдиною,  етнічний  фольклор  якої  вивчався  в

межах  окремої  університетської  програми.  Створено  Центр  українського  та

канадського фольклору ім. Петра і  Доріс Кулів (Kule Center of Ukrainian and

Canadian Folklore, University of Alberta, 2018). 

У 1998–2010 рр. окреслилася тенденція функціонування мережі «рідних»

шкіл у провінціях Канади. Так, у 2008–2009 н.р., за даними провінційної Ради

Онтаріо  Комісії  Шкільництва  Конгресу  Українців  Канади,  працювало  13

«рідних»  шкіл:  1. Школа  Св. Пророка  Ілії  (Бремптон);  2. Школа  при  церкві

Св. Марії  (Барлінгтон);  3  школи у  Гамільтоні:  3. Школа Св. Духа (цілоденна

двомовна школа); 4. Рідна школа ім. Василя Сарчука; 5. Рідна школа ім. Тараса
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Шевченка при СУМ; 6. Школа ім. Івана Франка (Лондон); 7. Школа ім. Івана

Франка  (Ошава);  2  школи  в  Оттаві:  8. Рідна  школа  Св. Івана  Хрестителя;

9. Кооперативна  школа  ім. Лесі  Українки;  10. Рідна  школа  ім. Івана

Котляревського (Ст. Кетеринз); 11. Рідна школа при УНО (Садбері); 12. Школа

Пресвятого  Серця  (Сандер  Бей);  13. Рідна  школа  Св.  Володимира  і  Ольги

(Уіндзор) (додаток Ж) (Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada, 2018). 

Вагомою особливістю третього періоду розвитку українознавчої освіти у

двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  налагодження  співпраці  канадських

науковців,  освітян  з  українськими  педагогами,  дослідниками.  Так,  за

свідченням  О. Білаш,  літні  курси  підвищення  кваліфікації  вчителів  за

канадськими методиками, що проводились до 2003 р. переважно у Львові, були

організовані для місцевих педагогів і нечисленних слухачів із інших регіонів. У

2003 р. їх успішно закінчили 140 вчителів з м. Чернівці і Чернівецької області.

У  2004 р.  104  вчителі  з  Василькова,  Бердичева  та  Броварів  пройшли  літні

учительські  курси  в  м. Васильків  Київської  області,  а  в  2005 р.  164  вчителі

навчалися на таких курсах у Харкові. Координатором курсів була Надія Луців з

Канади, а всі викладачі працювали на громадських засадах, тобто безкоштовно

(Білаш & Кобель, 2012).

Відзначаючи  таку  важливу  тенденцію  означеного  періоду  розвитку

українознавчої  освіти,  зауважимо,  що  у  2009 р.  у  Національній  концепції

співпраці із закордонними українцями мільйони українців зарубіжжя офіційно

визнані «невід’ємною частиною світової української спільноти» (Національна

концепція  співпраці  із  закордонними українцями,  2009).  Державна  програма

співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року стала ще одним

прогресивним кроком на шляху до плідного співробітництва у галузі  освіти.

Налагодженню  співпраці  українських  і  канадських  українознавців  сприяла

багаторічна діяльність Наукового товариства імені Т. Шевченка. Професійні та

світоглядні  зацікавлення  нинішнього  покоління,  на  думку  Р. Матейко,

канадських  українців  «вимагали  нового  підходу  до  праці  НТШ  на  теренах
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Канади, який базується на залученні до діяльності товариства ширшого кола

університетських  працівників  українського  походження  і,  в  першу  чергу,

професіоналів  молодшої  генерації.  Цьому  сприяла  активізація  роботи

територіальних осередків  НТШ в Едмонтоні,  Оттаві,  Монреалі  та  Вінніпезі»

(Матейко, 2004, с. 49-50).

В  Україні  спостерігалось  активне  залучення  канадських  освітян  до

наукової, освітньої співпраці в межах організації ряду конференцій. Зокрема з

2004 р.  Національним  університетом  «Острозька  академія» проводиться

щодворічна Міжнародна наукова конференція «Українська діяспора: проблеми

дослідження» (Острог,  2004,  2006,  2008,  2010).  Починаючи  з  2005 р.,

відбуваються  Міжнародна  наукова  конференція  «Українська  діаспора:

історичні  пошуки,  еміграційні  явища,  культурно-мистецькі  набутки,

функціювання  наукових  установ» (Ніжин,  2005,  2006,  2007);   Міжнародна

наукова конференція «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці»

(Чернігів,  2009).  Незважаючи  на  превалюючий  соціально-політичний  та

історичний  напрям,  ці  конференції  не  обминали  своєю увагою і  культурно-

освітній аспект діяльності світової української (зокрема канадської) діаспори. 

Варто зазначити,  що у 1998–2010 рр.  значно розширюються вимоги до

вчителів  двомовних  і  «рідних»  шкіл  Канади.  Зокрема,  згідно  з  висновками

Ю. Хилько  (2010),  до  обов’язків  учителя  загальноосвітньої  школи,  поряд  із

викладанням, входить участь у процесах планування та здійснення управління

розвитком  школи  і  професії  педагога,  їх  реформування  та  вдосконалення.

Учителі-практики є ініціаторами розробки спільних міжпровінційних програм,

здійснення контролю за якістю знань учнів, а відповідно, і власною діяльністю.

Учителі Канади, які забезпечують викладання українознавчих дисциплін,

є членами Об'єднання Українських Педагогів. Важливою формою підвищення

професійної  майстерності  учителів  українознавчих  дисциплін  є  щорічні

провінційні  та  міжпровінційні  конференції  учителів  державних  шкіл,  що

проводяться  в  містах  і  відомих  культурно-освітніх  центрах  країни,  а  також
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міжнародні  конференції  і  форуми,  участь  у  яких  беруть  учителі,  викладачі

середніх і вищих шкіл, методисти, вчені. 

У 2010 р. у Канаді було створено національну Українську Учительську

Асоціацію (Ukrainian Teacher Association), оскільки попередня, заснована в 60-

х рр.  ХХ ст.,  залишалась  неактивною  протягом  12  років. Метою  діяльності

асоціації було об'єднання зусиль сертифікованих у різних провінціях учителів,

які  викладали  українознавчі  дисципліни,  у  створенні  програм  і  навчальних

планів та ресурсів (Nedashkivska & Bilash, 2015, с. 110). 

Наприкінці означеного періоду розвитку українознавчої освіти, зокрема у

2008 р., Рада міністрів освіти Канади оприлюднила Стратегію розвитку освіти в

Канаді  «Учись,  Канадо  –  2020» (Learn Canada,  2020),  яка  стосується  всіх

учительських  кадрів,  зокрема  вчителів  українознавчих  дисциплін,  які  є

невід'ємною частиною освітян Канади. 

Завершення третього періоду розвитку українознавчої освіти у двомовних

і  «рідних» школах Канади упродовж останньої  чверті  ХХ – початку ХХІ ст.

обґрунтовується  проведенням  ХХІІІ  трирічного  Конгресу  КУК  9  листопада

2010 р., що відбувався під гаслом  «Шануючи минуле – надихаємо майбутнє».

За результатами Конгресу було прийнято резолюцію, у якій відзначено вагомі

пріоритети  розвитку  українознавчої  освіти.  Так,  було  акцентовано  увагу  на

тому, що, зважаючи на те, що двомовна освіта (чи то англійсько-українська, чи

то  французько-українська)  є  ключовим  компонентом  у  розвитку  культурної

ідентичності  і  мовних  навичок  українських  канадців,  КУК  підтримує

проведення  протягом  найближчих  трьох  років  хоча  б  однієї  Всеканадської

конференції з питань подальшого розвитку двомовної освіти і створення змісту

завдань, спрямованих на розвиток стратегії для української освіти і залучення

молоді (Resolutions of the XXIII Triennial Congress of Ukrainian Canadians (8-10

November, 2010) 

У резолюції акцентувалась увага на значенні знання української мови у

розвитку канадського суспільства для культурного розуміння й удосконаленні
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досвіду  особистості.  Саме  тому  КУК  наполегливо  спонукав  канадців

українського  походження  розвивати  україномовні  навички,  використовуючи

сучасні тренінгові мовні техніки, включаючи мобільні пристрої  та інші нові

засоби соціальних медіа (Resolutions of the XXIII Triennial Congress of Ukrainian

Canadians (8-10 November, 2010).

Найважливішими  завданнями  КУК  було  визначено  такі:  залучати

Україну, підтримувати зростаючу ініціативу молоді та здійснювати підготовку

провідних  кадрів  для  громадських  організацій;  створювати  можливості  для

об’єднання  1  мільйона  200  тисяч  українських  канадців  через  мистецтво  та

громадську  роботу  (Resolutions of the XXIII Triennial Congress of Ukrainian

Canadians (8-10 November, 2010).

За результатами проведення Конгресу було відзначено зростаючу потребу

для громади мати своє представництво в Оттаві – інформаційний та ресурсний

центр.  Відповідно  було  рекомендовано  особливу  увагу  приділити  підготовці

педагогічних кадрів, а також популяризації української культури, мистецтва і

вивченню  мови.  Було  зауважено,  що  до  наступного  2011 р.  уся  громада,

голосом якої КУК (70-ліття якого відзначається) переконливо заявив себе на

цьому конгресі, має готуватися до святкування 120-ліття поселення українців у

Канаді (Resolutions of the XXIII Triennial Congress of Ukrainian Canadians (8-10

November, 2010). 

Таким чином, обґрунтована періодизація розвитку українознавчої освіти

у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  упродовж  останньої  чверті  ХХ –

початку  ХХІ ст.  на  основі  соціокультурного,  законодавчо-нормативного  й

організаційно-педагогічного  критеріїв  дозволила  цілісно  представити

пріоритети  її  поступу  в  обраних  хронологічних  межах.  З-поміж  них

виокремлено такі, як: утвердження політики мультикультурності, законодавчо-

нормативне  регулювання  українського  шкільництва,  інституалізація  у

створенні  українознавчих  осередків,  сприяння  у  підготовці  вчителів
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українознавчих  дисциплін,  розширення мережі  «рідних» шкіл,  налагодження

співпраці з українськими освітянами, науковцями. 

2.2. Зміст й організаційні форми вивчення українознавчих дисциплін

у двомовних і «рідних» школах Канади 

Істотною  особливістю  викладання  українознавчих  дисциплін  у

двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  на

початку  ХХІ ст.  був  диференційований  підхід  до  навчання,  зумовлений

різноманітністю груп учнів і студентів одночасно з їх невеликою чисельністю.

Українознавча  освіта  у  шкільництві  з-поміж  різних  країн  найефективніше

розвивається  саме  в  Канаді  завдяки  активності  української  діаспори  та

підтримці  федерального  уряду, співпраці  українських  і  канадських

українознавців, фундаментальним науковим дослідженням дослідників Канади,

створенню вагомої ресурсної бази з українознавства тощо. 

Національна самоідентифікація передусім відбувається через рідну мову,

проте,  зберігши  свою  комунікативну  роль  протягом  більше,  ніж  століття,

українська мова в Канаді функціонально змінилася, і для більшості українських

канадців вона є рідною, однак вони користуються нею час від часу.  Канадські

вчені (О. Білаш (2009), Р. Бедрій (2009), А. Недашківська (2015), М. Петришин

(2011)  та  ін.)  звертають  особливу  увагу  на  різні  підходи  до  навчання  дітей

української  мови  в  школах  України,  де  діти  перебувають  у  рідномовному

середовищі, і Канади, де більшість дітей знаходяться в англомовному оточенні.

Особливості фонетичної системи української мови дозволяють доволі швидко

сформувати  навички  читання  завдяки  застосуванню вчителями  шкіл  Канади

аналітико-синтетичного  методу  (від  вимовляння  звуку  до  його  графічного

зображення), методу складового читання (на відміну від методу читання цілих

слів, характерного для навчання читання англійською), методів для формування
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практичних  комунікативних  умінь  –  зорово-слухового,  розмовного,  слухо-

розмовного, методу сугестопедії або самосугестопедії. «Численні публікації, –

пише Г. Бигар (2006), – розкривають методику застосування даних методів у

практиці рідношкільних учителів Канади» (с. 12). Ці методи більш прийнятні

для двомовних учнів, у сім’ях яких розмовляють українською мовою, але тим, у

кого  не  сформовані  навички  усного  мовлення,  складно  розуміти  текст,  не

знаючи лексичного значення слів. Якщо мову не використовують ні вдома, ні в

школі,  то  такі  мінімальні  знання  недостатні  для  активного  користування,

відповідно для передавання наступному поколінню, що перетворює її з рідної

мови  на  «мову  у  спадок  –  спадщинну  мову».  Учителі  та  викладачі  мають

враховувати особливості української мови діаспори, велику кількість місцевих

діалектизмів,  відмінності  в  синтаксисі  та  фразеології  порівняно  з  мовними

нормами в Україні. 

О. Білаш і Р. Бедрій (2009) поділяють дітей, які вивчають українську мову

в Канаді,  на три групи, а саме: 1) діти, які розмовляють українською в сім’ї,

проте  їм  набагато  легше  користуватись  англійською;  2) діти,  в  сім’ях  яких

відбувається  втрата  української  як  рідної  мови;  3) діти,  сім’ї  яких  втратили

мову,  проте  зберігають  національні  традиції.  Дослідники  відзначають,  що

оскільки  у  дітей  другої  та  третьої  груп  не  має  навичок  спілкування  усною

українською,  «вони  можуть  легко  навчитися  читати  (декодувати),  але  баз

розуміння прочитаного», відповідно «використання методики розвитку усного

мовлення лежить і  в основі грамоти української  мови як іноземної в Канаді

(пріоритет комунікативної мети у навчанні») (с. 221).

Відповідно у виборі навчальних ресурсів для вивчення української мови

вчителі, на переконання канадських учених (О. Білаш (2009), Р. Бедрій (2009) та

ін.), мають використовувати матеріали, у яких акцентується увага на широко

вживаних,  часто  повторюваних  словах,  без  великої  кількості  синонімів,

антонімів,  суфіксів  і  префіксів  споріднених  слів.  Учені  сподіваються  на

підтримку свої  колег в Україні,  які  розробляють курси навчання української



139

мови для іноземців. Протягом досліджуваного нами періоду, зусилля багатьох

канадських  педагогів  були  спрямовані  на  створення  читанок,  текстів  для

читання, розрахованих на дітей і учнів з урахуванням вікових особливостей та

соціокультурного середовища.

Зауважимо,  що у 70-х рр.  ХХ ст.  спеціальна комісія СКВОР розробила

єдину програму для курсів українознавства як середньої ланки рідношкільного

навчання,  яка  пройшла  апробацію  у  навчальних  закладах  Західної  Канади  і

набула всеканадського визнання. Проект наступної програми вийшов у 1981 р.,

а  «Програма  навчання  в  рідних  школах  українознавства  для  ІІ-ХІ  кляс»

надрукована  була  у  Числі  5  педагогічного  журналі  «Український  учитель  в

Канаді» в 1983 р. (Руснак & Романюк, 2002, с. 313, 338). 

Стан викладання української мови та матеріального забезпечення його на

Північноамериканському  континенті  в  кінці  90-х рр.  ХХ ст.  детально

проаналізовано  Робертом  А. де  Лосса  (США).  Вчений  підкреслює,  що

«незважаючи  на  скорочення  кількості  учнів  і  студентів,  які  вивчають

українознавчі  дисципліни,  зросли  індивідуальні  зусилля  –  явище,  особливо

підштовхнуте  проголошенням  незалежності  України  –  і  з’явилися  нові

програми  із  серйозними  заявками  на  впровадження  викладання  української

мови та українознавчих дисциплін, засновані сайти розширили багато аспектів

своїх програм» (De Lossa, 2000). 

Власне  англійсько-українська  двомовна  програма  була  запроваджена  у

1974 р.  Проте  навчання відповідно до неї  розпочалося  неодночасно у різних

громадах,  що  було  зумовлено  насамперед  недостатністю  кваліфікованих

педагогічних кадрів,  які  володіли б українською мовою. Уперше англійсько-

українська  двомовна  програма  (EUBP  –  English-Ukrainian Bilingual Program)

почала реалізовуватися у провінції Манітоба з 1979 р., що було спрямовано на

підвищення академічного рівня та якості знань учнів, збагачення рідномовного

тезаурусу,  розвиток  критичного  мислення,  формування  толерантності  щодо
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інших  народів.  Ця  програма  визнана  багатьма  українськими  діаспорами  у

світовій громаді. 

Незважаючи на певну уніфікацію вивчення українознавчих дисциплін у

шкільництві Канади, українознавча освіта у двомовних і «рідних» школах має

свої особливості, що представлено у змісті навчання,  організаційних формах,

позакласній роботі. Відповідно доцільно узагальнити досвід найавторитетніших

двомовних і «рідних» шкіл щодо організації  українознавчої  освіти упродовж

останньої чверті ХХ – на початку ХХІ ст.

«Рідні» школи.  У Канаді наявні рідні школи різних типів (Ridna Shkola /

Kursy (Saturday School),  до  яких  насамперед  належать  суботні  школи,  що

працювали  і  працюють  на  громадських  засадах  і  фінансуються  різним

церквами,  організаціями  та  батьками.  Наприклад,  у  провінції  Альберта

функціонують  такі  школи,  як:  Рідна  школа  української  католицької  парафії

Св. Георгія (Едмонтон), Редвейська районна українська школа у Шервуд Парку,

Суботня  школа  Св. Володимира  у  Калгарі,  Українська  школа  при  Церкві

Успіння Пресвятої діви Марії (Калгарі).  У провінції Манітоба – Рідна школа

при  читальні  «Просвіта»,  Школа  Непорочного  серця.  У  провінції  Онтаріо

україномовні  суботні  школи розташовані  у  м. Міссісозі  (Українська  суботня

школа імені Івана Франка),  в м. Оуквілі  (Оуквільська Рідна школа керується

Спадщинною  програмою  Халтоновської  католицької  шкільної  ради),  у

м. Етобікоук (Школа імені  Григорія  Сковороди,  Школа імені  Лесі  Українки,

Школа імені Цьопи Паліїв, Свято-Миколаївська Рідна школа, Рідна школа УНО

Торонто-Захід (додаток Д).

У  провінції  Британська  Колумбія  в  рамках  Програми  української

спадщини  діє  Школа  української  спадщини  Святого  причастя  при

Католицькому соборі Святого причастя у Нью-Вестмінстері. Провінція Квебек

представляє  Рідну  школу  Українського  національного  об’єднання

(м. Реджайна), Рідну школу «Садочок» парафії Св. Марії (Йорк), Садок Дзвінок

(м. Саскатун),  Табір  Української  православної  молоді  «Зелений  гай»  у
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Саскатуні  та  Табір  Української  православної  церкви  Тризуба  в  Реджайні  на

озері  Крістл.  У провінції  Альберта також є Літній табір Св. Василя на озері

Піджен  та  7  культурно-розважальних  дитячих  (6-8  років)  літніх  таборів  під

загальною  назвою  «Фольклорні  розваги»  (Shumka «Folklore-Fun»  Cultural

Summer Camps,  2018).  Існує  такий  тип  «рідних»  шкіл,  які  за  функціями  є

курсами українознавства. Це Школа українознавства імені Івана Франка (курс

І-ІV)  у  провінції  Альберта,  Рідна  школа  українознавства  при  кафедрі

Св. Володимира й Ольги середньої школи Св. Іоанна у м. Вінніпег у провінції

Манітоба.

Цікавим є досвід Рідної школи IHMS (Immaculate Heart of Mary School) –

Школи Непорочного Серця Марії, що знаходиться у м. Вінніпег (Манітоба). У

цій школі  реалізується єдина у цьому місті  католицька дошкільна програма,

розрахована на навчання упродовж цілого дня з понеділка до п’ятниці, яка діє

вже 20 років. Школою керують сестри-служниці Непорочної Марії вже понад

105 років. Це єдина приватна Українська католицька школа в західній Канаді.

На основі аналізу особливостей організації  навчання в кількох відомих

«рідних» школах охарактеризуємо зміст та організаційні форми українознавчої

освіти  в  цих  закладах  освіти.  Так,  Оуквільська  Рідна  школа (Oakville Ridna

Shkola) з вивчення української мови, історії, географії, культури та спадщини

знаходиться  в  м. Оуквіль  у  провінції  Онтаріо.  Її  контингент  –  рідномовні

українці, їхні діти, для яких українська мова є другою мовою, віком 4-14 років.

Школа  також  забезпечує  культурну  і  громадську  обізнаність  батькам,  які

бажають, щоб їхні діти вивчали свою українську спадщину. Школа керується

Спадщинною програмою Холтонської  католицької  шкільної  ради,  забезпечує

дбайливу підтримку і позитивне середовище для вивчення української як другої

мови і спадщини для дітей усіх рівнів знання мови від дитячого садочка до 8

класу і випустила вже сотні учнів (Oakville Ridna Shkola, 2018).

Школа спочатку знаходилася у Барлінгтоні і була відома як Українська

католицька  спадщинна  школа  імені  Св. Марії.  Вона  була  заснована  для
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забезпечення україномовної освіти дітей суботніми ранками. Упродовж майже

50  років  знаходилася  в  Українській  католицькій  церкві  Пресвятого  захисту

благословенної діви Марії Барлінгтонської парафії. У 2008 р. школа переїхала

до Оуквілю в Католицьку школу Св. Луки, а в 2011 р. – до Католицької школи

Святого Сімейства. Назву спочатку змінили на «Холтонську Рідну школу», а в

2012 р.  на  «Оуквільську  Рідну  школу»  за  місцем  знаходження.  Причиною

переїзду стало збільшення набору до школи, з яким не справлялася церковна

будівля,  та  демографічне  переміщення  збільшеної  кількості  сімей,  що

приїздили  із  східного  Оуквілю  та  Міссісоги  (Oakville Ridna Shkola,  2018).

Тенденція  збільшення  кількості  учнів  прослідковується  кожного  року,  тому

школа продовжує надавати життєву силу українській спільноті Холтонського

регіону  та  тісно  співпрацює  з  Українсько-канадською  шкільною  радою  в

Торонто.

У 2003 р. у провінції Онтаріо у м. Міссісога батьками та вчителями була

заснована (на добровільних засадах) як школа імені Г. Сковороди, а з 2006 р.

носить назву  Школи імені  І. Франка (Ivan Franko Ukrainian Saturday School).

Оскільки  діяльність  школи  керується  батьківським  комітетом,  саме  батьки

виконують  адміністративну  роботу,  підтримують  шкільну  інтернет-сторінку,

організовують шкільні свята та роблять благодійні внески для допомоги школі.

Висококваліфіковані  вчителі школи мають багаторічний досвід викладання в

Україні та Канаді. Навчання в школі відбувається по суботах з 9.00 до 14.00.

Програма  школи  передбачає  навчання  дітей  від  3  до  17  років  (Ivan Franko

Ukrainian Saturday School, 2018).

На  прикладі  освітньої  діяльності  цих  закладів  проаналізуємо  зміст

українознавчої  освіти.  Програма  навчання  Оуквільської  Рідної  школи  в

провінції  Онтаріо  (Oakville Ridna Shkola,  Ontario)  спрямована  на  вивчення

таких дисциплін, з-поміж яких наявний спектр українознавчих дисциплін: 

1) для  початкового  рівня:  читання,  граматика,  розмови,  література,

історія, географія, соціальні студії та українська культура і традиції;
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2) для  середнього  рівня  школи  список  предметів  містить  незалежне

читання,  написання  коротких  повідомлень  та  історій,  розмови,  граматику,

драму і соціальні студії;

3) для  учнів  старшого  рівня  навчання  (кредитна  складова  навчання):

українська мова, література, історія, географія та історія мистецтва / культури.

Специфікою вивчення українознавчих дисциплін в цій школі є навчання

читання, граматики, розмови, літератури, історії, географії,  соціальних студій

та  української  культури  і  традицій,  які  супроводжуються  концертною,

драматичною, мистецькими видами діяльності, виставками та іграми. Драма і

музика є ефективними засобами навчання, оскільки вважається, що драматичне

мистецтво  допомагає  учням ставати  більш креативними,  підприємливими та

впевненими. Мистецькі засоби дозволяють будь-яку тему зробити цікавішою,

інтерактивнішою  і  веселішою.  Через  драму  учнів  залучають  до  розмов,

збагачують  словниковий  запас  і  граматику,  що  дозволяє  формувати

комунікативні уміння. Учні школи з захопленням беруть участь у постановках

за  сюжетами  таких  казок,  як  «Колобок»,  «Рукавичка»,  «Пан  Коцький»,

драматизованих виставах поетичних творів, пісень і п’єс відомих українських

письменників. Особливо доцільними формами вивчення української культури

залишається  організація  мистецьких  заходів,  виставок,  драматичних  дійств,

ігор (Oakville Ridna Shkola, 2018).

Зміст навчання  у  Школі  імені  І. Франка  передбачає  вивчення таких

українознавчих дисциплін як:  українська мова,  українська література,  основи

української культури, географія, історія та релігія. Відповідно  до навчального

плану навчання розподіляється на п’ять уроків щодня. У садочковій групі та у

першому класі основними дисциплінами були: 1. Розвиток мовлення. 2. Співи.

3. Письмо.  4. Читання.  5. Образотворче  мистецтво.  У  2  класі:  1. Розвиток

мовлення. 2. Українська мова. 3. Я і Україна. 4. Читання. 5. Співи. У 3-4 класі:

1. Читання.  2. Рідна  мова.  3. Розвиток  зв’язного  мовлення.  4. Співи.  5. Я  і

Україна.  У 5-6  класі:  1. Географія  /  народознавство.  2. Історія.  3. Українська
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мова.  4. Українська  література.  5. Гурткова  робота.  У  7  класі:  1. Українська

мова. 2. Географія. 3. Історія. 4. Українська література. 5. Гурткова робота. У 8-

10 класі: 1. Історія. 2. Українська література. 3. Географія. 4. Українська мова.

5. Гурткова робота. В 11-12 класі: 1. Українська література. 2. Українська мова.

3. Історія.  4. Географія.  5. Гурткова  робота  (Ivan Franko Ukrainian Saturday

School, 2018) (додаток К). Аналіз навчальних планів «рідної» школи дозволив

зробити  висновок  про  контекстний  підхід  вчителів  до  викладання

українознавчих дисциплін, у межах вивчення яких учні опановують українську

мову,  літературу   культуру,  історію  у  межах  аудиторної  та  позааудиторної

роботи, залучаючись до словесних, мистецьких форм роботи.  

Досвід організації вивчення українознавчих дисциплін у «рідних» школах

підтверджує  реалізацію  таких  принципів  навчання,  як  індивідуалізація  та

диференціація. Так, Оуквільська Рідна школа визнає потребу в індивідуальному

підході до навчання, тому згідно з особистими потребами учнів їх забезпечують

книгами  і  матеріалами.  Педагоги  адаптовують  програми  українознавчих

дисциплін  з  урахуванням  здібностей  та  інтересів  кожної  дитини.  Учням

пропонують  спектр  українознавчих  курсів,  у  межах  яких  вони  мають

можливості  для  стимулюючого  інтелектуального,  духовного  й  емоційного

розвитку.  Освітнє  середовище  школи,  відкрите  спілкування  з  педагогами-

українознавцями  сприяють  реалізації  принципу  «виховувати  навчаючись»,

акцентуючи  увагу  на  розвитку  кожної  дитини,  формуванні  ціннісного

ставлення до української мови, культури.

Для  початкового  і  молодшого  середньошкільного  рівнів  навчання,

визнаючи важливість раннього розвитку дитини, в Оуквільській Рідній школі

укладено програми, які реалізуються у межах навчальних центрів, що спонукає

до  навчання,  формує  впевненість  у  собі,  збагачує  знання  учнів  шляхом

інтерактивних  форм  і  методів  навчання,  що  створює  атмосферу  цікавого,

веселого  освітнього  простору,  де  дитина  може  обрати  власну  траєкторію

особистісного розвитку.
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Кожного учня,  який обирає програму для середнього рівня,  у «рідній»

школі  забезпечують  можливостями  навчатися  самостійно,  відпрацьовуючи

здатності, уміння у різних напрямах: у межах самостійної роботи, залучення до

мистецьких  заходів,  гурткової  діяльності  тощо.  Таким  чином,  в  учнів

розвивається відповідальність, самостійність, відбувається розвиток соціальної

зрілості.  Програма  дисциплін  для  середнього  рівня  сприяють  ефективному

переходу  учня  від  молодшої  школи до  середньої.  Після  закінчення  «рідної»

школи  учні  повністю  підготовлені  до  вступу  на  програму  старших  рівнів

(курси) у будь-якій школі.

Оуквільська  Рідна  школа  пропонує  також  Ukrainian Credit Courses –

кредитні  курси  «Kursy»  (9-12  класи)  для  груп  з  9-11  учнів.  Учні  мають

можливість заробити кредити в межах україномовної програми для отримання

диплома  про  середню  освіту  провінції  Онтаріо.  Курси  розпочинаються  у

вересні по суботах з 9.00 до 12.30. Навчання за програмою координує відділ

Торонто  Канадської  шкільної  ради  згідно  з  планом  дисциплін  Українсько-

канадської шкільної ради і надає учням можливість вивчати українську мову,

літературу, історію, географію та історію мистецтва й культури (Oakville Ridna

Shkola, 2018).

Важливою формою українознавчої  освіти у «рідних» школах Канади є

позакласна  діяльність,  яка  спрямована  на  те,  щоб  зацікавити  учнів

приєднуватись  до  програми  Оуквільської  Рідної  школи  через  музичні  і

танцювальні  заняття.  Школа  організовує  цікаві  концерти,  присвячені

традиційним українським святам,  таким, як Різдво,  та більш сучасним (День

сім’ї,  Української  мови  тощо).  Діти  можуть  брати  участь  у  практичних

заняттях,  що  пов’язані  з  опануванням  мистецтва  різних  ремесел.  Часто  до

школи  запрошуються  гості,  переважно  батьки  і  діти,  з  метою  створення

інтересу до українознавчої програми. Однією з форм організації позашкільної

роботи  є  ознайомлення  з  культурною  і  мистецькою  спадщиною  під  егідою

Українсько-канадської  шкільної  ради.  Учні  старших класів  запрошуються до
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волонтерської діяльності у процесі організації позашкільних заходів для гостей

(Oakville Ridna Shkola, 2018).

У Школі імені  І. Франка також учні  активно залучаються до гурткової

роботи  (гуртки  співу,  танців,  вишивки,  етнографії),  а  також  до  діяльності

наукового гуртка, а також участі у громадських подіях, таких як Свято Книжки

та Шевченківський концерт, виступів на Свято Миколая, до різдвяних дійств.

Часто учнівські творчі роботи друкуються на шпальтах канадських українських

газет (Ivan Franko Ukrainian Saturday School, 2018).

Двомовні  школи. Зміст  українознавчої  освіти  у  двомовних  школах

визначає «серцева» мовна програма, відповідно до якої відбувається вивчення

другої мови через часткове мовне заглиблення, що була офіційно схвалена в

провінції Альберта у 1988 р. (Політика мовної освіти для Альберти (Language

Policy – Alberta, 22 June, 1988)). Це означає, що українська мова вивчається як

шкільний предмет як друга мови. Ця програма передбачає вивчення української

мови як окремої дисципліни, але інші дисципліни, зокрема мистецтво, музика,

суспільні  науки  (соціальні  студії),  можуть  також  викладатися  українською

мовою.  Реалізація  програми  залежить  від  класу,  з  якого  вона  починається,

наприклад,  у  провінції  Альберта  поширена  програма  раннього  неповного

заглиблення, тобто учні засвоюють українську мову як навчальний предмет, а

також  комунікацію  цією  мовою  на  уроках  мистецтва,  фізичної  культури,

суспільствознавства тощо (Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada, 2018).

Метою  Українсько-англійської  двомовної  програми  є  те,  щоб  учні

досягали академічного рівня через збагачений зміст навчальної програми, що

спрямовано на розвиток ефективних комунікативних навичок англійською та

українською  мовами,  формування  ціннісного  ставлення  до  української

культурної спадщини у канадському соціумі, толерантного ставлення до інших

мов і поваги до інших культур.

Оскільки  Українсько-англійська  двомовна  програма  реалізується  у

двомовних школах тривалий період, її переваги є очевидними. Так, учні суттєво
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перевищують  середні  академічні  досягнення;  демонструють  комунікативні

навички в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Їм властиве активне творче

мислення,  особливо тим з  них,  які  вивчають другу  мову;  у  більшості  з  них

розвивається чуття англійської мови і культури. Перед учнями, які володіють

двома мовами, відкриваються широкі кар’єрні можливості,  адже вони мають

розвинені  лінгвістичні  уміння,  здатні  легко  опановувати  лінгвістичний

матеріал, готові до діалогічної взаємодії,  спрямовані на вивчення інших мов,

виявляють зацікавленість до ознайомлення з іншими культурами (додаток И).

Двомовні  школи  здійснюють  навчання  за  адаптованими  навчальними

програмами,  які  поширені  у  межах  провінцій.  Провінційні  програми

структуровано на основі базової  Українсько-англійської двомовної програми.

Так, коли зайти на веб-сторінку Середньої католицької школи Св. Брендона, то

на  ній  міститься  покликання  на  загальну  сторінку  «Едмонтські  католицькі

школи», звідки ми дізнаємось, що ці школи працюють за програмами «Освіти

Альберти»  (Education Alberta,  2018),  запропонованими  католицькою

християнською спільнотою.  Для  батьків,  які  обирають  двомовну  школу  для

дитини, створена сторінка «Батьківський ресурс. Навчання моєї дитини», яка

містить інформацію для батьків стосовно предметів, програм і курсів, наявних у

католицьких школах провінції. 

На основі аналізу програм кількох авторитетних шкіл провінції Альберта

(Католицьких шкіл Елк Айленд (Elk Island Catholic Schools), розташованих у

м. Шервуд  Парк  провінції  Альберта, проаналізуємо  особливості  змісту  та

організаційних форм вивчення українознавчих дисциплін.  Ці школи надають

українсько-англійську  двомовну  освіту  з  дитсадкового  рівня  до  старшої

середньої школи. Девіз шкіл –  «Дві культури – одна душа». Початкову освіту

діти здобувають у Католицькій школі Жана Ваньє (Jean Vanier Catholic School,

2018).  У  дитячому  садку  увага  педагогів  акцентується  на  розвитку  навичок

усного  мовлення.  Відповідно  діти  залучаються  до  різних  видів  навчання

(розповіді, ігри, рухливі пісні, хорова робота, драма, лялькові вистави).
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З  1  по  4  клас  учні  вивчають  лінгвістичні  дисципліни  (Language Arts),

математику  англійською  мовою,  а  українські  мовні  предмети  (Ukrainian

Language Arts), релігію, соціальні студії, музику, мистецтво, фізичну культуру

(та  культуру  здоров’я)  –  українською  мовою.  На  рівні  середньої  школи

навчання продовжується в Католицькій школі  Св. Терези (St.  Teresa Catholic

School) також у Шервуд Парку. Переважно заняття проводяться англійською

мовою,  а  мовні  предмети  та  християнська етика –  українською.  У старшій

школі  Українсько-англійська  двомовна  програма  реалізується  у  Католицькій

середній школі Архієпіскопа Джордана (Archbishop Jordan Catholic High School,

2018), де учні здобувають освіту переважно українською мовою.

Програма відкрита для всіх бажаючих,  не вимагається певного досвіду

щодо  рівня  володіння  українською  мовою.  Учні  можуть  долучитися  до

програми у дитячому садку або у 1 класі, а потім зробити вибір – продовжити

навчання  за  англомовною  програмою  у  будь-який  час  або  залишитися

навчатися за двомовною програмою. Особливістю двомовної програми є те, що

базові,  основні  дисципліни  (мова,  математика  та  науки)  викладаються

англійською, тоді як інші предмети  – українською (до 50% часу, відведеного

упродовж дня, на заняття).

На  основі  аналізу  інтернет-ресурсів,  зокрема  освітнього  сайту

Міністерства провінції Альберта (Education Alberta, 2018) узагальнимо зміст та

мету  вивчення  дисциплін,  які  входять  до  Англійсько-української  двомовної

програми.  Вивчаючи  курс  «Соціальні  студії»  учні  1  класу  опановують  такі

цінності,  як:  що  створює спільноту;  чи  є  я  її  частиною;  які  потрібно  знати

історії  з  минулого  громади.  При  цьому  дитина  розвивається  на  основі

розуміння відповідальності  за  життя  в спільноті,  цінуючи при цьому те,  що

відрізняє її від інших. Учні також пізнають історію своєї сім’ї та громади. У 5

класі курс соціальних студій передбачає вивчення такої проблематики, як: що

таке Канада? що я хочу знати про країну? Відповідно учні відкривають для себе
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різноманітність  канадських  регіонів,  особливості  їх  історичного  розвитку,

специфіку культурної різноманітності тощо (Education Alberta, 2018).

В іншій провінції Канади Українсько-англійська двомовна програма була

запропонована  вперше  після  1916 р.,  коли  англійська  була  єдиною  мовою

навчання в цій провінції, у 1979–1980 н.р. Про це йдеться на інтернет-сторінці

Міжнародних та спадщинних мов /  Освіта і  навчання Манітоби (International

and Heritage Languages / Manitoba Education and Training) у розділі «Українська

мова». У 6 шкільних округах провінції Манітоба було реалізовано (до сьогодні

набуває  популярності)  двомовну програму,  крім  того,  значна  кількість  шкіл

пропонувала україномовні курси (Manitoba Education, 2018).

Серед  базових  документів,  які  ґрунтувалися  на  двомовній  програмі  і

сприяли її реалізації, були такі, як: «Українська мова і література від дитячого

садка до 3 класу» (Ukrainian Language Arts Kindergarten to Grade 3,  2003) та

основа для її впровадження (Kindergarten to Grade 3 Ukrainian Language Arts: A

Foundation for Implementation,  2011)  та  «ULA з  4  по  6  клас:  основа  для

впровадження  (Grade 4  to 6  Ukrainian Language Arts:  A Foundation for

Implementation)». Зауважимо, що ці програми (основи для впровадження) були

опубліковані в березні 2011 р. як результат розробок учених, освітян провінції

Альберти та Саскачевану, що сприяло адаптації «Альбертських орієнтирів до

впровадження Української мови і літератури для рівнів з дитсадка до 3 класу і

4-6 класів» (2008  Alberta Ukrainian Language Arts Guides to Implementation for

Grades K-3 and 4-6)».

Навчання за українсько-англійською двомовною програмою у провінції

Манітоба  здійснюється  в  12  школах.  Особливістю  реалізації  програми  у

провінційних  школах  є  співпраця  школи  і  родини,  які  є  справжніми

партнерами,  про  що  свідчить  діяльність  Батьківського  комітету  сприяння

українській мові в Манітобі (Manitoba Parents for Ukrainian Education, 2018).

Навчання  проводиться  за  програмою  державних  шкіл  Манітоби

англійською  та  українською  мовами,  з  подальшим  вивченням  також
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французької мови (з 4 класу).  З 1 по 3 клас англійською мовою викладають

англійську мову і літературу (English Language Arts (ELA)), математику, науку

та  музику,  а  українською  мовою  такі  дисципліни,  як:  українська  мова  і

література  (Ukrainian Language Arts (ULA)),  соціальні  студії,  мистецтво  і

здоров’я, український танець і хор. З 4 по 6 клас до програми додаються базова

французька мова  та  робота в комп’ютерній лабораторії.  З  7  по 9 клас учні

можуть продовжити вивчення української мови в школі Chief Peguis Junior High

(River East Traskona School Division, 2018), де пропонується ULA. Для 9 класу

це стає кредитним курсом (Chief Peguis Junior High, 2018).

У  всіх  двомовних  школах  провінції  Манітоба  викладається

українознавчий  курс  «Соціальні  студії»  (Social Studies)  упродовж  всього

навчання  і  включає  5  модулів,  що  ознайомлюють  учнів  з  культурною  та

етнічною різноманітністю України  шляхом застосування віртуальних ресурсів,

реальних мистецьких технік. Так, учні 1 класу вивчають  переважно візуальні

форми мистецтва шляхом ознайомлення з різними техніками виконання, таким

чином,  у  них  формується  уявлення  про  символічність  традиційних  образів

української культури. Учні 5 класу розглядають індивідуальні характеристики

предметів і  відповідно шляхом поєднання традиційних мистецьких технік та

авторського бачення створюють нові образи, залучаються до опанування різних

ремесел, писанкарства тощо (Manitoba Education and Advanced Learning, 2018).

Курс  соціальних  студій  спрямований  на  формування  ціннісного  ставлення

учнів до мистецьких традицій, культурних надбань українців в Україні та поза

її межами. 

Цікавим є досвід Школи R. E. Morrison School у шкільному окрузі Севен

Оукс  (Манітоба)  (Seven Oaks School Devision,  2018)  щодо  вивчення

українознавчого матеріалу в умовах формального і неформального навчання. У

цьому  закладі  двомовна  українсько-англійська  програма  реалізується  з

дитячого садочка до 8 класу з  акцентуванням уваги на вивченні  української

мови,  культури і  традицій.  Говоріння,  читання  і  письмо українською мовою
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допомагають  учням  пізнати  одну  із  культур,  які  сформували  авторитетну

громаду м. Севен Оукс (Сім Дубів). Уроки проводяться учителями, які знають

дві мови, знають культуру, популяризують її,  адже для них вона є цінністю,

чинником етнічної ідентичності. Розподіл загального навантаження викладання

занять  українською  й  англійською  мовами  переважно  однаковий.  Особлива

увага приділяється мистецьким формам вивчення української мови, культури,

традицій:  створення  писанок,  випікання  паски,  колядування,  опанування

мистецтва українського танцю, проведення концертів, тематичних подорожей

тощо (Seven Oaks School Devision, 2018).

З  дитсадка  до  6  класу  в  Школі  R. E. Morrison School вивчення

українознавчих  дисциплін,  опанування  культурних  цінностей  здійснюється

переважно  через  мистецькі  форми  (музика,  ігри,  драма)  та  різні  види

культурної  діяльності.  Аналіз  нормативної  документації,  розміщеної  на  веб-

сторінці  навчального  закладу,  засвідчує,  що  половину  шкільного  дня  учні

проводять,  вивчаючи  ULA,  соціальні  студії,  здоров’я,  мистецтво,  музику  та

фізичне  виховання.  Навчання  базової  французької  мови  розпочинається

формально  з  4  класу.  Математика,  науки,  ELA (English Language Arts)  та

комп’ютер  викладаються  англійською  мовою.  У  цій  двомовній  школі

акцентується  увага  на  позанавчальній  організації  діяльності  учнів,  що

спрямована  на  залучення  учнів  до  хорових виступів  двома  мовами з  метою

подальшої  концертної  діяльності  у  різних  громадських  місцях,  під  час

святкувань тощо (Школа R. E. Morrison School, 2018).

У  Springfield Heights School (SHS), що відноситься до шкільного округу

Рівер  Іст  Транскони  (River East Transcona School Division),  реалізується

трикомпонентна  програма,  що  якої  входять  такі  програми:  англійська,

французька імерсійна та українська двомовна. З-поміж основних дисциплін, які

викладалися  у  школі,  виокремлюються  такі,  як  гуманітарні  науки,  ELA,

математика, фізичне виховання та здоров’я, наука та соціальні студії (Manitoba

Education and Advanced Learning, 2018). Починаючи з 4 класу, учні навчаються
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трьома  мовами:  англійською,  українською  та  французькою.  Українською

мовою викладаються такі дисципліни, як:  ULA, соціальні студії, мистецтво та

здоров’я,  музика  та  хор.  Особливістю  українознавчого  навчання  у

позанавчальній діяльності школи є проведення традиційних культурних свят,

зокрема  колядування,  свята  Св. Миколая,  розписування  писанок,  організація

пасхального сніданку, культурних подорожей, підтримка розвитку традиційних

українських ремесел (Springfield Heights School, 2018).

Bernie Wolfe Community School (River East Transcona School Division,

2018) пропонує вивчення українознавчих дисциплін дітям з дитячого садка до 3

класу  (К-3)  та  учням  з  4  до  8.  З-поміж  базових  дисциплін  вони  мають

можливість  вивчати  ULA (українська  мова  і  література),  соціальні  студії  та

здоров’я. У школі створена власна ресурсна база з українознавчих дисциплін,

працюють консультанти з української мови. Учні, які навчаються на двомовній

українсько-англійській програмі, беруть участь у багатьох культурних подіях:

музичні  вистави,  колядування на  площі  (Kildonan),  обід  з  пирогами,  коляда,

пасхальний сніданок разом із школою  Springfield Heights School та створення

писанок зі школою Chief Peguis (Bernie Wolfe Community School, 2018).

У школі  Ralph Brown School (Вінніпегський шкільний округ –  Winnipeg

School Division) англійська програма реалізується з ясельного віку до 6 класу та

українсько-англійська двомовна програма – з 1 по 8 класу. Українською мовою

традиційно викладаються такі дисципліни, як: мова, соціальні студії, музика та

фізичне виховання; англійською мовою –  ELA (англійська мова і література),

математика,  наука  та  комп’ютерна  грамотність.  У  цій  школі  функціонує

електронний  ресурс  Duolinguo для  вивчення  української  мови,  створений

учителями школи. У навчальному закладі введено традицію – українська фраза

або слово тижня (Ralph Brown School, 2018) (додаток Е).

На  сторінках  періодичних  видань  освітяни  порушили  питання  про

надання  практичної  допомоги  організаторам українського шкільництва  щодо

підвищення  кваліфікації  учителів  українознавчих  дисциплін.  Зокрема
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акцентувалась увага на необхідності  залучення педагогів до роботи науково-

методичних  конференцій,  учительських  семінарів,  показових  занять,  літніх

курсів  для  вчителів  тощо.  Такі  заходи  знайомлять  вчителів  «рідних» і

двомовних  шкіл  з  досвідом  успішної  адаптації  уніфікованих  програм,

використання  підручників,  навчальних  посібників,  упровадження  сучасних

методик,  новітніх  технічних  засобів  навчання,  інноваційних  форм  і  методів

викладання  українознавчих  дисциплін,  сприяють  обміну  передовим

педагогічним досвідом між учителями та школами різних провінцій Канади та у

спільнотах інших країн.

Відзначимо,  що в умовах університетської  освіти на початку ХХІ ст.  в

Канаді актуалізувалась проблема підготовки вчителів, зокрема українознавчих

дисциплін,  які  б  володіти  міждисциплінарними  знаннями,  високим  рівнем

методичної  культури,  інноваційного  мислення,  креативністю.  Викладачі

університетів  акцентували  увагу  на  посиленні  якісної  складової  навчальних

програм  та  методик  із  застосуванням  інноваційних  технологій,  наукової

складової  завдяки  ефективному  співробітництву  дослідницьких  інституцій  з

освітянами-практиками.  Канадські  університети  апробовували  різні  види

проведення  педагогічної  практики студентів:  кураторство  шкільних учителів

над  студентами,  практика  з  відривом  від  навчання  на  декілька  тижнів  або

місяців тощо. 

Увага канадських освітян, науковців, викладачів університету до якості

підготовки вчителів,  зокрема українознавчих дисциплін,  а  також до проблем

професійного удосконалення вчителів-практиків свідчить про зміну пріоритетів

викладання  у  двомовних  і  «рідних»  школах.  Такими  пріоритетами  стає

володіння  вчителем  здатністю  до  використання  інноваційних,  інтерактивних

форм  педагогічної  роботи,  міждисциплінарного  викладання  українознавчого

матеріалу,  успішної  організації  мистецьких  форм  навчання  в  умовах

формальної і неформальної освіти, опанування можливостями українознавчих

віртуальних ресурсів.
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2.3.  Методичні  ресурси  з  українознавчої  освіти  у  канадському

шкільництві 

Створення  методичних  ресурсних  баз  є  вагомою  тенденцією  розвитку

українознавчої  освіти  в  Канаді  упродовж останньої  чверті  ХХ –  на  початку

ХХІ ст., що пов’язано зі свідомою позицією канадських українських педагогів

щодо  необхідності  постійного  удосконалення  методичних  ресурсів  навчання

української  мови  та  інших  українознавчих  дисциплін.  Цими  ресурсами

користуються не тільки на Північноамериканському континенті, а й поза його

межами, навіть в Україні. 

Засновані при  Канадському  Інституті  Українських  Студій  в  1987 р.

Методичний кабінет української мови  та Центр україномовної освіти (ULEC –

Ukrainian Language Education Centre),  який називає  себе  видавничою зброєю

(the publishing arm) КІУСу, активно працюють над  удосконаленням  методики

викладання  української  мови  як  для  початківців,  так  і  для  учнів  середніх  і

старших класів загальноосвітніх закладів Канади. Пріоритетними завданнями є

розроблення  і  створення  навчальних  матеріалів  для  реалізації  англійсько-

української  двомовної  програми,  а  також  співпраця  з  двомовними

батьківськими організаціями і з Конгресом Українців Канади. Під керівництвом

О. Білаш, першого координатора двомовної програми, в 1977 р. була створена

так  звана  джерельна  бібліотека.  За  останні  20  років,  МКУМ  видав  і

розповсюдив 52 видання не тільки у Північній Америці, а й в інших діаспорах.

На  той  момент  понад  7000  одиниць  зберігання  містили  друковані  видання

української  мови,  періодику,  аудіовізуальні  матеріали,  анотовані  бібліографії

для спеціальних святкувань і тем (Ukrainian Language Education Centre, 2018).

Директор  МЦУМ М. Петришин і  д-р  В. Шиян (2011)  зазначили,  що із

самого  заснування  спочатку  Кабінет  має  «повноваження»  «створювати   і

розвивати  навчальні  ресурси  для  української  двомовної  програми,  а  також

співпрацювати у створенні та координації нових навчальних ресурсів спільно з
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Міністерством  освіти  провінції  Альберта,  шкільними  радами  та  іншими

представниками освітньої системи; створювати і розвивати навчальні ресурси

для  інших  рівнів  і  видів  викладання  української  мови  (початкового

університетського  рівня  тощо)  і  координувати  участь  громади  у  підготовці

таких  матеріалів;  підтримувати  у  належному  стані  і  розвивати  колекцію

освітніх україномовних матеріалів,  що зберігаються в Канадському інституті

українських  студій;  також  більша  частина  (його)  діяльності  присвячена

виданню освітніх ресурсів» тощо (с. 12-13).

Методичним  центром  української  мови  постійно  здійснюється

розроблення,  оновлення  та  удосконалення  посібників  з  української  мови  та

культури для учнів і студентів. Популярним виданням, покликаним поглибити

українознавчий зміст навчання у «рідних» і двомовних школах, є серія «Нова»

(Nova) (призначена для початкової  школи, 1-3 класів),  яка вийшла друком у

1994 р.,  дуже  ефективно  розроблена  з  метою навчання  дітей  української  як

другої  мови.  Заснування  МЦУМ  збіглося  з  підготовкою  серії  цих  ресурсів

(Петришин & Шиян,  2011,  с. 13).  Упродовж  наступних  десяти  років  ця

програма  розроблялася  для  4-6  класів,  а  на  початку  2000-х рр.  –  для  учнів

старших класів. Кожний із шести рівнів серії відповідає роботі учнів у класі (з

першого по шостий) та містить  у собі книгу для вчителя,  книгу для учня та

багато  додаткових  матеріалів,  які  вчитель  може  розподіляти  за  своїм

розумінням для класної роботи. «Нова» є результатом багаторічних наукових

досліджень  та  практичної  апробації.  Це  –  цілісна  система,  створена  і

удосконалена  вчителями-професіоналами.  Сама  Оленка  Білаш  називає  себе

укладачем матеріалів, а не автором, оскільки «окремі складники, що творять

«Нову», уже застосовували протягом тривалого часу як «навчальні засоби» у

формальному навчанні», – зазначають І. Руснак і С. Романюк. Уже на момент

написання їх монографії  ця  програма була «впроваджена в усіх українських

двомовних  державних  школах  провінцій  Манітоба,  Саскачеван  та  Онтаріо»

(Руснак & Романюк, 2002, с. 294). М. Петришин і В. Шиян підкреслюють, що
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«базовою  концепцією  програми  було  створення  клясного  середовища,

максимально наближеного до того, в якому дитина вперше вивчає рідну мову

вдома»,  оскільки  О. Білаш «враховувала  досвід  французькомовних  програм»

(immersion française) «та інші корисні методи викладання другої мови в Канаді і

додала до свого нового і натхненного комплексу відданість духу творчості й

інтелектуально-стимулюючої діяльности» (Петришин & Шиян, 2011, с. 13).

І. Руснак і С. Романюк (2002) детально аналізують комплект для роботи в

класі «Нова» 1, який складався із 10 структурних навчальних одиниць (Units), а

пізніше (2017) із 8 одиниць, що можуть використовуватися як у комплекті так і

окремо,  тому  розглянемо  також  інші  комплекти,  які  представлені  на  веб-

сторінці  Центру.  «Нова» 1  складається  з:  1. Діалоги  і  повтор-імітація.

2. Комплекс матеріалів до навчальних розділів 1-16. 3. Моя книга для читання і

розмальовування  1-13.  4. Співанки-руханки.  5. Співанки-руханки  (компакт-

диск). 6. Настільні ігри. 7. Ребуси. 8. Посібник для вчителя.

«Нова» 1. Діалоги і повтор-імітація (Dialogues and Echo-Acting Routines) –

це  пакет  із  300  карток  з  чорно-білими  ілюстраціями,  розподілені  на  16

структурних  одиниць  за  навчальними  темами  з  текстами  для  практичних

простих  і  цікавих  щоденних  бесід  і  видів  діяльності,  до  яких  діти  легко

призвичаюються. Назви тем: 1. Час уставати. 2. Будь обережний. 3. Тато спить.

4. Хто біжить швидко? 5. Петро плаче. 6. Де Сірко? 7. Святий вечір. 8. Час їсти.

9. Смачного!  10. Зима.  11. Тарас  і  Леся  помагають  бабі.  12. Леся  хвора.

13. Великдень. 14. Час спати. 15. У парку. 16. Петро купує рибку демонструють

життєвий (прагматичний) комунікативний підхід.

«Нова» 1.  Комплекс матеріалів до навчальних розділів 1-16.  Книга  для

вчителя (Teacher's Unit Preparation Book) містить додаткові матеріали і техніки

для підготовки щоденних планів уроків. Включає також роздаткові матеріали і

допоміжні матеріали для різних видів діяльності.

Структура усіх рівнів цієї серії уніфікована. Наприклад, у «Нова» 1 кожна

навчальна одиниця містить: 1. Теми. 2. Діалог. 3. Реквізит до діалогу. 4. Пісня-
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діалог.  5. Питання  до  діалогу.  6. «Усна  література».  7. Співанки-руханки.

8. Пропоновані  питання  до  співанок-руханок.  9. Повтор-імітація.

10. Пропоновані питання до повтору-імітації. 11. Ритмічні вправи. 12. Щоденні

мовні  вправи.  13. Слухово-зорові  заняття.  14. Навчальні  куточки.

15. Учительські  замітки.  Додатки  складаються  з:  бланку  складових  частин

навчального розділу; плану роботи навчального розділу; зменшених варіантів

діалогів; стрічок з реченнями до діалогів; зменшених варіантів повтору-імітації;

стрічок з реченнями до повтору-імітації; бланку для питань до діалогів на засаді

«так-ні»;  «Мої  улюблені  оповідання»;  таблиць  діагностичної  та  поточної

оцінки;  перевіркового  повторення  діалогу;  комплекту  питань  для  оцінки

розвитку усної мови; тематичної перевірки слів; алфавітного покажчика до серії

«Моя  книга  до  читання  і  розмальовування»  1-13;  інформації  про  набуття

різноманітних матеріалів (Ukrainian Language Education Centre, 2018).

«Нова» 2  складається  вже  з  10  структурних  одиниць.  Тут  додаються

«Розповіді для розвитку мови і понять», «Пісні» (також і на компакт-диску) та

електронне видання «Діалогів» і мовних занять. 

У  матеріалах  на  допомогу  вчителю  у  кожній  навчальній  одиниці

відповідно  додаються:  пропоновані  питання  до  пісень,  віршів  і  ребусів;

запитання  й  відповіді  для  розвитку  мови;  загадки;  фізичне  реагування  на

вказівки;  проблемні  запитання;  тайнописи;  творча  імпровізація;  самостійне

читання мовчки; таблиці мовного досвіду; розповіді-взірці для моделювання;

щоденник; зошити вправ; система оцінювання.

«Нова»  3  складається  з  8  структурних  одиниць.  Тут  з’являються

«Читанки-сходинки»  (Bridge readers)  та  робочий  зошит  студента  (вправи  до

навчальних  розділів  1-13).  До  матеріалів  для  планування  занять  додано

наступне:  до  «Щоденних  мовних  вправ»  –  мовні  ігри  і  народна  творчість;

читання учням уголос (потрібні книжки, тексти для читання, короткий огляд

текстів);  потрібні  книжки  і  тексти  до  «Самостійного  читання  мовчки»;

розповіді  у певному порядку; письмові вправи до діалогів, вправи до читанок.
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У «Додатках» ми бачимо такі корисні матеріали, як – «Тижневий план праці з

«Читання учням уголос» та за серією читанок «Тут і там»; «Каруселі запитань»;

«Таблиці  для  оцінювання  успішності  учнів  та  самооцінки  вчителя»;

«Рекомендована  педагогічна  література  для  вчителів»;  «Тексти  до  діалогів  і

повтор-імітацій» із «Нови» 1 та із «Нови» 2; «Схема для пристосування «Нова»

до навчальних умов поза українською двомовною програмою»; Теми «Нови» 1,

«Нови» 2  й  «Нови» 3;  «Списки  джерел  загадок,  приповідок,  лічилок  і

скоромовок»; «Зразковий план праці для 1 навчального розділу»; «Додаткові

методичні вказівки»; «Англомовна частина».

«Нова» 4,  5  і  6  складаються  з  4  основних  структурних  одиниць  плюс

«Довідник для вчителя «Нова» 1». У матеріалах для планування занять «Нова»

4  ми  знаходимо  додатково:  «Розвиток  лексики»;  «Усні  комунікативні

завдання»; «Головна письмова праця»; «Лексичні примітки», а в «Додатках»:

«Теми і тексти до діалогів і повтор-імітацій до «Нова» 1, 2, 3»; «Ілюстрації до

прислів’їв і скоромовок»; Книжка «Фізичне реагування на вказівки»; Книжечки

жартів і загадок; Заміни елементів базового тексту; Словничок назв навчальних

занять у програмі «Нова»; Зменшені картки з реченнями до діалогів і повтор-

імітацій  «Нови» 4;  Книжка  «Динозаври»;  Книжка  «Природні  багатства

Альберти»; Граматична таблиця для «Нова» 4; Ресурси «Нова» 4-6: Програма

для навчання української мови». У «Нова» 5 в Додатках ми бачимо вже книжку

«Історія Канади».

«Нова» 6  пропонує  «Діалоги-адаптації»  на  сюжет  «Пригоди  принцеси

Любослави та блазня Нийвіра», де діалоги представлено як книгу з розділами.

Наприклад, Розділ 1.  «Чарівне  князівство».  Розділ 2.  «Утеча  з  князівства

Моріянії», тощо. Тому в планових матеріалах до кожної навчальної одиниці ми

знаходимо  «Роботу  над  твором  «Пригоди  принцеси  Любослави  та  блазня

Нийвіра», а в «Додатках»: «Мій план праці за навчальним розділом»; «Каруселі

запитань  до  прочитаного  тексту  1  і  2»  тощо  (Ukrainian Language Education

Centre, 2018).
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У  компоненті  діалогів  використовуються  майже  зо  два  десятки  видів

діяльності, які розвивають мовленнєві навички (аудіювання, спів, рольові ігри

та ін.). Цікаво, що вже «в четвертому комплекті «Нова», методику з діялогами

було переведено в електронну форму, доступну для вчителів, батьків і учнів за

цією  електронною  адресою:  http://www.oomroom.ca/resources/n4-dialogue-

centre» (Петришин & Шиян,  2011,  с. 13).  «Співанки-руханки»  видавались

одразу з касетами, а потім з компакт-дисками, оскільки навчання лексики за

допомогою  пісень  вже  давно  довело  свою  ефективність.  Ресурс  «Повтор-

імітація»  допомагає  засвоювати  нові  лексичні  одиниці  у  процесі  фізичної

діяльності.  «Книги вправ для усного мовлення» дають можливість учням не

тільки повторювати лексику з інших складових курсу, а й розвивають навички

співпраці  з  іншими членами  навчальної  групи.  Вправи  також  видаються  на

компакт-диску.  Важливим  досягненням  даного  курсу  є  також  матеріали  на

допомогу  вчителям,  які  є  у  кожному  додатку  до  курсу  і  мають  назву  «На

допомогу вчителеві – матеріали для планування занять», а також «Довідник для

вчителя», де детально викладено методику даного курсу і описані прийоми, що

можна використовувати для навчання української мови.

Центр україномовної освіти продовжує друкувати серію «Тут і там» для

читання і  з робочими зошитами.  Для прикладу (додаток Л) наведено  один із

них, виданий ще в 1975 р. колективом авторів: Ксенія Турко, Гелена Грекул,

Ельвіра Славутич, Жозефіна Стефанюк, Надія Стус, консультант з української

мов – Яр Славутич. Розробку цієї серії продовжили студенти близько знайомі з

українською  мовою:  Друзі  (Friends);  Школа  (School);  Пригоди  (Adventures);

Казки (Stories); Ходіть зі мною! (Come with Me!); Наші скарби (Our Treasures).

Ця серія призначена для прискорення вивчення української мови учнями, які

вже  мають  елементарний  рівень  володіння  мовою.  Згідно  з  лінгвістичними

принципами навчання різним видам мовленнєвої діяльності, тематичний підхід

передбачає  інтегрування  різних дисциплін у  мовну програму для розвитку і

полегшення комунікативних мовленнєвих компетенцій. 
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Ресурсами для збагачення мови учнів 1-6 класів також є: «Мій найкращий

словник» (2-ге видання) (Best Word Book Ever, 2nd Edition); «Резерва Сарсі»

(Sarcee Reserve);  «Срібні  нитки»  (Silver Threads);  «Досить»  (Enough).

Програмними ресурсами для 7-9 класів (рівень середньої школи) стала серія

«Коляж»  (Collage Series).  «Коляж» 1  (Collage 1):  Kонфлікти  (Conflict);

Надзвичайні люди, надзвичайні події (Deeds and Doers); Рішення (Decisions); Як

було колись (In Days Gone By).  «Коляж» 2 (Collage 2): Взаємини між людьми

(Relationships);  Людська  вдача  (Human Nature);  Хоробрість  (Courage);

Цікавитись незнаним (Fascination with the Unknown). «Коляж» 3 (Collage 3); Два

шляхи  (Two Paths):  І  сміх,  і  плач  (Laughter and Tears);  Уяви  собі...  (Just

Imagine...);  Цікаве  (It’s Interesting).  Ця  серія  призначена  для  учнів  середньої

школи  з  належною  підготовкою  (1500  годин  формального  навчання

українською  мовою)  за  програмою  подвійного  мовного  заглиблення  (dual

immersion), для учнів початкового етапу старшої школи та тих, хто навчається

на курсах, збагачує словниковий запас та розвиває мовні компетенції.

Серія  «Будьмо!»  для  програми  поглиблення  мовних  знань  у  старшій

школі (10-12 класи) викладена у вільний доступ для студентів і вчителів на веб-

сторінці Центру україномовної  освіти  (Ukrainian Language Education Centre,

2018). Кожний рівень містить плановий матеріал для вчителя за кожною темою,

книгу  і  робочий  зошит  для  студента  («Будьмо  собою!»  Рівень  10  ресурсів;

«Будьмо разом!» Рівень 20 ресурсів; «Будьмо завжди!» Рівень 30 ресурсів). Ця

серія призначена для учнів, які брали участь в українській програмі подвійного

мовного  заглиблення  (dual immersion)  під  час  навчання  в  елементарній  та

середній школі. Вона забезпечує тих, хто навчається, цікавою літературою та

залучає  їх  до  таких  видів  діяльності,  де  використання  мови відбувається  на

автентичному рівні.

Досліджуючи діяльність українознавчих дослідницьких центрів Канади,

Ю. Заячук  (2004b)  відзначила,  що  «Центр  українських  канадських  студій

активно  розвиває  серію  вільних  коротких  інтернет-курсів  у  режимі  on-line,
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доступних  будь-кому,  будь-де  і  в  будь-який  час» (с. 53).  З-поміж  курсів

дослідниця  характеризує розробку  Центру  –  короткий  курс  «Українська

Канада»,  який  має  «дати  читачеві  загальне  уявлення  про  роль  українських

канадців  у  канадському суспільстві» і  є  інтерактивним,  оскільки передбачає

«самостійний  пошук  інформації  про  «Українську  Канаду» через  бібліотечні

джерела, її обговорення і представлення в Центр для поповнення бази даних, а

також тест, який дає змогу в  on-line режимі перевірити свої знання з курсу»

(с. 53).

Флагманами наукового та навчально-методичного забезпечення розвитку

українознавства  в  Канаді  залишаються  університети  --  насамперед

Альбертський, Манітобський. Так, Департамент германських та слов’янських

студій  Манітобського  університету,  українську  мову  в  якому  вивчають  не

тільки філологи, а також студенти медичного, географічного, політологічного

фаху, вчителі-практики. 

Український  центр  мультимедійного  інтерактивного  навчання  та

електронних  публікацій  –  проект  в  рамках  Програми  української  мови  й

літератури  (Ukrainian Language Arts Development Project (1999–2000 рр.))

Департаменту сучасних мов і культурологічних студій  (Department of Modern

Languages and Cultural Studies –  MLCS)  Альбертського університету протягом

останнього десятиліття  збільшував кількість  курсів  з  викладання української

мови,  літератури,  культури  та  фольклору,  які  пропонувались  у  доступі  в

Інтернет  (Faculty of Arts,  University of Alberta,  2018).  Ю. Заячук  (2004b)

акцентує  увагу  на  мультимедійному  інтернет-курсі  української  мови  для

студентів університету, програми «Український алфавіт» та «Українські флеш-

картки» для  використання  студентам,  які  вивчають  «університетські

українознавчі курси різного рівня. Перша розробляється для курсу української

мови  початкового  рівня,  щоб  допомогти  студентам  вивчити  український

алфавіт та писемну систему мови. Друга використовується при вивченні курсу

«Українська  мова в  контексті»,  у  процесі  застосування  якого  застосовується
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програма  Центру  «Відео  Вісник»,  щоб  допомогти  студентам  повторювати  і

запам’ятовувати українську лексику та перевіряти свої знання» (с. 53). Іншою

цікавою програмою є «Українські інтерактивні вправи» – тести та тренувальні

завдання, виконуючи які студент має можливість миттєвої перевірки й оцінки

своїх знань за рахунок зворотного зв’язку». Науковець також високо оцінює

внесок  А. Горняткевича,  електронну  книгу  якого  «350  українських  дієслів»

було також видано Центром, і завдяки якій «кожен, працюючи з комп’ютером,

може мати миттєвий доступ до сотень українських дієслів,  не обмежуючись

невеликою  кількістю  прикладів,  поданих  у  традиційних  підручниках

граматики» (с. 53). 

Методичний  центр  української  мови «збільшує  свою  присутність  у

віртуальному  просторі,  наприклад, на  веб-сайтах  www.oomroom.com,

www.shkola.ca та у мережі  Facebook»  (Петришин & Шиян, 2011, с. 13).  Вільні

он-лайн ресурси (oomRoom.ca)  –  це освітній Інтернет-портал,  головний офіс

якого  знаходиться  у  м. Едмонтон (Альберта),  який працює під  керівництвом

Асоціації  консорціуму  українознавчого  Інтернет-порталу  (The Ukrainian

Knowledge Internet Portal (UKiP) Consortium Association, 2018). 

Серед  інших  важливих  ресурсних  центрів  української  спільноти  в

Канаді –  Український  центр  засобів  і  розвитку  (УЦЗР),  розташований  в

Університеті  Грента  МакЮена  (MacEwan University's Ukrainian Resource and

Development Center –  URDC).  Цей  центр,  заснований  в  1988 р.,  отримував

постійну підтримку з  боку української канадської спільноти, уряду Канади і

Альберти  і  Грента  МасЮена  (на  сьогодні  його  директор  –  доктор  Роман

Петришин).  Центр  не  пропонує  навчальні  курси,  однак  він  є  важливим

осередком,  що  розвиває  і  об’єднує  різні  програми,  ініціативи  і  проекти,

сприяючи розвитку міжкультурного діалогу і має свій постійний фонд.

З метою взаємовигідного співробітництва у сфері україномовних проектів

у напрямі розвитку і публікації навчальних ресурсів було створено Консорціум

україномовної  освіти  (1997,  Ukrainian Language Education Consortium –
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ULECON)  –  це консорціум  організацій,  зацікавлених  у  розвитку  онлайн-

ресурсів  для  вивчення  української  мови  та  культури,  який  координує

міжпровінційну  мережу  інституцій,  що  розвивають  і  забезпечують  двомовні

(українсько-англійські)  навчальні  онлайн-ресурси  як  для  канадських  шкіл

(починаючи з дитячого садка до рівня 12 класу), так і для всесвітньої аудиторії.

Він також проводить велику роботу для полегшення формування партнерських

відносин для взаємовигідного співробітництва у сфері україномовних проектів

стосовно розвитку, придбання і публікації навчальних ресурсів.

У  2000-х рр.  Центр  україномовної  освіти  збільшив  масштаб  структури

engaged scholarship («залучена наука», тобто науковці на службі у суспільства),

поширюючи  свою  мережу  на  процес  розвитку  ресурсів  і  підтримки

післясередньошкільної українознавчої освіти на основі практико орієнтованих

форм,  методів,  технологій.  Зокрема  у  2014 р.  під  керівництвом

А. Недашківської  за  сприяння  керівництва  гуманітарного  факультету  та  за

участі студентів-випускників створені два проекти з розвитку ресурсів: онлайн-

підручник  «Ділова  українська  мова»  (Business Ukrainian)  і  «Ресурси  зі

змішаного  навчання»  (Blended-learning resources)  для  викладання  і  навчання

української  мови  на  початковому  рівні,  у  якому  поєднується  традиційне

викладання  в  класі  з  онлайн-режимом (Ukrainian Language Education Centre,

2018). Обидва курси є взірцем поєднання різних форм викладання і вивчення

мов  за  допомогою  комп’ютера  (computer-assisted learning and instruction of

foreign languages – CALI).

На  Другій  Всеканадській  конференції  вчителів  української  мови,

присвяченій 40-й річниці української двомовної освіти в Альберті (2-4 травня

2014 р.,  м. Едмонтон),  КУК  повідомив  громаду,  що  Методичний  центр

української  мови  інституту  українських  студій  був  визнаний  провідним

центром, який підтримує розвиток української мовної освіти. Участь МЦУМ у

конференції супроводжувалась вражаючим показом його ресурсних матеріалів,
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таких як навчальні серії  «Нова»,  «Тут і  там», «Будьмо!» та каталогами його

видань (Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada, 2016).

Щодо методичного забезпечення інших українознавчих предметів, крім

української мови, треба звернути увагу на доробки канадських і українських

вчених,  педагогів.  Так,  для  допомоги  вчителям  у  викладанні  української

культури МЦУМ видано «бібліографію українських культурологічних ресурсів

для  освітян,  зібрану  д-ром  В. Шияном  з  метою  сприяння  учителям  при

підготовці навчальних занять (передшкілля – 12 кляса), що розвивають знання

про українську культуру та розуміння і  навички міжкультурної компетенції»

(Петришин & Шиян,  2011,  с. 15).  У  цій  бібліографії  (Culture Resources for

Ukrainian Language Arts K-12: General Outcome 7) зібрано близько двох сотень

як  друкованих,  так  і  аудіовізуальних  та  електронних  ресурсів  англомовних,

україномовних  та  двомовних  з  анотаціями  та  бібліографічною інформацією.

М. Петришин і  В. Шиян  (2011)  зауважують,  що  «до  пошуку  літератури  був

використаний  міждисциплінарний  підхід,  який  уможливив  нагромадження

ресурсів з інших різних сфер (наприклад, глобального громадянства, групового

навчання, багатокультурності та ін.), які збагачують процес пізнання культури»

(с. 15).

Аналізуючи  позанавчальні  форми  українознавчої  освіти  у  шкільництві

Канади,  доцільно акцентувати увагу на навчально-методичному забезпеченні

процесу  музичного  виховання.  Г. Карась  (2014)  зауважує,  що  «основною

формою  дитячої  музичної  освіти  в  інституціях  українознавства»  діаспори  є

«участь  дітей в  мистецьких колективах  (хорах,  ансамблях,  оркестрах)»  коли

учні  готують  концертні  програми,  здійснюють  музичні  постановки  тощо

(с. 281). У канадській українській діаспорі ще в 1972 р. Ліга католицьких жінок

у м. Едмонтон подбала про видання збірки співанок ««Сонечко» композитора

С. Яременка  для  музичного  виховання  дітей  у  садочках,  «рідних»  школах,

українських  молодіжних  організаціях»,  а  укладений  за  Програмою  для

українських рідних шкіл 1977 р. «збірник пісень для рідних і цілоденних шкіл і
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курсів українознавства засвідчує», на думку вченого, «науковий підхід до його

укладання  музичної  комісії  Крайової  Централі  Української  Шкільної  Ради»

оскільки укладачі  розподілили матеріал від простого до складного за рівнем

навчання від першого до шостого класу, де «передбачено твори патріотичні (до

свят), духовні (колядки, щедрівки тощо) та тематичні» (Карась, 2014, с. 283).

Науковець  з  повагою  відзначає,  що  «здобутком  діаспори  є  видання  ряду

посібників  та  збірників,  національних  за  змістом,  які  з  успіхом  варто

використовувати  у  сучасному  навчально-виховному  процесі  української

школи» (Карась, 2014, с. 283).

Вагомим  досягненням  у  напрямі  створення  електронних  ресурсів  для

вивчення  українознавчих  дисциплін  є  напрацювання  канадських

фольклористів. Так, у 2003 р. Р. Климаш підготував перший електронний курс

із української фольклористики в Канаді «Ukrainian Canadian Folklore: An Online

Course» (Klymash, 2010).  Один із  проектів  Н. Кононенко, професора кафедри

української  етнографії  імені  Петра  та  Дорис  Кулів  Університету  Альберти

базується  на  використанні  технологій  в  освіті. Результати  цих  досліджень

розміщуються на доступних громадськості веб-сайтах, зокрема «Ukraine Alive»

для студентів молодших курсів. Для старшої школи самі студенти, випускники

створюють  більш  складні  цифрові  способи  передачі  знань,  які  містять

інтерактивні  компоненти:  ігри,  відео,  3D зображення  різних  культурних

об’єктів, таких, як: будівлі, пасхальні писанки тощо.

Студіювання  веб-сторінок  «рідних»  і  двомовних  шкіл  дозволило

з’ясувати,  що  окремі  з  них  містять  детальні  посилання  на  ресурси  з

українознавчих  дисциплін.  Коли  йдеться  про  «рідні  школи»,  то  часто  ми

можемо  знайти  деталізовані  посилання.  Так,  зокрема  на  сайті  Оуквільської

Рідної  школи  (Манітоба)  (Oakville Ridna Shkola, 2018)  до  рекомендованих

ресурсів, якими можуть користуватися учні, вчителі та батьки, належать і такі,

що  подані  з  відкритим  прямим  посиланням.  Матеріали  для  початківців

складаються  з  «АБЕТКИ»,  усі  інші  посилання  англійською  мовою:  «Вчіть
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фрази українською мовою онлайн», «Виходи на ресурси в класі», «Українська

мова  для  початківців:  вивчай  онлайн!»,  «Освіта  Альберти  –  Ukrainian

(Українська)»,  «Українська  мова  і  література  (ULA)  з  дитячого  садка  до  3

класу –  Орієнтири  до  впровадження»,  «Український  алфавіт»,  «Українські

флеш-картки», Україномовний віртуальний портал тощо. З-поміж навчальних

видань запропоновано посібники, допоміжна література:

-  з  української  мови:  «Український  правопис»  українських  канадських

авторів,  «Історія української літературної мови» Івана Огієнка (Митрополита

Іларіона), «Питання милозвучності української мови»; 

- з  української  літератури:  «Історія  української  літератури»

М. Грушевського  і  Д. Чижевського,  окремо  «Українська  література»  ХІ–

ХІІІ ст., XIV–XVI ст., XVII ст. та XVIIІ ст., «Творчість ХІІ–ХІІІ ст.» – «Слово о

полку  Ігоровім»,  «Українські  автори»,  Тарас  Шевченко  із  посиланнями  на

«Русалку»,  «Садок  вишневий»  та  «Заповіт»,  «Українська  література  стара  /

Княжа доба»,  «Українська література Нова доба»,  «Українська література 10

кляса»; 

-  з  історії  України:  «Історія  України-Руси»  М. Грушевського,  «Велика

історія  України» М. Голубця,  «Історія  України (фрагменти)» М. Антоновича,

«Історія  України-Русі»  М. Аркаса,  «Нарис  Історії  України  (фрагменти)»

Д. Дорошенка,  «Про  козацькі  часи  на  Україні»  В. Антоновича,  «Історія

запорізьких  козаків»  Д. Яворницького,  «Гетьмани України  і  кошові  отамани

Запорізької Січі» О. Опановис, «Гетьманська Україна» О. Гуржія і Т. Чухліба,

«Запорізьке військо» І. Крип'якевича,  Відродження нації:  «Історія української

революції  1917-1919»  В. Винниченка,  «Гей,  ви,  стрільці  січовії...»  М.  і

Н. Лазаровичів,  «Культурно-просвітницька  діяльність  Українських  Січових

Стрільців у роки Першої  світової  війни» М. Лазаровича,  «Українське  Січове

Стрільництво»  С. Ріпецького,  «Дорогами  Другої  Світової  війни»  В. Вериги,

«Рейди  УПА  теренами  Чехо-Словаччини»  В. В'ятровича,  «Степан  Бандера:

людина і міф» Г. Гордасевич, «Історія УПА» Ю. Киричука, «Нарис історії ОУН
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та  Українська  Повстаньська  Армія  1942-1952»  П. Мірчука,  «УПА  й  дивізія

«Галичина»:  факти  й  фантазія»  В. Сірського,  «Пам’ятаймо  про  Винницю»

А. Драгана,  «Євреї  на  Україні»  М. Шестопала,  «Українство  в  Росії  (кінець

XVIIІ-ХІХ  ст.)»  В. Дорошенка,  «Подорож  Гійома  Левассера  де  Боллана»,  а

також допоміжні матеріали: 7 кляса – «Княжа доба», 8 кляса – «Козацька доба»,

9  кляса  –  «Нова  доба».  Ресурси  з  географії:  «Фізична  географія  України»,

«Економічна та соціальна географія України», «Політична географія України»,

«Дослідження території України» Масляка;

-  з  української  культури:  «Українська  культура» –  лекції  за  редакцією

Д. Антоновича,  «Історія  української  культури»  за  заг. ред.  І. Крип’якевича,

«Історія  української  культури  –  Київська  Русь»  (Київ,  2001),  «Історія

української культури – (ХІІ-  перша половина  XVII ст.)» – Київ,  2001, «Діячі

української культури – жертви більшовицького терору (1920-1940)» В. Петрова.

Окремо  виділяється  матеріал  з  теми  «Голодомор»  –  Holodomor –  Famine

Genocide in Ukraine 1932-1933 (PP),  HOLODOMOR-P.P.ADDENDUM; та тема

«Українці у світі» (Oakville Ridna Shkola, 2018). 

Проаналізувавши зміст навчально-методичних ресурсів з українознавчих

дисциплін, можна зробити висновок, що добір навчальних видань у «рідних»

школах залежить від спрямованості організацій, які брали участь у створенні

цих освітніх закладів. 

Важливими  ресурсами  українознавчої  освіти  з  1970-х рр.  до  сьогодні

залишаються  періодичні  видання,  до  яких  додалися  радіо  і  телебачення.

Українську періодику, яка широким тиражем виходила друком в усіх великих

містах  Канади  і  сприяла  підтримці  національної  ідентичності  української

громади в Канаді, в останні чотири десятиліття потіснили спочатку українське

радіо і телебачення, а потім інтернет-ресурси. Наразі відомі такі засоби масової

інформації українських канадців, як Українське радіо в Канаді, що продукують

програми:  Українська  радіопрограма  «Українська  година»  (Оттава),  «Звуки

України» (Віндзор), «World FM» Українська програма (Едмонтон), «Українська
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радіо  година»  (Едмонтон),  Радіопрограма  «Український  час»  (Монреаль),

Українська радіопрограма «Наш голос» (Ванкувер). Оскільки Торонто є одним

із важливих наукових центрів української діаспори, популярними українськими

радіопрограмами в цьому місті є «Holy Way», «Meest Radio», «Song of Ukraine»

і «Prometeus» (виходять з 1962 р.),  які  містять щоденні коментарі з України,

програми про українську історію і культуру, і такі програми телебачення, як

«Контакт» і «Світогляд» (Лазебник та ін.., 1991).

З-поміж  найвідоміших  видань  –  газети  «Українські  новини»,  «Новий

шлях» (The New Pathway, найстаріша українська газета у Канаді, що видається

в Торонто з 1930 р., орган Українського національного об’єднання Канади, що

звітує  про  діяльність  цієї  організації  та  інші  українські  справи  в  Канаді  та

друкує матеріали з політичної, культурної та історичної тематики); тижневик

«Гомін України» (Ukrainian Echo), журнал (Торонто), який складається з таких

тематичних  розділів,  як  література,  мистецтво,  наука  і  освіта,  жіночий  рух,

молодь,  релігія,  бізнес,  спорт.  «Журнал  українських  студій»,  заснований  у

1976 р., безперечно, є одним із провідних у галузі українознавства (на 2015 р. –

вже понад 40 випусків та понад 60 дослідницьких звітів) (Journal of Ukrainian

Studies,  2015). Надаючи  багато  інформації  через  Інтернет,  журнал  сприяє

обміну  досвідом  та  поширенню  наукових  досліджень  через  участь  у

різноманітних  конференціях  та  семінарах.  Переважно  вміщуючи  матеріали

досліджень з історичної, культурологічної проблематики, на сторінках журналу

значна  частина  статей  присвячена  висвітленню  найсучасніших  методів

викладання  українознавчих  дисциплін,  зокрема  української  мови.  «Бюлетень

КІУСу»  надає  українській  спільноті  інформацію  про  діяльність  Інституту,

лекції,  лекційно-практичні  курси  та  нові  навчально-методичні  видання.

Важливу роль відіграє «КІУС Прес» (CIUS Press),  яке є провідним видавцем

наукових  книг  про  Україну  та  українців  у  Канаді.  Важливим  джерелом

професійного  вдосконалення  для  українських  канадських  учителів  є  також

педагогічна  канадська  періодика  англійською  мовою:  «Canadian Journal of
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Education», «Canadian Studies», «Canadian Journal of Educational Administration

and Policy», «Journal of Education Policy», «Journal of Teacher Education» тощо.

Необхідно  зауважити,  що  громадські  діячі,  педагоги  у  зв’язку  з

активізацією  використання  мережевих  ресурсів,  створення  віртуальних

навчальних  баз  усвідомлювали  необхідність  заснування  електронних

періодичних видань або створення їх паралельно до друкованих варіантів. Так,

у  звіті  Світового  Конгресу  Українців  2010 р.  у  розділі  СКВОР  йдеться  про

важливість «виготовлення та розповсюдження матеріалів до тем, визначених як

пріоритетні учителями діаспори» та велику роль її друкованого органу журналу

«Відгукніться», який було використано «для втримання зв’язку між школами та

учителями діаспори» і якого «з 1989 по 2006 роки вийшло 20 (номерів)» (World

Congress of Ukrainians,  2010,  с. 107).  У  своєму  друкованому  варіанті  «він

розсилався до всіх країн, де діяли україномовні школи; підтримував контакт з

різними  куточками  світу;  у  ньому  містилися  вісті  про  роботу  СКВОР,

інформація  про  школи,  статті  про  навчання  та  шкільну  проблематику,

навчальні  матеріали»  (с. 107).  Через  значні  витрати  на  видання  та  розсилку

було  запропоновано  перехід  на  електронний  варіант  «Відгукніться»  – зміну

формату (е-вісник), в якому подаватимуться найновіші матеріали на сторінці

СКВОР  всесвітньої  інформаційної  мережі  .  На  мережевій  сторінці  СКВОР

сьогодні  подаються  матеріали  до  таких  тем:  «Використання  комп’ютера  в

навчанні», «Шкільна бібліотека» тощо. Одночасно через журнал «Відгукніться»

та  мережеву  сторінку  СКВОР  поширюється  інформація  про  найновіші

навчальні матеріали, підручники, книжки для дітей, які друкувалися світі та які

відповідали потребам шкіл діаспори» (с. 107).

Т. Білущак,  А. Пелещишин  та  С. Альбота  в  колективній  монографії

«Україна – Канада: сучасні наукові студії» (Bilushchak, Peleshchychyn & Albota,

2018)  систематизували  електронні  інформаційні  джерела  з  українознавчої

освіти,  які  допомагають  вивченню  історичної  та  культурної  спадщини  в

українській діаспорі Канади, на шість основних груп: 1) архівні, бібліотечні та
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музейні  ресурси;  2) веб-сайти  найважливіших  дослідницьких  українознавчих

інституцій;  3) це  величезний  масив  інформаціїї,  який  надається  численними

віртуальними  спільнотами  та  соціальними  мережами  в  Інтернеті;  4) веб-

енциклопедії та веб-портали; 5)інтернет-версії електронних медіа; шоста група

надає нам базу бібліографічних та оглядових даних (p. 15). автори акцентують

увагу  на  таких  важливих  ресурсах,  як  інтерактивна  Internet  Encyclopedia of

Ukraine,  яку  складають  і  постійно  оновлюють  учені  Канадського  інституту

дослідження України Альбертського університету. Це один із найважливіших

англомовних  інформаційних  ресурсів  з  різних  проблем  соціального,

економічного та культурного розвитку України і світового українства (Internet

Encyclopedia of Ukraine,  2018).  Електронною  бібліотекою,  яка  має  назву

«Diasporiana», як зазначають дослідники, ми зобов’язані О. Богуславському із

Класичного приватного університету м. Запоріжжя та добровільній підтримці

цього  проекту  іншими  зацікавленими  українознавцями  з  усього  світу,  які

постійно  поповнюють  її  колекцію  відцифрованими  виданнями,  збереженими

українською,  особливо  канадською,  діаспорою,  яких  не  мають  вітчизняні

бібліотеки та архіви (E-library «Diasporiana», 2018). 

Отже, можна стверджувати, що розвиток навчально-методичних ресурсів

з  українознавчої  освіти  в  Канаді  характеризується  високим  ступенем

узагальненості  надбань громадських діячів,  освітян з  урахуванням тенденцій

певного періоду. Зокрема вагомою тенденцією удосконалення ресурсної бази є

використання інформаційно-комунікативних, мережевих технологій. Однак на

сьогодні канадські колеги акцентують увагу на необхідності участі вітчизняних

освітян-українознавців для удосконалення і збагачення цих ресурсів. Так, про

це  йшлося  на  Виховно-освітній  раді  Світового  конгресу  українців  для  всієї

діаспори у 2010 р.: «Для наповнення шкіл різним матеріалом для різних потреб

різних учнів потрібна підтримка Міністерства освіти і науки, а саме – регулярне

постачання  книжок,  приладів  та  навчальних  матеріалів,  географічних  карт,

державної  символіки,  оснащення  навчальних  приміщень  для  доповняльних
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шкіл діаспори,  а  також для українських класів загальноосвітніх шкіл (World

Congress of Ukrainians,  Report, 2010, с. 110). Необхідність пожвавлення обміну

досвідом  як  учителів,  так  і  адміністраторів,  розроблення  нових  методик

викладання українознавчих дисциплін за межами України призвела до окремих

результатів  співробітництва  між  нашими  двома  країнами.  Так,  викладачі

Львівської політехніки на Всеканадській вчительській конференції 2014 р., яка

проходила  в  м. Едмонтоні,  презентували  підручник  «Крок»,  створили  нові

змістові модулі для вивчення мови та розвитку усного мовлення, які успішно

проходять апробацію в українських школах м. Торонто (Shkola.ca –  Urkrainian

Schooling in Canada, 2016). 

Таким чином,  у напрямі  створення і  збагачення  навчально-методичних

ресурсів  з  проблем українознавчої  освіти в Канаді  спостерігаємо багаторічні

традиції видання періодичних видань, створення інституалізованих ресурсних

центрів,  розвиток  університетських  ресурсних  осередків,  інтенсифікацію

заснування  електронних  ресурсів,  популяризацію  українознавчих  ресурсних

баз,  залучення  до  процесу  удосконалення  методичної  роботи  з  викладання

українознавчих дисциплін в Канаді українських освітян, науковців тощо. 

2.4.  Досвід  українських  канадських  педагогів  у  розвитку

українознавчої освіти у шкільництві Канади

В  історії  становлення  українознавчої  освіти  у  двомовних  і  «рідних»

школах  Канади  упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  початку  ХХІ ст.  вагомим

чинником її  поступу є  діяльність  канадських українців –  освітян,  науковців,

громадських  діячів,  чиї  ідеї  заклали  підґрунтя  теорії  і  практики  вивчення

українознавчих  дисциплін  у  канадському  шкільництві,  сприяла  створенню

неформальних  українознавчих  осередків.  Варто  зауважити,  що  особливо  у

результаті другої (у період між двома світовими війнами) і третьої (з 1945 р. –

до кінця 80-х рр. ХХ ст.) хвилі еміграції діаспору Канади поповнили талановиті
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науковці, педагоги, історики, діячі мистецтв та інші представники інтелігенції.

Водночас  у  Канаді  значний  внесок  у  розвиток  українознавчої  освіти

здійснювали українознавці, які є нащадками етнічних українців, впливаючи на

освітньо-культурний та соціально-економічний поступ обох країн. 

Одним із найвидатніших українознавців,  який є автором низки праць з

проблем української мови та інших українознавчих наук, через посередництво

яких виховалися покоління національно свідомих українців, був  Митрополит

Іларіон  (Огієнко  Іван) (1882–1972),  який  залишається  авторитетом  для

українознавців  усього  світу.  Ідеї  І. Огієнка  щодо  збереження  і  розвитку

української  мови  в  українському  зарубіжжі,  зокрема  в  Канаді,  історії

української мови, літератури, культури і релігії протягом десятиліть відіграють

важливу  роль  і  для  розвитку  шкільної  українознавчої  освіти,  особливо  його

підручники  та  дослідження  з  літературної  української  мови,  якими  досі

користуються в «рідних» школах. 

Фундаментальною  є  діяльність  такої  енциклопедичної  особистості,  як

Рудницький Ярослав-Богдан (1910–1995) – лінгвіста, лексикографа, педагога,

фольклориста,  бібліографа,  мовознавця,  літературознавця,  письменника,

публіциста,  громадського  діяча.  Один  із  майбутніх  засновників  канадської

політики  багатокультурності,  організатор  української  науки  в  Канаді  був

першим головою департаменту слов’янських студій в Університеті Манітоби, у

якому  розпочалося  вивчення  українознавчих  предметів (1949–1964),

співзасновником УВАН в Канаді (1949), секретарем, потім президентом УВАН

у Вінніпезі (1955–1970), членом Канадської Королівської Комісії з двомовності

та  двокультурності  Канади  (1963–1971),  працював  у  Національному  Архіві

Канади.  Я. Рудницький  досліджував  український  фольклор  цієї  країни:  він

збирав  фольклорні  тексти  насамперед  у  західній  частині  Канади.

(Нагачевський, 2010, с. 296).

Студіювання бібліографічних, довідникових видань дозволило з’ясувати,

що Я. Рудницький видавав в рамках УВАН серії «Славістика» (1949–1973), до
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якої  увійшло  100  видань,  «Ономастика»  (1951–1975),  «Слово  на  сторожі»,

«Рудницькіяна» (українською та англійською мовами),  «Україніка в Канаді»,

продовжив видання «Літопису УВАН» тощо. Учений організував і  очолював

Українську  Могилянсько-Мазепинську  академію  наук  (1978–1992).  Після

відновлення Києво-Могилянської академії в Києві надав їй грошову допомогу,

передав  архів,  видання  і  майно  УММАН.  Брав  участь  у  створенні  Центру

українознавства в університеті Макворі в Австралії (1984). Був членом уряду в

«екзилі»,  активним діячем Державного центру УНР в еміграції,  головою РМ

УНР на  еміграції  (1980–1989).  Автор  більше 2000  публікацій  (майже 3000),

основною  з  яких  є  «An  Etymological  Dictionary  of  the  Ukrainian  Language»

(«Етимологічний  словник  української  мови»  у  2-х  томах),  над  яким  він

працював майже 40 років. Серед його праць – «Українська мова та її говори»

(1937), «Український правопис» (1942), «Українсько-німецький словник (1943;

у  співавт.;  2-ге  вид.,  1983),  «Нарис  української  діалектології»  (1946),

«Славістика в Канаді в 1950 р.» (1950), «Канадійські місцеві назви українського

походження» (1951), «Слово і назва «Україна» (1951), «Українські бібліотеки в

Канаді»  (1954),  «Бібліотека  читальні  «Просвіти»  у  Вінніпегу»  (1956),

«Шевченкіяна на Заході: Перше видання Шевченка на Заході з нагоди сторіччя:

1854 – 1959» (1959), «Бібліотека товариства «Просвіта» в Порт Артурі» (1961),

«Географічні  назви  Бойківщини»  (1962)  та  ін.  (Славутич,  1992,  с. 200-202.;

Енциклопедія історії України, 2012; Просалова, 2012, с. 396-397). Для розвитку

українознавства у шкільництві Канади насамперед має значення внесок ученого

у  розвиток  політики  багатокультурності,  яка  уможливила  і  прискорила  цей

процес,  а  також  словникова  робота  та  громадська  діяльність  у  сфері

українознавчої освіти.

Поступу українознавчої  освіти у двомовних і  «рідних» школах Канади

сприяла  діяльність  канадських  педагогів,  які  безпосередньо  опікувались

вивченням  українознавчих  дисциплін  у  шкільництві  країни.  Так,  педагог,

письменник,  диригент  хорів,  журналіст,  громадський  і  культурний  діяч,
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фундатор українсько-канадських товариств,  Боднарчук  Іван (справжнє ім’я і

прізвище – Іван Чабанрук) (1910–1990) у 1948 р. емігрував до Канади, де одразу

ж  зайнявся  практичною  педагогічною  діяльністю  у  «рідних»  школах  та  на

курсах українознавства у Саскатуні та Кенорі, працював в Інституті Св. Петра

Могили. З 1956 р. переїхав у Торонто, де був директором української школи

імені  М. Грушевського  (1969 – 1986)  та  заснував  журнал  для  молоді

«Сумківець». Під його редакцією студенти видавали такі журнали, як  «Тихий

яр»,  «На  оселі»,  «Ватра».  С. Романюк  відзначає,  що «збагачений  досвідом

культурно-просвітницької і  вчительської праці в Україні, він з початку 1950-

х рр.  активно  включився  у  формування  системи українського шкільництва в

Канаді» (Романюк, 2001, с. 9). 

Вагомим  напрямом  його  професійної  діяльності  стала  участь  у

підвищенні  кваліфікації  вчителів,  зокрема  викладав  на  літніх  курсах  для

вчителів  українознавчих  дисциплін,  які  заснував  у  1958 р.,  був  одним  із

директорів  курсів  українознавства  (1958–1969),  шкільним  інспектором,

організатором і  дорадником українського шкільництва в Канаді  (1969–1985).

Продовжував  займатися  культурно-просвітницькою  діяльністю  як  диригент

хорів рідних шкіл і товариства «Просвіта», керував літературно-драматичними

гуртками, брав участь в організації масових мистецьких заходів, був головою

літературно-мистецького товариства  «Козуб». І. Бондарчук працював у таких

громадських  етнічних  організаціях,  як:  «Просвіта»,  Об’єднання  українських

письменників  «Слово», Організація працівників літератури для дітей і молоді

імені Л. Глібова (ОДПЛМ), Союз Українців Самостійників, Конгрес Українців

Канади;  був  членом  Світової  Координаційної  Виховно-Освітньої  Ради  при

Світовому Конгресі Вільних Українців. 

С. Романюк зауважила, що «важливим вкладом І. Боднарчука у розвиток

української  педагогіки  стали  його  оригінальні  підручники  для  рідномовних

шкіл,  написані  на  національній  духовній  основі,  з  урахуванням  найновіших

досягнень дидактики, досвіду педагогів української діаспори» (Романюк, 2001,
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с. 14).  Він  став  автором  унікальних  видань  для  «рідних»  шкіл: читанки

«Ластівка» (читанка  1  для  2  класу  «рідної»  школи)  –  перша  книжка  після

букваря; читанка 2 («Ромашка») – підручник для дітей третього року навчання

(1974),  «Соняшник»  (читанка  3  для  учнів  «рідних»  шкіл  четвертого  року

навчання) (1975), «Ватра» (читанка для учнів 5-6 класів), які витримали по три-

чотири видання і навіть перевидаються в Україні (Читанка 1. – Дрогобич, 1993)

У середині 70-х рр. ХХ ст. ці навчальні видання були рекомендовані Світовою

Координаційною Виховно-Освітньою Радою для використання у всіх «рідних»

школах західної української діаспори. 

Внесок  І. Боднарчука  у розвиток  системи  українського  шкільництва  в

Канаді  від  дитячих  садочків  до  університетів  охоплює  усі  сфери  його

діяльності, як освітньої (викладання у школі, підручники тощо) так і виховної

(літературно-мистецька діяльність), а його роль практичної діяльності вченого в

організації шкільної системи українознавчої освіти важко переоцінити.

Подвижниками  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади  разом  із

І. Боднарчуком були такі талановиті педагоги-однодумці, як Борислав Білаш,

Горохович Антоніна, Копач Олександра та ін., чия просвітницька, педагогічна

діяльність  сприяла  утвердженню  принципів  культуровідповідності  і

полікультурності  в  канадському  освітньому  середовищі  зокрема  і  в  період

перетворення української «рідної» мови у «спадщинну».

Педагог,  письменниця,  редактор  українських  журналів  для  канадської

молоді  Горохович Антоніна Тихонівна (1913–1997) до Канади емігрувала в

1949 р.,  виконувала  обов’язки  крайової  комендантки  пластунок  (1953–1959).

Багато років працювала вчителем у «рідній» школі, на курсах українознавства у

м. Торонто,  редактором  журналів  «Готуйсь»,  «Пластовий  шлях».  В

Оттавському  університеті  навчалася  на  славістичному  відділенні,  вивчала

українську літературу, отримала магістерський диплом (1964 р.). Була членом

Об’єднання українських педагогів Канади, Союзу українок Канади, Об’єднання

українських  письменників  «Слово»,  Об’єднання  працівників  дитячої
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літератури. А. Горохович – автор праць «Батьки і діти» (1965), «Поетика Лесі

Українки та її афоризми» (1980), «Людина в літературі Руси-України» (1983),

«Від розстріляного до замученого відродження» (1988) та ін. (Просалова, 2012,

с. 110). Педагог особливу увагу приділяла національному вихованню, особливо

родинному як найважливішій ланці у збереженні національної самосвідомості і

рідної  мови.  Вона  вважала,  що  для  збереження  української  мови  як  рідної

завданням батьків є навчити дитину спочатку української мови або одночасно з

англійською,  підкреслювала  роль  систематичного  слухання  та  читання

українською мовою для її розвитку (Горохович, 1990, с. 11-12). 

Науковець-літературознавець,  письменниця,  поет,  публіцист,

громадський  діяч,  педагог  за  покликанням,  засновниця  перших  курсів

українознавства  в  діаспорі  Копач Олександра (Яворська) (1913–1998)  до

Канади емігрували в 1948 р.  У м. Торонто 1951 р. О. Копач заснувала першу

середню  українську  школу  на  Північноамериканському  континенті  –  Курси

українознавства  імені  Г. Сковороди,  на  яких  працювала  упродовж  28  років.

Тривалий період вона брала участь у виданні журналу для української молоді

«Проблиски», очолювала Комітет українознавства в Управі НТШ Канади, була

членом  і  головою  Об’єднання  українських  письменників  «Слово»,  членом

ОПЛДМ,  Асоціації  діячів  української  культури,  Шкільної  ради  КУК  (відділ

Торонто),  Ліги  українських  католицьких  жінок  Канади,  Асоціації  славістів

Канади,  дійсним  членом  Наукового  Товариства  ім. Шевченка  (з  1975 р.).

О. Копач  належала  до  високоосвічених  жінок  Канади,  є  автором  численних

дослідницьких  статей  з  історії  і  літератури,  монографій,  рецензій  та  інших

наукових  праць.  Серед  її  творчого  доробку  –  «Неповторні  дні»  (1960),

«Наталена  Королева»  (1962),  «Хрестоматія  нової  української  літератури»

(редактор,  1970),  «Мовостиль  Ольги  Кобилянської»  (1972),  «Нові  обрії

стародавньої України» (1980), «Жертва Іфігенії» (1981), «Богатирі стародавньої

України»  (1982),  «Богатирі»  (1984),  «Хлопчик  з  казки»  (1986),  «Мініятюри»

(1988), «Улас Самчук – літописець ХХ століття» (1991) та ін. (Просалова, 2012,
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с. 233-234).  Засновник  першої  середньої  української  школи  на

Північноамериканському континенті,  О. Копач своєю практичною діяльністю

сприяла  розвитку  системи  українознавчої  освіти  в  Канаді  від  дошкілля  до

старших класів, на власному прикладі показуючи, що мають і можуть робити

вчені для освіти і виховання майбутніх поколінь.

На  особливу  увагу  в  історії  розвитку  канадського  і  українського

українознавства заслуговує діяльність педагога, ученого-історика, який відомий

документованим  аналізом  культурно-освітнього  життя  української  діаспори,

біобібліографічними  дослідженнями,  Марунчака Михайла  Григоровича

(1914–2004).  Дослідник  історії  української  еміграції  в  Канаді,  бібліограф,

редактор, громадський діяч, голова Ліги українських політв’язнів переїхав до

Канади  у  1948 р.  У  Манітобському  університеті  отримав  ступінь  бакалавра

(1955), працював в українських «Просвітах» та «рідних» школах у Вінніпезі,

потім став доктором права, професором права і суспільних наук Українського

католицького університету в Римі (Італія). З 1961 р. – дійсний член Наукового

товариства імені Шевченка та Української Вільної Академії наук. Громадська

діяльність М. Марунчака свідчить про його активну професійну позицію щодо

розвитку українознавчої освіти та наукової думки: Президент УВАН у Канаді

(1983 – 1986),  активний член Комітету українців Канади,  Світового конгресу

вільних українців (особливо у складі керівних органів),  голова Світової  ліги

українських  політв’язнів  (з  1985 р.),  співзасновник  «Заповідника-інституту

Маркіяна  Шашкевича»,  науковий  секретар  (1962 – 1979)  і  його  голова  (з

1979 р.).  Плідною  була  видавнича  діяльність  освітянина:  видавав  журнал

«Шашкевичіана»,  крім  того  його  редагував  (1982 – 1986),  був  редактором

історико-меморіального збірника «Городенщина» (1978, 2002), бюлетенів Ліги

українських  політв’язнів,  спонсором  і  почесним  редактором  альманаху

«Ямгорів»  (Городенка,  з  1991 р.).  Після  здобуття  Україною  незалежності

М. Марунчак  сприяв  налагодженню  професійної  співпраці  українських  і

канадських українців.  Так,  у  1991 р.  він став почесним учасником відкриття
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пам’ятника М. Шашкевичу, урочистостей у Львові з нагоди 150-річчя «Русалки

Дністрової»,  Шашкевичівських  читань,  ініціював  і  допомагав  професійно  і

матеріально  співпраці  Інституту-заповідника  М. Шашкевича  в  Канаді  з

Інститутом  українознавства  імені  І. Крип'якевича  НАН  України  (м. Львів)  і

Шашкевичівською комісією у справі продовження видання «Шашкевичіани» в

Україні. З-поміж авторського наробку (понад 400 праць) вирізняються роботи,

присвячені  проблемам  історії  українців  в  зарубіжжі,  персонології

українознавчої  думки,  становленню  українознавчих  осередків:  «Маркіян

Шашкевич  на  тлі  доби»  (1962),  «Система  німецьких концтаборів  і  політика

винищування в Україні» (1963), «Студії до історії українців Канади» (тт. 1-5,

1964–1980),  «Змагання  за  незалежність  Української  Церкви  в  Канаді:  Роль

катедри  св. Володимира  і  Ольги  у  Вінніпезі»  (1967),  «Історія  українців

Канади»,  тт. 1-2.  (1968–1974;  друге  видання  –  1991),  «Українці  в  Румунії,

Чехословаччині,  Польщі,  Югославії»  (1968),  «The  Ukrainian  Canadians»

(«Українські  канадці:  Історія»)  (1970),  «Українці  в  СРСР  поза  кордонами

УРСР» (1974), «Коли народжувалась Канадська Україна» (1977), «Метрополит

Андрій Шептицький на Заході: 1920–1923» (1981), «Сорок років праці Комітету

українців  Канади:  1940–1980»  (1981),  «Дві  декади  зусиль  і  жертв»  (1982),

«Нація в боротьбі за своє існування 1932 і 1933 в Україні і діаспорі» (1985),

«Біографічний  довідник  до  історії  українців  Канади»  (1986)  та  ін.

(Енциклопедія історії України, 2009). Оскільки М. Марунчак був талановитим

педагогом,  у його працях,  присвячених історії  українців у Канаді,  величезна

увага приділяється розвитку україномовної та українознавчої освіти, особливо

на шкільному рівні. Його дослідження є невичерпним фактологічним джерелом

про культурно-освітнє середовище українських канадців, а також діаспор інших

країн  як  для  вчених,  так  і  для  пересічних  громадян,  які  цікавляться

досягненнями українознавчої думки в Канаді.

Унікальна постать – учитель учителів, який працював педагогом усе своє

життя,  починаючи  з  16-річного  віку,  –  це  Яр  Славутич  (справжнє  ім’я
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Григорій  Михайлович  Жученко,  1918–2011 рр.).  Педагог,  мовознавець,

літературознавець, поет, публіцист, перекладач, методист, редактор, видавець,

меценат емігрував у кінці 1944 р., перебував у таборах для переміщених осіб, де

викладав  українську  мову  для  дітей  у  притаборових  школах,  був  одним  із

організаторів «Мистецького Українського Руху» (МУР) і секретарем правління.

Навчався  як  вільний  слухач  у  тоді  відновленому  Українському  Вільному

Університеті (Авсбург, 1945–1946). Одночасно працював у редакціях журналів

«Заграва»,  «Арка».  У  1949 р.  Я. Славутич  емігрував  до  США,  де  в

м. Філадельфія вдень працював у палітурні, а ввечері та по суботах викладав в

українській  школі  при  клубі.  Завдяки  самостійній  підготовці  вступив  до

аспірантури  Пенсильванського  університету  (1953–1955),  де  здобув  ступінь

магістра  (1954),  захистив  докторську  дисертацію  за  темою  «The  Poetry  of

Mykhailo Orest and its Background» («Поезія Михайла Ореста та її надбання»)

(1955). Переїхав із Каліфорнії до Канади в 1960 р., де у провінційних школах

Альберти запровадили викладання української мови. Тут він розбудовує курси

української мови і літератури. За 23 роки роботи в Альбертському університеті

до виходу на пенсію в 1983 р. професор (з 1960 р.) випустив багато бакалаврів і

близько десяти магістрів, які тепер також викладають славістичні предмети або

працюють учителями. З першого року своєї  роботи в цьому університеті  він

також  викладав  українську  літературу  на  вечірніх  курсах.  Після  виходу  на

пенсію  у  віці  65 років,  будучи  професором  слов’янських  мов  і  літератур,

отримавши звання «заслуженого професора» (емерітус), педагог ще протягом

шести  років  навчав  дорослих  на  вечірніх  курсах  при  школі  Св. Мартина,  у

«сепаратній системі» (під патронатом Ліги українських канадських жінок). Діяч

відомий також як  упорядник  і  видавець  альманаху «Північне  сяйво»  (1964–

1971), «Західноканадського збірника», «Антології української поезії в Канаді»

(1975)  та  ін.,  головний  редактор  часопису  «Slavs  in  Canada»  («Слов’яни  в

Канаді»)  та  ін.  Обирався  президентом  Канадського  інституту  назвознавства

(1976). Відомий організатор освіти і науки в Канаді, він заснував у м. Едмонтон
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українську друкарню «Славута», у якій протягом 35 років видав близько сотні

книжок  українською,  англійською,  французькою,  польською  та  білоруською

мовами.  Фонд Яра  Славутич,  створений задля  допомоги українським діячам

науки і культури та видання літератури, діє з 1990 р. З цього ж року вчений

почав  відвідувати  Україну,  побував  у  сотні  сіл  і  міст.  Науково-практична

конференція, присвячена його творчості, відбулася 1997 р. у Тернопільському

педагогічному інституті. У 1998 р. вийшов перший підручник Яра Славутича на

батьківщині – «Українські розмови». Дійсний член Наукового товариства імені

Шевченка,  Української  Вільної  Академії  наук  (президент  її  канадського

відділення  протягом  20  років),  Української  Могилянсько-Мазепинської

академії, член Спілки письменників України, Я. Славутич є автором численних

літературних і  наукових праць, понад 50 книжок різної проблематики, серед

яких «Українська поезія в Канаді» (1976), «Анотована бібліографія української

літератури в Канаді: Канадські книжкові видання 1908 – 1988» (1987), «У вирі

багатокультурності.  Спогади  учасника»  (1988),  «Українська  література  в

Канаді: Вибрані дослідження, статті й рецензії» (1992) та ін.

Я. Славутич був одним із прихильників і  поширювачів зорово-слухової

методики  викладання  української  мови,  автором  педагогічних  і  навчально-

методичних праць, 8 підручників з української мови для іноземних студентів:

«Conversational  Ukrainian»  («Розмовна  українська  мова»)  (1959),  «Ukrainian

Pictures»  («Українська  мова  в  картинках»),  «Ukrainian  for  Beginners»

(«Українська  мова  для  початківців»)  (1962),  «Standard  Ukrainian  Grammar»

(«Нормативна українська граматика»), «An Introduction to Ukrainian» («Вступ до

української  мови»)  (1962),  «Ukrainian  for  Children»  («Українська  мова  для

дітей») (з 1962 до 1993 р. видавався вісім разів), «Ukrainian by the Audio-Visual

Method»  («Українська  мова  за  зорово-слуховою  методикою»)  (1968),

«Українські розмови» (1998). (Волинський, 1994; Енциклопедія історії України,

2012; Просалова, 2012, с. 410-412; Славутич, 1992, с. 80-82). Педагог-практик,

методист, видавець, популяризатор українознавства Яр Славутич прислужився
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українському шкільництву Канади та інших країн, охопивши широкі сфери цієї

діяльності  та  виховавши  плеяду  учителів-українознавців  Канади,  які

продовжують важливу справу виховання нових поколінь етнічних українців.

Серед  українознавців,  які  приділяли  особливу  увагу  проблемам

національного  виховання  дітей,  вирізняється  постать  Лесі  Бризгун-Шанти

(1920 – 2011 рр.)  –  письменниці,  мистецтвознавця,  художника,  члена  Спілки

письменників України у 1948 р. переїхала до Канади, мешкала в Гамільтоні, а

потім  у  Торонто.  Спочатку  навчалася  на  курсах  дитячої  творчості  при

Університеті Реєрсон та Джордж Браун Коледжі у Торонтському університеті,

викладала фізичне виховання в жіночій організації «Молоді жінки Канади», а

потім  працювала  вчителем  у  середніх  школах  м. Торонто,  Після  закінчення

бібліотекарських  курсів  при  Торонтському  університеті  обіймала  посаду

бібліотекаря. У вільний час брала активну участь у роботі «Пласту», літнього

табору, очолювала гуртки. Протягом багатьох років була комендантом дівочих

літніх  таборів  УНО поблизу  Торонто,  організовувала  свої  власні  літні  денні

табори і керувала власною школою ритмічної гімнастики. Багато перекладала з

англійської  та  французької  мов,  викладала  на  курсах  українознавства,

регулярно  друкувалась  в  українських  дитячих  журналах  США  та  Канади,  у

жіночих виданнях. Протягом багатьох років була секретарем ради Об’єднання

працівників  літератури  для  дітей  і  молоді  ім. Леоніда  Глібова,  Братства

Карпатських  січовиків,  Учительського  товариства,  Об’єднання  українських

письменників  «Слово»  та  жіночих  організацій.  Після  виходу  на  заслужений

відпочинок  (емеритуру)  займалася  написанням  та  виданням  українських

дитячих книжок у Канаді й Україні. Л. Бризгун-Шанта – автор багатьох книжок

для дітей: «Родина бобрів» (1984, 1992), «Родина Кочуровських» (1987), «Моя

таємниця»  (1988),  «Мандрівка  курчатка-жовтенятка»  (1989),  «Курчатко-

жовтенятко вчиться рідної мови» (1993), «Слава курчатку-жовтенятку» (1990),

«На  хуторі  дядька  Марка»  (1990),  «Галло!  Галло!  Галло!  Отож  слухайте»

(1992),  «Родина  Вивірковських»  (1997),  «Родина  Ведмедів»  (1998);  повісті
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«Чорні хмари над золотистим полем» (2005); збірки казок і оповідань «Золотий

горішок» (1997). Твори Л. Бризгун-Шанти є невід’ємною частиною дошкільної

та шкільної українознавчих програм, навчально-методичних видань у Канаді –

від  абеток  і  читанок  до  літературних  христоматій.  Вона  одна  із  перших

погодилася безкоштовно ділитися свом учительським досвідом і надбаннями з

усіма вчителями світової українознавчої освіти після заклику СКВОР у 2010 р.

(World Ukrainian Congress Report, 2010).

В історії розвитку славістичної, українознавчої науки й освіти відомим є

ім’я Войчишин Юлії Михайлівни (1929 р.)  –  літературознавця,  викладача,

громадського  діяча.  У  Канаді  мешкає  з  1948 р.,  а  громадянство  отримала  в

1956 р.  Майбутній  педагог-дослідник  вивчала  славістику  в  Оттавському

університеті, працювала вчителем (з 1970 р.) та асистентом кафедри славістики

в  цьому  ж  університеті  (1975–1982).  Була  вчителем  і  директором  суботніх

курсів  українознавства  (1969–1984),  фахівцем  зі  слов’янських  мов  відділу

багатомовності книгослужби Національної бібліотеки Канади (1980–1994). Як

активний  громадський  діяч,  була  головою  таких  організацій,  як  «Пласт»

(Пластова  станиця)  (1971–1979),  Комітет  Українців  Канади  (1973–1975),

пізніше  – заступником  голови,  очолювала  Крайову  Пластову  раду  Канади

(1987–1991),  відділ  Канадського  товариства  прихильників  Руху,  одним  із

засновників якого була, упродовж 1990–1996 рр. в Оттаві. З 1997 р. обіймала

посаду  заступника  голови  Оттавського  відділу  Канадського  товариства

приятелів  України,  відповідала  за  Канадський  фонд «Дітям  Чорнобиля».  Як

науковець,  вона  досліджувала  творчість  Івана  Багряного  («Іван  Багряний.

Літературно-біографічна студія», 1968), Євгена Маланюка («...Ярий крик і біль

тужавий...»:  поетична  особистість  Євгена  Маланюка»,  1993).  Ю. Войчишин

захистила  у  1982 р.  дисертацію із  славістики,  з  1985 р.  –  член-кореспондент

НТШ у Канаді.  Будучи активним громадським діячем та одночасно вчителем-

практиком,  Ю. Войчишин реалізує  завдання,  які  світовий Конгрес  Українців

вважає  дуже  важливими  для  виховання  національної  свідомості  етнічних
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українців, через зв'язок таких молодіжних організацій, як «Пласт», із шкільним

вихованням та освітою.

Боровик  Михайло (1922–1992),  дослідник  історії  і  преси  української

еміграції, громадський і політичний діяч, до Канади переїхав у 1948 р., де був

членом  Спілки  української  молоді  в  Канаді  (1949–1952),  членом  управи

Інституту просвіти в м. Вінніпег (1950–1951). Майбутній просвітник навчався в

Оттавському  університеті  (1955–1959),  де  отримав  ступінь  бакалавра

бібліотечних  наук,  а  в  1960 р.  –  магістра  філософії  в  галузі  славістики

(дипломна  робота  «Українська  преса  у  Східній  Канаді»).  У  1969 р.  в

Українському вільному університеті захистив дисертацію «Українці Канади та

їхня  преса»  і  отримав  ступінь  доктора  філософії.  Подвижник  рідномовної

освіти в Канаді викладав у «рідних» школах, працював у бібліотеці Оттавського

університету,  в  Національному  музеї,  був  секретарем  Комітету  Українців

Канади  в  Оттаві  (1961–1962),  членом  Ліги  визволення  України  і

Антибільшовицького  блоку  народів  та  ін.,  автором  праць:  «Українсько-

канадська  преса  та  її  значення  для  української  меншини  в  Канаді»  (1977),

«Століття українського поселення в Канаді. 1891–1991» (1991) та ін. Ці праці

стали важливим джерелом дослідження українського шкільництва в Канаді та

інших аспектів культурно-освітньої діяльності в діаспорі (Енциклопедія історії

України, 2003). Вивчаючи українську періодику Канади, М. Боровик приділяв

значну увагу розвитку українознавчої  освіти в Канаді,  і  з  його праць можна

дізнатися багато цікавих фактів про неї в історичному аспекті.

Піонером  у  галузі  українсько-канадських  фольклористичних  студій

А. Нагачевський  і  М. Маєрчик  називають  музикознавця  Тетяну  Кошиць

(1892 – 1966),  яка  після  смерті  свого  чоловіка,  відомого  диригента  і

композитора  Олександра  Кошиця  в  1946 р.  оселилась  у  Канаді.  З  1948 р.

«працювала в Осередку Української Культури та Освіти у Вінніпегу» і до своїх

останніх  днів  була  його  директором,  «займалася  професійним  збиранням

народних пісень  і  «залишила  по  собі  архів,  в  якому зібрано  приблизно  200
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пісень різних жанрів з  музичною розшифровкою» (Нагачевський & Маєрчик,

2010,  с. 295-296).  Тетяна  Омелянівна  Кошиць  (уроджена  Георгієвська)  –

етнограф,  педагог,  диригент,  співачка  (сопрано),  музично-громадська  діячка,

народилася  у  Вінниці,  де  закінчила  гімназію.  Навчалася  на  вищих  жіночих

курсах при Київському університеті, вчителювала, починаючи з 1926 р., коли

вони  з  чоловіком  вимушені  були  залишитись  у  США.  В  Канаді  керувала

архівом, бібліотекою і музеєм Осередку. Автор партитур українських народних

і церковних пісень для хорового виконання (Марунчак, 1986, с. 340).

А. Нагачевський і М. Маєрчик вважають, що Роберту Богдану Климашу

(1936 р.н.)  варто  завдячити  за  його  великий  внесок  у  розвиток  української

фольклористики  в  Канаді.  Його  докторська  дисертація  має  назву  «Ukrainian

Folklore in Canada: An Immigrant Complex in Transition» (Український фольклор

в Канаді:  іммігрантські  традиції  в процесі  трансформації)  (А. Нагачевський і

М. Маєрчик,  с. 296).  Роберт  Богдан  Климаш народився  в  1936 р.  у  Торонто,

навчався у Торонтському університеті (російська мова, 1957 р.),  магістерську

роботу зі славістики захищав під керівництвом Я. Рудницького в Університеті

Манітоби (1960), потім навчався у Гарвардському університеті (1960–1962), а

докторський  ступінь  з  фольклористики  отримав  в  Університеті  Індіани  в

1971 р. Тривалий час він був куратором із славістичних та східноєвропейських

програм  у  Канадському  музеї  цивілізації  в  Оттаві,  викладав  у  кількох

Північноамериканських  університетах,  був  виконавчим  директором

Українського культурно-освітнього центру (Вінніпег, 1976–1978), на сьогодні

обіймає посаду професора,  ад’юнкт Центру канадських українських студій в

Університеті Манітоби (Марунчак, 1986, с. 299).

На  початку  1960-х рр.  Р. Климаш  подорожував  Канадою,  записуючи

народні пісні та збираючи інші матеріали про діячів першої хвилі імміграції

українців до Канади. Колишні емігранти дуже похилого віку та їхні нащадки

надали  йому  дуже  багатий  матеріал,  завдяки  якому  він  зумів  відтворити

особливості  української  канадської  народної  культури,  особливо  сільської,
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такою,  яка  вона  була  тоді.  Більшість  із  тих  матеріалів  зараз  зберігаються  в

архівах в Едмонтоні (Альберта) і Вінніпезі (Манітоба) і залишаються цінними

ресурсами  для  сучасних  фольклористів.  «Вперше  університетський  курс  з

українського  фольклору  в  Канаді  був  розроблений  і  прочитаний  в  1976 р.

доктором  Робертом  Богданом  Климашем  в  Колегії  Святого  Андрея

Університету  Манітоби  (Нагачевський & Маєрчик,  2010,  с. 294)»,  а  в 2003 р.

Р. Климаш підготував перший електронний курс із української фольклористики

в Канаді «Ukrainian Canadian Folklore: An Online Course» (Klymasz, 2003).

Відомий  подвижник  українознавчої  освіти  і  науки  в  Канаді,  Наталя

Кононенко,  професор  кафедри  української  етнографії  імені  Петра  та  Доріс

Кулів Університету Альберти, докторський ступінь отримала у Гарвардському

університеті  (слов’янські  та  ближньосхідні  мови,  літератури  і  фольклор).  Її

наукове  дослідження  було  присвячене  Східній  Туреччині.  Н. Кононенко

вивчала  російську  мову  та  слов’янський  фольклор  і,  працюючи  на

славістичному  факультеті  Університету  Вірджинії,  возила  одні  із  перших

студентських груп до СРСР у 70–80-х рр. ХХ ст. У 1987 р. вона стала однією із

перших американських учених, якій дозволили перебувати за межами Москви, і

вона  три  місяці  працювала  у  Києві,  здійснюючи  архівні  дослідження  в

Київському університеті імені Тараса Шевченка та в Академії наук, одним із

результатів  яких  стало  видання  праці  «Українські  менестрелі:  і  сліпі

заспівають» (1998), що свідчить про значний внесок у дослідження кобзарства

ХІХ – ХХ ст.  Після  розпаду  СРСР  Н. Кононенко  досліджувала  фольклор  в

сільських  місцевостях  України,  відвідала  багато  сіл  у  Центральній  Україні,

записавши  більше  200  годин  інтерв’ю.  Результати  цієї  праці  висвітлено  у

статтях,  а визначну базу звукових записів можна знайти на сайті  факультету

мистецтв Університету Альберти (http://www.artsrn.ualberta.ca/UkraineAudio/). У

2004 р.  вчену  запросили  обійняти  посаду  професора  кафедри  української

етнографії, сучасних мов і культурних студій Університету Альберти. У 2007 р.

вона  публікує  підручник  «Слов’янський  фольклор»,  упродовж  п’яти  років
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працює редактором видання «Фольклоріка», журналу Асоціації славістичного

та східноєвропейського фольклору. Цей журнал мав міжнародне визнання і був

важливим інструментом у  відновленні  діалогу  між ученими-фольклористами

колишнього Радянського Союзу та їх колегами на Заході. З моменту переїзду

до  Канади  Н. Кононенко  зосереджується  на  дослідженні  українського

фольклору в Канаді, працює в Казахстані, здійснюючи порівняльні дослідження

з  проблеми  культурної  ідентичності  мігрантів-українців  до  північного

Казахстану. 

Зараз Н. Кононенко працює над двома науковими проектами, один із яких

присвячений  дослідженню  спадщини  візантійських  сакральних  ритуалів  у

степовій  Канаді,  так  званий храмовий проект,  який отримав один із  перших

грантів Кулівського інституту передових досліджень (Kule Institute of Advanced

Study,  2018).  Другий  проект  базується  на  використанні  технологій  в  освіті.

Студенти вивчають фольклор, а потім застосовують свої знання і продовжують

дослідження у повсякденному житті, тобто значна увага приділяється польовим

дослідженням.  Результати  цих  досліджень  розміщено  на  доступних

громадськості  веб-сайтах  Ukraine Alive,  India Alive,  China Alive.  Студенти

старших  курсів  створюють  більш  складні  цифрові  способи  передачі  знань.

Багато  із  цих  сайтів  містять  інтерактивні  компоненти:  ігри,  відео,  3D-

зображення різних культурних об’єктів: будівель, пасхальних писанок тощо. На

одному  з  них  користувачі  також  можуть  давати  переклади  і  транскрипції

українських звукових записів (Nataly Kononenko,  University of Alberta,  Canada,

2018).

Н. Кононенко викладає  фольклор таким чином,  щоб навчити студентів

бачити  мистецтво  у  повсякденному  житті,  а  також  прикладний  фольклор,

навчаючи майбутніх педагогів-дослідників застосувати свої знання з фольклору

у  дослідницькій  роботі,  під  час  викладання  українознавчих  дисциплін,

упроваджувати інтернет-матеріали на уроках. 
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Професор,  мовознавець Богдан  Медвідський  навчався  в  Оттавському

університеті,  докторську дисертацію захистив в Університеті Торонто (1977),

упродовж  трьох  десятиліть  (1972–2002)  викладав  в  Університеті  Альберти.

Будучи  викладачем  лінгвістики  цього  університету,  переорієнтовувався  на

дослідження фольклору (1970),  видав ряд статей з українського фольклору в

Канаді,  уклав  і  реалізував  в  університеті  програму  українського  фольклору,

Так,  у  1977 р.  почав  викладати  студентам  курс  «Вступ  до  українського

фольклору»,  у  якому  центральне  місце  відведено  дослідженню  народних

пісень. Після цього він розробив фольклорні курси, присвячені народній прозі,

святам,  історії  української  фольклористики  та  канадсько-українському

фольклору.  Згодом,  завдяки  його  зусиллям,  впроваджено  бакалаврську,

магістерську  і  докторську  програми  з  українського  фольклору.  Першим

докторантом професора Б. Медвідського став Андрій Нагачевський, який ще в

1990 р. починає викладати на створеній в 1989 р. Кафедрі української культури

і етнографії імені Гуцуляків Університету Альберти. Оскільки програма почала

збагачуватися  новими  курсами  (матеріальна  культура,  українське  народне

мистецтво,  українські  народні  танці),  Б. Медвідський  розпочав  викладання

курсів  методології  та  теорії  фольклору,  проводив  величезну  роботу  із

зацікавлення і залучення меценатів до фінансування програм і стипендій й за

власні  кошти  створив  фонд  для  утримання  Архіву  українського  фольклору,

який  тепер  носить  його  ім’я  на  його  честь  (Савчук, Н.,  2015,  с. 117).  Ідеї

ученого  мали  вагомий  вплив  на  здійснення  підготовки  вчителів  у  межах

Українсько-англійської  двомовної  програми  в  Альберті,  діяльність

Українського католицького братства, організацію Села української культурної

спадщини.  Його  академічні  дослідження присвячені  українським прислів’ям,

історіографії  української  фольклористики  та  українським  канадським  усним

традиціям (Медвідський, 2012).

Першим  доктором  за  спеціальністю  «український  фольклор»  у  Канаді

(1991)  став  студент  Б. Медвідського  Андрій Нагачевський.  Відтоді  він
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обіймає посаду  професора  кафедри української  культури та  етнографії  імені

Гуцуляків при Університеті Альберти,а очолював у цьому ж університеті Центр

українського та канадського фольклору імені Петра та Доріс Кулів з часу його

заснування у 2001 р. до 2016 р., у рамках якого займається організацією різних

проектів з канадського українського фольклору. 

Дослідження  А. Нагачевського  спрямовані  на  розуміння  українців  і

українських  канадців  у  контексті  їх  культурних  традицій  – це  польові

дослідження, зосереджені на танці, матеріальній культурі, шлюбних традиціях,

мистецтві та ремеслах і широкому розмаїтті експресивних форм, пов’язаних із

етнічною ідентичністю особливо у конкретних спільнотах української діаспори

(польові дослідження проводились у 12 країнах на кількох континентах). Він

вивчає більш широкий спектр неофіційних (народних, просторічних, місцевих)

видів  культурної  діяльності:  графіті,  традиції,  пов’язані  з  екологією:  місце  /

простір.  Сучасні  і  майбутні  дослідження  вченого  стосуються  «творчої

неофантастики»  в  емігрантських  /  іммігрантських  оповіданнях;  українських

шлюбних  традицій;  іконографії;  різноманітних  традицій  та  їх  зв’язку  з

екологією.  Його  дослідницька  продуктивність  виражається  в  таких

презентаційних  формах,  як  книги,  статті,  виставки,  вистави,  традиційні

академічні  презентації,  семінари,  вебінари,  веб-сайти  та  бази  даних  тощо

(Andriy Nahachewsky, University of Alberta, Canada, 2018). 

Викладацька діяльність А. Нагачевського охоплює багато спеціалізованих

курсів  з  українського  фольклору  (загальний  вступ  до  української  культури,

народна  поезія,  народна  проза,  календарні  звичаї,  ритуали  життєвого  циклу,

матеріальна  культура,  народні  вірування,  музика,  танок,  український

канадський фольклор, історія українського фольклору), загального фольклору

(вступний огляд фольклору, графіті,  теорія фольклору, етнографічні  методи).

Учений  надає  перевагу  роботі  з  випускниками.  Він  дуже  активний  практик

(виконавець),  викладач,  критик  і  хореограф українського  танцю.  Серед  його

робіт  варто  відзначити  такі  міждисциплінарні  праці,  як:  «Особливості
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української  фольклористики  в  Канаді»  (2010),  «Іммігрантська  та  символічна

етнічність  у  бразильській  українській  матеріальній  культурі»  (2011),

«Український  танець:  крос-культурний  підхід»  (2012)  та  ін.  (Andriy

Nahachewsky,  University of Alberta,  Canada,  2018).  Оскільки  дослідження

вченого  дуже  тісно  пов'язані  із  практичною  діяльністю  та  матеріальною

культурою, особливо сучасною, вони близькі молоді (і школярам, і студентам),

їх результати використовуються як в освітньо-виховній роботі в школі, так і в

позашкільних заходах (концерти, виставки тощо).

У розвитку українознавчої наукової думки Канади, вищої українознавчої

освіти  чільне  місце  займає  професійна  діяльність  Горняткевича Андрія

Дем’яновича (1937)  –  професора,  лінгвіста,  фольклориста,  редактора,

письменника. До Канади він емігрував у 1973 р., поселився у м. Едмонтон, де

працював  у  Канадському  Інституті  Українських  Студій.  Став  професором

Альбертського  університету  в  1976 р.  Про  активну  громадську  позицію

А. Горняткевича  свідчать  такі  факти:  він  був  членом  Української  Вільної

Академії  наук,  Шкільної  ради  при  відділі  Комітету  Українців  Канади,  брав

участь  у  роботі  Правописної  комісії  НАНУ (90-ті рр.  ХХ ст.).  Проблематика

його  праць  стосується  питань  компаративної  лінгвістики,  кобзарського

мистецтва («Contemporary Ukrainian» («Сучасна українська мова»), «Contrastive

Linguistics  Ukrainian-English»  («Контрастивна  українсько-англійська

лінгвістика»), «Кобза-бандура. Спроба історичного підсумку» (1980), «Кобза чи

бандура?» (1995) тощо) (Марунчак, 1986, с. 154;  Просалова, 2012, с. 109-110).

А. Горняткевич  відомий  як  організатор  українознавчої  освіти  у  шкільництві

Канади, автор навчально-методичних видань з українознавчих дисциплін (його

електронні посібники можна знайти на сайті Центру україномовної освіти КІУС

Університету  Альберти:  https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-

studies/centres-and-programs/ulec). 

З-поміж  українських  емігрантів  вирізняється  постать  Гринчишина

Петра  Омеляновича (1956)  –  поета,  драматурга,  сценариста (псевдонім  –
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П. Січ), який закінчив Львівське культурно-освітнє училище, працював у різних

видавництвах, серед яких – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Емігрував до Канади в

1997 р. У м. Торонто викладає літературу і драматургію в українській школі.

П. Гринчишин є директором і режисером драматичного театру «Лісова пісня»,

автором  публікацій  в  журналі  «Молода  Україна»  (Торонто),  збірки  віршів

«Думки поезії лукаві» (1996), віршів до «Хрестоматії з української літератури в

Канаді» (2000), «Від Зарваниці до Гарибандалу» (2001) та ін. (Просалова, 2012,

с. 117).  Оскільки П. Гринчишин є викладачем-практиком в українській школі,

він навчає дітей українським традиціям з метою збереження аксіокультурних

засад етнічної культури та  ділиться своїм досвідом з учителями нових поколінь

на крос-культурних та міждисциплінарних основах.

З-поміж  когорти  канадських  педагогів-українознавців  виокремлюються

постаті  нащадків емігрантів різних хвиль імміграції,  діяльність яких сприяла

розвитку  українознавчої  освіти  у  світі,  активізації  співпраці  з  освітянами

України.

Педагог, історик, організатор української науки в Канаді, активний діяч

українського  громадського  та  наукового  життя  Лупул Манолій (1927)

працював  викладачем  у  Бостонському  університеті  (1957–1958);  в  1963 р.

захистив докторську з історії  у Гарвардському університеті.  Був професором

історії  в  університеті  Альберти  протягом  1958–1990 рр.  Як  активний  і

послідовний діяч у реалізації політики багатокультурності в Канаді, він обіймав

посади  окружного  керівника  і  заступника  голови  Канадської  ради  з  питань

багатокультурності  (1973–1976),  з  1974 р.  –  голови  дорадчого  комітету

програми  двомовності,  у  межах  діяльності  якого  став  співзасновником

програми  двомовного  (англо-українського)  навчання  у  державних  школах

провінції  Альберта.  М. Лупул  обіймав  ряд  громадських  посад:  президента,

почесного члена Клубу українських професіоналів і  підприємців (1973– 975),

редактора  «Ukrainian  Canadian  Review» (1973–1975,  1979–1981).  Був

засновником  і  першим  директором  (1976–1986)  відомого  в  усьому  світі
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Канадського  Інституту  Українських Студій  при  Альбертському університеті.

Видання  шеститомної  «Енциклопедії  України»  англійською  мовою

(«Encyclopedia  of  Ukraine»)  стало  одним із  найбільших досягнень  інституту,

започаткованих  під  керівництвом  М. Лупула.  Проблематика  його  численних

наукових  праць  англійською  та  українською  мовами  зосереджена  навколо

проблем  мультикультурності,  «спадщинної»  мови,  культурної  ідентичності

(«The  Roman Catholic  Church and the  North-West  School  Question:  a  Study  in

Church  State  Relations  in  Western  Canada»  («Романська  католицька  церква  і

питання північно-західної школи: навчання у церковно-державних відносинах у

Західній Канаді, 1875–1905») (1974), «Ukrainian Canadians, multiculturalism, and

separatism,  an  assessment»  («Українські  канадці,  мультикультуралізм  і

сепаратизм, оцінка») (1977), «The Heritage in Transition: Essays in the History of

Ukrainian  in  Canada»  («Спадок  передається:  есе  з  історії  української  мови  в

Канаді») (1982), «Visible symbols: Cultural Expression among Canada's Ukrainian»

(«Видимі  символи:  культурне  вираження  серед  українців  Канади»)  (1984),

«Osvita: Ukrainian Bilingual Education» («Освіта: українська двомовна освіта»)

(1985), «Українці в Канаді і в Україні, минуле, теперішнє і майбутнє» (1991),

«The  Politics  of  Multiculturalism:  A Ukrainian-Canadian  Memoir»  («Політика

мультикультуралізму:  українсько-канадський  мемуари»)  (2005)  тощо

(Войценко, тт. 6-7, 1982, 1986; Енциклопедія історії України, 2009). 

Дослідник  історії  українського  шкільництва,  громадський  діяч,

«поборник  багатокультурності  й  мовної  мозаїки  в  Канаді»  (Смолій,  2008)

Білаш Борислав  Михайлович (1929)  народився  у  м. Вінніпег  (провінція

Манітоба,  Канада)  у  родині  вчителя.  У  1969–1975 рр.  працював  спочатку

асистентом, а згодом – радником з питань полікультурності й сучасних мов у

Міністерстві  культури  та  багатокультурності.  З  1975 р.  працював  у

Манітобському університеті на посаді викладача методології української мови.

Б. Білаш  став  одним  із  організаторів  освітніх  курсів  Осередку  української

культури і освіти (1962–1964). 
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Варто відзначити,  що Б. Білаш в історії  розвитку українознавчої освіти

відомий насамперед як організатор осередків: був головою Канадської асоціації

учителів української мови (1973); кілька разів обирався головою Манітобської

асоціації  сучасних  мов;  був  першим  головою  Світової  Координаційної

Виховно-Освітньої  ради,  обирався  головою  Крайового  центру  українських

шкільних рад,  головою українського програмного комітету при департаменті

провінції  Манітоба,  членом  дорадчої  групи  Міністерства  освіти  провінції

(Енциклопедія  історії  України,  2003).  Проблемі  розвитку  українського

шкільництва  в  Канаді  присвячена  праця  Б. Білаша  «Англійсько-українське

шкільництво в державній системі Манітоби» (1984).

Ідейно  спрямованим освітянином,  організатором  українського

шкільництва  був Струк  Данило  Гусар (Гусар-Струк  Данило  Євстахійович

(1940 – 1999))  –  поет,  історик  літератури,  критик,  літературознавець,

перекладач  і  редактор.  У  1963 р.  він  переїхав  до  Канади  в  м. Едмонтон

(провінція  Альберта),  здобув  ступінь  доктора  філософії  в  галузі  української

літератури  (1970).  Викладав  у  Альбертському  (1964–1965),  потім  українську

мову  і  літературу  в  Торонтському  університеті  (з  1967 р.).  Професор

Торонтського  університету  (1981),  керівник  Торонтського  відділу  КІУСу  (з

1982 р.)  був  відповідальним  редактором,  головним  редактором  (з  1989 р.)

«Encyclopedia of Ukraine». За головування редакцією Д. Струка вийшло друком

три томи (3-5 тт.) енциклопедії (1993). З 1990 р. був співдиректором КІУСу,

потім  президентом  Наукового  товариства  ім. Шевченка  у  Західній  Європі

(1997–1999),  членом  НАН  України,  заступником  голови  Міжнародного

енциклопедичного  бюро  з  фізики  при  відділенні  фізики  та  астрономії  НАН

України  (1992).  Д. Струк  –  автор  наукових  праць  з  мовознавства  та

культурології: «Відзискання «Лиса Микити», «Between Ukish and Oblivion: The

Ukrainian  Language in  Canada Today» («Українська мова в Канаді  сьогодні»)

(1999)  та  ін.,  англомовних  перекладів  творів  українських  письменників

В. Винниченка,  Л. Костенко,  В. Симоненка,  П. Тичини,  І. Франка,
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М. Хвильового та  ін.,  українських перекладів  таких англомовних авторів,  як

Т. Галай, Т. Елліот, В. Кінселл. (Славутич, 1992, с. 83-84; Енциклопедія історії

України, 2012; Просалова, 2012, с. 425-426.). Д. Струк виконував просвітницьку

місію, виявляючи турботу щодо збереження української мови в канадському

суспільстві,  досліджував  історію  розвитку  україномовної  освіти,  її

функціонування  на  шкільному  рівні,  займався  проблемами  трансформації

української мови з рідної на «спадщинну».

Для  сучасної  теорії  і  практики  українознавчої  освіти  у  двомовних  і

«рідних»  школах  Канади  вагомим  досягненням  є  напрацювання Оленки

Білаш –  професора  кафедри  середньої  освіти  факультету  магістерських

програм  і  досліджень  Альбертського  університету,  педагога,  дослідниці,

фахівця з методики і педагогіки викладання мови як другої іноземної, одного із

авторитетів  у  галузі  українського шкільництва  в  Канаді  та  у  світі.  Старший

радник із наукової роботи (старший науковий керівник) Методичного центру

української  мови  при  Канадському  інституті  українських  студій,  автор

концептуального  підручника  «Нова»,  вона  підготувала  тисячі  вчителів  у

провінції  Альберта  через  бакалаврські  та  аспірантські  курси  і  семінари  з

підвищення  кваліфікації.  О. Білаш  була  нащадком  емігрантів  першої  хвилі,

сім'ї, де навіть бабуся не розмовляла українською мовою і ніколи не вчила її, а з

батькової  сторони  прослідковувалась  так  ж  сама  тенденція,  хоча  усі  родичі

уклали шлюби з українцями. О. Білаш стала єдиною в родині, хто самостійно

вивчив українську мову. 

Коло  її  наукових  досліджень  достатньо  широке:  двомовна  освіта,

багатокультурна освіта, методика викладання других мов, підготовка вчителів,

методологія наукових досліджень, технологія формування навчальних програм,

міжнародна  освіта  тощо.  Була  першим  координатором  двомовної  освіти  та

директором  Центру  українських  мовних  ресурсів  (1977–1979),  який  заклав

основи  для  створення  майбутнього  Методичного  кабінету  української  мови

(1987). До 1979 р. працювала в КІУСі, потім започаткувала двомовну програму
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в околиці  м. Страткону та Елк Парку та працювала її  інспектором. О. Білаш

приєдналася  до  науково-викладацького  складу  відділу  середньої  освіти

Університету  Альберти  в  1992 р.  після  трьох  років  роботи  в  Університеті

Калгарі  і  майже двох десятиліть  досвіду вчителя другої  мови,  консультанта,

розробника програм. 

У 2005 р.  завершила  дослідницький проект  щодо навчання  мови учнів

старших класів (фінансований Фундацією «Канада – Україна»), викладала курс

із  методології  досліджень  у  Львівському  національному  університеті  імені

Івана  Франка  (2008).  Навчальні  курси,  семінари  та  презентації  з  навчання

другої мови та вчительської освіти проводила в таких країнах, як: Австралія,

Бразилія,  Венесуела,  Камерун,  Китай,  Корея,  Малайзія,  Мексика,  Німеччина,

Перу, Південна Африка, США, Тайвань, Таїланд, Франція, Японія. В Україні

проводить численні наукові семінари для викладачів та студентів, індивідуальні

науково-методологічні  консультації,  зокрема  в  Українському  католицькому

університеті.  О. Білаш  тісно  співпрацює,  втілює  спільні  проекти  з

Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (м. Львів, з

2006 р.).  В  Альбертському  університеті   вона  була  деканом  вищих  студій  і

досліджень, координатором з других мов та міжнародної  освіти,  директором

Дипломної  програми  для  студентів  з  інших  країн.  Працювала  міжнародним

посередником  у  Мексиці,  брала  участь  у  проекті  підготовки  вчителів

англійської  мови  в  провінції  Ґокайдо  (Японія),  у  розробленні  Канґвонської

освітньої програми для вчителів, Ґєонджинської програми підготовки вчителів

(Південна Корея), проектах Канадського агентства з міжнародного розвитку в

Північній  Африці.  Дослідниця  здійснила  вагомий  внесок  у  розвиток

аборигінальних  мов  Канади  (Крі,  Блекфут,  Сорсі,  Стоуні,  Деней),  була

запрошена  серед  16  учених  до  організації  «Лінгвопакс»  при  ЮНЕСКО,  яка

сприяє розвитку багатомовності з метою міжкультурного порозуміння і миру, є

представником Північної Америки в «Лінгвопакс» (2009). 
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О. Білаш – автор багатьох навчальних курсів, серед яких  – «Developing

Oral Language»  («Розвиток  усного  мовлення»),  «Second Language Teacher

Thinking («Міркування вчителя другої мови»), «Issues and Approaches in Second

and Foreign Language Literacy Development» («Проблеми і підходи до розвитку

грамотності  другої  іноземної  мови»),  «Factors that influence good second

language teaching» («Фактори, що впливають на ефективне викладання другої

мови») та ін., наукових статей «Як змінилася праця українських вчителів під

впливом  співпраці  з  канадськими  вчителями?»  (у  співавторстві  з  Ігорем

Кобелем,  2012) та ін.  (Інтервю з О. Білаш, 2014;  Olenka Bilash,  University of

Alberta, Canada, 2018)

Таким  чином,  теоретичний  і  практичний  досвід  канадських

українознавців  заклав  підґрунтя  для  утвердження  традицій  українознавчої

освіти  в  університетах,  у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  упродовж

останньої  чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст.  Їх  просвітницька,  наукова,

організаторська,  громадська,  педагогічна,  видавнича  діяльність  визначила

пріоритети  функціонування  «рідних»  шкіл,  дозволила  реалізувати  ідею

двомовної  освіти,  сприяла  міждисциплінарному  структуруванню  змісту

українознавчих  дисциплін,  пошуку  інноваційних  форм,  методів  навчання,

створенню ресурсних  джерел  з  українознавчої  освіти,  означила  перспективи

співпраці з українськими науковцями.

Висновки до другого розділу

Фактологічно обґрунтовано періодизацію розвитку українознавчої освіти

у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  упродовж  останньої  чверті

ХХ – початку ХХ ст. на основі критеріїв: соціокультурного (роль громадських,

релігійних  організацій,  українознавчих  інституцій  тощо),  законодавчо-

нормативного (законодавче  врегулювання  розвитку  українознавчої  освіти)  і

організаційно-педагогічного (відкриття  «рідних»  шкіл,  створення  ресурсних
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центрів,  забезпечення  реалізації  освітніх  програм  підготовки  вчителів,

викладачів українознавчих дисциплін в університетах та ін.).

І період (1971 – 1986 рр.) –  період зародження офіційної двомовності й

багатокультурності  в  Канаді –  виокремлено  з  урахуванням  таких

документально  підтверджених  подій,  як  проголошення  офіційної  політики

багатокультурності  (відповідно  до  офіційної  заяви  прем’єр-міністра  П’єра

Трюдо (Pierre Elliott Trudeau) в Парламенті (Statement to the House of Commons)

(1971)  та  доповіді Конгресу  українців  Канади  «Будування  майбутнього.

Канадські  українці  в  ХХІ  столітті»  (1986).  Узагальнено  соціокультурні,

законодавчі,  організаційні  чинники  розвитку  українознавчої  освіти  у

шкільництві  Канади  в  обраних  хронологічних  межах:  створення  недільних

шкіл,  курсів  українознавства  за  сприяння Української  Православної  Церкви,

сепаратних (приватних цілоденних) шкіл з ініціативи Української Католицької

Церкви; роль Комітету Українців Канади (1971), який координував діяльність

«рідних» шкіл через крайову і провінційні шкільні ради, заснував рідношкільне

видавництво,  сприяв  упровадженню  єдиних  навчальних  програм  з

українознавчих дисциплін, а також Канадського Інституту Українських Студій

(КІУС, 1976) при Альбертському університеті;  створення мережі українських

шкіл;  активізація  українознавчих  досліджень  в  Університеті  Манітоби,

Університеті Альберти тощо.

Виокремлення ІІ періоду (1987–1998 рр.) розвитку українознавчої освіти

у  двомовних  і  «рідних»  школах  як  періоду  інституалізації  українознавчої

освіти в Канаді детерміноване початком заснування при КІУСІ Альбертського

університету Центру україномовної освіти і Методичного кабінету української

мови  (1987)  та  визначенням  пріоритетних  напрямів  поступу  українознавчої

науки  й  освіти  у  Резолюціях  19  щотрирічного  Конгресу  КУК (1998). Серед

вагомих чинників розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади цього

періоду  виокремлено  такі: створення Консорціуму  Україномовної  Освіти

(1997); набуття чинності Закону Канади «Про багатокультурність» (1988), його
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ратифікація на рівні провінцій; розвиток українознавчої освіти в університетах

та інститутах; розширення мережі українських шкіл; популяризація досягнень

українознавчої,  наукової  думки  й  освіти  на  шпальтах  періодичних  видань;

активізація  діяльності  культурно-мистецьких  організацій,  товариств

(Манітобська рада українського мистецтва, Музей української культури, Село

української  культурної  спадщини,  Осередок  української  культури  та  освіти

тощо);  залучення громади до проведення низки мистецьких, освітніх заходів

(Канадський національний український фестиваль, Фестиваль писанки та ін.);

ініціатива  у  розробленні  програми  україномовних  курсів  для  дорослих,

створенні  освітніх  веб-сайтів,  запровадження  «години  української  історії»  в

бібліотеках тощо).

Третій  період  розвитку  українознавчої  освіти  у  двомовних  і  «рідних»

школах  Канади  (1999–2010 рр.)  номіновано  як  період  утвердження  її

полікультурних  і  культуровідповідних  засад,  що  пов’язано  насамперед  із

започаткуванням  при  Саскачеванському  університеті  Центру  дослідження

української  спадщини (1999)  та  відновленням  діяльності  Української

Учительської  Асоціації.  Узагальнено  домінуючі  чинники  розвитку

українознавчої  освіти  у  школах  Канади  в  означений  період,  з-поміж  яких

ключовими  є:  відкриття  кафедри  Лесі  Українки  у  Саскачеванському

університеті  (1999);  активізація  просвітницької  діяльності  Української

Учительської  Асоціації;  створення Консорціуму  Українознавчого  Інтернет-

порталу  (2000);  особлива  увага  до  підготовки  вчителів,  науковців  в

університетах  (зокрема  у  межах  діяльності  кафедри  української  етнографії

імені Петра і  Доріс Кулів в Університеті Альберти здійснювалась підготовка

українознавців  відповідно  до  бакалаврської,  магістерської,  докторської  і

постдокторської  освітніх  програм);  розширення  мережі  «рідних»  шкіл;

налагодження плідної професійної співпраці з українськими педагогами тощо.

Зміст  українознавчої  освіти  у  двомовних  школах  Канади  упродовж

останньої  чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст.  визначався  кількома  провідними



198

програмами,  насамперед  Англійсько-українською двомовною програмою,  що

була затверджена 1974 р. і вперше почала реалізовуватися у провінції Манітоба

з 1979 р. З 1988 р. зміст українознавчої освіти у двомовних школах визначає

«серцева»  Українсько-англійська  двомовна  програма,  відповідно  до  якої

відбувається вивчення другої мови через часткове мовне заглиблення. Загалом

офіційні  двомовні  програми були адаптовані  двомовними школами у  межах

кожної провінції.

Зміст  українознавчої  освіти в  «рідних» школах Канади структурувався

відповідно  до  розроблених  у  межах  кожної  школи  навчальних  планів  з

урахуванням  освітніх  рівнів  (переважно  у  початковій  школі  –  читання,

граматика,  спілкування,  література,  історія,  географія,  соціальні  студії,

українська  культура  і  традиції; у  середній  школі  читання,  написання  есе,

спілкування, граматика, драма, соціальні студії; у старшій школі  – українська

мова,  література,  історія,  географія  та  історія  мистецтва  /  культури).  У

більшості  «рідних»  шкіл,  крім  нормативних  дисциплін,  додається  релігія,

мистецькі дисципліни (співи, образотворче мистецтво, театральні студії). 

З-поміж  основних  організаційних  форм  вивчення  українознавчих

дисциплін, які використовуються у двомовних школах, варто відзначити такі,

як:  залучення до різних видів навчання (розповіді, ігри, рухливі пісні, хорова

робота, драма, лялькові вистави) у початковій школі; практикуми; застосування

комплексу методів вивчення української мови (аналітико-синтетичного, зорово-

слухового,  розмовного  методів,  методу  складового  читання,  методу

сугестопедії),  аудіювання,  говоріння,  читання,  письмо;  спілкування  двома

мовами  на  заняттях  і  у  вільний  час,  під  час  позааудиторної  роботи;

застосування  віртуальних  ресурсів,  мистецьких  технік,  вивчення  культурної

спадщини через залучення до опанування різних ремесел тощо.

Провідними організаційними формами українознавчої освіти у «рідних»

школах є практикуми, підготовка виставок творів образотворчого мистецтва,

організація  драматичних  вистав  на  основі  фольклорних  сюжетів, творів
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українських письменників, залучення до проведення традиційних календарно-

обрядових  дійств,  концертної  діяльності,  проведення  традиційних  народних

ігор, музичні і танцювальні заняття. 

Серед  вагомих  досягнень  визначено  створення  інституалізованих

осередків  ресурсного  забезпечення  українознавчої  освіти:  Методичного

кабінету  української  мови  при  Канадському  Інституті  Українських  Студій  в

1987 р., Центру україномовної освіти, Українського центру засобів і розвитку

при  Університеті  Грента  МакЮена  у  1988 р., Українського  центру

мультимедійного  інтерактивного  навчання  та  електронних  публікацій  при

Департаменті  сучасних  мов  і  культурологічних  студій  Альбертського

університету тощо. 

З-поміж  популярних  видань,  спрямованих  на  забезпечення  якісної

українознавчої  освіти у  школах Канади,  варто відзначити  такі:  серія  «Нова»

(для учнів початкової, середньої і старшої школи, 1994–2000 рр.); серія «Тут і

там»  для  читання  з  робочими  зошитами;  серія  «Будьмо!»  у  межах

упровадження  програми  поглиблення  мовних  знань  у  старшій  школі  (10-12

класи).  Провідною  тенденцією  удосконалення  ресурсного  забезпечення

українознавчої освіти у школах Канади є створення інтегративних ресурсних

пакетів з мовних дисциплін, віртуальних курсів  української мови, літератури,

культури та фольклору тощо. 

Систематизовано  конструктивні  ідеї  канадських  українознавців,  які

сприяли  розвитку  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади:  важливість

дослідження української і канадської культури на міждисциплінарній основі – з

позиції  лінгвістики,  мовознавства,  термінознавства,  літературознавства

(Я. Рудницький);  вивчення  діаспорної  спадщини  українців  Канади  у

ретроспективі  (М. Марунчак);  забезпечення  розвитку  системи  українського

шкільництва  в  Канаді  від  дитячих  садочків  до  університетів  (І. Боднарчук,

Б. Білаш,  А. Горохович,  О. Копач,  Я. Славутич);  виявлення  впливу

українознавчих  студій  на  розвиток  полікультурної  освіти  Канади  (Б. Білаш,
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М. Лупул,  Я. Рудницький,);  необхідність  виховання  у  рідномовному

середовищі сім’ї, навіть у змішаних родинах (Л. Бризгун-Шанта, А. Горохович),

у  межах  молодіжних  організаціях  (Ю. Войчишин);  прикладне  використання

наукових фольклористичних досліджень в  українському шкільництві  Канади

(Н. Кононенко);  виявлення  значення  української  періодики  в  розвитку

українознавчої освіти в Канаді (М. Боровик, М. Марунчак); створення ресурсів

з  українознавства,  реалізації  двомовної  програми,  забезпечення  умов  для

підвищення кваліфікації вчителів українознавчих дисциплін (О. Білаш) тощо.

Результати дослідження,  відображені  у  розділі,  викладено у  наступних

публікаціях автора: Машкова (2016a; 2017; 2019), Вовк & Машкова (2018b).
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РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В ДВОМОВНИХ

ТА «РІДНИХ» ШКОЛАХ У СУЧАСНОМУ КАНАДСЬКОМУ

СУСПІЛЬСТВІ

У  розділі  виокремлено  тенденції  розвитку  українознавчої  освіти  у

шкільництві Канади з урахуванням традицій та інновацій її поступу; окреслено

перспективи  конструктивного  використання  досвіду  українознавчої  освіти  у

двомовних  і  «рідних»  школах  Канади,  сформованого  упродовж  останньої

чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст.,  в  сучасній  освітній  практиці  України;

представлено  науково-методичні  рекомендації  щодо  творчого  упровадження

ідей  канадських  українознавців  у  процесі  професійної  підготовки  майбутніх

учителів.

3.1. Тенденції розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади

в умовах утвердження полікультурності

У Канаді освіта є одним із пріоритетів держави, безпосередньо пов’язана

з перспективами соціально-економічного розвитку і  стабільності  суспільства,

тому вона забезпечує рівні правові умови для державних і приватних закладів

освітньої  галузі,  в  тому  числі  для  професійної  підготовки  педагогів  різних

галузей.  Канадська держава надає можливість різноманітним етнічним групам

зберігати свою самобутність, об’єднує їх  з урахуванням принципів соціальної

рівності,  полікультурності  та  організації  соціокультурного  освітнього

середовища на концептуальних засадах діалогу культур в рамках однієї країни.

В  умовах  прискорення  асиміляційних  процесів,  коли  українська  етнічна

спільнота, на жаль, не утримує позицій у першій десятці етнічних груп Канади,

що  володіють  національною  мовою,  українські  канадські  освітяни
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упроваджують авторські  методики на основі  інноваційних методів навчання,

підвищують якісну складову освіти, компетентність учителів і викладачів.

Канаду  можна  вважати  лідером  утвердження  полікультурних  засад

освіти,  оскільки  в  1988 р.  федеральним  урядом  було  прийнято  «Закон  про

канадську  мультикультурність»,  де  одним  із  завдань  визначено  оберігати  та

підтримувати використання в суспільстві інших мов, зміцнюючи разом із цим

статус та використання офіційних мов  Канади  (The Canadian Multiculturalism

Act,  1988). Канадський  полікультуралізм  можна  вважати  базовою  рисою

канадського  суспільства,  канадською  сутністю,  основою  канадської

ідентичності, оскільки він об’єднує її спільноти в одне ціле. У теперішній час

серед  населення  Канади  можна  виділити  більше,  ніж  100  етнічних  груп,

періодичні видання яких виходять у світ на 60 мовах (Головкина, 2004, с. 48).

«Багатокультурність становить  реальне  багатство  суспільства,  яке  вміє  цим

багатством розумно розпорядитися»,  –  зазначають Р. Антонюк і  Л. Мінакова

(2008, с. 15). Науковці переконливо доводять, що ставлення до меншин показує

ступінь демократичних переконань народу і  «розуміння їхніх проблем надає

поліетнічній  державі  багато  переваг»  (с. 25),  серед  яких  –  співробітництво  з

відповідними країнами і можливість впливу на них через діаспору.

На  сучасному  етапі  розвитку  українознавчої  освіти  в  двомовних  і

«рідних»  школах  Канади  відбуваються  інноваційні  зміни,  пов’язані  з

особливою  увагою  до  підготовки  педагогічних  кадрів  –  учителів

українознавчих дисциплін, удосконаленням змісту, форм, методів викладання

українознавчих дисциплін, оновленням методичних ресурсів, створенням веб-

сайтів,  порталів  тощо,  використанням  досвіду  Канади  щодо  організації

українознавчої освіти, просвітницької роботи в умовах реформування освітньої

галузі  в  Україні.  Відповідно  С. Романюк  (2015b),  порівнюючи  «спільні  і

відмінні  процеси,  зумовлені  державною  мовною  політикою  та  політикою  в

галузі мовної освіти, а також умови діяльності навчальних закладів» в Україні і

Канаді, спільними вважає такі тенденції: мовна політика держав; поглиблення
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співпраці  учених  різних  країн  у  цій  галузі;  пошук  сучасних  організаційно-

педагогічних  основ  та  науково-методологічних  підходів  до  навчання

української  мови  як  засобу  спілкування,  враховуючи  спадщинний  досвід

збереження  «національної  самосвідомості  та  патріотичного  виховання»;

протистояння  експансії  з  боку  англійської  мови;  «підвищення  соціального

статусу» української мови та мотивації зарубіжних і вітчизняних українців до її

вивчення  і  вживання (с. 468).  Відмінними  тенденціями  у  вітчизняній  і

діаспорній рідномовній освіті дослідниця визначає наступні: державна мова в

Україні  – українська;  рідномовне  середовище  є  україномовним;  в  Україні

українська  мова  дає  можливість  отримання освіти  і  фаху,  а  в  діаспорі  несе

швидше  виховну  функцію  збереження  етнічної  свідомості.  Ще  дві  наведені

відмінності, на нашу думку, потроху втрачають свої тенденційні позиції у світлі

останніх змін у вітчизняній державній освітній політиці, а саме «орієнтація на

російсько-українську  двомовність»  та  те,  що  «українська  держава  повністю

забезпечує освіту етнічних меншин їх рідною мовою» (с. 469).

У  результаті  аналізу  законодавчо-нормативних  ресурсів,  статистичних

відомостей, інтернет-джерел, матеріалів монографічних і періодичних видань

нами було визначено низку сучасних тенденцій розвитку українознавчої освіти

в двомовних і «рідних» школах Канади в умовах утвердження полікультурності

урахуванням специфіки підготовки педагогів для цієї сфери, функціонуванням

українознавчих осередків, особливостей реалізації політики багатокультурності

тощо.

За  словами  Надзвичайного  та  повноважного  посла  Канади  в  Україні

Т. Лулашника  (2013),  Канада  вкладає  «в  освіту  більше,  ніж  будь-яка  країна

«великої вісімки»», її дипломи визнаються у більшості країн світу, а освіта є

однією  з  найвизначніших  на  всіх  рівнях  –  початковому,  середньому,

середньопрофесійному та вищому. Вісім університетів щорічно входять у 200

найкращих у  світі,  і  понад третина наукових досліджень відбувається  в цих

університетах  (Лулашник,  2013).  Тому  канадська  система  неперервної
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педагогічної  освіти цікавить учених освітян інших країн,  вона вбирає в себе

досвід  багатьох націй,  ефективно використовуючи сучасні  новітні  технології

(Павлюк, 2008; Мукан, 2010; Боднар, 2011; Карпинська, 2005; Балицька, 2009). 

Нормативно-правове забезпечення системи освіти в Канаді визначається

законодавством  провінцій,  міністерством  освіти:  важливу  роль  відіграють

шкільні  ради.  Децентралізованою  є  і  система  вищої  освіти,  проте  освітні

системи  схожі  між  собою,  і  відрізняються  через  географічні  особливості,

національний склад населення та культурно-історичні  традиції.  Усі  провінції

(за  винятком  Британської  Колумбії)  мають  угоди  між  собою  про  визнання

педагогічної кваліфікації. 

У перші десятиліття ХХІ ст. професійна підготовка вчителів зосереджена

в університетській сфері освіти. На 2011 р. у Канаді нараховувалось більше 55

університетів  та  університетських  коледжів,  які  здійснювали  підготовку

вчителів на факультетах, відділеннях та у школах педагогіки (Боднар, 2011).

Однією  з  найважливіших  тенденцій  розвитку  сучасної  українознавчої

освіти в школах Канади є активізація підготовки вчительських кадрів для

українознавчої освіти.

Особливостями підготовки вчителів різних дисциплін, зокрема вчителів

предметів  українознавчого  спрямування,  є  критерії  професійного  відбору

абітурієнтів  на  педагогічні  спеціальності,  організація  процесу  формування

загальної  професійної  і  методичної  компетентностей  майбутніх  учителів  в

умовах  полікультурного  середовища  шкіл,  впровадження  інформаційно-

комунікативних  технологій  у  процес  навчання  та  можливості  подальшого

підвищення кваліфікації педагогів.

Незважаючи на те, що уніфікації структури, змісту програм, процедури

сертифікації  вчителів  у  різних  провінціях  Канади  не  передбачено,  існують

певні  загальні  вимоги  до  підготовки  педагогічних  кадрів,  до  яких  у  межах

коледжів  та  університетів  визначаються  і  специфічні  вимоги.  За  загальними

вимогами  Професійної  колегії  вчителів  певної  провінції  у  результаті
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опанування  освітньої  програми  підготовки  вчителів  мають  формуватися

наступні  компетентності:  уміння  організовувати  освітній  процес,  знання

навчальної  предметної  дисципліни,  володіння  методикою  викладання

предмету,  знання  законодавства  в  галузі  освіти,  уміння  дотримуватися

регламентації  при  складанні  навчальних  планів,  проходження  педагогічної

практики тривалістю більше одного місяця (Боднар, 2011). 

Учителів  українознавчих  дисциплін  готують  на  факультетах

гуманітарних  наук  в  Університетах  Альберти  (м. Едмонтон),  Манітоби

(м. Вінніпег),  Саскачевану (м. Саскатун) і  Торонто (провінція Онтаріо), де їм

викладаються курси української мови (початкового,  середнього,  підвищеного

рівня)  і  літератури,  історії  і  географії,  культури  і  фольклору  (включно  з

етнографією),  суспільствознавчих  наук  (економіка,  політологія)  тощо.  Це

відбувається  через  «українознавчі  програми  спеціалізації,  міждисциплінарні

програми, а також через елективні українознавчі курси» (Заячук, 2008, с. 507).

До  змісту  освітніх  програм  початкової  педагогічної  освіти,  крім

дисциплін  фахової  підготовки,  входять:  «Теорія  організації  навчальної  та

середньої освіти», «Професійна освіта», «Андрагогіка», «Освіта аборигінальних

та  північних  народів»,  «Друга  іноземна  мова»,  «Спеціальні  програми  з

мистецтва та музики», «Релігія», «Фізична культура» та ін., а також курси, які

спрямовані на розвиток полікультурної компетентності («Мови аборигінальних

народів»,  «Полікультурний  підхід  в  освіті»  тощо)  (Заячук,  2008).  Аналіз

освітніх  програм  підготовки  вчителів  в  університетах  Канади  довів,  що

структурування  змісту навчання  відбувається  на міждисциплінарній  основі  з

урахуванням  інтегративних  зв’язків  мистецьких,  педагогічних,

культурологічних,  антропологічних,  лінгвістичних,  педагогічних  наук,  що

свідчить про комплексний підхід до підготовки педагогічних кадрів.

Зауважимо,  що  основною  вимогою  до  вчителів  українознавчих

дисциплін,  які  мають  на  меті  працювати  у  двомовних  і  «рідних»  школах  є

досконале  володіння  матеріалом  з  основної  українознавчої  дисципліни  та
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професійним рівнем другої мови. Так, під час прийняття випускників – вчителів

українознавчих  дисциплін  –  на  роботу  у  провінції  Альберта  у  публічному

шкільному  окрузі  проводиться  тестування  щодо  рівня  володіння  другою

мовою. У католицькому шкільному окрузі  перевірка рівня володіння другою

мовою здійснюється шляхом співбесіди.

Негативною  тенденцією  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади

можна вважати недостатню кількість учителів українознавчих дисциплін з

магістерською освітою. О. Білаш, яка безпосередньо займається навчанням і

підвищенням  кваліфікації  вчителів  протягом  багатьох  років,  відзначила,  що

«більшість учителів  у двомовній програмі  не підвищували своєї  кваліфікації

вище бакалаврського рівня» (Інтерв'ю з О. Білаш, 2014). Бажаючих навчатися за

магістерськими чи післядипломними програмами достатньо мало. Випускники

дбають  насамперед  про  стабільність  і  отримання  роботи.  Порівнюючи  стан

професійного  розвитку  китайських  вчителів,  серед  яких  більшість  має

магістерський  чи  навіть  докторський  ступінь  і  вчителів  німецької  мови,  які

мають підтримку щодо підвищенням кваліфікації  з  боку  німецького  уряду  і

німецького освітнього радника в Альберті, О. Білаш відзначає також не дуже

палке  бажання  випускників-українознавців  продовжувати  розвивати  свою

кваліфікацію  і  висловлює  занепокоєння,  що  на  річні  курси  підвищення

кваліфікації завжди можна набрати вчителів китайської, німецької, іспанської,

але  не  української,  роблячи  висновок,  що,  очевидно,  це  пов’язано  з

особливостями нашої національної культури (Інтерв'ю з О. Білаш, 2014).

Важливою тенденцією підготовки педагогічних кадрів для українознавчої

освіти шкільництва Канади є залучення вчителів до різних форм підвищення

кваліфікації (формальне і неформальне навчання).  Варто зазначити,  що з

2010 р. у Канаді відбувається реалізація положень Стратегії розвитку освіти в

Канаді «Учись, Канадо – 2020», згідно з якою питання підвищення кваліфікації

педагогів  мають  вирішуватися  шляхом  об’єднання  організаційних  зусиль

(координаційних,  кадрових,  інформаційних,  фінансових)  освітніх  осередків,
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університетів, громадських організацій тощо. У результаті ратифікації Стратегії

окреслилась така тенденція сучасної педагогічної освіти в Канаді як постійне

оновлення змісту дисциплін, застосування новітніх ідей та найкращого досвіду

педагогів-практиків,  до  основних  форм  підвищення  кваліфікації  належать

курси,  які  організовані  в  університетах,  коледжах  та  школах.  Важливою

формою  підвищення  кваліфікації  вчителів,  зокрема  вчителів  українознавчих

дисциплін,  їхнього  професійного  розвитку  залишається  участь  учителів  у

методичних семінарах і  конференціях,  проектах з розвитку освітніх програм,

інформаційних сесіях, дискусіях за посередництвом професійних учительських

спілок  провінцій,  федерації  вчителів  Канади,  урядових  структур,  науково-

дослідних організацій, університетів. 

Зазначимо,  що  українознавчими  осередками  Канади,  громадськими

організаціями здійснюється просвітницька діяльність щодо залучення учителів

українознавчих  дисциплін  до  роботи  конференцій,  семінарів  з  проблем

українознавчої освіти, двомовного навчання тощо. Зокрема Друга Всеканадська

конференція  вчителів  української  мови,  присвячена  40-й  річниці  української

двомовної  освіти  в  Альберті  (2-4  травня  2014 р.,  м. Едмонтон),  справедливо

вважалася нагальною та зумовленою потребами удосконалення українознавчої

освіти у шкільництві не лише Канади, а й усього українського зарубіжжя. На

цьому  заході  вона  показала  необхідність  пожвавлення  обміну  досвідом  як

учителів,  так  і  менеджерів  освіти,  розробки  нових  методик  викладання

українознавчих  дисциплін  за  межами  України  у  співпраці  з  вітчизняними

освітянами (Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada, 2016).

Українськими  канадцями  було  проведено  ряд  заходів  усеканадського

масштабу,  у межах яких вчителі  українознавчих дисциплін мали можливість

удосконалити  професійні  компетентності,  зокрема  методичну  культуру,

комунікативну  компетентність  тощо  шляхом  обміну  досвідом  з  колегами,

ознайомлення  з  інноваціями  українознавчої  наукової  думки.  Так,  на

Всеканадській  конференції  вчителів  української  мови  2016 р.  (Едмонтон,
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Альберта) освітяни мали можливість ознайомитися з можливостями збагачення

змісту  і  удосконалення  методичного  інструментарію  викладання

українознавчих дисциплін на основі досвіду інших етнічних спільнот, шляхом

налагодження професійного діалогу з педагогами України, зокрема з фахівцями

з методики викладання української мови як іноземної ((Shkola.ca – Ukrainian

Schooling in Canada,  2017).  На  іншому  важливому  заході  –  щодворічній

Національній  конференцій  вчителів  української  мови  (5  травня  2018 р.),  що

вперше  відбулася  у  форматі  онлайн,  – акцентувалась  увага  на  важливості

обміну досвідом між педагогами, науковцями Канади й України щодо реалізації

основної ідеї українознавчої освіти – «Ті, хто навчається – у центрі освітнього

процесу» (Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada, 2018).

У  межах  іншого  важливого  заходу  –  Першого  світового  форуму

українознавчих суботніх і недільних шкіл у рамках V Міжнародної конференції

«Українська мова у світі» (2018, Львів) – педагоги обох країн мали можливість

представити досвід викладання українознавчих дисциплін, авторські методики

викладання української мови як іноземної на основі використання інноваційних

освітніх  технологій  (Міжнародний  інститут  освіти  та  зв’язків  з  діаспорою

Національного університету «Львівська політехніка», 2018).

Відповідно  тенденція  залучення  вчителів  українознавчих  дисциплін

Канади  до  різних  форм  підвищення  кваліфікації  реалізується  в  умовах

формального і неформального навчання, що пов’язано з активізацією діяльності

громадських  організацій,  українознавчих  осередків  у  напрямі  налагодження

співпраці  з  українськими  освітянами,  знаходження  способів  професійного

розвитку педагогів шляхом обміну досвідом, використання інноваційних форм і

методів,  можливих  ресурсів  для  опанування  матеріалу  українознавчих

дисциплін.

Ключовою  тенденцією  розвитку  українознавчої  освіти  у  шкільництві

Канади  залишається  удосконалення ресурсної  бази  з  українознавчих

дисциплін.  З 1987 р.  Центр  україномовної  освіти  КІУСу  та  Методичний
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кабінет української мови, який функціонує при ньому, розвивають і публікують

широке розмаїття освітніх ресурсних матеріалів з української мови для вчителів

й  учнів  початкової  та  середньої  школи,  фінансово  сприяють  забезпеченню

професійних  потреб  учителів,  утримують  бібліотеку  ресурсів,  включаючи

книги, періодику, аудіо- і відеоматеріали для користувачів. Ці два осередки є

членами  Асоціації  консорціуму  Інтеренет-порталу  українознавства  і

відповідають  за  розвиток  онлайн-центру  освітніх  ресурсів  з  україномовного

навчання для студентів, вчителів і батьків під назвою Oom Room. 

Серед  важливих  ресурсних  центрів  українознавчої  освіти  в  Канаді  –

Український  центр  засобів  і  розвитку  (УЦЗР)  при Університеті  Грента

МакЮена  (MacEwan University's Ukrainian Resource and Development Center –

URDC),  заснований  у  1988 р. який  має  свій  постійний  фонд.  Проекти  і

програми  цього  центру  фінансово  підтримує  Українська  фундація  освіти  у

коледжах (Ukrainian Foundation for College Education –  UFCE),  неприбуткова

спілка  (заснована  1994  р.),  важливою  метою  якої  є  фінансове  забезпечення

проектів у співпраці з Університетом Грента МакЮена. Головною метою цієї

організації  залишається  популяризація  ідеї  щодо  важливості  збереження  і

поширення української мови, культури і спадщини.

Діяльність  Консорціуму  україномовної  освіти  (1997) сприяє

налагодженню  партнерських  відносин  між  осередками,  організаціями,  що

ґрунтується  на  реалізації  «колективного  характеру  використання  інформації,

партнерстві  і  співробітництві  у  використанні  та  здобутті  знань»  (Листопад,

2013,  с. 209).  З  2013 р.  Консорціум  демонструє  активне  застосування

інформаційно-комунікативних  технологій,  що  перетворилися  на  один  із

основних  об’єднуючих  факторів  та  набули  «характеристик  пріоритетного

чинника інформаційного розвитку» (с. 219).

Крім ресурсних баз українознавчої освіти, в освітній практиці двомовних

і «рідних» шкіл використовуються як віртуальні, так і друковані ресурси. Так,

«Ethnic Enterprises» у м. Саммерленд (Британська Колумбія) публікують книги
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із  зібраних  українських  історій,  мистецькі,  гумористичні  і  навіть  рецепти.

«Коота Оома» в Торонто (Онтаріо) друкує дитячі книжки і вибрані допоміжні

навчально-освітні  матеріали  для  дітей  і  вчителів.  Українська  книгарня  в

Едмонтоні  (Альберта)  продає  музичні  записи,  DVD,  ресурси  для  створення

писанок,  матрьошки.  Ресурси  Саскачеванських  вчителів  української  мови

(Saskatchewan Teachers of Ukrainian (STU)  Resources)  через  свій  веб-сайт

розповсюджує  постери,  флешкарти,  букмаркери,  дисплеї  для  класів.  Центр

україномовної  освіти  (Альберта)  пропонує  широкий  спектр  ресурсних

матеріалів. Інформують про наявність українських ресурсів видавці із Квебеку

тощо. Ця інформація постійно оновлюється, як цу можна побачити в підрозділі

Resources на веб-сайті Shkola.ucc.ca (Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada,

2018).

Домінуючою  тенденцією  розвитку  українознавчої  освіти  є

інституалізація,  показовим  прикладом  якої  є  діяльність  КІУСу  та  інших

центрів  українознавства  в  Канаді.  До  Альбертського  університету  приєднані

Центр  україномовної  освіти,  у  межах  якого  займаються  викладацькою

діяльністю  члени  факультетів,  які  спеціалізуються  у  галузі  лінгвістики,

літературознавства  та  фольклористики  від  Департаменту  сучасних  мов  і

культурних  студій  (Department of Modern Languages and Cultural Studies –

MLCS)  на  факультеті  гуманітарних  наук  (Faculty of Arts),  та  викладацький

склад факультету освіти (Faculty of Education). До фахівців, зацікавлених або

відповідальних за україномовну освіту, належать директори та консультанти з

мовних питань у Міністерстві освіти Альберти, місцеві шкільні ради, учителі та

адміністратори  у  школах,  які  фінансуються  державою,  де  здійснюється

навчання  української  мови.  У  1997 р.  членами  таких  груп  було  створено

Консорціум україномовної освіти. 

Провідними  українознавчими  осередками  Канади  залишаються

Канадський  Інститут  Українських  Студій  Альбертського  університету

(Canadian  Institute  of  Ukrainian  Studies,  University  of  Alberta)  у  м. Едмонтон;
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Кафедра українознавства Оттавського університету (Chair of Ukrainian Studies,

University of Ottawa); Українознавство в Торонтському університеті (Ukrainian

Studies at the University of Toronto);  Центр  українських  канадських  студій  в

Манітобському університеті (Center of Ukrainian Canadian Studies, University of

Manitoba)  у  м. Вінніпег;  Центр  дослідження  української  спадщини  в

Саскачеванському університеті (Prairie Center for the Study of Ukrainian Heritage,

University of Saskatchewan,  2018)  у  м. Саскатун;  Центр  українського  і

канадського фольклору ім. Кулів при Альбертському університеті (Kule Center

of Ukrainian and Canadian Folklore,  University of Alberta,  2018);  Архів

українського фольклору Богдана Медвідського в Альбертському університеті

(Bohdan Medwidsky Ukrainian Folklore Archives,  University of Alberta,  2018).

Активну  просвітницьку  діяльність  здійснюють  чотири  інститути  під  егідою

православної  української  церкви,  які  протягом  багатьох  років  працюють  в

українознавчій  галузі  разом  з  університетами  Канади:   Інститут

Св. Володимира в Торонто, Інститут Св. Іоанна в Саскатуні, Інститут Св. Петра

Могили в Едмонтоні, який у 2016 р. відсвяткував 100-річчя від дня заснування,

та Колегія Св. Андрія у Вінніпезі, яка своєю місією вбачає сприяння розвитку

духовності (православної), академічної досконалості, культурної свідомості та

провідництва  в  церкві  в  українсько-канадській  громаді  та  канадському

суспільстві. 

Зауважимо,  що  у  діяльності  наукових  українознавчих  осередків

спостерігається певна інституалізація.  Так, у 2018 р. КІУС пропонує такі три

основні  сфери  українознавчих  досліджень:  Українсько-Канадські  студії,

Українські студії та Україномовні педагогічні ресурси. Різноманітні програми

Інституту присвячені динамічним викликам у межах цих досліджень, зокрема

Програма  Стасюка  з  вивчення  сучасної  України;  Українська  мова  і  освітній

центр; Програма Ковальських із вивчення Східної України; Кулівський центр

українських  канадських  студій.  Інститут  реалізує  спільні  академічні

дослідницькі  проекти  з  університетами  України,  серед  яких  Інститут
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історичних  досліджень  при  Львівському  національному  університеті  імені

Івана  Франка,  Український  католицький  університет  (Львів),  Харківський

національний  університет  імені  Василя  Каразина,  Запорізький  університет.

КІУС  продовжує  тісні  зв’язки  з  групою  вчених,  організованих  в  Асоціацію

дослідників  Центральної  та  Східної  Європи,  та  ученими  Інституту  історії

Національної  академії  наук  України  (Canadian Institute of Ukrainian Studies,

2018).

Однією  з  провідних  тенденцій  розвитку  українознавчої  освіти  у

шкільництві  Канади  є  інтеграція  змісту  українознавчих дисциплін,  що

визначається  насамперед  у  реалізації  Українсько-англійської  двомовної

програма (UEBP –  Ukrainian-English Bilingual Program) у багатьох провінціях

Канади. Так, ця програма була законодавчо підтримана в провінції Альберта

(Канада) у 1971 р., у провінції Манітоба – з 1979 р. як результат організованого

захисту канадського мультикультуралізму українськими канадцями. Програма

упроваджується  у  двомовних  і  в  «рідних»  школах  (суботніх  та  недільних).

Двомовні школи (українські двомовні школи) є складовою системи публічних

шкіл  провінцій  Альберта,  Манітоба,  Саскачеван  та  ін.,  у  яких  функціонує

початкова школа (1–5 класи), молодшосередня (6–7 класи) і старшосередня (8–

11  класи).  Учні  двомовних  англо-українських  шкіл  упродовж  дня  мають

можливість вивчати українську мову і культуру. Оскільки двомовна програма у

провінції  Альберта  була впроваджена українцями ще у 1971 р.,  ці  навчальні

заклади стали першими, за зразком яких створювались інші двомовні школи

(наприклад,  польські,  китайські).  Відповідно  до  українсько-англійської

двомовної  програми  близько  50%  навчального  дня  у  школі  учні  мають

можливість  навчатися  українською мовою,  а  інший час  –  англійською.  Діти

можуть  долучатися  до  цієї  програми,  починаючи  з  дитячого  садочка  або  з

першого  класу.  Програма  передбачає  вивчення  культури  і  традицій

українського  народу,  насамперед  календарно-обрядові  свята,  дотримуючись

різних  звичаїв,  ознайомлюючись  з  національною  кухнею.  Батьки  можуть
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знайти на сайті Українсько-англійської двомовної програми (Ukrainian-English

Bilingual Program) інформацію про те, в яких закладах освіти їхньої провінції ця

програма викладається, а потім мають можливість ознайомитися з інформацією

про конкретні школи (Ukrainian-English Bilingual Program, 2018). 

Цікавим є виступ викладача Іванни Плахотнюк,  учителя школи ім. Лесі

Українки, на семінарі з обміну досвідом вчителів суботніх і  недільних шкіл,

який  проводив  Міжнародний  інститут  освіти  та  зв’язків  з  діаспорою

Національного університету «Львівська політехніка» (2018), розповідаючи про

стан українського шкільництва в Онтаріо, про типи шкіл цієї провінції, вимоги

до  навчальних  програм  та  оцінювання,  інформувала  громадськість  про

зарахування  кредитів  з  курсу  українознавства  в  українських  суботніх  шкіл

відповідно  до  основної  освітньої  програми.  Педагог  також  окреслила

особливості навчання вікової групи від 12 до 18 років та інтеграції предметів

українознавчого  циклу,  а  саме української  мови,  культури,  географії,  історії,

мистецтва  та  навіть  антропології  під  час  вивчення  курсу  українознавства

(Міжнародний  інститут  освіти  та  зв’язків  з  діаспорою  Національного

університету «Львівська політехніка», 2018).

Тенденція  інтеграції  українознавчих  дисциплін  у  межах  реалізації

двомовної  українсько-англійської  програми виявляється  у  діяльності  CALI  –

викладання і вивчення іноземних мов за допомогою комп’ютера, що пропонує

на  своїй  сторінці  у  Фейсбуці  семінари  для  вчителів  двомовних  програм  з

використання технологій і стратегій з розміщення інформації таким чином, щоб

вони були доступні всім у країні та поза її межами, посилюючи таким чином

роль соціальних медіа на усіх рівнях. Канадська асоціація вчителів другої мови

(The Canadian Association of Second Language Teachers –  CASLT)  відіграє

важливу роль у підтримці української двомовної програми, визнаючи величезні

заслуги  педагогів-українознавців  у  розвитку цього феномену для канадських

етнічних  груп  (Міжнародний  інститут  освіти  та  зв’язків  з  діаспорою

Національного університету «Львівська політехніка», 2018).
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Однією  з  вагомих  тенденцій  розвитку  українознавчої  освіти  у

шкільництві  Канади  є  ефективна  реалізація  компетентнісного  підходу,  що

виявляється  у  чіткому  визначенні  компетентностей  учнів,  у  тематичній

інтеграції  вивчення  дисциплін  українознавчого  спрямування,  у

міждисциплінарному  структуруванні  змісту  програм.  Зміст  українознавчої

освіти  у  двомовних  школах  унормовано  переважно  відповідно  до  основної

Українсько-англійської  двомовної  програми,  що  використовується  у  різних

провінціях і на основі якої освітяни  укладають нові програми. Для прикладу:

програма  «Українські  мовні  предмети  від  садочка  до  9  класу  (Ukrainian

Language Arts Kindergarten to Grade 9) була створена в Альберті в 2003 р. Треба

додати, що на основі цієї програми створювалися та оновлювалися двомовні

українсько-англійські  програми  і  в  інших  провінціях,  оскільки  на  початку

ХХІ ст.  міжпровінційна співпраця освітян ще більше оптимізувалася завдяки

інформаційно-комунікативним  технологіям.  У  ній  подається  обґрунтування

цінності  вивчення  українознавчих  дисциплін,  концептуальна  карта,  сфери

освіченості,  спіральний алгоритм опанування мови.  Програма спрямована на

концептуальне, практичне опанування  української мови і культури. Учні, які

навчаються  на  Українсько-англійській  двомовній  програмі,  вивчають  також

англомовні  предмети та  курси мистецького,  культурологічного  спрямування,

які  викладаються  українською  мовою  (додаток  И).  Концептуальна  карта

програми демонструє взаємозв’язок між засвоєнням україномовних предметів

та  інших  компонентів  Української  двомовної  програми  таких  як:  культура,

англійська мова – мова загального використання – українська мова та знання

предметної сфери.

У  визначенні  сфер  освіченості  зазначено,  що  учні  мають  досягти

результатів навчання після опанування цієї навчальної програми – передусім

особистих,  громадських  та  освітніх  знань  та  досвіду,  що  набуваються  від

дитячого  садка  до  9  класу  (у  додатку И представлено  таблицю  і  схеми  та

викладено  концепцію  Українсько-англійської  двомовної  програми,  основні
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положення якої подаються нами у перекладі українською мовою. – прим. І.М.).

Вивчення  мови  в  процесі  Українсько-англійської  двомовної  програми

передбачає  розвиток  крос-мовної  компетентності,  тобто  уміння  і  навички

першої мови переносяться на другу, а потім збагачуються через набуття інших

мовних  умінь,  і  цей  взаємовплив  збагачує  обидві  мови,  які  вивчаються,  та

максималізує  їх  розвиток.  Конкретний  (специфічний)  мовний  компонент

програми надає детальні лінгвістичні елементи української мови, дескриптори

лінгвістичної компетентності для кожного класу та результати для підтримки

соціокультурного  /  соціолінгвістичного  та  стратегічного  навчання.  Ця

навчальна  програма  також  надає  розмаїття  навчальних  результатів  на  усіх

рівнях,  які  просувають розвиток  стратегічних  компетенцій,  що можуть бути

застосовані  до  багатьох  мовних  обставин.  Оскільки  Українсько-англійська

двомовна  програма  спрямована  на  внутрішньокультурну  та  міжкультурну

обізнаність,  вона  дає  можливість  та  спонукає  учнів  задіювати  весь  власний

попередній  досвід,  знання  та  ідентичності,  а  також  досвід  і  знання  членів

шкільної спільноти, місцевої громади та інших спільнот із різних частин світу

таким чином розвиваючи крос-культурну компетентність.

Упродовж усіх  періодів  розвитку  українознавчої  освіти  у  двомовних  і

«рідних» школах Канади і  до  сьогодні  означилась  тенденція налагодження

співпраці  школи,  громади,  організацій. Українська  багатоструктурна,

цілеспрямована і достатньо організована громада Канади стала прикладом не

лише для інших спільнот країни, для діаспор інших країн світу, але і для самої

України у збереженні національних і культурних цінностей і традицій, розвитку

науки  та  освіти.  Як  зауважують  А. Недашківська  та  О. Білаш,  мережа

україномовної  освіти  –  це  шлях  вирішення  суспільних  проблем  і  завдань

громади  із  активним  залученням  праці  вчених  (Nedashkivska & Balash,  2015,

p. 107).  Engaged scholarship – це поняття, що має кілька значень: академічно-

громадське  партнерство,  вирішення  суспільних  проблем,  за  допомогою

наукових здобутків, вирішення проблем громади шляхом використання надбань
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науковців.  Посередниками  або  учасниками  цього  партнерства  є:  українська

спільнота (місцева, регіональна, національна та міжнародна), активна етнічна

група серед канадських мультикультурних спільнот; педагоги, які забезпечують

україномовну  освіту  в  межах  спільноти  та  через  членство  у  професійних

громадських  організаціях,  взаємодіють  з  науковими  працівниками,

департаментами,  центрами  та  інститутами.  Вивчення  української  мови

запропоновано у школах всієї країни – по суботах для дітей від 5 до 16 років.

Учителі, часто сертифіковані у провінції, співпрацюють з метою упровадження

програм дисциплін і використання необхідних ресурсів.

Українська громада достатньо організована на місцевому, провінційному,

національному  та  міжнародному  рівнях  завдяки  Українському  світовому

конгресу  (Ukrainian World Congress),  Українському  канадському  конгресу

(UCC) і його осередкам у провінціях, Українському національному об’єднанню

(Ukrainian National Federation),  Українській  асоціації  професіоналів  та

підприємців  (Ukrainian Professional and Business Association),  Українському

канадському студентському союзу (SUSK – Ukrainian Canadian Student's Union).

Взаємодія  школи,  громади  і  університетів  відбувається  шляхом  залучення

молоді  до  діяльності  таких  українських  скаутських  організацій,  як  «Пласт»,

СУМ (CYM), церкви, танцювальних колективів (Nedashkivska & Balash, 2015,

p. 110).  Ці  організації  мають  у  своїх  лавах  тих,  хто  розмовляє  українською

мовою,  і  реалізують  різні  форми  підтримки  для  розвитку  української  мови.

Зокрема у межах молодіжних організацій реалізуються різні форми скаутської

діяльності у вихідні дні і влітку. 

Провінційні організації (Альбертська фундація для української освітньої

спілки  (Alberta Foundation for Ukrainian Education Society),  Альбертська

українська  пам’ятна  спілка  (Alberta Ukrainian Commemorative Society),

Альбертська спілка для просування українських студій (Alberta Society for the

Advancement of Ukrainian Studies),  Фундація  «Канада  –  Україна»  (Canada

Ukraine Foundation),  Українська  фундація  для опіки над освітою у коледжах
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(Ukrainian Foundation for College Education Trust),  Фундація  Шевченка  (The

Shevchenko Foundation)  та  ін.)  мають  диференційовані  функції  щодо

збереження і  розвитку мови і  культурних традицій.  Батьки також відіграють

значну роль в усій цій діяльності, і не лише в своїх організаціях, а й витрачаючи

багато часу на добровільну допомогу у реєстрації,  перевезеннях,  культурних

заходах тощо (у додатку Д наведено схему мережі українознавчих та  інших

залучених закладів у провінції Альберта (Nedashkivska & Balash, 2015,  p. 111),

яка лише у менших масштабах повторюється і в Саскачевані і в Манітобі. 

Унікальною  тенденцією  розвитку  українознавчої  освіти  у  двомовних  і

«рідних»  школах  Канади  є  набуття українською  мовою  статусу

«спадщинної» мови.  Зауважимо, що українська спільнота Канади за даними

2011 р. становила 2,74% населення (від загальної кількості 33,5 млн.). У 2011 р.

1,25 млн. канадців заявили про свої українські корені, з яких 276055 – походять

з одноетнічних родин (single origin) та 975110 – з різноетнічних родин (multiple

origin)  (Statistics Canada 2011  National Household Survey (2011)).  Найбільша

кількість  українських  канадців  мешкає  у  провінціях  Онтаріо,  Альберта,

Британська Колумбія, Манітоба, Саскачеван, Квебек та Нова Скотія, у степових

провінціях  вони  складають  найбільший  відсоток  провінційного  населення.

Значна  кількість  українських  канадців  користується  англійською  мовою  і

вважає,  що  мова  не  є  основним  мірилом  національної  ідентичності.

Дослідження,  які  проводила  протягом  десятиліть  професор  Університету

Реєрсона в Торонто Рома Чумак-Горбач, доводять,  що у змішаних сім’ях, де

діти спілкуються з батьками одночасно двома мовами, ситуація набагато краща

(Chumak-Horbatsch & Garg, 2006). 

Зазначимо,  що  ще  у  2002 р.  у  Торонто  в  Інституті  Св. Володимира

пройшла конференція  «Мова і  ідентичність»,  ініціаторами якої  стали доктор

Дарія  Даревич із  Йоркського університету (м. Йорк,  Канада),  голова НТШ у

Канаді,  та  магістр  Надія  Луців,  голова  Світової  Виховно-Освітньої  Ради

Світового  Конгресу  Українців.  На  цьому  заході  були  порушені  проблеми
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володіння  українською  мовою  етнічними  українцями,  нащадками  українців

різних  міграційних  хвиль.  Так,  у  виступі  Оксани  Завадської,  магістра

Лондонської  школи  економіки,  редактора  пластового  журналу  «Юнак»,

зазначалось,  що українською мовою в  Канаді  розмовляють  переважно люди

старше  60  років.  Місто  Едмонтон вважається  другим у  Канаді  за  кількістю

українських канадців. За статистикою 2011 р., лише 8% українських канадців

провінції  Альберта  вважають  українську  мову  рідною  (29455  осіб)

(Nedashkivska & Balash, 2015, p. 110). 

На конференції «Мова і ідентичність» (2002) в Інституті Св. Володимира

професор  (емерітус)  Всеволод  Ісаєв  із  університету  Торонто,  коментуючи

ставлення українських канадців до рідної мови, зауважив, що одні, займаючись

суспільною діяльністю, активно живуть і працюють одночасно у двох різних

суспільствах,  другі  стають  справжніми  українцями,  треті  асимілюються  у

канадське  суспільство.  Крім  мови,  зауважив  професор,  є  й  інші  ознаки

ідентичності, а саме  –  місце походження, знання української історії, традиції,

музика,  танці,  символічна  їжа,  одяг.  За  словами  професора  В. Ісаєва,

ідентичність можна розвинути знову, як це роблять ті, хто заново відкривають

етнічність (ethnic rediscoverers). Є такі люди (особливо у Західній Канаді), які

«поєднують» одразу дві ідентичності в одну нову. Це, наприклад, такі митці, як

Наталка Гузар,  Василь Курилик, Мордехай Риклер.  У своєму виступі  на цій

конференції  Оленка Білаш стосовно ідентичності  теж відмічає,  що на Заході

українці називають себе  Ukrainian Canadians (українські канадці),  а  на Сході

Canadian Ukrainians (канадські українці). Професор В. Ісаєв зауважив, що хоча

українська мова залишилася символом української ідентичності.  Тому, як і  у

випадку з  іншими мовами,  декілька  фраз  українською, одразу ж визначають

належність співрозмовника до української  ідентичності  (Доповідь «Зручність

користування українською мовою в Західній Канаді: що діти нам говорять»),

(конференція  «Мова  і  ідентичність»,  Торонто,  Інститут  Св. Володимира

2002 р.) (St. Vladimir Institute, 2018).



219

Тенденція  трансформації  української  мови  і  «спадщинну»  мову

підтримується вчителями українознавчих дисциплін, педагогами, які керуються

місією збереження мовної специфіки, виховання у молодшого покоління поваги

до  мовних  традицій,  сакрального  ставлення  до  рідного  слова.  Є. Федоренко

(2013) у статті, присвяченій 60-літтю Шкільної ради Америки КУК, відзначає,

що «є відрадним явищем», що «у рідному шкільництві цілковито переважають

учителі  середньої  генерації  з  помітним  відсотком  молодшої  генерації  –

випускників наших шкіл українознавства. Це неабиякий успіх українознвчого

шкільництва»  (с. 4).  Як  пише  Оленка  Білаш,  «це  добрий  час  для  емігрантів

четвертої  хвилі  перейняти  на  себе  українську  справу  і  оживити  українське

життя  в  Канаді»  (Інтерв'ю з  О. Білаш,  2014).  На  сайті  Shkola.ca –  Ukrainian

Schooling in Canada, присвяченому українському шкільництву в Канаді, можна

також ознайомиться з інформацією про педагогів-українознавців (Shkola.ca –

Ukrainian Schooling in Canada, 2018).

29  вересня – 2  жовтня  2016 р.  ХХV щотрирічний  Конгрес  КУК,

приурочений до 125-річчя імміграції українців до Канади, обрав Саскачеван, а

саме  місто  Реджайна,  центром  святкових  заходів.  Тема  Конгресу  «Залучай-

надихай-Давай  можливість»  (Engage-inspire-Empower)  мала  надихнути  на

розуміння того, де українці Канади зараз є спільнотою, і призвати до дій, які

приведуть до тривалого успіху. Отже, робота з розвитку українознавчої освіти в

Канаді продовжується. Наприклад, на 2018-2019 навчальний рік Інститут Петра

Могили отримав право на відкриття трьох класів української мови і розпочав

прийом  заяв  на  наступний  семестр,  заняття  розпочалися  з  вересня  2018 р.

(St. Petro Mohyla Institute, 2018).

Тенденцією  розвитку  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади  є

розширення мережі «рідних» шкіл у провінціях.  Наведемо дані зі звіту про

стан українознавчої освіти в Альберті за 2012–2013 навчальний рік (Ukrainian

Language Education Enrollments in Alberta 2012–2013). Загальна кількість тих,

хто  був  зареєстрований  у  2012–2013  навчальному  році,  складала  1947  осіб.
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Розподілялися  вони  таким  чином:  на  Українській  двомовній  програмі

(Ukrainian Bilingual Program (K-12))  –  856  осіб,  тобто  майже  44%.  У

м. Вегревіль початкова школа А.Л. Хортона (від дошкілля до 6 класу)  –  83; у

Шервуд Парку:  початкова  школа отця Кеннета  Кернса  –  145,  у  католицькій

школі  Жана  Ванье  –  40.  Найбільше  у  закладах  м.  Едмонтон:  Делвудська

початкова  школа  –  73;  Католицька  початкова  школа  української  двомовної

програми Св. Мартіна – 159; початкова школа Св. Матфея (католицька) – 139;

молодша середня школа Балвіна (7–9 класи)  –  20 осіб;  католицька молодша

середня  школа  Св.  Кевіна  (з  7  класу  рівня  А  до  9  класу  рівня  С)  –  104;

католицька середня школа Архієпископа Джордана (10-11 класи, відповідно 10

та 20 ресурсна програма ULA) – 21 особа; католицька середня школа Остіна

Обраєна  (10-12  класи,  відповідно  10,  20  та  30  ресурсна  програма)  –  54;

композитна середня школа М.Е. ЛаЗерте (так само з 10 по12 класи)  – 18 осіб.

Програмою  з  української  мови  і  культури  (Ukrainian Language and Culture

(ULC-3Y, ULC-6Y) було охоплено 230 осіб, розподілені між такими закладами

освіти:  школа  ЛаЗерте  (10-12  класи)  –  21  особа;  там  же  у  м. Едмонтоні  –

католицька  середня  школа  Архієпископа  Олірі  (10-12  класи)  –  9  осіб;  в

Інституті  Св. Іоанна  (Освіта)  на  українській  імерсійній  програмі  –  7  осіб;

більше учнів у м. Бонівілі – середня школа Х.Е. Бургуєн – 64 особи (з 5 до 8

класу);  і  найбільше у  Ламонтській  початковій  школі  (м. Ламонт)  –  129 (1–6

клас) (Ukrainian Language Education Enrollments in Alberta 2012–2013).

Далі  у  цьому звіті  подано статистичні  дані  щодо кількості  дошкільнят

(Preschool/Sadochok): 173 дитини, розподілені між 4 закладами у Едмонтоні, 1 –

у Шервуд Парку і 1 (із двох) у Калгарі. У садочку Св. Валодимира (Калгарі) на

програмі Українське двомовне передшкілля (Ukrainian Bilingual Preschool) – 25

дітей (з 2,5 до 4 років 22 і  лише 3 п’ятирічних). У передшкільному садочку

«Маленька  орхідея»  при  початковій  школі  отця  Кеннета  Кернеса  (Шервуд

Парк) – 19. Едмонтонські заклади демонструють ще й розмаїття самих програм.

Зокрема  Спілка  Український  садочок  (ігрова  школа)  Св. Джозефа  при
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католицькій початковій школі Св. Матфея для своїх 40 дітей пропонував крім

Тодлеровської Передшкільну двомовну програму (діти 3-4 років), Українську

програму (для 3 років),  Двомовну для трирічних та  чергування  Двомовної  з

Українською  для  чотирирічних  та  підготовчої  групи.  При  Делвудській

початковій  школі  у  Українсько-російсько-англійському  двомовному  садочку

Казка  (денного  піклування)  було  25  дітей  від  1,5  років  до  передшкілля,  у

садочку Св. Василя – 16; у двомовній ігровій школі (садочку) Св. Мартіна – 48

(Ukrainian Language Education Enrollments in Alberta 2012–2013).

Відповідно до відомостей звіту за 2012 – 2013 н.р. на курсах у «рідних»

школах (суботніх школах) (Ridna Shkola/Kursy (Saturday School) навчалося 107

дітей. Школа українознавства імені Івана Франка (курс І-ІV) – 37 дітей; Рідна

школа української католицької парафії Св. Георгія – 70 дітей (від передшкілля

до  6  класу  та  на  програмі  UkrASL)  у  м. Едмонтоні;  у  Редвейській  районній

українській школі у Шервуд Парку та суботній школі Св. Володимира у Калгарі

не навчалось жодної особи (Ukrainian Language Education Enrollments in Alberta

2012–2013).

Аналіз матеріалів на веб-сторінках українознавчих навчальних закладів

засвідчив,  що  значна  кількість  українських  родин  усвідомлюють  важливість

навчання в «рідних» школах, насамперед щодо вивчення української мови, яка

передається у спадок – від покоління до покоління. На сьогодні емігранти в

четвертому-п’ятому  поколінні  через  посередництво  церкви,  родинного

виховання  втілюють  засади  «спадщинної»  мови.  Цьому  сприяє  й  діяльність

«рідних» шкіл у різних провінціях, де особлива увага надається саме вивченню

української мови, розвитку комунікативних умінь.

Так,  у  провінції  Онтаріо  функціонують такі  католицькі  «рідні»  школи,

українські  освітні  заклади:  україномовні  дитячі  садочки  Святого  Успіння

(Успіння  Пресвятої  Богородиці)  у  м. Місісога,  Сонечко,  Святої  премудрості,

Світличка імені Цьопи Паліїв Українського об’єднання, Ігрова група Забавний

гурток  «Перші  кроки»  (Пласт),  Садочок  Передшкільного  центру  Жозефа
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Кардинала Сліпого (JCS), Хатка для малятка, Навчально-мистецький дитячий

центр,  Розумники  –  Український  навчально-пізнавальний  центр  (усі

розташовані в Торонто) та дитячий табір «Соняшник». Україномовні суботні

школи розташовані у Місісозі (Українська суботня школа імені Івана Франка),

в Оуквілі (Оуквільська Рідна школа), у м. Етобікоук – Школа імені Григорія

Сковороди,  Школа  імені  Лесі  Українки,  Школа  імені  Цьопи  Паліїв,  Свято

Миколаївська  Рідна  школа,  Рідна  школа  УНО  Торонто-Захід.  Прес-реліз

Відділу  Торонто  Шкільної  ради  Конгресу  українців  Канади  на  2017-2018

навчальний рік також подає нам таку інформацію щодо цілоденних двомовних

шкіл з міжнародними мовними програмами: Від шкільної ради Торонтського

католицького  дистрикту  –  Школа  Св. Димитрія  та  Школа  імені  Патріарха

Йосипа Сліпого в Етобікоуку,  Школа Св. Йосафата в Торонто, від шкільної

ради  Дуфферен-Пільського  католицького  дистрикту  –  Школа  Св. Софії  у

Місісозі (Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada, 2018).

У  провінції  Манітоба  рекомендують  такі  заклади  у  м. Вінніпег:  Рідна

школа  при  читальні  «Просвіта»,  Школа  Непорочного  серця,  Рідна  школа

українознавства  при  кафедрі  Св. Володимира  й  Ольги  середньої  школи

Св. Іоанна;  такі  двомовні  школи,  як  Школа  Р. Ф. Морісона,  середня  школа

Х. С. Ейвері,  школа  Спригфілд  Хайтс,  молодша  середня  школа  Чиф Пигвіс,

школа спільноти Берні Вулф, школа Ральфа Брауна; у м. Оук Бенк: початкова

школа Оук Бенку та Спрінгфільдська середня школа; школа Сміта-Джексона та

середня школа Маккензі – в м. Дофін; школа Щасливої думки та середня школа

Іст Селкріка – у м. Іст Селкрік (Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada, 2018).

Українська  шкільна  рада  Квебеку  представляє  Українську  школу

Митрополита  Іларіона  та  Українську  школу  Митрополита  Андрія

Шептицького.  Сторінка  на  сайті,  присвяченому  українознавчій  освіті  в

провінції  Саскачеван,  інформує  про  Баттлфордську  українську  канадську

культурну  раду  (Північний  Баттлфорд),  Рідну  школу  Українського

національного  об’єднання  (м. Реджайна),  Рідну  школу  «Садочок»  парафії
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Св. Марії  (м. Йорк),  Садок  Дзвінок  (м. Саскатун),  Табір  Української

православної  молоді  «Зелений  гай»  у  Саскатуні  та  Табір  Української

православної церкви Тризуба в Реджайні на озері Крістл (Shkola.ca – Ukrainian

Schooling in Canada, 2018).

Едмонтонські  католицькі  школи  (Школа  Святого  Мартина,  Школа

Святого Матея, Школа Святого Кевіна та Школа Остин О’Браєн) працюють за

Українсько-англійською  інтернаціональною  двомовною  програмою,  яка

розкриває  різноманіття  української  культури.  Діти  беруть  участь  у

святкуваннях,  що допомагають  їм  осягти  розуміння  української  католицької

віри з особливим акцентуванням уваги на візантійському обряді. Різні заняття,

зокрема такі, як розмальовування писанок і випікання пасок, передають знання

українських  ремесел,  символів,  традиційної  їжі.  За  допомогою  програми

традиційної  музики  та  літератури  поглиблюються  культурні  зв’язки.

Використання  різних  видів  мистецтва  в  процесі  навчання,  на  нашу  думку,

сприяє розвитку здібностей майбутніх активних членів суспільства і громади. 

Мережа  «рідних»  шкіл  функціонує  за  підтримки  провінційних  урядів,

української громади, насамперед церкви, яка залишається духовним осередком

українських канадців.  Вона продовжує відігравати значну роль у збереженні

форм і методів національного виховання української молоді в умовах діаспори,

передусім через посередництво «спадщинної» мови. 

Скорочення українознавчих студій через  фінансові  причини можна

вважати негативною тенденцію розвитку українознавчої освіти у шкільництві і

у  вищій  ланці  освіти  Канади.  Так,  програми  української  культури,  мови  і

літератури у провінції Альберти увійшли до переліку таких, що не підтримують

достатня кількість студентів, які спеціалізуються на цих предметах, і вибір у

бакалаврській  програмі  української  мови  як  основного  предмету  було

відмінено. Гуманітарний факультет Університету Альберти ввів систему квот,

що  призвело  до  закриття  декількох  курсів  українознавчих  студій  через

недостатню  кількість  студентів.  Фінансова  криза  торкнулася  загалом
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гуманітарних спеціалізацій в Канаді, зокрема й українознавчих, через це існує

проблема  забезпечення  професійних  кадрів,  фінансування  для  опрацювання

безцінних історичних документів, а також для надання можливості доступу до

них усіх бажаючих ознайомиться зі збереженою величезною спадщиною, яка

знаходиться  у  багатьох  установах  та  у  приватних  осіб.  Такі  вчені,  як

Я. Рудницький,  М. Марунчак,  Яр  Славутич  та  ін.  значну  частину  фондів

передали в українські бібліотеки (Національна бібліотека ім. В. Вернадського,

бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» та ін.).

Незважаючи на  фінансові  перепони,  які  виникають на сучасному етапі

розвитку українознавчої освіти в Канаді, тенденцією залишається активізація

меценатської діяльності у розвитку українознавчих студій, українознавчої

освіти. Незважаючи на прагматизм, характерний для зарубіжної моделі освіти,

коли, як підтверджує Г. Філіпчук (2003), «основна ідеологія іноземних фондів,

міжнародних фінансових організацій – фінансовий успіх, а мораль, культура не

є визначальними критеріями», у північноамериканській моделі особлива роль

належить  філантропії,  коли  компанії  та  окремі  особи  інвестують  частину

прибутку в соціально корисні ініціативи, як то в освіту і культуру. Яскравим

прикладом  цього  є  діяльність  канадських  філантропів  (меценатів),  які

засновують і підтримують різні громадські та культурні фонди, українознавчі

інституції  і  програми.  Ераст  Гуцуляк,  підприємець  і  філантроп,  Почесний

Академік  Острозького  академічного  братства,  подарував  приміщення  для

Посольства  України  в  Канаді  та  приміщення  для  молодіжної  організації

«Пласт» в Торонто. Олег Володимир Іванусів, інженер, письменник, дослідник

історії  української  церкви,  –  спонсор  багатьох  видань  і  Президент  Фундації

«Енциклопедії  України». Мирослав Івасиків спонсорував численні інституції,

включаючи  Фундацію  українознавства  у  Гарвардському  університеті,  був

Головою  проекту  побудови  Патріаршого  Собору  Української  Греко-

католицької Церкви у Києві. Євген Коструба – підприємець, спонсор численних

доброчинних  проектів,  таких,  як  Асоціація  Української  Молоді,  Канадські
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Друзі України тощо, засновник благодійного фонду імені своєї дружини Надії.

Петро  Микуляк  – засновник  «Фонду  навчання  студентів  з  України»  при

Торонтському університеті. 

Одним із взірців меценатства стала діяльність Петра Яцика, громадського

діяча, підприємця і філантропа, який став першим президентом заснованої ним

Ліги  українських  меценатів,  благодійного  фонду,  зареєстрованого  у  Києві

Міністерством  юстиції  12  жовтня  1995 р.  Діяльність  Ліги  спрямована  на

підтримку  розвитку  освіти,  науки,  культури,  фінансування  досліджень  і

освітніх  проектів,  допомогу  в  навчально-методичному  забезпеченні  освітніх

закладів тощо. Підприємці з України, США та Канади, які стають членами Ліги,

мають власні проекти. Петро Яцик  – також засновник багатьох доброчинних

фондів  та  стипендій  як  в  Канаді,  так  і  за  кордоном,  серед  яких:  Освітня

фундація  Петра  Яцика  (1986),  Програма  Українських  Студій  Петра  Яцика  в

Колумбійському  університеті  в  Нью-Йорку,  Програма  Вивчення  України

(Петра  Яцика)  в  Університеті  Торонто,  Центр  українських  досліджень  імені

Петра Яцика в Альбертському університеті.

Прикладом  меценатської  підтримки  українознавчих  студій  може

слугувати діяльність доктора Куля та його дружини Доріс, відомих на сьогодні

як  найщедріші  філантропів,  завдяки  яким  функціонує  Український  центр

засобів  і  розвитку.  В  Університеті  Грента  МасЮена  доктор  здійснював

фінансування  діяльності  кафедри  української  спільноти  і  міжнародного

розвитку свого імені. 

Українська фундація для опіки над освітою у коледжах (UFCE) протягом

двадцяти  років  мала  щорічні  внески  і  виділяла  більше  300  000  доларів  з

Українського  центру  засобів  і  розвитку.  В  Університеті  Грента  МакЮена

здійснюється фінансування українознавчих студій, спочатку вдалося залучити

250 000 доларів від української спільноти і  тоді   вже отримати 1,5 млн. від

провінційного уряду та 0,5 млн. від федерального уряду, і завдяки цьому при

університеті з'явилася можливість створити у 1987 р. Український центр засобів
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і  розвитку,  який  почав  інвестувати  гроші,  організував  групу  із  двадцяти

науковців, які були залучені до пошуку коштів. Тепер уже Українська фундація

для опіки над освітою у коледжах не залежить від зовнішнього фінансування, а

здатна сама фінансувати у старі  і  нові  проекти та ініціативи,  також завдяки

активній  участі  у  міжнародному  співробітництві  і  своїй  високій  репутації  у

наукових  колах  (MacEwan University's Ukrainian Resource and Development,

2018).

Тенденцією українознавчої  освіти у шкільництві  Канади є  активізація

співпраці українських і канадських освітян та науковців, що виявляється у

спільній  проектній  діяльності,  проведенні  конференцій,  семінарів,  конгресів,

обміні  досвідом  на  рівні  наукових  і  університетських  осередків,  підтримці

українознавчих досліджень тощо. 

Цікавим  є  досвід  підтримки  українських  студентів  канадськими

університетами.  Так,  2012 р.  створено  сайт  гуманітаріїв  Україні  і  світу

(Historians.in.ua),  на  якому  розміщується  інформація  про  те,  що

Саскачеванський університет запрошує українських випускників бакалаврів чи

магістрів,  зацікавлених у  подальших дослідженнях,  пов’язаних із  тематикою

Центру  дослідження  української  спадщини,  який  діє  при  коледжі  Святого

Томаса Мора в Саскачеванському університеті з 1998 р. (Historians.in.ua, 2018).

Зауважимо,  що  станом  на  2013 р.  у  Канаді  навчалося  800  студентів  з

України,  в Україні  існувало три центри канадських студій (у Чернівецькому

національному  університеті  імені  Юрія  Федьковича,  Національному

університеті «Києво-Могилянська академія») та у Національному університеті

«Острозька  академія»  та  було  укладено  більше  60  двосторонніх  угод  між

вищими навчальними закладами двох країн  (Лулашник,  2013).  Чернівецький

національний  університет  ім. Ю. Федьковича  був  першовідкривачем  у

співпраці  з  Саскачеванським  університетом  (угода  1977–2017 рр.),  має

безстрокову угоду з Манітобським університетом (2010).
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Між канадськими і українськими освітянами і педагогами сформувалась

традиція співпраці на основі укладання угод з окремих галузевих напрямів. Так,

22 листопада 2013 р. Президент Університету ім. Грента МакЮена в Едмонтоні

Девід Аткінсон і Сергій Квіт, президент Національного університету «Києво-

Могилянська Академія», підписали угоду про поглиблення співробітництва, яке

тривало перед цим протягом 20 років, з таких гуманітарних напрямів: соціальні

науки  (соціологія),  журналістика  /  комунікації,  охорона  здоров’я  /

медсестринство,  політична  наука,  економіка  і  соціальна  праця.  Це  стало

можливо завдяки спонсорській допомозі (30 тис.  доларів на рік)  від Пітера і

Доріс Кулів. Доктор соціології Роман Петришин, директор Українського центру

засобів  і  розвитку  при Університеті  ім. Грента МакЮена вважає студентські

обміни  важливою  можливістю  імерсії  для  своїх  студентів  в  україномовне

середовище,  долучення  їх  до  культурних  та  історичних  пам’яток  в  Україні

(MacEwan University's Ukrainian Resource and Development Center,  2018).

Український центр засобів і розвитку продовжує довгострокові освітні проекти

на  різних  рівнях  і  з  Україною,  зокрема  сприяв  створенню  Канадсько-

Українського альянсу з метою забезпечення умов для інклюзивної освіти дітей

з  особливими  потребами,  взявши  участь  у  створенні  спільної  дослідницької

команди.

Зараз  організаціями  та  інституціями,  які  пропонують  партнерство  із

розвитку української спільноти, зокрема у напрямі здійснення українознавчих

студій, є: Рада Альберти з українознавчих наук (Alberta Council for the Ukrainian

Arts (ACUA),  Альбертська  асоціація  з  української  мови  (Alberta Ukraine

Language Association (AULA),  Українська  музична  спілка  Альберти  (Ukraine

Music Society of Alberta),  Альбертська  асоціація  українського  танцю  (Albert

Ukrainian Dance Association (AUDA),  Конгрес  Українців  Канади  (Ukrainian

Canadian Congress (UCC),  Канадське  об’єднання українських професіоналів і

підприємців (Ukrainian Canadian Professional and Business Federation (UCPBF),

КІУС  (Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS),  Центр  україномовної
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освіти  (Ukrainian Language Education Center (ULEC),  Канадсько-українська

дослідницька  команда  (Canada Ukraine Research Team (CURT),  Український

центр засобів і розвитку (Ukrainian Canadian Research of Documentation Center

(UCRDC), Українсько-канадська фундація ім. Т. Шевченка (Ukrainian Canadian

Foundation of Taras Chevchenko (UCFTS), Фундація «Канада – Україна» (Canada

Ukraine Foundation (CUF),  Українська  фундація  освіти  коледжів  (Ukrainian

Foundation of College Education (UFCE)  тощо.  Діяльність  цих  інституцій

спрямована на збереження і  розвиток освітніх та культурних українознавчих

надбань світового українства та їх розповсюдження і надання доступу до них

якомога більшій кількості зацікавлених людей через веб-сторінки та портали

(додаток Г).

Організації,  які  досліджують  досвід  української  діаспори  в  Україні  та

співпрацюють  з  канадськими  інституціями  у  дослідницькому  й  освітньому

напрямах,  функціонують  у  різних  регіонах  нашої  країни.  Серед  них

найвідомішими  є:  Центр  співпраці  з  українською  діаспорою  Ніжинського

державного  університету  ім.  Миколи  Гоголя,  Фундація  доброчинних

громадських  ініціатив  «Україна  –  діаспора»  (Чернігівський  державний

педагогічний  університет  ім. Т. Г. Шевченка),  Науково-дослідний  інститут

українознавства Міністерства  освіти і  науки України (м. Київ),  Міжнародний

інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету

«Львівська політехніка», Інститут історії української діаспори Миколаївського

державного  гуманітарного  університету  ім. Петра  Могили,  Інститут

дослідження  української  діаспори  Національного  університету  «Острозька

академія» (м. Рівне), Центр канадознавства Східноєвропейського національного

університету  імені  Лесі  Українки  (м. Луцьк),  Товариство  «Україна-Світ»

(Товариство  зв’язків  з  українцями  за  кордоном,  м. Київ)  та  Міжнародна

українська школа МОН України. 

Вагомим напрямом співпраці є створення електронних ресурсів з проблем

українознавчої  освіти.  Так,  у  січні  2014 р.  п’ять  університетів  у  Канаді  та
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Україні  (Альбертський  університет,  Університет  імені  Грента  МакЮена,

Університет-коледж  Конкордія  (Едмонтон),  Український  католицький

університет  та  Національний  університеті  «Києво-Могилянська  академія»

проінформували  про  започаткування  спільного  електронного  науково-

дослідного  проекту  «Сучасний  український  дослідницький  форум».  Проект

реалізується  через  веб-сайт  та  щорічні  онлайн-конференції  трьома  мовами

англійською, українською та російською. Проект був підтриманий Інститутом

перспективних  студій  імені  Кулів  КІУСу,  Українським  центром  засобів  і

розвитку  Університету  імені  Грента  МакЮена  та  Альбертською  фундацією

української  освіти  (керівники  проекту  –  д-р  Оленка  Білаш  і  д-р  Роман

Петришин) (University of Alberta, Canada, 2018).

Значно  активізувалась  організаційна  і  просвітницька  діяльність  між

канадськими та українськими науковцями й освітянами, що виходить за межі

власне  освітньої  і  дослідницької  роботи.  Зокрема  9  квітня  2014 р.  у  ході

круглого  столу  в  Міжнародному  інституті  освіти,  культури  та  зв’язків  з

діаспорою  Національного  університету  «Львівська  політехніка»  серед

ключових  питань  обговорювалися  такі,  як:  освіта,  діяльність  українських

організацій  у  Канаді,  шляхи  вдосконалення  дипломатичних  відносин  між

Україною і Канадою, політично-економічна ситуація в Україні, а також вплив

Канади на зупинення воєнної агресії в Україні (Міжнародний інститут культури

та зв’язків з  діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»,

2018). 

Спостерігається  розширення  потенційних  можливостей  співпраці  між

Канадою  й  Україною  щодо  залучення  українських  закладів  освіти  до

партнерської  взаємодії  у  проектній  діяльності,  збагачення  ресурсної  бази,

здійснення українознавчих студій з урахуванням пріоритетів мовної політики в

Україні і зарубіжжі. Так, у 2016 р. було зініційовано започаткування «Програми

дослідницької  ініціативи  щодо  демократичних  реформ  в  Україні»  (Research

Initiative on Democratic Reforms in Ukraine) під керівництвом доктора Оленки
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Білаш, що фінансується Інститутом передових новітніх досліджень імені Кулів.

Програма реалізується у трьох напрямах: ефективне управління та панування

закону (під керівництвом Богдана Герасимова), післясередньошкільна освітня

реформа  (доктори  Джері  Кучер  і  Роман  Петришин)  та  національна  і  мовна

політики (доктор Алла Недашківська). Означені напрями дослідницької роботи

розробляються з урахуванням специфіки виникнення цих проблем в Україні та

їх  впливу  на  українську  діаспору  в  Канаді  та  поза  її  межами.  На  основі

швидкого  успішного  результату  реалізації  подібної  ініціативи  між  меншою

кількістю  учасників  (спочатку  це  були  чотири  університети  під  егідою

Альбертського  університету)  проектна  команда  із  19  дослідників  вже  із  7

університетів (3  – із Північної Америки, 4  – із Європи) протягом трьох років

створила  веб-сайт,  провела  три  онлайн-конференції  з  подальшим

розташуванням матеріалів в електронному форматі, що свідчить  про внесок у

процес  активізації  наукової  й  освітньої  співпраці  України  і  Канади,

налагодження  партнерської  професійної  взаємодії.  Результати  такої

партнерської  діяльності  створюють  більш широкі  можливості  для  залучення

грантів  для  підтримки  дослідницьких  ініціатив.  Кожний  університет  може

приєднатися  до  будь-якого  із  запропонованих  кластерів  цієї  програми  або

зробити запит для ознайомлення з матеріалами конференцій (Research Initiative

on Democratic Reforms in Ukraine, 2018).

Завдяки зусиллям українських і канадських освітян та науковців особливо

активізувалась спільна проектна діяльність. Так, Міжнародний інститут освіти,

культури  та  зв’язків  з  діаспорою  Національного  університету  «Львівська

політехніка»  започаткував  відкритий  проект  «Українським  суботнім  та

недільним  школам  діаспори»  з  метою  розроблення  навчально-методичних

матеріалів  для  ефективного  функціонування  цих  закладів  освіти.  27  березня

2018 р.  на  семінарі  з  обміну  досвідом  МІОК  презентував  шляхи  реалізації

освітнього  проекту  «Крок  до  України».  З-поміж  основних  досягнень  –

створення порталу з вивчення української мови як іноземної, зазначений проект
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«Українським  суботнім  та  недільним  школам  діаспори»  та  проведення

Світового форуму влітку 2018 р. (Міжнародний інститут культури та зв’язків з

діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», 2018). 

Таким  чином,  окреслення  сучасних  тенденцій  розвитку  українознавчої

освіти  в  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади  уможливило  визначення

перспектив її подальшого поступу у контексті активізації професійного діалогу

між  освітянами  і  науковцями  України  і  Канади,  здійснення  подальшої

проектної  діяльності,  спільних  українознавчих  студій,  удосконалення

ресурсного  забезпечення,  створення  віртуальних  платформ,  ресурсних  баз  з

українознавчої освіти тощо.

3.2. Можливості конструктивного використання канадського досвіду

українознавчої освіти у вітчизняній освітній практиці

Упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст.  розвитку

українознавчої освіти у «рідних» і двомовних школах Канади кристалізувався

значний  досвід  вивчення  дисциплін  українознавчого  спрямування,

структурування  змісту  та  добору  форм  і  методів  опанування  української

літератури,  мови,  культури  створення  навчально-методичних  ресурсів,

організації позанавчальної діяльності, реалізації ідей канадських українознавців

на рівні шкільництва та університетів тощо.

Досвід  українознавчої  освіти  у  школах  Канади  є  цінним  для  України

насамперед у контексті утвердження культуровідповідності і полікультурності

в  освітньо-науковому середовищі,  упровадження компетентнісного  навчання,

посилення  якості  підготовки  педагогічних  кадрів,  активізації

міждисциплінарного  вивчення  мови,  літератури,  культурних  традицій  тощо,

взаємодії в системі «школа – батьки – громада», що є ключовим пріоритетом
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реалізації  Концепції  «Нова  українська  школа»  («Нова  українська  школа».

Концептуальні засади реформування середньої школи, 2016).

Канадська освіта визнається освітянами, науковцями однією з найкращих

в  усьому  світі,  що  пов’язано  насамперед  з  якістю  професійної  підготовки

вчителів,  формуванням  їх  професійних компетентностей,  зорієнтованістю на

професійне  самовдосконалення  упродовж  життя,  постійне  дієве  бажання

співпраці  та  обміну  досвідом,  а  також  з  розвитком  полікультурної

компетентності  педагогічних  кадрів,  що  зумовлено  з  державним  вектором

урегулювання освітньої сфери на рівні держави – підтримкою багатомовності

та  мультикультурності.  Відповідно  виникає  необхідність  дисемінації

канадського  досвіду  українознавчої  освіти  у  шкільництві  з  метою

переосмислення  і  упровадження  конструктивних  надбань,  ідей  канадських

українознавців в умовах сучасної вітчизняної освіти.

У  контексті  прогностичного  обґрунтування  можливостей  екстраполяції

цінного  досвіду  організації  українознавчої  освіти  у  «рідних»  і  двомовних

школах Канади необхідно означити  методологічні орієнтири, які визначають

векторність  використання  канадських  здобутків  освітян,  науковців-

українознавців.  Аксіологічний,  культурологічний  та  мультикультурний

(полікультурний)  підходи  дозволили  узагальнити  ідеї  та  проаналізувати

культурно-освітню спадщину українських канадських освітян у взаємозв’язках

з  реаліями  державної  політики  полікультурності  канадського  суспільства,

цілісно охарактеризувати різні аспекти діяльності двомовних і «рідних» шкіл у

Канаді.  Водночас  означені  методологічні  орієнтири  дозволяють  визначити

підґрунтя  творчого  використання  канадського  досвіду  організації

українознавчої освіти в українському освітньому просторі.

Аксіологічний підхід зумовлює збереження протягом більше, ніж століття

традиційних етнонаціональних цінностей у канадському соціумі та збагачення

їх під впливом інших культур, що є характерною рисою української діаспори
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Канади, як і ціннісно орієнтоване навчання і виховання в українознавчій освіті

країни. 

Культурологічний  підхід в  українознавчій  освіті  Канади  полягає  у

реалізації світоглядного впливу українознавчих дисциплін на розвиток учнів, їх

батьків,  самих  учителів,  інших  членів  спільноти  на  різних  рівнях

соціокультурного середовища. Активну участь українських канадських освітян

у формуванні нового прогресивного полікультурного середовища  Канади та

аксіокультурний  розвиток  українознавчої  освіти  можна  розглядати  як

полікультуротворчу діяльність.

Полікультурний  підхід в  українознавчій  освіті  дозволяє  прослідкувати

інтегративні  процеси між етнічними групами багатокультурного  канадського

суспільства,  визначити  специфіку  співіснування  різних  культур  на  основі

принципів  соціальної  рівності  і  організації  соціокультурного  освітнього

середовища,  на  концептуальних  засадах  діалогу  культур  в  рамках  однієї

держави – Канади. 

Творче  використання  прогресивних  ідей,  надбань  педагогів-

українознавців Канади у сучасній освітній практиці України має ґрунтуватися

на  дидактичних  принципах. На  основі  аналізу  праць  М. Вовк  (Вовк,  2014),

С. Гончаренка  (Гончаренко,  2012),  Т. Усатенко  (Усатенко,  2014)  визначимо

основні з них.

1. Принцип  історизму висвітлює  дбайливе  збереження  канадськими

освітянами  історично  сформованих  засад  українознавчої  освіти,  зокрема

канадської культурно-освітньої спадщини, адже вони творчо використовують

світову українознавчу теорію і практику (зокрема ХХІІІ конгрес КУК 2010 р.

проходив під гаслом «Шануючи минуле – надихаємо майбутнє»). 

2. Принцип  культуровідповідності реалізується  у  контексті

структурування  змісту  українознавчих  дисциплін  на  основі  культурних

цінностей, досвіду вивчення культурної спадщини в освітніх закладах діаспори,

зокрема  на  основі  реалізації  Українсько-англійської  двомовної  програми  у
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школах  Канади,  творчого  використання  електронних  ресурсів  з  проблем

українознавчої освіти, культурної ідентичності в полікультурному суспільстві. 

3. Принцип  науковості демонструє  якісну  характеристику  процесу

підготовки  майбутніх  учителів  українознавчих  дисциплін  в  університетах

Канади,  оскільки  їх  освіта  базується  на  поєднанні  теорії  і  практики

українознавчої  освіти,  характерної  для неї  міждисциплінарності  та  інтеграції

через наукове обґрунтоване структурування її змісту, використання відповідних

методів і форм опанування дисциплін українознавчого спрямування. 

4. Принцип  спрямованості  навчання  на  розв’язання  у  взаємозв’язку

завдань  навчання,  виховання  і  загального  розвитку.  У  полікультурному

середовищі  Канади  українознавча  освіта  є  однією  із  складових  етнічної

диференціації  канадської  освіти.  Відповідно  врахування  цього  принципу

процесі  екстраполяції  цінного  досвіду  канадських  українознавців  дозволяє

визначити пріоритетність розвитку культурної ідентичності та полікультурних

світоглядних  цінностей  у  контексті  навчання  і  виховання  канадського

громадянина, наділеного національною ідентичністю і водночас сформованою

позицією  щодо  ідентифікації  себе  як  повноцінного  члена  канадського

мультикультурного соціуму. Формування загальнолюдських, національних та

етнічних  цінностей  зумовлює  подальшу  ціннісно  орієнтовану  професійну

діяльність  майбутніх  учителів  українознавчих  дисциплін  в  Канаді,

саморозвиток,  самовдосконалення  педагогів-практиків,  спрямованих  на

самоактуалізацію та самоствердження учнів у канадському соціумі.

5. Принцип  міцності,  усвідомленості  і  дієвості  результатів  навчання

виховання  і  розвитку пов'язаний  з  висвітленням  такого  досвіду  організації

українознавчої освіти в Канаді, як активна участь учнів, студентів, педагогів-

практиків,  батьків  у  різних  сферах  діяльності  української  громади  Канади,

активна  громадянська  позиція,  дієва  позиція  щодо  приналежності  до

української  етнічної  групи  і  разом  із  тим  сформованість  справжнього

канадського патріотизму. 
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6. Принцип  зв’язку  з  життям реалізується  у  процесі  ознайомлення  з

досвідом  законодавчого  врегулювання  політики  багатокультурності  у

провінціях Канади, використання засобів масової інформації в українознавчій

освіті  країни та наповненням освітніх програм практичними, важливими для

повсякденного  життя  темами,  тематичними  іграми,  тренінгами  як  на  рівні

шкільництва, так і на рівні підготовки вчителів в університетах, українознавчих

осередках.

7. Принцип  систематичності  і  послідовності реалізується  у  змісті

програм  і  підручників,  які  укладаються  спільно  вченими-українознавцями  і

учителями-практиками  з  урахуваннями  їх  послідовного  і  систематичного

використання на  різних етапах українознавчої  освіти,  починаючи з дитячого

садка,  у  неперервності  професійного  розвитку  учителів  українознавчих

дисциплін,  використання  різних  форм  і  методів  навчання  української  мови,

культури тощо у «рідних» і двомовних школах, а потім в університетах.

8. Принцип створення необхідних умов для навчання реалізується в усіх

навчальних закладах Канади завдяки спільним зусиллям федерального уряду,

провінційних урядів, шкільних рад, батьківських комітетів і вчителів, зокрема

щодо українознавчої освіти, завдяки українській спільноті з її різноманітними

організаціями, інституціями і філантропії. 

Означені  методологічні  підходи  і  дидактичні  принципи  покладені  в

основу  розроблення  науково-методичних рекомендацій  для  студентів

педагогічних і філологічних факультетів закладів вищої освіти «Персонологія

українознавчої освіти у шкільництві Канади (остання чверть  ХХ – початок

ХХІ ст.)»  (Машкова,  2019).  Метою  методичних  рекомендацій  є  розкриття  у

персонологічному  вимірі  специфіки  розвитку  українознавчої  освіти  Канади

упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст.,  аналіз  теоретичних  і

практичних  досягнень  педагогів-українознавців  цього  періоду  історії,  творче

використання  яких  слугує  вагомим  підґрунтям  оновлення  змісту,  методів  і

форм  професійної  підготовки  майбутніх  українознавців,  філологів  (моно-  та
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білігвістів),  фольклористів  у  контексті  якісного  реформування  педагогічної

освіти. 

Методичні  рекомендації  допоможуть  студентам  педагогічних  і

філологічних  спеціальностей  оволодіти  знаннями  щодо  становлення  та

розвитку  педагогічної  майстерності  викладачів  та  педагогів-українознавців

Канади  останній  чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст. Матеріали  рекомендацій

можуть  використовуватися  у  процесі  вивчення  дисциплін:  «Методика

викладання української мови», «Методика викладання другої мови», «Історія

українського  зарубіжжя»,  «Історія  педагогіки»  та  ін.,  активізації  науково-

дослідницької роботи, організації педагогічної, фахової практик.

Методичні  рекомендації  адресовано  студентам  педагогічних  і

філологічних  факультетів  закладів  вищої  освіти,  а  також  викладачам

українознавчих дисциплін, учителям української мови і літератури, усім, хто

цікавиться проблемами організації українознавчої освіти в діаспорі. Матеріали

рекомендацій можуть бути використані для подальшого вдосконалення теорії

та практики вищої педагогічної освіти, організації самостійної, індивідуальної

роботи  студентів  філологічних  і  педагогічних  факультетів  закладів  вищої

освіти, їх дослідницької діяльності, у процесі написання магістерських робіт

Розроблені  науково-методичні  рекомендації  було  впроваджено  в  освітній

процес  у  таких  закладах  освіти,  як:   Полтавський  національний  педагогічний

університет  імені  В. Г. Короленка,  Чернігівський  обласний  інститут

післядипломної  педагогічної  освіти  імені  К. Д. Ушинського,  Інститут

післядипломної педагогічної  освіти Чернівецької області,  Уманський державний

педагогічний університет імені Павла Тичини.

За структурою рекомендації складаються зі вступу, трьох розділів, списку

рекомендованої  літератури.  До  кожного  розділу  запропоновано  тематику

індивідуальних науково-дослідницьких завдань,  творчих завдань та  проектів.

Тематично  матеріал  рекомендацій  розподілено  на  три  розділи:  «Канадські

українознавці третьої (1948 р. – 80-ті роки ХХ ст.) і четвертої (кінець 80-х років



237

ХХ ст.  –  2013 р.)  хвиль  імміграції»,  «Канадські  українознавчі  спадкоємці

перших хвиль імміграції» та «Канадські українські фольклористи». У першому

розділі розкривається персонологія українознавчої освіти останньої чверті ХХ –

початку  ХХІ ст.  у  контексті  діяльності  вчених,  освітян,  які  обґрунтували

теоретичні  і  практичні  засади  українознавчої  освіти  в  Канаді,  сприяли

становленню мультикультурності у цій країні, заклали професійні основи теорії

і практики, культурно-гуманістичної парадигми розвитку українознавчої освіти

у країні,  зокрема науково-дослідні  інституції  та  університетський рівень цієї

освіти: Митрополита Іларіона, Я. Рудницького, Яра Славутича,  І. Боднарчука,

А. Горохович, О. Копач, Л. Бризгун-Шанти, Ю. Войчишин, М. Марунчака та ін.

Зміст  другого  розділу  включає  аналіз  науково-дослідницького  та

практичного  досвіду  професійної  діяльності  канадських  українознавців –

спадкоємців перших хвиль імміграції,  таких освітян,  як:  Б. Білаш, М. Лупул,

О. Білаш,  Д. Струк  та  ін.  У  третьому  розділі  розглянуто  такий  канадсько-

український  феномен,  як  фольклористика,  представлений  надбаннями  таких

педагогів,  учених,  як:  Р. Климаш,  Н. Кононенко,  Б. Медведський,

А. Нагачевський, А. Горняткевич та ін. 

Рекомендовану  тематику  для  наукових  робіт  розроблено  з  метою

активізації дослідницької роботи майбутніх учителів і розвитку дослідницьких

умінь  учителів-практиків.  Запропоновано  студіювання  джерел  –  праць

педагогів-українознавців,  біобібліографічних  досліджень  вітчизняних  і

канадських українознавців. За проблематикою матеріалу теми спрямовані на:

1. Розвиток  пошуково-дослідницьких  умінь  і  навичок  роботи  з

електронними  джерелами,  пошуковими  сайтами,  словниками,  зокрема

«Історіографічний  аналіз  біобібліографічних  досліджень,  присвячених

українознавцям  третьої  і  четвертої  хвиль  імміграції  до  Канади»;

«Історіографічний  аналіз  біобібліографічних  досліджень,  присвячених

українознавцям-фольклористам  Канади»;  «Українознавча  освіта  в  Канаді  в
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останній  чверті  ХХ ст.», «Українознавчі  розвідки  канадських  педагогів  в

останні десятиріччя ХХ ст.» тощо.

2. Аналіз  ідей  та  внеску  видатних  громадських  діячів,  педагогів-

українозавців  у  розбудову  канадського  суспільства  на  етапі  становлення  і

розвитку його як мультикультурної держави: «Ярослав Рудницький – один із

засновників канадського мультикультуралізму», «Манолій Лупул – активний і

послідовний діяч у сфері політики багатокультурності в Канаді» тощо.

3. Аналіз прогресивних ідей педагогів стосовно розвитку українознавчого

шкільництва  Канади,  зокрема:  «Українознавці  Канади,  які  працювали  в

«рідних» школах в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.», «Педагогічна діяльність та

ідеї Яра Славутича», «Іван Боднарчук і його однодумці в контексті збереження

україномовної освіти в Канаді» тощо.

4. Висвітлення  ролі  міждисциплінарних  досліджень  канадських

українознавців у розвитку українознавчої освіти в Канаді: «Митрополит Іларіон

релігійний  діяч  і  «велетень  науки»,  «Ярослав  Рудницький  –  філолог  і

фольклорист»,  «Лінгвісти-фольклористи  в  українознавстві  Канади»,  «Леся

Бризгун-Шанта – педагог, вихователь і письменниця» тощо.

5. Уміння  здійснювати  пошук  та  систематизацію  даних  стосовно

навчально-методичного забезпечення двомовних і «рідних» шкіл і професійної

підготовки  вчителів  українознавчих  дисциплін  у  Канаді  на  відповідних

вітчизняних  і  канадських  сайтах:  «Оленка  Білаш  –  автор  концептуального

підручника «Нова»», «Оленка Білаш – натхненник і популяризатор навчання

других мов і  вчительської  освіти у світі»,  «Дослідження Наталі Кононенко і

українознавча освіта в школах Канади».

6. Компаративістський аналіз діяльності культурно-освітніх організації та

інституцій  Канади  у  розбудові  українознавчої  освіти  на  усіх  рівнях:

«Громадські  організації,  які  цікавляться  культурою  українців  Канади»,

«Борислав Білаш і Осередок української культури і освіти в Канаді», «Манолій

Лупул – засновник Канадського Інституту Українських Студій», «Український
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фольклор  і  науковці  Канадського  Інституту  Українських  Студій»,

«Дослідження  Центру  українського  і  канадського  фольклору  імені  Петра  та

Доріс Кулів».

7. Узагальнення українсько-канадського освітнього та наукового досвіду:

«Борислав  Білаш  –  дослідник  історії  українського  шкільництва  в  Канаді»,

«Історія  кафедри  української  культури  та  етнографії  імені  Гуцуляків»,

«Михайло Марунчак – дослідник історії української еміграції в Канаді» та ін.

8. Дослідження соціокультурних умов розвитку українознавчої  освіти в

Канаді  в  умовах  обмеженого  фінансування  з  боку  держави:  «Внесок

українських  меценатів  Канади  у  розвиток  українознавчої  освіти  та  науки»,

«Б. Медведський – учений і філантроп» тощо.

9. Аналіз  наукових  студій  канадських  українських  педагогів-

фольклористів  та  їх  впровадження  в  освітній  процес:  «Польові  дослідження

Н. Кононенко»,  «Наукові  інтереси  Андрія  Нагачевського»,  «Викладацька

діяльність А. Нагачевського» та ін.

Розроблені  індивідуальні  творчі  завдання спрямовані  на  розвиток

дослідницьких  та  світоглядно-ціннісних  компетенцій  майбутнього  вчителя,

вимагають від студента ґрунтовної аналітичної роботи на основі партнерства з

викладачем-наставником.  Запропоновано  тематику  індивідуальних  творчих

завдань  з  метою  підготовки  доповіді  на  студентських  конференціях

міждисциплінарного  спрямування,  зокрема:  «Українська  мова  як  природний

інструмент збереження і розвитку українсько-канадської культури», «Канадські

українознавці  ХХ ст.  у  становленні  і  розвитку  канадської  полікультурності»,

«Соціально-культурна  дійсність  канадського  полікультурного  суспільства  в

українознавчому контексті», «Роль церкви у розвитку українознавчої освіти в

Канаді», «Загальні тенденції сучасного українознавства в Україні і Канаді». 

Тема «Педагогічна діяльність Антоніни Горохович, Лесі Бризгун-Шанти,

Юлії Войчишин і «Пласт»» буде цікавою учителям-практикам, які займаються

проблемою  теорії  і  практики  громадянського  виховання  учнівської  молоді.
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Тема «П’ята хвиля імміграції  до Канади – питання для дискусії» передбачає

розвиток  уміння  вчителя  змоделювати  поетапність  проведення  дискусії  для

учнів  в  межах  виховних  заходів  з  проблем  формування  національної  і

культурної ідентичності.

З метою поглиблення знань з англійської мови та розвитку медіакультури

майбутнього  вчителя-філолога  можна  запропонувати  студіювання  праць

українських учених шляхом використання електронних навчально-методичних

ресурсів  (Р. Климаша,  О. Білаш,  А. Недашківської,  А. Нагачевського  та  ін.).

Відповідно  можна  підготувати  реферативні  повідомлення  у  межах

семінарських занять з методики української мови, лінгвістики: «Р. Климаш і

новітні  інформаційно-комунікативні  технології»,  «Онлайн-підручник  «Ділова

українська мова» (Business Ukrainian) А. Недашківської і сучасні освітні реалії

України» тощо. 

Для  підготовки  індивідуальних  або  групових  презентацій  майбутніх

учителів у межах вивчення українознавчих дисциплін рекомендовані такі теми,

як: «Особливості фестивалів української культури у різних провінціях Канади»,

«Канадські дослідники кобзарського мистецтва початку ХХІ ст.», «Особливості

сучасної української фольклористики в Канаді» «Порівняльний аналіз розвитку

сучасної фольклористики в Канаді і в Україні в освітньому контексті» тощо.

Запропонована тематика  проектних  дослідницьких робіт передбачає  не

тільки знання інформаційно-комунікаційних технологій, а й уміння працювати

з  міжнародними  та  зарубіжними  базами  даних,  аналізувати  і  синтезувати

зібрану інформацію. З-поміж запропонованих тем –  «Напрями і  перспективи

розвитку українознавчої освіти в сучасній Канаді», «Літературна та видавнича

діяльність  Яра  Славутича  і  незалежна  Україна»,  «Педагоги-поети  в  системі

українознавчої  освіти  в  Канаді»,  «Літературна  діяльність  педагогів-

українознавців  Канади  в  кінці  ХХ ст.»,  «Канадські  українознавці  і

перекладацька  діяльність»,  «Дитячі  книжки  Л. Бризгун-Шанти  у  освітньо-

виховному  процесі  Канади»,  «Конгрес  українців  Канади  у  розбудові
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українознавчої  освіти  в  Канаді  в  контексті  співпраці  з  Україною»,  «Засади

сучасної  українознавчої  освіти  в  Канаді  в  контексті  активізації  українсько-

канадських відносин», «Форми і методи збереження українських національних

традицій у канадській діаспорі», «Збереження національних традицій в умовах

універсалізації  культур  (на  прикладі  української  діаспори  Канади)»,  «Роль

соціокультурних  факторів  у  розвитку  сучасних  інформаційних  ресурсів  для

українознавчої освіти Канади і України», «Використання різних видів програм

мовного заглиблення в  Канаді  та  Україні»,  «Шляхи заохочення до вивчення

української  мови,  запроваджувані  в  канадській  діаспорі»,  «Напрями

підвищення  професійної  майстерності  українських  канадських  вчителів»,

«Фольклорні  традиції  як  доказ  унікальності  і  самодостатності  української

культури», «Фольклористика як канадсько-український феномен» та ін.

Однією із  форм  вивчення  досвіду  канадських  педагогів-українознавців

може  бути  тренінг.  Особливо  доцільною  така  форма  навчання  буде  для

вчителів-практиків, які в умовах реалізації Концепції Нової української школи

спрямовані  на  практичне  удосконалення  професійних  компетентностей  на

основі  вивчення  зарубіжного  досвіду  викладання  українознавчих  дисциплін.

Наведемо фрагмент одного із них. Особливостями тренінгових технологій. Так,

нами  запропоновано  і  апробовано  тренінг  на  тему  «Специфіка  викладання

української мови в шкільництві Канади», що мав на меті окреслити особливості

викладання української  мови в Канаді  на шкільному рівні,  охарактеризувати

можливості використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення

української мови. При цьому навчальними цілями було визначено: пізнавальна:

усвідомити  сутність  понять  «спадщинна  мова»,  «двомовна  програма»,

«часткове  заглиблення»;  практична:  навчитися  ефективно  застосовувати

методи проблемного навчання,  а  саме ігрові навчальні технології  та групову

міні-дискусію;  мотиваційна:  сформувати  позитивне  ставлення  до  технології

проблемного навчання у викладанні українознавчих дисциплін.

Тренінг включав кілька етапів.
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1. Організаційно-мотиваційний підготовчий етап. Вступ до теми.

2. Теоретичний блок.

Інтерактивна  міні-лекція  –  презентація  «Сутність  понять  «спадщинна

мова», «двомовна програма», «часткове заглиблення» в контексті викладання

української мови  в сучасній Канаді». Використання евристичних запитань.

Групова  міні-дискусія  «Переваги  та  недоліки  двомовності  в  сучасній

Україні» з використанням методу узагальнення конструктивних ідей.

3. Практичний блок.

Діагностування  готовності  педагога  до  гри  як  методу  навчання,  що

полягає  в  інтеракції  між  її  учасниками,  а  також  виявлення  потенційних

модераторів гри серед присутніх.

Вправа «Пошук аналогій» на основі теоретичного блоку тренінгу.

Дослідницька гра – «Ми на стажуванні в канадській двомовній школі».

Оскільки дослідницька гра спрямована на розвиток презентаційних умінь,

комунікативної  та  інтерактивної  компетенції,  можна  використовувати  такі

завдання  у  міні-групах,  як:  «Сформулюйте  або  переформулюйте  мету

запропонованої  гри»,  «Виберіть  необхідні,  на  вашу  думку,  методи  і  форми

навчання української мови в обраному для стажування класі», «Проаналізуйте

полікультурну  ситуацію  в  обраному  класі»,  «Визначте  виховні  цілі

запропонованих у канадському підручнику текстових завдань», «Створіть план

міні-уроку, який ви хотіли б провести в цьому класі» та ін.

4. Завершальний етап.

Узагальнення результатів. Рефлексія результатів тренінгу

Аналіз досвіду вивчення української мови в канадських школах у формі

тренінгу  сприяє  удосконаленню  знань  щодо  методики  викладання

лінгвістичних  дисциплін,  розвитку  дослідницьких  і  презентаційних  умінь,

комунікативної і методологічної культури, оновленню особистісного глосарію з

проблем  українознавчої  освіти,  форм  і  методів  навчання  в  зарубіжному

шкільництві. 
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Таким  чином,  розроблені  питання  для  наукових  робіт,  спектр

індивідуальних  творчих  завдань,  проектних  дослідницьких  робіт,  тематика

групових  й  індивідуальних  презентацій,  реферативних  повідомлень  у  межах

оновлення  змісту  українознавчих  дисциплін  у  підготовці  вчителя-філолога  з

проблеми  персонології  українознавчої  освіти  в  Канаді  можуть

використовуватися  викладачами  у  процесі  проведення  семінарських  занять,

організації  наукових  гуртків,  семінарів,  проблемних  груп,  що  сприятиме

активізації пізнавальної, самостійної, творчої діяльності майбутніх фахівців.

Одним  із  результатів  вивчення  досвіду  канадських  педагогів

українознавців  ХХ  і  ХХІ ст.  стало  створення  поняттєво-персонологічного

словника  «Українознавча  освіта  в  Україні  і  Канаді»  (Вовк,  Машкова,  2018),

який  цілісно  охоплює  результати  теоретичної  наукової  роботи  та  аналіз

практики  українознавчої  освіти  у  цих  країнах,  дозволяє  підвищити  рівень

дослідницької  культури  майбутніх  учителів-філологів,  українознавців,

поглиблювати  їх  ціннісне  ставлення  до  досягнень  українознавчої  думки.  У

словнику представлено близько 90 основних дефініцій понять, які розкривають

особливості і пріоритети становлення українознавчої думки, освіти в Україні та

Канаді. Охарактеризовано результати наукової, педагогічної діяльності більше

сімдесяти  викладачів,  методистів,  науковців,  учителів-українознавців  в

українському і канадському науково-освітньому просторі. 

Для  майбутніх  учителів-філологів  запропоновано  глосарій  з  проблеми

розвитку  українознавчої  освіти  в  Канаді,  у  якому  розкрито  специфіку

становлення українознавчих наук, зокрема фольклористики, упродовж ХІХ – на

початку ХХІ століття, важливі досягнення вітчизняних і канадських освітян в

їхній українознавчій діяльності. 

Загалом  прогностичне  обґрунтування  творчого  використання

конструктивних надбань українознавчої освіти у шкільництві Канади в Україні

доцільно здійснювати на таких рівнях.
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На законодавчо-нормативному рівні.

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту»

(2017 р.),  Національної  доктрини  розвитку  освіти  (2002 р.),  Концептуальних

засад  розвитку  педагогічної  освіти  України  та  її  інтеграції  в  Європейський

освітній  простір  (2004 р.),  Концепції  розвитку  педагогічної  освіти  в  Україні

(2018 р.), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки,

«Стратегії  інноваційного  розвитку  України  на  2010–2020  роки  в  умовах

глобалізаційних  викликів»  (2009)  досвід  українознавчої  освіти  в  Канаді

потребує  концептуального  переосмислення  на  рівні  держави  та

дисемінаційного  використання  в  умовах  реформаційних  змін.  Зокрема

відповідно до положень Концепції національно-патріотичного виховання дітей

і  молоді  (2015) «серед  виховних  напрямів  сьогодні  найбільш  актуальними

виступають  патріотичне,  громадянське  виховання  як  стрижневі,

основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності,

так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх

поколінь,  які  розглядатимуть  державу  (patria)  як  запоруку  власного

особистісного  розвитку,  що  спирається  на  ідеї  гуманізму,  соціального

добробуту, демократії, свободи, толерантності,  виваженості, відповідальності,

здорового  способу  життя,  готовності  до  змін»  (Концепція  національно-

патріотичного  виховання  дітей  і  молоді,  2015).  Саме  тому  ретроспектива

розвитку  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади,  зокрема  досвід  її

законодавчо-нормативного  забезпечення,  може  стати  показовим  в  сучасних

українських реаліях. 

З-поміж прогресивних ідей варто екстраполювати такі,  як:  законодавче

врегулювання  мовної  політики  (подолання  суперечностей,  пов’язаних  з

ратифікацією  Європейської  хартії  регіональних  мов  або  мов  меншин);

законодавче  закріплення  розвитку  багатомовності  з  наданням пріоритетності

українській  мові  як  єдиної  державної,  водночас  розвиток  інших  мов  як

«батьківських»,  «спадщинних»;  підтримка  продуктивного,  прагматичного
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білінгвізму  з  метою  повноцінного  розвитку  мов  національних  меншин  в

Україні,  вияву  поваги  до  них  на  регіональному  рівні  та  необхідність

утвердження  української  мови  у  багатонаціональному  середовищі  як  єдиної

державної; підтримка розвитку українознавчої освіти у регіонах, забезпечення

рідномовної  і  багатомовної  освіти  в  умовах  децентралізації  з  урахуванням

специфіки  географічного  розташування  регіону,  історії,  традицій,  етнічної

різноманітності,  специфіки  громадського  руху,  релігійного  життя  тощо;

розвиток  неформальної  українознавчої  освіти  дітей  і  дорослих  в  умовах

активізації  внутрішніх  міграційних  процесів,  на  території  пограниччя  тощо;

заснування  українознавчих  інституцій  при  університетах,  громадах  та

підтримка  функціонування  вже  наявних  товариств,  установ,  наукових

інституцій  українознавчого  спрямування;  державна  фінансова  підтримка

українознавчих  (фольклористичних,  літературознавчих,  лінгвістичних  тощо)

фундаментальних  і  прикладних  досліджень  у  системі  Національної  академії

наук України, в університетах; врегулювання взаємодії університетів і наукових

інституцій щодо створення ресурсної бази з українознавчих наук. 

На організаційно-педагогічному рівні.

Здобутки  українознавчої  освіти  в  Канаді  можуть  екстраполюватися  у

сучасному вітчизняному освітньому середовищі,  зокрема у напрямі розвитку

полімовної  освіти  в  Україні  (створення  освітніх  організацій,  підтримка

полікультурності  на  рівні  університетів,  загальноосвітніх  закладів  тощо);

створення  ресурсних  центрів,  веб-сайтів,  порталів,  електронних  бібліотек  з

проблем українознавчих студій, українознавчої освіти; налагодження наукової

та навчально-методичної співпраці канадських і українських науковців з метою

активізації  обміну досвідом (науковими здобутками,  практико орієнтованими

розробками  тощо)  у  межах  організації  конференцій,  форумів,  семінарів,

вебінарів;  збереження  української  мови  у  сім’ях  змішаного  типу  на  рівні

співпраці  родини,  релігійних  чи  громадських  організацій,  освітніх  закладів;

організація  курсів  українознавства  для  батьків,  дорослих  при  університетах,
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освітніх закладах регіонів; посилення якості підготовки вчителів-філологів на

основі структурування змісту  українознавчих дисциплін на міждисциплінарні

основі,  добору  форм  і  методів,  які  сприяють  інтенсифікації  дослідницької,

експедиційної,  проектної  наукової  роботи;  творче  використання  методик

викладання української мови як іноземної у процесі підготовки фахівців різного

профілю в університетах.

На шкільному рівні 

Досвід українознавчої  освіти у «рідних» і  двомовних школах Канади є

конструктивним  у  напрямі  удосконалення  змісту,  форм  і  методів  вивчення

українознавчих  дисциплін,  організації  позашкільних  заходів  тощо.  Серед

вагомих здобутків україномовного шкільництва Канади можливе використання

такого досвіду у школах України, як: створення умов для двомовного навчання

з  метою  утвердження  прагматичного,  продуктивного  білінгвізму;  реалізація

двомовної  програми  часткового  занурення  у  початковій  школі,  підтримка

повного мовного «занурення» у середній і старшій школі; заснування суботніх і

вечірніх українознавчих курсів при освітніх закладах, релігійних і громадських

організаціях;  надання  повноважень  шкільним  радам  щодо  посилення

українознавчої складової у змісті навчання, у позашкільній роботі; осучаснення

виховних  заходів,  присвячених  традиційним  календарно-обрядовим  святам;

створення мистецько-традиційного освітнього середовища на основі естетизації

відповідно до художнього втілення міфосимволіки українців, інших етнічних

груп; залучення канадських українознавців до оновлення програм з української

мови, літератури, культури з метою представлення в них досвіду українознавчої

думки Канади тощо. 

Визначені  можливості  творчого  використання  досвіду  організації

українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади  зумовлені  тим,  що  українська

багатоструктурна й ефективно організована громада Канади стала прикладом

не тільки для інших спільнот країни, для діаспор інших країн світу, але і для

України  щодо  збереження  національних  і  культурних  цінностей  і  традицій,
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розвитку  науки  та  освіти  на  засадах  культуроцентризму  й  полікультурності,

утвердження етнокультурних цінностей. 

Висновки до третього розділу

Схарактеризовано  сучасні  тенденції  розвитку  українознавчої  освіти  у

шкільництві  Канади,  що окреслились  з  урахуванням  соціально-економічного

розвитку  канадського  суспільства,  потреб  у  забезпеченні  якісної  підготовки

вчителів  українознавчих  дисциплін,  удосконалення  змісту  та  організаційних

форм викладання українознавчих дисциплін, оновлення методичних ресурсів,

використанням  досвіду  Канади  в  умовах  реформування  освітньої  галузі  в

Україні,  з  утвердженням  парадигмальних  пріоритетів  українознавчої  освіти

(соціальної  рівності,  полікультурності,  діалогу  культур,  культурної

ідентичності  у  багатомовному  середовищі  тощо).  Відповідно  у  науково-

освітньому просторі Канади визначено такі тенденції розвитку українознавчої

освіти у шкільництві:  

 активізації підготовки вчительських кадрів для українознавчої освіти

(наявність  критеріїв  професійного  відбору  абітурієнтів  на  педагогічні

спеціальності;  структурування  змісту  підготовки  вчителів  на

міждисциплінарній  основі;  розвиток  загальної  професійної,  методичної,

полікультурної  компетентностей майбутніх учителів в  умовах багатомовного

середовища  шкіл;  досконале  володіння  матеріалу  з  основної  українознавчої

дисципліни та професійним рівнем другої мови тощо); 

 залучення  вчителів  до  різних  форм  підвищення  кваліфікації

(організаційне забезпечення формального і неформального навчання вчителів-

практиків;  організація  курсів  в  університетах,  коледжах  та  школах; участь

учителів у методичних семінарах, конференціях, проектах з розвитку освітніх

програм,  інформаційних  сесіях,  дискусіях  за  посередництвом  професійних
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учительських спілок провінцій, федерації вчителів Канади, урядових структур,

науково-дослідних організацій); 

 удосконалення ресурсної бази з українознавчих дисциплін (діяльність

Центру україномовної освіти КІУСу, Методичного кабінету української мови,

Консорціуму україномовної освіти; розвиток онлайн-центру освітніх ресурсів з

україномовного  навчання  для  студентів,  вчителів  і  батьків;  підтримка

книгодрукування українською мовою тощо);

 інституалізація (функціонування Канадського Інституту Українських

Студій,  кафедри  українознавства  Оттавського  університету,  Центру

українських  канадських  студій  в  Манітобському  університеті,  Центру

дослідження української спадщини в Саскачеванському університеті та ін.); 

 інтеграція  змісту  українознавчих дисциплін (структурування  змісту

українознавчої  освіти  у  процесі  реалізації  двомовної українсько-англійської

програми у двомовних і в «рідних» школах (суботніх та недільних); проведення

семінарів для педагогів з метою удосконалення білігвальної компетентності);

 тенденція  інтенсивної  співпраці  школи,  громади,  товариств  у

контексті  організації  українознавчої  освіти  (спрямованість  українських

громад Канади на збереження національних і культурних цінностей, традицій,

розвитку  науки  та  освіти;  активізація  академічно-громадського  партнерства

(engaged scholarship);  діяльність  професійних  громадських  організацій,

департаментів, центрів та інститутів; діяльність Світового Конгресу Українців,

Конгресу Українців Канади, скаутських організацій «Пласт», СУМ тощо); 

 набуття українською мовою статусу «спадщинної» мови (взаємодія

родини  і  школи  щодо  двомовного  навчання;  реалізація  місії  вчителів

українознавчих  дисциплін  щодо  формування  в  учнів  поваги  до  мовних

традицій;  перевага  учителів  українознавчих дисциплін середньої  генерації  із

значним  відсотком  молодших  фахівців;  організація  заходів  під  девізом

«Залучай, надихай, створюй можливості» та ін.);
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 розширення  мережі  «рідних»  шкіл  у  провінціях  (функціонування

«рідних» шкіл за підтримки провінційних урядів, української громади, церкви,

яка залишається духовним осередком українських канадців); 

 здійснення  меценатської  діяльності  у  розвитку  українознавчих

студій,  українознавчої  освіти (діяльність  канадських  філантропів  щодо

підтримки  громадських  і  культурних  фондів,  українознавчих  осередків,

освітніх програм (Ераст Гуцуляк, Олег Володимир Іванусів, Мирослав Івасиків,

Євген Коструба, Петро Микуляк, Петро Яцик та ін.), Освітньої фундації Петра

Яцика (1986) та ін.); 

 ефективна  реалізація  компетентнісного  підходу  у  шкільництві

Канади (чітке  співвіднесення  компетентностей  учнів  з  інтегрованими

тематичними  блоками  дисциплін  українознавчого  спрямування,

структурування  змісту  програм  на  міждисциплінарній  основі;  наявність

концептуальної карти українсько-англійської двомовної програми); 

 активізація співпраці українських і канадських освітян та науковців

(створення сайту гуманітаріїв Україні і світу з метою організації стажування,

підвищення  кваліфікації,  спільна  проектна  робота,  зокрема,  започаткування

спільного  електронного  науково-дослідного  проекту  «Сучасний  український

дослідницький форум», ініціювання «Програми дослідницької ініціативи щодо

демократичних  реформ  в  Україні»;  проведення  конференцій,  семінарів,

конгресів,  функціонування  центрів  канадських  студій;  підтримка

українознавчих досліджень в Україні (Центр співпраці з українською діаспорою

Ніжинського  державного  університету  ім. Миколи  Гоголя,  Інститут

дослідження  української  діаспори  Національного  університету  «Острозька

академія» (м. Рівне), Центр канадознавства Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) тощо. 

Схарактеризовано негативні тенденції  розвитку українознавчої  освіти у

шкільництві Канади: недостатня кількість учителів українознавчих дисциплін з
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магістерською  освітою;  скорочення  українознавчих  студій  через  фінансові

причини. 

З  метою  прогностичного  обґрунтування  можливостей  екстраполяції

здобутків українознавчої  освіти у шкільництві Канади в українській освітній

практиці визначено методологічні засади у контексті положень аксіологічного,

культурологічного  і  полікультурного  підходів. Конструктивна  дисемінація

прогресивних  здобутків  українознавчої  освіти,  сформованих  у  шкільництві

Канади упродовж ХХ – на початку ХХІ ст., можлива з урахуванням принципів:

історизму,  культуровідповідності,  науковості,  спрямованості  навчання  на

розв’язання у взаємозв’язку завдань навчання, виховання і загального розвитку;

міцності усвідомленості і дієвості результатів навчання виховання і розвитку;

зв’язку з життям; систематичності і послідовності; створення необхідних умов

для навчання.

На основі визначених методологічних підходів і дидактичних принципів

розроблено науково-методичні рекомендації для студентів педагогічних і філо-

логічних факультетів вищих закладів освіти «Персонологія українознавчої осві-

ти  у  шкільництві  Канади  (остання  чверть  ХХ –  початок ХХІ  ст.)»  з  метою

оновлення змісту, методів і  форм професійної підготовки майбутніх україно-

знавців, філологів (моно- та білігвістів), фольклористів. У рекомендаціях викла-

дено  аналіз  теоретичних  і  практичних  досягнень  канадських  українознавців

означеного періоду; розроблено тематику наукових робіт, проектних дослідни-

цьких робіт, групових й індивідуальних презентацій у межах фахових дисци-

плін,  індивідуальні  творчі  завдання  з  проблеми  персонології  українознавчої

освіти у шкільництві Канади. Лексикографічним супроводом науково-методи-

чних рекомендацій слугує поняттєво-персонологічний словник «Українознавча

освіта в Україні і Канаді» (Вовк, Машкова, 2018), у якому схарактеризовано ре-

зультати діяльності  більше сімдесяти викладачів,  методистів,  науковців,  учи-

телів-українознавців  в  українському  і  канадському  науково-освітньому

просторі. 
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Окреслено  перспективи  конструктивного  використання  досвіду

українознавчої освіти у двомовних і «рідних» школах Канади, сформованого

упродовж  останньої  чверті  ХХ  –  на  початку  ХХІ ст.,  в  сучасній  освітній

практиці України на законодавчо-нормативному, організаційно-педагогічному

та шкільному рівнях.

Результати дослідження,  відображені  у  розділі,  викладено у  наступних

публікаціях автора: Машкова (2018); Вовк & Машкова (2018a; 2018b). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дало можливість сформулювати такі висновки:

1. У  результаті  аналізу  джерельної  бази  було  визначено  передумови

розвитку  українознавчої  освіти  у  «рідних»  і  двомовних  школах  Канади  (до

останньої  чверті  ХХ ст.).  З-поміж  соціально-культурних,  законодавчо-

регулятивних, організаційно-громадських чинників найбільш вагомими є:  три

міграційні  хвилі  з  України;  набуття  чинності;  «Закону  про  офіційні  мови»

(англійської  і  французької  мов,  1969);  створення  українських  шкільних

дистриктів;  видання  україномовної  періодики  («Канадійський  фермер»,

«Слово»,  «Український  Голос»  та  ін.);  сприяння  у  створенні  вищої  ланки

українознавчої  освіти  в  університетах; заснування  Товариства  Українських

учителів Канади;  проведення першого всекраєвого віче українців у Вінніпезі

(1908);  організація  осередків  товариств  «Просвіта»,  «Народний  дім»,

україномовних  бібліотек,  читалень;  заснування  Комітету  Українців  Канади

(1940); відкриття першої щоденної української школи, першої вечірньої «Рідної

школи»  (1905);  Руської  учительської  семінарії  в  провінції  Манітоба  (1905),

учительських семінарій у Реджайні, Вегревілі, Калгарі, Едмонтоні; заснування

Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради тощо.  

2. Обґрунтовано  періодизацію  розвитку  українознавчої  освіти  у

двомовних і «рідних» школах Канади упродовж останньої чверті ХХ – початку

ХХ ст.  на  основі  критеріїв  (соціокультурного,  законодавчо-нормативного  і

організаційно-педагогічного) та виявлено вагомі тенденції її поступу в обраних

хронологічних межах: 

І  період (1971–1986)  –  період  зародження  офіційної  двомовності  й

багатокультурності  в  Канаді (законодавче  врегулювання  політики

мультикультурності; культурне, освітнє зміцнення етнічної громади українців;

вплив української церкви на створення мережі українських освітніх закладів;

заснування Канадського Інституту Українських Студій; розширення прав рідної

мови (включення відповідних дисциплін до навчальних планів державних шкіл;
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право  навчатися  рідною  мовою  з  1  класу);  активізація  українознавчих

досліджень  в  університетах,  заснування  вищої  українознавчої  освіти;

зародження  мережі  українських  шкіл;  сприяння  упровадженню  двомовної

англійсько-української програми у двомовних школах тощо).

ІІ  період (1987–1998)  –  період інституалізації  українознавчої  освіти в

Канаді: створення координаційних українознавчих інституцій (зокрема Центру

україномовної  освіти  і Методичного  кабінету  української  мови  (1987),

Консорціуму  Україномовної  Освіти  (1997));  реалізація  політики

полікультурності  у  результаті  набуття  чинності  Закону  Канади  «Про

багатокультурність» на рівні провінцій; активізація українознавчих досліджень

в університетах та  інститутах;  започаткування  дієвої  співпраці  українських і

канадських  освітян;  інтенсифікація  роботи  Світового  Конгресу  Українців,

розширення  мережі  українських  шкіл;  активізація  діяльності  культурно-

мистецьких  осередків;  упровадження  уніфікованої  українсько-англійської

двомовної програми у школах тощо.

ІІІ  період  (1999–2010)  –  період  утвердження  полікультурних  і

культуровідповідних  засад  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади:

трансформація  української  мови  з  «рідної»  на  «спадщинну»;  утвердження

принципу  поваги  до  культурних  традицій  етнічних  груп;  інтенсифікація

створення  українознавчих  осередків  (Центру  дослідження  української

спадщини,  кафедри  Лесі  Українки  у  Саскачеванському  університеті  тощо);

активізація  українознавчих  досліджень  та  освітньої  діяльності  з  підготовки

фахівців  з  українознавчих  дисциплін  в  університетах,  у  духовних  закладах;

створення Національного  Консорціуму  Українознавчого  Інтернет-порталу

(2000)); розширення мережі «рідних» шкіл; налагодження співпраці канадських

і  українських  освітян);  затвердження  Стратегії  розвитку  освіти  в  Канаді

«Учись, Канадо – 2020».

3.  Визначено  особливості  змісту,  організаційних  форм  українознавчої

освіти у двомовних і «рідних» школах Канади упродовж останньої чверті ХХ –
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на  початку  ХХІ ст.,  що  зумовлено  підтримкою  українознавчих  студій,

шкільництва  федеральними  урядами,  партнерською  взаємодією  школи  і

громади, диференційованим підходом до навчання учнів, посиленням вимог до

якості  підготовки  вчителя  українознавчих  дисциплін  тощо.  Зміст

українознавчої  освіти у  двомовних  школах Канади  структурувався  на  основі

Англійсько-української двомовної програми (з 1974 р.), «серцевої» Українсько-

англійської двомовної програми (з 1988 р.), що були адаптовані у двомовних

школах  кожної  провінції.  Структурування  змісту  українознавчої  освіти  в

«рідних»  школах Канади  здійснювалось  у  межах  кожного  закладу  з

урахуванням специфіки освітніх рівнів.  Основними  організаційними формами

вивчення українознавчих дисциплін у двомовних школах були такі, як: розповіді,

ігри,  рухливі  пісні,  хорова  робота,  драма,  лялькові  вистави,  практикуми;

спілкування двома мовами на заняттях і у вільний час, під час позааудиторної

роботи;  застосування  віртуальних ресурсів,  мистецьких технік,  залучення  до

опанування  різних  ремесел,  мистецтв  тощо.  Особливостями  організаційних

форм українознавчої освіти у «рідних» школах  було проведення практикумів,

організація  художніх  виставок,  постановка  драматичних  вистав,  проведення

традиційних  календарно-обрядових  дійств,  концертної  діяльності,  народних

ігор, музичні і танцювальні заняття, гончарство, вишивання тощо.

Серед провідних досягнень створення навчально-методичних ресурсів з

українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади  виокремлено  такі:  заснування

інституалізованих осередків ресурсного забезпечення українознавчої освіти для

реалізації  Українсько-англійської  двомовної  програми;  видання  для

шкільництва українознавчих серій  «Нова», «Тут і там», «Коляж», «Будьмо!»;

створення вільних інтернет-курсів,  інтегративних ресурсних пакетів з мовних

дисциплін,  віртуальних  курсів  української  мови,  літератури,  культури  та

фольклору; заснування українознавчого Інтернет-порталу тощо. 

4. На  основі  студіювання  законодавчо-нормативних  ресурсів,

статистичних  відомостей,  інтернет-джерел,  матеріалів  монографічних  і
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періодичних  видань  визначено  найбільш  вагомі  тенденції:  активізація

підготовки вчительських кадрів для українознавчої освіти;  залучення вчителів

до різних форм підвищення кваліфікації (формальне і неформальне навчання);

удосконалення ресурсної  бази  з  українознавчих  дисциплін;  інституалізація;

інтеграція  змісту  українознавчих дисциплін;  тенденція  інтенсивної  співпраці

школи,  громади,  товариств  у  контексті  організації  українознавчої  освіти;

набуття українською мовою статусу «спадщинної» мови;  розширення мережі

«рідних»  шкіл  у  провінціях;  здійснення  меценатської  діяльності  у  розвитку

українознавчих  студій,  українознавчої  освіти;  ефективна  реалізація

компетентнісного  підходу  у  шкільництві  Канади; активізація  співпраці

українських і канадських освітян та науковців.  Виявлено негативні тенденції

розвитку українознавчої освіти в Канаді, зокрема недостатня кількість учителів

українознавчих дисциплін з магістерською освітою; скорочення українознавчих

студій через фінансові причини.

5. Здійснено прогностичне обґрунтування можливостей конструктивного

використання  прогресивних  надбань  українознавчої  освіти,  сформованих  у

шкільництві Канади, в Україні на різних рівнях: на законодавчо-нормативному

(законодавче  врегулювання  мовної  політики;  подолання  суперечностей,

пов’язаних  з  ратифікацією  Європейської  хартії  регіональних  мов  або  мов

меншин;  надання  можливостей  для  розвитку  багатомовності  з  урахуванням

пріоритетності української мови як єдиної державної; розвиток інших мов як

«батьківських», «спадщинних»; підтримка прагматичного білінгвізму з метою

повноцінного  розвитку  мов  національних  меншин  в  Україні;  забезпечення

рідномовної  і  багатомовної  освіти  в  умовах  децентралізації  з  урахуванням

специфіки  географічного  розташування  регіону,  історії,  традицій,  етнічної

різноманітності,  специфіки  громадського  руху,  релігійного  життя  тощо;

розвиток  неформальної  українознавчої  освіти  дітей  і  дорослих  в  умовах

активізації внутрішніх міграційних процесів, на території пограниччя тощо); на

організаційно-педагогічному (створення  освітніх  організацій,  ресурсного
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центру, веб-сайтів, порталів, електронних бібліотек з проблем українознавчих

студій; налагодження наукової та навчально-методичної співпраці канадських і

українських  науковців;  організація  курсів  українознавства  для  батьків,

дорослих при університетах,  освітніх закладах регіонів  та ін.);  на  шкільному

(створення  умов  для  двомовного  навчання;  реалізація  двомовної  програми

часткового  занурення  у  початковій  школі,  підтримка  повного  мовного

занурення  у  середній  і  старшій  школі;  заснування  суботніх  і  вечірніх

українознавчих  курсів  при  освітніх  закладах,  релігійних  і  громадських

організаціях;  надання  повноважень  шкільним  радам  щодо  посилення

українознавчої складової у змісті навчання, у позашкільній роботі тощо). 

Подальшого  вивчення  потребують  такі  проблеми,  як:  узагальнення

надбань  українознавчих  осередків  в  університетах  Канади  та  окреслення

можливостей  творчої  співпраці  з  викладачами  українських  і  канадських

закладів вищої освіти; компаративістські дослідження з проблем українського і

канадського досвіду становлення українознавчих наукових шкіл.
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Додаток А
Таблиця хронології подій*

Дати Події

Передумови

1867 р. Акт про Британську Північну Америку

1891–1914 рр. перша українська еміграційна хвиля

1874–1919 рр. «піонерська доба»

1897 р. «шкільний»  закон  провінції  Манітоба,  за  яким дозволялось
відкривати в Канаді двомовні школи

З 1 червня
1898 р.

почала діяти школа у найстаршому українському шкільному
дистрикті (окрузі) «Галичина» (Galicia in Northern Rockwood)
в Гімлі (провінція Манітоба)

1903 р. перший український часопис  «Канадійський фермер» почав
виходити у Вінніпезі 

1904 р. через відсутність педагогічних кадрів було закрито понад 100
шкільних будинків (на 40 чинних шкіл)

1901 р. Декрет Північно-Західних Територій 

1903 р. Декрет Північно-Західних Територій ратифікували провінції
Саскачеван  і  Альберта;  перший  український  часопис
«Канадійський фермер» почав виходити у Вінніпезі

1905 р. поблизу Мондеру (у невеликій церкві) було відкрито першу
щоденну українську школу (близько 60 учнів), у якій заняття
проводили  сестри-служниці  з  відповідною  освітою,  які
прибули з Галичини

січень 1905 р. почала  функціонувати  перша  вечірня  «Рідна  школа»  при
парафії св. Миколая у Вінніпезі, навчання в якій відбувалося
тричі на тиждень з 17.00 до 19.00.

16 лютого
1905 р. (діяла
до 1916 р.)

уряд  Манітоби  відкрив  Нормальну  школу  –  Руську
учительську семінарію (Ruthenian Training School);
учительські семінари діяли також у Калгарі

*Додаток укладено автором на основі джерел:  Ковальчук, О. О. (2013). Двомовна освіта як чинник збереження
ідентичності українців в Канаді та їх інтеграції в суспільство (кінець ХІХ-перша половина ХХ ст.). Міжнародний науковий
форум: соціологія,  психологія,  педагогіка,  менеджмент.  Вип. 14  (с. 25-42).  Взято  з:
http  ://  enpuir  .  npu  /  ua  /  bitstream  /123456789/4504/1/  Kovalchuk  .  pdf  ; Руснак, І. С. & Романюк, С. З. (2002). Українське шкільництво
в Канаді. Снятин: Прут-Принт.; Марунчак, М. (1991). Історія українців Канади. (2-ге вид., Т. 1). Вінніпег.; Nedashkivska, A-
&  Bilash,  O.  (Spring 2015).  Ukrainian  Language  Education  Network:  a  Case  of  Engaged  Scholarship.  In  Building  Engaged
Scholarship  in  Canada. (Volume 1,  Issue 1,  pp. 107-131);  Ukrainian  Knowledge  Internet  Portal  Consortium  Association.  In
Ukrainian  Learning  Network  Oom  Room  (2018).  Retrieved  from:  https://oomroom.com/index.php/about-us-2/;  Shkola.ca  –
Ukrainian  Schooling  in  Canada  (2018).  Retrieved  from:  http://www.Shkola.ucc.ca;  Ukrainian  Language  Education  Centre,
University  of  Alberta (2018).  Retrieved  from:  https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/centres-and-
programs/ulec та ін.

https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/centres-and-programs/ulec
https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/centres-and-programs/ulec
http://www.Shkola.ucc.ca/
https://oomroom.com/index.php/about-us-2/
http://enpuir.npu/ua/bitstream/123456789/4504/1/Kovalchuk.pdf
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1907 р.
(закрито в
1916 р.)

на першому вчительському з’їзді (конвенції) у Вінніпезі, було
створено  Українську  вчительську  організацію  (ОУУ  –
Організацію українських учителів) з 38 професійних педагогів

1908 р. Організація українських учителів ініціювала перше всекраєве
віче українців у Вінніпезі

1909 р. School for Foreigners було відкрито в Реджайні
1910 р. товариство «Просвіта» організувало першу «рідну» школу в 

Форт-Вілліямі
1910 р. часопис «Український Голос» почав виходити у Вінніпезі 

(провінція Манітоба)
1912 р. у Вегревілі розпочав роботу семінар для підготовки двомовних 

вчителів та для студентів
1912 р. у Кемрозі діяв учительський семінар 
1913 р. видано перший посібник – «Манітоба: русько-англійська 

читанка», затверджений Манітобською Шкільною Радою і 
призначений для використання в державних двомовних школах

1914 р. відкрито «рідну» школу в Вест-Форт-Вільямі;
в Едмонтоні діяв учительський семінар (пізніше був включений
до складу Альбертського університету)

1915 р. кількість шкільних дистриктів, у яких діти навчались 
англійською і українською мовами, складала: у провінції 
Альберта – близько 130, у Саскачевані – понад 200, Манітобі – 
120

1915 р. у Вінніпезі було одночасно відкрито дві бурси: Бурсу імені 
Адама Коцка та Католицьку бурсу імені митрополита Андрія 
Шептицького

1915 р. на сторінках часопису «The Free Press» було надруковано понад
60 статей, спрямованих проти існування двомовних шкіл

січень 1916 р. для підтримки двомовної системи було організовано 
Український Центральний комітет

1916 р. Студентський з’їзд у Саскатуні, який зібрав 500 представників 
провінцій Манітоба, Саскачеван та Альберта і в своїх 
резолюціях заявляв про необхідність відкриття кафедри 
української мови, історії та літератури при Саскачеванському 
університеті
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1916 р з  приходом  до  влади  ліберальної  партії  було  скасовано
двомовну  шкільну  систему  в  Канаді;  ліквідація  двомовних
шкіл

1916 р. у  Саскатуні  відкрита  бурса  імені  Петра  Могили,  яка  вже  в
1917 р. стала інститутом з філією у Кнорі

1917 р. в  Едмонтоні  католицька  громада  заснувала  Інститут  імені
Тараса Шевченка, який проіснував 5 років

жовтень
1918 р.

федеральний  уряд  заборонив  видання  газет  та  журналів
українською  мовою,  проте  змушений  був  піти  на  часткові
поступки,  зокрема  часописи  українців  стали  друкуватися
двома мовами

Після Першої
світової війни
(1914-1918 рр.)

українську  мову  можна  було  вивчати  лише  у  приватних
школах

1920–1939 рр. друга хвиля еміграції, яка мала спадну динаміку

5 грудня
1925 р.

з’їзд Організації українських учителів Альберти (ОУУА) який
відіграв  ключову роль у  подальшому розвитку українського
шкільництва в Канаді

1930 р. започатковано  «Новий  шлях»  – провідне  видання
Українського Національного Об’єднання Канади 

1933 р. засновано  курси  українознавства  при  філії  Українського
національного об’єднання (УНО) «Торонто-Захід»

1936 р. Міністерство  імміграції  і  колонізації  було  реорганізовано  у
відділ при Міністерстві гірничої промисловості і ресурсів

1937 р. українське  шкільництво  у  провінції  вже  репрезентоване  52
школами, які відвідували більше, ніж 2000 учнів

7листопада
1940 р. створено Комітет Українців Канади (КУК)

1941 р. дипломовані  вчителі  складали  1313  осіб,  не  враховуючи
викладацького складу вищих шкіл

Після Другої
світової  війни
(1939–1945 рр.) розпочалася третя хвиля української еміграції за океан
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1944–1945 н. р. у Саскачеванському університеті  впроваджено некредитовані
курси української мови

1945–1946 н. р. у  Саскачеванському  університеті  відкрито  першу  на
американському континенті кафедру української мови, згодом
засновано відділ славістики

1946–1947 н. р. у  Саскачеванському  університеті  запроваджено  курс
української літератури

1949 р. Я. Рудницький очолив новостворений факультет слов’янських
мов у Манітобському університеті,  де розпочалося вивчення
українознавчих дисциплін

З 1950 р. українська мова викладалася у Саскачеванському університеті
нарівні  з  англійською,  французькою,  німецькою  та
класичними мовами

Починаючи з
1952–1953 н. р.

українці Саскачевану домоглися викладання курсу української
мови, зокрема і у державних середніх школах

грудень 1954 р. вийшло перше число журналу «Учительське слово» 

1955 р. розпочалося  вивчення  українознавчих  дисциплін  в
Університеті Монреаля 

травень 1958 р. Об’єднання  Українських  педагогів  Канади  під  час  Третьої
педагогічної конференції в Торонто за участю Шкільної Ради
УККА  з  США  прийняла  резолюцію  про  необхідність
створення Української Виховної Системи

1958 р. журнал  «Учительське  слово»  перетворився  на  науково-
методичний та виховний часопис і почав виходити під назвою
«Рідна Школа» (1958–1963 рр.)

1961 р. Перепис  населення  Канади.  Українська  етнічна  спільнота
складає 473,3 тисячі осіб 

1963 р. журнал «Рідна Школа» отримав назву «Життя і школа»

1964 р. розпочалося  вивчення  українознавчих  дисциплін  в
Університеті Ватерлоо

1965 р. розпочалося  вивчення  українознавчих  дисциплін  в
університеті Реджайни

1965 р. започаткований  щорічний  Канадський  національний
український  фестиваль  (проводиться  на  початку  серпня)  в
м. Дофін у Манітобі
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1966 р. розпочалося  вивчення  українознавчих  дисциплін  в
Університеті Лайкпеди

1967 р. відбувся перший Світовий Конгрес Вільних Українців у Нью-
Йорку,  на  якому  першим президентом  координаційної  ради
було  обрано  канадського  українця  отця-прелата  Василя
Кушніра

осінь
1968 р.

підготовлено  підручник  для  вивчення  української  мови  за
зорово-слуховою методикою в 7-9 класах

з січня 1969 р. у провінції Саскачеван почав виходити друком щоквартальник
«Тема»

7 липня 1969 р. прийнятий Закон про офіційні мови (Official Languages Act of
1969),  підготовлений  Королівською  комісією,  Федеральним
парламентом

9 липня 1969 р. Сенат  ухвалив  законопроект  про  дві  державні  мови
(англійську та французьку), який після затвердження  генерал-
губернатором набув чинності 

листопад 
1969 р.

делегація  КУК  провела  нараду  з  прем’єром  Е. Шраєром,  а
потім  дві  конференції  з  міністром  освіти  Манітоби
С. Міллером з питань багатомовної освіти

1969 р. розпочалося  вивчення  українознавчих  дисциплін  в
Університеті Карлтону

1970 р провінційний  уряд  Манітоби,  врахувавши  рекомендації
української  діаспори,  визнав  багатокультурність,
проголосивши нову культурну політику для своєї провінції

1971 р. провінційний  уряд  Альберти  визнав  багатокультурність,
проголосивши нову культурну політику для своєї провінції

З 1970–1971
н. р.

у  провінції  Манітоба  було  дозволене  вивчення  інших  мов,
поряд  з  англійською  і  французькою,  починаючи  з  першого
класу 

1971 р. у  провінції  Альберта  було  дозволене  вивчення  інших  мов,
поряд  з  англійською  і  французькою,  починаючи  з  першого
класу 



301

Додаток А (продовження)

І період (1971–1986)
період зародження офіційної двомовності й багатокультурності в Канаді

8 жовтня 1971 р.прем’єр-міністром П’єром Трюдо було проголошено 
мультикультуралізм як офіційну урядову політику

9 жовтня 1971 р.прем’єр-міністр П’єр Трюдо виступив з промовою про 
багатокультурність на Х Конгресі КУК

З 1973 р. проводиться Фестиваль писанки (у перші вихідні липня) у 
Вегревіллі, а також Фестиваль «Весна» у Саскатуні

1974 р. двомовне навчання розпочалося у Саскачевані;
була запроваджена власне англійсько-українська двомовна 
програма в Канаді

1 липня 1976 р. Створено Канадський Інститут Українських Студій (КІУС) при 
Альбертському університеті.

1974 р. починає  виходити  «Вісник  СКВУ»  («Вісник  Світового
Конгресу Вільних Українців»)

1976 р. у  Колегії  Святого  Андрея  Університету  Манітоби  доктором
Робертом  Богданом  Климашем  був  розроблений  і
впроваджений  перший  університетський  курс  з  українського
фольклору в Канаді

1977 р. при  Університеті  Альберти  Богдан  Медведський  почав
викладати курс з українського фольклору

У 70-ті рр.
ХХ ст.

спеціальна  комісія  СКВОР  розробила  єдину  програму  для
курсів  українознавства  як  середньої  ланки  рідношкільного
навчання,  яка  пройшла  апробацію  у  навчальних  закладах
Західної Канади і набула всеканадського визнання

1978 р. під  керівництвом  КУК  українська  спільнота  домоглася  від
уряду Манітоби прийняття доповнення до «шкільного» закону
про  право  використання  іншої  мови,  крім  англійської  і
французької, обсягом до 50% шкільних програм

1978 р. у  провінції  Онтаріо  починає  видаватися  часопис
«Рідношкільник»

з вересня 1979 р у провінції Саскачеван новий «шкільний» закон набув чинності
про  право  використання  іншої  мови,  поряд  з  англійською  і
французькою, обсягом до 50% шкільних програм

1979–1984 рр. видавався журнал «Український учитель в Канаді»
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1981 р. вийшов  Проект  програми  для  курсів  українознавства  як
середньої ланки рідношкільного навчання

1982 р КУК створив Комітет сприяння розвиткові української 
спільності (КСРУС)

1983 р. «Програма навчання в рідних школах українознавства для ІІ-ХІ
кляс» надрукована у Числі 5 педагогічного журналу 
«Український учитель в Канаді»

ІІ період (1987–1998)
період інституалізації українознавчої освіти в Канаді

1987 р. При КІУСі Альбертського університету був заснований Центр 
україномовної освіти (Ukrainian Language Education Centre) і 
Методичний кабінет української мови (МКУМ)

1988 р. набув чинності Закон Канади «Про багатокультурність» (The 
Canadian Multiculturalism ACT)

Листопад
1988 р.

уряд провінції Альберта прийняв документ «Мовна освітня 
політика для Альберти» (Language Education Policy for Alberta)

1988 р. при Альбертському університеті засновано Центр досліджень 
історії України імені Петра Яцика

1989 р. при Альбертському університеті організовано кафедру 
української культури та етнографії імені Гуцуляків

Навесні 1989 р. у Канаді побачив світ бюлетень «Відгукніться» 
1990 р. доктор О. Вінницька (пізніше – почесний консул Канади в 

Україні) вперше відвідала Україну і розпочала роботу з 
організації курсів підвищення кваліфікації для українських 
учителів

2 грудня 1991 р. Канада першою із зарубіжних держав визнала незалежність 
України

27 січня 1992 р Спільна Декларація про встановлення дипломатичних 
відносини між Україною і Канадою 

1992 р. Інститут професійного розвитку СКВОР (Світової 
Координаційної Виховно-Освітньої Ради Світового конгресу 
українців) був створений з метою професійної допомоги 
українським освітянам

1993 р. назва Світового Конгресу Вільних Українців змінюється на 
«Світовий Конгрес Українців», його членами стали 33 країни, 
150 організацій представляють інтереси 20 мільйонів українців 
діаспори
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1997 р. створений  Консорціум  Україномовної  Освіти  (Ukrainian
Language Education Consortium – ULECON)

13 червня 
1997 р.

уряд Альберти оголосив, що ця провінція перша в Канаді ввела 
стандарт якості викладання (Teaching Quality Standard)

жовтень 1998 р. відбувся 19-ий Конгрес КУК
ІІІ період (1999–2010)

період утвердження полікультурних і культуровідповідних засад українознавчої
освіти у шкільництві Канади

1999 р. започаткування  при  коледжі  Святого  Томаса  Мора
Саскачеванському  університеті  Центру  Дослідження
Української  Спадщини,  у  рамках  якого  створюється  кафедра
імені  Лесі  Українки,  покликана  сприяти  вивченню  історії,
культури і досвіду українців Канади; 
започаткована Програма з української літератури імені 
Д. Струка у Торонтському відділі КІУСу

2000 р. створений Національний  Консорціум  Українознавчого
Інтернет-порталу (Ukrainian Knowledge Internet Portal –  UkiP-
CA);
у  рамках  Центру  російських  і  східноєвропейських  студій
Торонтського  університету  започатковано  новий  науково-
дослідний  українознавчий  проект  при  канадських
університетах  – Програму  вивчення  України  імені  Петра
Яцика; 
засновано науково-дослідну громадську фундацію Східний 
інститут українознавства ім. Ковальських (СІУ) при КІУСі

2002 р. у Торонто в Інституті Св. Володимира пройшла конференція 
«Мова і ідентичність»

2003 р. у провінції Онтаріо у м. Міссісога батьками та вчителями була 
заснована (на добровільних засадах) школа ім. Г. Сковороди (з 
2006 р. вона носить назву школа ім. І. Франка)

2006 р. Перепис населення показав, що 1209085 українців за 
походженням (3,9% населення) проживає в країні, в основному 
народжені у Канаді, тобто це 9-а за величиною канадська 
етнічна група та третя за кількістю у світі після України та Росії

2008 р. Рада міністрів освіти Канади оприлюднила Стратегію розвитку 
освіти в Канаді «Учись, Канадо, 2020» (Learn 
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Canada, 2020);
опубліковано  «Альбертські  орієнтири  до  впровадження
Української мови і літератури для рівнів з дитсадка до 3 класу
і 4-6 класів»

2010 р. Було  створено  нову  Українську  Учительську  Асоціацію
(Ukrainian Teacher Association) в Канаді 

9 листопада
2010 р.

ХХІІІ  трирічний  Конгрес  КУК  відбувався  під  гаслом
«Шануючи минуле – надихаємо майбутнє»

2011 р. Перепис населення показав, що 1,25 мільйона канадців заявили
про свої українські корені

2011 р. у  Канаді  нараховувалось  більше  55  університетів  та
університетських  коледжів,  які  здійснювали  підготовку
вчителів на факультетах, відділеннях та у школах педагогіки

березень 2011 р.опубліковано  Рекомендації  до  впровадження  програми
«Українська мова та література від дитячого садка до 3 класу та
для 4–6 класів як результат розробок учених, освітян провінції
Альберти та Саскачевану

З 2013 р. Консорціум  україномовної  освіти  демонструє  активне
використання інформаційно-комунікативних технологій

2–4 травня
2014 р.

Друга  Всеканадська  конференція  вчителів  української  мови
була присвячена  40-й річниці  української  двомовної  освіти в
Альберті

29 вересня –2
жовтня 
 2016 р.

ХХV Щотрирічний  Український  Канадський  Конгрес  (UCC),
був  присвячений  125-річчю  імміграції  українців  до  Канади
(проводився у Саскачевані). Тема Конгресу «Залучай –надихай
– створюй можливості»

5 травня 2018 р. щодворічна  Національна  конференцій  вчителів  української
мови Канади вперше відбулася у форматі онлайн

2018 р. Відбувся Перший світовий форуму українознавчих суботніх і
недільних  шкіл  у  рамках  V  Міжнародної  конференції
«Українська мова у світі» (м. Львів, Україна)
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Карта Канади з назвами провінцій*

Провінції та території Канади:

1. Альберта (Alberta)
2. Британська Колумбія (British Columbia)
3. Манітоба (Manitoba)

Провінції та території Канади:

1. Альберта (Alberta)
2. Британська Колумбія (British Columbia)
3. Манітоба (Manitoba)
4. Нью-Брансвік (New Brunswick)
5. Ньюфаундленд і Лабрадор (Newfoundland & Labrador)
6. Північно-західні Території (Northwest Territories)
7. Нова Скотія (Nova Scotia)
8. Нунавут (Nunavut)
9. Онтаріо (Ontario)
10. Острів Принца Едварда (Prince Edward Island)
11. Квебек (Québec)
12. Саскачеван (Saskatchewan)
13. Юкон (Yukon)

*Додаток упорядковано на основі джерела: Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada
(2018). Retrieved from: http://www.Shkola.ucc.ca
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Глосарій*

Білінгвізм  (двомовність; від лат.  bi – два та  lingua – мова)  – володіння
двома мовами, здатність застосовувати їх у процесі  комунікації.  Розрізняють
ранній білінгвізм (від народження, природний, дитячий) та пізній (вторинний,
набутий, адитивний). Природний білінгвізм виникає у середовищі носіїв різних
мов, а штучний, коли одна із мов вводиться штучно не носієм мови. Білінгвізм
може бути  викликаний обставинами,  коли  людина  вимушена  вивчити  мову,
щоб  вижити  в  новому  мовному  середовищі,  але  може  бути  й  елективним.
Білінгвізм рецептивний передбачає взаємопроникнення культур, продуктивний
належить до мовної освіти (Linguistic Society of America, 2018). 

Двомовна  програма –  українсько-англійська  двомовна  програма
(UEBP –  Ukrainian-English Bilingual Program)  законодавчо  закріплена  в
провінції  Альберта  (Канада)  у  1971 р.,  у  провінції  Манітоба  –  з  1979 р.  як
результат  організованого  захисту  канадського  мультикультуралізму
українськими канадцями (Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada, 2018).

Двомовні школи – освітні заклади, навчання в яких здійснюється двома
мовами і  функціонування яких законодавчо врегульоване на рівні провінцій.
Так, українські двомовні школи є складовою системи публічних шкіл провінцій
Альберта,  Манітоба,  Саскачеван  та  ін.  (Shkola.ca –  Ukrainian Schooling in
Canada, 2018).

Діаспора (від  грец.  –  розсіяння)  –  частина  народу  (певної  етнічної
спільноти), що постійно проживає поза межами країни походження, створює
стійкі етнічні групи у тій країні, де проживає, має свої соціальні інститути для
підтримки  та  розвитку  своєї  ідентичності  та  спільності,  зберігає  зв’язок  зі
своєю  історичною  батьківщиною,  національні  традиції  тощо.  Українська
діаспора, яка включає українців і осіб українського походження, які мешкають
поза межами України, є однією з найбільших у світі, для неї характерні сталі,
тривалі і розгалужені зв’язки зі спорідненими діаспорами в різних країнах та з
Україною (Оліфіренко та ін., 2001).

*Додаток упорядковано автором на основі джерел:  Енциклопедія історії України.  (2003-2013).
НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка»; Бузовський, А. В. (2011). Двомовна
освіта  у  школах  США  та  Європи.  Науковий  вісник  Донбасу,  №2.  Взято  з
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_2_13;  Вовк,  М.,  Машкова,  І.  (2018b).  Українознавча  освіта  в
Україні  і  Канаді:  поняттєво-персонологічний  словник. Київ:  Талком.;  Кремень,  В. Г.  (Гол.  ред)
(2008).  Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер; Лазебник, С., Лещенко, Л., Макар, Ю., Балан Я.,
Кардан Д.  (1991).  Зарубіжні  українці.  Довідник.  Київ:  Україна.;  Кремень В. Г. ,  Ковбасюк Ю. В. 
(Ред.).  (2014)  Освіта  дорослих:  енциклопедичний  словник. Київ:  Основа.;  Оліфіренко,  В. В.,
Оліфіренко,  С. М.,  Оліфіренко,  Т. В.  & Оліфіренко, Л. В.(2001).  Енциклопедія українознавства для
школярів  і  студентів.  Донецьк:  Сталкер;  Linguistic Society of America (2018)  Retrieved from:
https://www.linguisticsociety.org/resource/multilingualism;  Антонюк, Р.  &  Мінакова Л.  (2008).
Багатокультурність: громадські,  правові та освітянські проблеми, історичні питання і  поняття
етнокультурної та мовної біполярності в Україні і за кордоном. Харків: Скорпіон.

https://www.linguisticsociety.org/resource/multilingualism
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Еміграція (від.  лат.  emigro – виселяються,  переселяються)  – вимушене
або добровільне переселення частини населення з батьківщини до іншої країни
на  певний  час  або  на  постійне  мешкання  через  різноманітні  причини  або
мотиви:  соціально-економічні,  політичні,  етнічні,  релігійні  та  ін.  В  історії
української еміграції визначають чотири так звані хвилі. Перша  – з останньої
чверті  ХІХ ст.  до  початку  Першої  світової  війни,  друга  –  період  між двома
світовими війнами, третя – після Другої  світової війни, четверта – починаючи з
1990-х рр. Імміграція – в’їзд з однієї країни до іншої з метою постійного або
тимчасового перебування; з погляду країни виїзду це  – еміграція  (Кубійович,
Маркусь, 1980, с. 3354-3358).

Етнічна меншина – в етносоціологічному розумінні етнічна меншина –
це  певний  соціум  (на  рівні  групи)  з  особливостями,  які  визначаються  його
походженням.  Етнічна  група  –  це  територіально  відмежована  група  якого-
небудь етносу, яка відокремилася від основної маси в результаті міграційних
процесів або інших подій, яка зберігає первинні етнічні світоглядні орієнтири.
Етнічна меншина має певні характеристики. Вона повинна самовідтворюватися,
тобто безперервно передавати етнічну інформацію наступним поколінням, мати
свої  культурні,  соціальні  та  навіть  політичні  інституції,  засоби  масової
інформації,  культурно-мистецькі  та  навчальні  заклади.  Діаспора  є  певною
етнічною меншиною тієї чи іншої країни (Антонюк, Р. & Мінакова Л., 2008). 

Канадсько-українська  мова,  або канадська  українська  (за  прикладом
створення  канадської  англійської,  канадської  французької  мов  тощо)  як
різновид  мови,  який  розглядається  як  діалект  або  територіальний  варіант,
складається  з  загальної  української  лексики,  діалектизмів,  характерних  для
Західної  України  минулого  століття,  українізованих  англійських  слів  та
запозичень  граматичних  структур  з  англійської  мови.  Канадсько-українська
мова походить від української мови, якою користувалися українці перших двох
хвиль української еміграції в Західній Канаді (1892 –  1914, 1918 – 1939). Нею
розмовляли від  початку  українського  поселення (1892)  і  майже до середини
ХХ ст. Оскільки велика кількість українських канадців походять від емігрантів
з  Галичини  та  Буковини,  які  входили  до  Австро-Угорської  імперії  й
ідентифікували себе як русини, канадська українська мова більше подібна до
діалектів саме цих територій. Тому цей різновид мови (або діалект) має більше
запозичень  із  польської,  німецької  та  румунської  мов,  ніж  із  російської,  які
властиві сучасній українській мові, що базується на полтавському, черкаському
та київському діалектах (Жлуктенко, 1990).

Мовне  занурення  (імерсія)  – процес  тривалого  «занурення»  учнів  у
середовище  другої  мови  при  невикористанні  або  незначному  використанні
рідної  мови  і  розглядається  як  поняття,  яке  є  тотожним  білінгвальному
навчанню.  Головною метою імерсії  є  підтримка  білінгвізму,  тобто  розвиток
мовної компетенції тих, хто навчається, або підвищення якості знань другої 
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мови,  що  доповнює  знання  першої  (рідної)  мови.  Програми  так  званого
французького «занурення» (immersion française), які виникли у 60-і роки ХХ ст.
в Канаді, – це програми двомовної освіти для дітей, для яких французька мова
не є рідною. Починаючи з певного класу (за вибором), дитина отримує шкільну
освіту французькою мовою або повністю або вивчає нею такі базові предмети
як:  історія,  географія  та  наука.  В  Канаді  у  зв’язку  з  етнолінгвістичною
ситуацією  ці  програми  отримали  найбільше  поширення.  Програма  раннього
«занурення»  починається  з  дошкілля  або  з  першого  класу,  середнього
«занурення» – з четвертого класу, потім відбувається більш пізнє «занурення»
(Бузовський, 2011).

Мовна освіта – це різновид освіти, що передбачає вивчання рідної мови
(рідномовна освіта) та іноземних мов (двомовна і багатомовна освіта) як засобів
спілкування і пізнання. Мовне навчання є частиною двомовної системи в освіті
етнічних груп та національних меншин. Багатомовна освіта згідно з ЮНЕСКО
(UNESCO, 2003) передбачає використання щонайменше трьох мов, наприклад,
рідної мови, регіональної або національної мов та міжнародної мови в освіті.
«Мовна  освіта,  як  правило,  відображає  пріоритети  мовної  політики,  яка
безпосередньо пов’язана з мовною ситуацією в даній країні»  (Романюк, 2015,
с. 59).

Освіта –  «спеціальна  сфера  соціального  життя,  унікальна  система,
своєрідний  соціокультурний  феномен,  який  сприяє  нагромадженню  знань,
умінь і  навичок,  інтелектуальному розвитку людини. При цьому провідними
тенденціями розвитку освіти виступають: визнання готовності учнів не лише до
соціальної  адаптації,  а  й  до  активного  освоєння  ситуації  соціальних  змін,
адаптація освітнього процесу до всезростаючих запитів і потреб особистості й
суспільства  згідно  з  національними  і  культурними  традиціями,  масовий  і
неперервний  характер  освіти  у  кроскультурному  світовому  просторі»
(Гончаренко, 2008, с. 614-615).

Полікультурна освіта –  різновид освіти,  регламентований концепцією
двомовної (двокультурної) освіти, що виникла у світі наприкінці 60-х рр. ХХ ст.
Поняття  «полікультурна  освіта»,  як  такої  освітньої  ситуації  в  навчальному
закладі, коли носії одних культур контактують із цінностями інших, знаходимо
вже в Міжнародному педагогічному словнику у 1977 р. (International Dictionary
of Education,  1977). Мета  полікультурної  освіти  полягає  у  наданні  всім
учасникам освітнього процесу можливості набувати якісну освіту, незважаючи
на  їхні  культурні,  мовні,  релігійні  відмінності.  Незважаючи  на  те,  що  існує
чимало  синонімів  до  поняття  «полікультурна  освіта»,  таких,  як
мультикультурна, багатокультурна, інтеркультурна або міжкультурна тощо, у
зарубіжній і українській педагогіці поняття «полікультурна» є більш уживаним
(Левицька, 2015).



309

Додаток В (продовження)

Полікультурність (мультикультуралізм) –  тенденція,  що  передбачає
можливість ведення діалогу та здатність людини інтегруватися в інші культурні
моделі – здатність прийняти чужу культуру як власну (Терентьєва, 2005). 

Рідна мова – одне з найважливіших понять у етнології, соціолінгвістиці,
мовознавстві  та  ін.  Узагальнюючи  його  за  різними  критеріями,  маємо
визначення  рідної  мови  як  материнської,  тобто  першої  мови,  засвоєної  в
дитинстві природним шляхом, без спеціального навчання, від батьків-носіїв. Це
найкраща  мова  людини,  якою  відбувається  оформлення  думки,  найбільш
вживана, найближча для неї (наприклад, для сприйняття поезії), яку оточення
вважає рідною для цієї людини (Вовк & Машкова, 2018).

Рідномовна  освіта це  передавання  інформації,  знань,  розуміння,
ставлення, цінностей, умінь, зразків поведінки тощо рідною мовою, починаючи
з дошкільного віку. Коли йдеться про українську мову як рідну, то, на відміну
від України, де існує розгалужена система рідномовних освітніх закладів усіх
рівнів,  у  Канаді  важливу  роль  відіграє  родина,  релігійні  та  громадські
організації,  які  підтримують  двомовну  програму,  «рідні»  школи,  курси
українознавства (Вовк & Машкова, 2018).

«Рідні» школи – різновид громадської  школи, де вивчають українську
мову,  літературу  і  культуру,  у  діаспорі.  Це  суботні  або  вечірні  школи,  які
утримуються різними українськими церквами та організаціями і розраховані на
учнів  початкових  шкіл.  Для  учнів  середньої  школи  ці  установи  у  великих
містах пропонують програми, які називають «курси українознавства». Ці курси
визнаються міністерствами освіти провінцій, а тому їх випускники отримують
кредити  з  української  мови,  які  визнається  вищими навчальними  закладами
(Shkola.ca – Ukrainian Schooling in Canada, 2018).

Рідномовне середовище поєднує в собі сукупність інших понять: рідне –
близькоспоріднене,  близьке;  рідна мова – материнська мова; середовище.  Це
«коло  людей  зі  спільністю  походження  та  спорідненістю  зацікавлень,
об’єднаних від народження однією материнською мовою» (Марушкевич, 2012,
с. 115). 

Система етнічних цінностей – норми та загальні уявлення, що історично
склалися  серед  певного  етносу  та  складають  його  життєві  пріоритети,
репрезентуючи етнічні образи перед іншими етносами. (Кремень, & Ковбасюк,
2014)

Спадщинна  мова  (англ. heritage language –   «успадкована  мова»,
«ерітажна  мова»,  «мова  у  спадок»).  На  основі  студіювання  монографічних
праць,  довідниково-енциклопедичних  видань  можемо  уточнити  сутність
поняття  «спадщинна  мова»  як  форми  побутування  рідної  мови,  що
використовується для позначення мови, яка найчастіше вживається в сім’ї і є
відмінною від  основної  мови оточення,  розповсюдженої  на певній території.
Носії таких мов, як правило, є двомовними, а успадкована мова є для них 
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рідною. Проте у деяких ситуаціях успадкована мова не є домінантною в сім’ї,
використовується  лише  у  певному  контексті  або  спілкуванні  з  певними
родичами.  У цьому випадку вона може розглядатися як друга мова  (Вовк  &
Машкова, 2018).

Українознавство  – система  знань  про  Україну,  її  культуру,  традиції,
мистецтво  на  перетині  суміжних  наук  (етнології,  культурології,  філології,
фольклористики,  краєзнавства,  народознавства,  етнографії,  фольклористики,
міфології, історії, джерелознавства) досліджує специфіку поступу українства на
етнічних землях і на кордоном (Вовк & Машкова, 2018). 

Українознавча освіта  – це цілеспрямована освітньо-виховна діяльність
українців, спрямована на опанування цінностей українського народу його мови,
культури,  родинних  традицій,  різновидів  мистецтва,  історії  через  зміст
українознавчих дисциплін в умовах формальної (дошкільні, початкові, середні,
«рідні»,  двомовні  школи,  університети,  курси,  гуртки,  факультативи,
університети),  неформальної  (родинна  педагогіка,  творчі  зустрічі,  виставки,
концертна  діяльність  тощо)  та  інформальної  (саморозвиток)  освіти.
Українознавча освіта в Канаді включає в себе дошкільне виховання, середню і
вищу ланки освіти, а також післядипломну освіту (магістерські та докторські
програми), українознавчі дисципліни та українознавство як науку. На відміну
від  україномовної  (інакше  рідномовної)  освіти,  вона  здійснюється  не  тільки
українською,  але  й  іншими  мовами,  що  підкреслює  її  полікультурну
спрямованість (Вовк & Машкова, 2018). 

Українознавчі  дисципліни – сукупність  навчальних  дисциплін  про
Україну  і  світове  українство.  У  Канаді  українознавчими  дисциплінами  є:
українська мова, українська література (містить діаспорну спадщину), історія
України  та  зарубіжного  українства,  етнографія,  різні  види  мистецтва
(традиційні, національні) тощо. Українознавчі дисципліни можуть викладатися
як  українською,  так  і  іншими мовами,  в  залежності  від  програми.  На  рівні
вищих навчальних закладів як в Україні так і в Канаді українознавство може
викладатися як наука,  а дисципліни варіюються в залежності  від факультету
(Вовк & Машкова, 2018).

Українське  шкільництво в  діаспорі –  це  україномовне  шкільництво,
яке організовувало духовенство та українська інтелігенція для дітей емігрантів
або біженців на різних етапах існування української діаспори у світі на основі
опанування українських родинних традицій, культурної спадщини, різновидів
мистецтва (Маркусь, 2009).



311

Додаток Г

Перелік українських організацій Канади*

Альбертська асоціація з української мови (Alberta Ukraine Language Association
(AULA))
Альбертська асоціація українського танцю (Albert Ukrainian Dance Association
(AUDA))
Архів  українського  фольклору  Богдана  Медвідського  в  Альбертському
університеті  (Bohdan Medwidsky Ukrainian Folklore Archives,  University of
Alberta)
Канадське  об’єднання  українських  професіоналів  і  підприємців  (Ukrainian
Canadian Professional and Business Federation (UCPBF))
Канадський Інститут Українських Студій (КІУС) (Canadian Institute of Ukrainian
Studies (CIUS))
Канадсько-українська  дослідницька  команда  (Canada Ukraine Research Team
(CURT))
Рада  Альберти  з  українознавчих наук (Alberta Council for the Ukrainian Arts
(ACUA))
Спілка  Української  Молоді  (Канади)  –  СУМ (Ukrainian Youth Association of
Canada – CYM) 
Українська музична спілка Альберти (Ukraine Music Society of Alberta)
Українська фундація освіти коледжів (Ukrainian Foundation of College Education
(UFCE))
Український Канадський Конгрес (Ukrainian Canadian Congress (UCC))
Український  центр  засобів  і  розвитку  при  Університеті  Грента  МакЮена  –
УЦЗР – (Ukrainian Canadian Research of Documentation Center (UCRDC))
Українсько-канадська фундація ім. Т. Шевченка (Ukrainian Canadian Foundation
of Taras Chevchenko (UCFTS))
Фундація «Канада – Україна» (Canada Ukraine Foundation (CUF))
Центр  дослідження  української  спадщини  в  Саскачеванському  університеті
(Prairie Center for the Study of Ukrainian Heritage,  University of Saskatchewan) у
м. Саскатун 
Центр україномовної освіти (Ukrainian Language Education Center (ULEC))
Центр українських канадських студій в Манітобському університеті (Center  of
Ukrainian Canadian Studies, University of Manitoba) у м. Вінніпег
Центр  українського  і  канадського  фольклору  ім. Кулів  при  Альбертському
університеті  (Kule Center of Ukrainian and Canadian Folklore,  University of
Alberta)

*Додаток  підготовлено  на  основі  джерел:  Canadian  Institute  of  Ukrainian  Studies.
Retrieved from: http://www.ualberta.ca/CIUS/ та веб-сторінок вказаних організацій.

http://www.ualberta.ca/CIUS/
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Мережа українознавчої освіти в Канаді на прикладі провінції Альберта*

Рис. Д.1.

*Додаток укладено автором на основі джерела:  Nedashkivska,  A. &  Bilash,  O.  (Spring
2015).  Ukrainian  Language  Education  Network:  a  Case  of  Engaged  Scholarship.  In  Building
Engaged  Scholarship  in  Canada.  (Volume  1,  Issue  1,  pp.  107-131).  p. 107.  Retrieved  from:
https:www.researchgate.net/publications/279236136_Ukrainian_Language_Education_Network_A
_Case_of Engaged_Scholarship.  
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Мережа українознавчої освіти в Канаді на прикладі провінції Альберта

Рис. Д.2 

Переклад на українську мову І. Машкової.



314

Додаток Е

Списки канадських шкіл, де викладаються українознавчі дисципліни,
реалізуються двомовні програми (за провінціями)*

Провінція Альберта:
У  рамках  Української  двомовної  програми  (дитячий  садок  –  12  клас)

(Ukrainian Bilingual Program (K-12):
1) Початкова  школа  А. Л. Хортона  (від  дошкілля  до  6  класу)

(м. Вегревіль)
2) Початкова школа отця Кеннета Кернса (м. Шервуд Парк)
3) Католицька школа Жана Ванье (м. Шервуд Парк) 
4) Католицька  середня  школа  Архієпископа  Джордана  (10-11  класи,

відповідно 10 та 20 ресурсна програма ULA) (м. Шервуд Парк)
5) Делвудська початкова школа (м. Едмонтон)
6) Католицька  початкова  школа  української  двомовної  програми

Св. Мартіна (м. Едмонтон)
7) Початкова школа Св. Матфея (католицька) (м. Едмонтон)
8) Молодша середня школа Балвіна (7–9 класи) (м. Едмонтон)
9) Католицька молодша середня школа Св. Кевіна (з 7 класу рівня А до 9

класу рівня С) (м. Едмонтон)
10) Середня школа Остіна Обраєна (10-12 класи, відповідно 10, 20 та 30

ресурсна програма) (м. Едмонтон)
11) Композитна середня школа М.Е. ЛаЗерте (так само з 10 по12 класи)

(м. Едмонтон)
На програмі з української мови і культури (Ukrainian Language and Culture

(ULC-3Y, ULC-6Y):
12) Композитна середня школа ЛаЗерте (10-12 класи) (м. Едмонтон)
13) Католицька  середня  школа  Архієпископа  Олірі  (10-12  класи)

(м. Едмонтон)
14) в Інституті Св. Іоанна (Освіта) на українській імерсійній програмі 
Школа українських студій ім. І. Франка (м. Едмонтон)
15) Середня школа Х. Е. Бургуєн (м. Бонівіль) 
16) Ламонтська початкова школа (м. Ламонт)

Рідні школи (Суботні школи) (Ridna Shkola/Kursy (Saturday School) 
17) Школа українознавства імені Івана Франка (курс І-ІV) (м. Едмонтон)
18) Рідна  школа  української  католицької  парафії  Св. Георгія  (від

передщкілля до 6 класу та на програмі UkrASL) (м. Едмонтон)
19) Редвейська районна українська школа (м. Шервуд Парк)
20) Суботня школа Св. Володимира (м. Калгарі)

*Додаток підготовлено автором на основі джерела:  Shkola.ca –  Ukrainian Schooling in
Canada (2018). Retrieved from: http://www.Shkola.ucc.ca
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21) Українська  школа  при  Церкві  Успіння  Пресвятої  діви  Марії
(м. Калгарі)

22) Альбертський  центр  дистанційного  навчання  (Distance
Education / Correspondence)  (10-12  класи  з  ресурсами  відповідно  10-20-30)
(штабквартира у м. Баррхед)

23) Культурні класи (Cultural Classes): Дитячий український культурний
клас  при  Українській  католицькій  церкві  Св.  Великомученика  Стефана
(м. Калгарі)

24) «Літній  табір»  (SummerCamp)  –  Літній  табір  Св. Василя  на  озері
Піджен

25) 7  культурно-розважальних  дитячих  (6-8  років)  літніх  таборів  під
загальною  назвою  «Фольклорні  розваги»  (Shumka «Folklore-Fun»  Cultural
Summer Camps).

Провінція Манітоба:
Двомовні школи:
1) Школа Р. Ф. Морісона (м. Вінніпег)
2) Середня школа Х. С. Ейвері (м. Вінніпег)
3) Школа Спригфілд Хайтс (м. Вінніпег)
4) Молодша середня школа Чиф Пігвіс (м. Вінніпег)
5) Спільнотна школа Берні Вулфа (м. Вінніпег)
6) Школа Ральфа Брауна (м. Вінніпег);
7) Початкова школа Оук Бенку (м. Оук Бенк)
8) Спрінгфільдська середня школа (м. Оук Бенк);
9) Школа Сміта-Джексона (м. Дофін)
10) Середня школа Маккензі (м. Дофін);
11) Школа Щасливої думки (м. Іст Селкрік)
12) Середня школа Іст Селкріка (м. Іст Селкрік);
 
«Рідні» школи:
13) Рідна школа при читальні «Просвіта» (м. Вінніпег)
14) Школа Непорочного серця (м. Вінніпег)
15) Рідна школа українознавства  при кафедрі  Св.  Володимира й Ольги

середньої школи Св. Іоанна (м. Вінніпег);

Провінція Онтаріо:
Цілоденні двомовні школи з міжнародними мовними програмами:
Від шкільної ради Торонтського католицького дистрикту:
1) Школа Св. Димитрія (Етобікоук)
2) Школа імені Патріарха Йосипа Сліпого (Етобікоук)
3) Школа Св. Йосафата (Торонто);
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Від шкільної ради Дуфферен-Пільського католицького дистрикту:
4) Школа Св. Софії (м. Місісога).

«Рідні школи»:
5) Українська суботня школа імені Івана Франка (м. Місісога);
6) (Оуквільська  Рідна  школа  (керується  Спадщинною  програмою

Халтоновської католицької шкільної ради) (м. Оуквіль);
7) Школа імені Григорія Сковороди (м. Етобікоук)
8) Школа імені Лесі Українки (м. Етобікоук)
9) Школа імені Цьопи Паліїв (м. Етобікоук)
10) Свято Миколаївська Рідна школа (м. Етобікоук)
11) Рідна школа УНО Торонто-Захід (м. Етобікоук);

Провінція Саскачеван:
1) Рідна школа Українського національного об’єднання (м. Реджайна)
2) Рідна школа «Садочок» парафії Св. Марії (м. Йорк)
3) Садок Дзвінок (м. Саскатун)
4) Табір Української православної молоді «Зелений гай» (м. Саскатун)
5) Табір Української православної церкви Тризуба (в Реджайні на озері

Крістл);

Провінція Квебек:
Українська шкільна рада Квебеку представляє 2 Монреальські українські

школи:
1) Українська школа імені Митрополита Іларіона
2) Українська школа імені Митрополита Андрія Шептицького

Провінція Британська Колумбія:
Програма Української спадщини:
1) Школа  Української  спадщини  Святого  причастя  при  Католицькому

соборі Святого причастя у Нью Вестмінстері.
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Додаток Ж

Список шкіл, де викладаються українознавчі дисципліни,
Провінційної Ради Онтаріо (з адресами) на 2008-2009 н.р.*



318

Додаток Ж (продовження)

*Додаток підготовлено автором на основі джерела:  Shkola.ca –  Ukrainian Schooling in
Canada (2018). Retrieved from: http://www.Shkola.ucc.ca
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Додаток З
Список шкіл, де викладаються українознавчі дисципліни, Відділу Торонто
Шкільної Ради Конгресу Українців Канади (з адресами) на 2017-2018 н.р.*



320

Додаток З (продовження)

*Додаток підготовлено автором на основі джерела:  Shkola.ca –  Ukrainian Schooling in
Canada (2018). Retrieved from: http://www.Shkola.ucc.ca
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Фрагменти програми «Українська мова і література від садочка до 9
класу» (Ukrainian Language Arts Kindergarten to Grade 9) 

(провінція Альберта, 2003 р.)*
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*Додаток  підготовлено  автором  на  основі  джерела:  Ukrainian Language Arts
Kindergarten to Grade 9 (2003).  Retrieved  from:
https://education.alberta.ca/media/371313/ukrainian-language-arts-kindergarten-to-grade-9.pdf
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Фрагменти Програми «Українська мова і література від садочка до 9
класу» (Ukrainian Language Arts Kindergarten to Grade 9) (провінція

Альберта, 2003 р.) (переклад на українську мову І. Машкової)*

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ
Українська двомовна програма робить внесок в особистий розвиток
Українська  двомовна  програма  встановлює  таке  середовище,  в  якому

українська мова постійно використовується з  метою спілкування, особистого
задоволення  та  навчання.  Учні  забезпечуються  численними  можливостями
вивчати  та  використовувати  мову  багатозначно,  цілеспрямовано  для
задоволення  своїх  потреб,  інтересів  та  здібностей.  Українська  мова
використовується  для   того,  щоб  досліджувати  ідеї  та  враження,  щоб
вибудовувати  значення  та  передавати  розуміння.  Ефективне  надбання  мови
з'являється через цілісну передачу змісту сфери дисциплін, навчання мови та
культурній інформації, одночасно виховуючи в учнях позитивне ставлення до
себе та інших.

Вивчення української мови – це діяльність протягом життя
Вивчення мови –це активний процес, який починається з народження і

триває все життя. Мову засвоюють, проходячи крізь різні стадії зростання того,
хто її  вивчає,  розвиваючи поступово  індивідуальні  якості.  Учні  покращують
свої  мовні  здібності,  застосовуючи  знання  мови  в  нових  і  завжди  більш
складних контекстах. Вони відтворюють та використовують попередні знання
для поширення і покращення свого розуміння мови. Навчальне середовище, яке
підтримується тими, хто навчається і надихає їх на прийняття ризиків, визнання
своїх  помилок,  є  складовою  частиною  процесу  вивчення  мови.  Вивчаючи,
експериментуючи  та  застосовуючи  нові  мовні  структури  та  вокабуляр  у
розмаїтті контекстів, учні розвивають мовну майстерність. 

Вивчення мови в процесі Української двомовної програми розвиває
крос-мовну компетентність

Більшість  дітей  розвивають  мовні  навички з  першої  мови в  дошкільні
роки. Багато з цих навичок переноситься на вивчення іншої мови. Подібним же
чином  учні  розвивають  навчальні  уміння  нової  мови,  які  потім  можна
застосувати  до  їхньої  першої  мови.  У  такий  спосіб  відбувається  розвиток
навичок   першої  та  другої  мов  (навичок  додаткових  мов)  через  Українську
двомовну програму. Гарні  можливості  для розвитку майстерності  та  умінь в
обох мовах максимізується.

*Додаток  підготовлено  автором  на  основі  джерела:  Ukrainian Language Arts
Kindergarten to Grade 9 (2003).  Retrieved from:
https://education.alberta.ca/media/371313/ukrainian-language-arts-kindergarten-to-grade-9.pdf
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Вивчення мови у процесі Української двомовної програми покращує
усі комунікативні уміння

Розвиток  комунікативних  умінь  є  життєво  важливим  для  Української
двомовної програми. Досягнення у шести сферах умінь (аудіювання, говоріння,
читання,  письмо,  перегляд  відеоінформації  та  репрезентування)  сприяють
становленню  ефективних  комунікаторів.  Ці  уміння  взаємопов'язані  та
взаємозалежні,  легкість в одному посилює і  підтримує інші.  Майстерність у
цих мовленнєвих навичках передбачає  розвиток розуміння та мовотворення.
Ця  навчальна  програма  призначена  для  реалізації  широкого  ряду  цілей,
зокрема щодо підвищення рівнів вільності володіння мовою.

Вивчення мови за Українською двомовною програмою розвивається
через комунікативний підхід

Комунікативний  підхід  у  викладанні  другої  мови  визначає  важливість
передавання  повідомлення.  Учні  потребують  підтримки,  оскільки  вони
прагнуть виражати і розуміти думки, ідеї та почуття двома мовами. Точність
мови,  усної  та  писемної,  є  вторинною  у  передачі  повідомлення.
Комунікативний  підхід  визнає  важливе  взаємовідношення  між  точністю  та
ефективною комунікацією.

Вивчення  мови  за  Українською двомовною програмою передбачає
набуття навчальних стратегій

Опанування  мови  за  Українською  двомовною  програмою  ефективно
підтримується наданням учням детального інструктажу щодо мовних стратегій,
стратегій мовокористування та загальних мовних стратегій. Ця програма надає
розмаїття  навчальних  результатів  на  усіх  рівнях,  які  зумовлюють  розвиток
стратегічних  компетенцій,  що  можуть  бути  застосовані  у  багатьох
комунікативних ситуаціях. 

Українська  двомовна  програма  розвиває  внутрішньокультурну  та
міжкультурну обізнаність

Мова  і  культура  тісно  пов'язані.  Мова  є  первинним  засобом,  за
допомогою  якого  передається  культурна  інформація;  культура  впливає  на
лінгвістичні форми і зміст. Ця програма надає можливості та підтримує учнів,
щоб вони задіювали власний попередній досвід, знання та ідентичності, а також
досвід і знання членів шкільної спільноти, місцевої громади та інших спільнот
із різних частин світу. Секція «Культура» цієї програми розглядає динамічну
природу  української  культури  крізь  різні  історичні  події,  сучасні  тенденції,
різноманітність і трансформації. Вона також надає можливості для усвідомлння
спільного і відмінного серед і в межах світової культури.
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Українська  двомовна  програма  розвиває  навички  глобальної
громадянськості

Ефективна  участь  у  глобальному  ринку,  ринку  праці  та  суспільстві
вимагає  ефективної  комунікації,  міжособистісних  та  командних  навичок  та
стійкого знання і розуміння культур. Українська двомовна програма забезпечує
багате середовище для розвитку суттєво важливих знань, умінь та ставлення,
які  зумовлюють  ефективну  глобальну  громадянськість,  що  впиває  на
економічний та кар'єрний потенціал.

КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТА
Програма  забезпечує  результати  вивчення  мови  і  культури  взагалі  та

української мови і культури конкретно. Проте учні на Українській двомовній
програмі також вивчають англійську мову і літературу та різні предмети, які
викладаються українською. 

Концептуальна  карта  демонструє  взаємозв’язок  між  результатами
вивчення української мови та інших компонентів за Українською двомовною
програмою (Рис. И. 1).

Рис. И.1

СФЕРИ ДОСВІДЧЕНОСТІ
Учні  можуть  досягти  результатів  навчання  за  програмою  «Українська

мова і  література від дитячого садка до 9 класу»,  зокрема щодо особистого,
громадського та освітнього досвіду. У Таблиці И.1. представлено деякі прості
сфери досвідченості, які можуть бути втілені від дитячого садка до 9 класу.
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Таблиця И.1

Знання Дитячий садок – 
3 клас

4 – 6 класи 7 – 9 класи

Особисті Моя сім’я
Мій будинок
Моє тіло
Одяг  на  кожний
сезон
Ігри та пісні
Улюблена їжа
Мій  день
народження

Моє  родинне
дерево
Допомога  у
домашніх справах
Моя кімната
Друзі
Моє  хобі  та
дозвілля
Щасливий  та
засмучений
Улюблені  пори
року

Сімейні традиції
Мода
Конкурентний тиск
Позашкільна діяльність
Готуємо вдома

Громадські Йдемо за покупками
Їдемо на канікули
Робота,  яку
виконують люди
Бути  хорошим
сусідом
Свята і фестивалі
Навколо школи

Громадський
транспорт
Що  по
телебаченню?
Моя спільнота
Люди,  які
допомагають
іншим
Йдемо до лікаря

Йдемо  розважатися
(ресторани, кіно, спорт,
шоу)
Аварійні служби
Соціальні послуги
Літні канікули

Освітні Історії та вірші
Погода сьогодні
Домашні  /  дикі
тварини
Рахуємо речі
Пісні та танці
Спорт та ігри

Турбуємося  про
тварин
Їжа та харчування
Карти і плани
Нехай  речі
розвиваються
Просторові
відносини
Створюємо
музику  /
мистецтво

Здоровий спосіб життя
Космічна подорож
Допоможемо
навколишньому
середовищу
Народи,  які  створюють
Канаду
Короткі  історії  та
поетичні твори
Мистецтво  в  усьому
світі
Скільки  це  буде
коштувати?
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СПІРАЛЬНИЙ ПРОГРЕС
Вивчення  мови  є  інтегративним,  а  не  просто  кумулятивним.  Кожний

новий елемент,  що додається  має  бути  інтегрований  в  ціле  всього  того,  що
вивчали  до  цього.  Модель,  яка  найкраще  репрезентує  учнівський  прогрес
вивчення  мови,  –  це  спіраль,  що  поширюється.  Прогрес  не  є  лише
вертикальним (наприклад,  підвищена майстерність),  а  також горизонтальним
(наприклад, спектр сфор застосування, досвід з більшими текстовими формами
(простий  список  текстових  форм  представлений  в  кінці  цієї  навчальної
програми),  контекстів  тощо)).  Спіраль  також  представляє  види  діяльності  з
вивчення мови. До конкретних сфер досвіду, навчальних стратегій або мовних
функцій знову повертаються на різних стадіях вивчення програми, але з іншої
перспективи,  у  ширших  контекстах  або  на  вищому  рівні  майстерності.
Навчання  продовжується,  підсилюється  та  збагачується  з  кожним успішним
підходом (рис. И. 2. Спіраль прогресу).

.

Рис. И.2

МЕТА ПРОГРАМИ
Ця програма забезпечує прогрес конкретних результатів з дитячого садка

до  9  класу.  Найчастіше  результати  відображають  розвиток,  який  відповідає
стадіям розвитку  учнів.  Конкретні  результати для  кожного класу визачають
знання, уміння та ставлення, які як очікується, учні досягнуть до кінця класу.
Очікується,  що учні демонструватимуть конкретні результати для поточного
класу, які ґрунтуються на попередніх знаннях та уміннях.
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Представлені  результати  репрезентують  прогрес  знань,  умінь  та
ставлень,  очікуваних  від  учнів,  які  не  мають  попереднього  знайомства  з
українською  мовою  до  вступу  в  дитячий  садок.  Незважаючи  на  це,  учні,
попередньо  знайомі  з  українською  мовою,  на  рівні  вивчають  дисципліни  в
рамках цієї програми.

ОГЛЯД ПРОГРАМИ
Програма поділена на дві секції:
«Мова і література»
- основний (загальний) мовний компонент; 
- конкретний (специфічний) мовний компонент;
«Культура»
Ці  секції  оформлені  так,  щоб  частково  збігатися  в  багатьох  сферах.

Важливо щоб секції імплементувалися інтегративно.
«Мова і література»
Секція  «Мови  і  літератури»  призначена  відображати  цілісний,

взаємозалежний  підхід  до  вивчення  мови  в  контексті  двомовної  програми.
Українська мова і література містять основний (загальний) мовний компонент
та конкретний (специфічний) мовний компонент.

Основний  (загальний)  мовний  компонент  відповідає  «Структурі
загального переліку дисциплін для англійської мови і літератури від дитячого
садка  до  12  класу»  (Західно-Канадський  Протокол  для  співробітництва  в
базовій  освіті,  1998 р.)  (The  Common  Curriculum  Framework  for  English
Language  Arts:  Kindergarten  to  Grade  12: Western  Canadian  Protocol  for
Collaboration  in  Basic  Education,  1998)).  Таким чином,  навчання  англійської
мови та викладання української підтримують розвиток загальномовних знань,
умінь  і  ставлень.  Загальні  результати  в  основному  (загальному)  мовному
компоненті,  з  лише  незначними  виправленнями,  відзеркалюють  результати
«Структури  Англійської  мови  і  літератури»,  але  конкретні  (специфічні)
результати  адаптовані  та  удосконалені  більш  розширено  для  викладання
українською мовою. 

Конкретний  (специфічний)  мовний  компонент  надає  детальні
лінгвістичні  елементи  української  мови,  дескриптори  лінгвістичної
компетентності  для  кожного  класу  та  результати  для  підтримки
соціокультурного / соціолінгвістичного і стратегічного навчання.

Якщо  конкретний  лінгвістичний  компонент  окреслює  лінгвістичні
елементи,  які  будуть  потрібні  учням  для  користування  мовою,  основний
(загальний) мовний компонент забезпечує контекст і  мету для користування
мовою та окреслює знання,  уміння та ставлення,  які  учні  мають розвинути.
Обидва компоненти слід розвивати одночасно, так щоб мова, яка вивчається,
була мовою, якої учні потребуватимуть і яку будуть здатні застосувати.
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«Культура»
Секція «Культура» розвиває суттєві знання, уміння і ставлення, пов'язані

між собою, українською мовою та культурою, спільнотою та світом. Ця секція
спрямована  на  інтегрування  з  вивченням  мови,  що  пов'язано  з  іншими
предметними сферами, та є важливою складовою щоденних видів діяльності у
процесі навчання за Українською двомовною програмою.

Загальні результати
Загальні  результати  є  підсумковими  компетентностями,  які  формують

основу цієї програми. Кожний загальний результат окреслює ключові знання,
які  кожна  секція  програми  призначена  підтримувати.  Загальні  результати
описують загальні цілі, які, як очікується, будуть досягнуті учнями відповідно
до «Програми від дитячого садка до 9 класу».

Українська  двомовна  програма  призначена  для  просування  всебічного
особистісного  розвитку  завдяки  вихованню  соціального,  емоційного,
морального,  інтелектуального  та  креативного  потенціалу.  Для  того  щоб
підтримати це зростання і розвиток, програма «Українська мова і література
від дитячого садка до 9 класу» спроектована на 7 загальних результатів.

«Мова і література»: основний мовний компонент
Загальний результат 1
Учні  слухатимуть,  говоритимуть,  читатимуть,  реферуватимуть  та

репрезентуватимуть українською мовою для того, щоб оформляти думки, ідеї
почуття та знання.

Загальний результат 2
Учні  слухатимуть,  говоритимуть,  читатимуть,  реферуватимуть  та

репрезентуватимуть  українською мовою для  того,  щоб осягнути  розумом та
реагувати особисто і критично на усні, друковані, візуальні та мультимедійні
тексти.

Загальний результат 3
Учні  слухатимуть,  говоритимуть,  читатимуть,  реферуватимуть  та

репрезентуватимуть  українською  мовою  для  того,  щоб  управляти  ідеями  та
інформацією.

Загальний результат 4
Учні  слухатимуть,  говоритимуть,  читатимуть,  реферуватимуть  та

репрезентуватимуть  українською мовою для  того,  щоб  розвивати  ясність  та
артистизм спілкування.

Загальний результат 5
Учні  слухатимуть,  говоритимуть,  читатимуть,  реферуватимуть  та

репрезентуватимуть  українською  мовою  для  того,  щоб  прославляти  і
розбудовувати спільноту. 
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«Мова і література»: специфічний мовний компонент
Загальний результат 6
Учні опановуватимуть українську для того, щоб розуміти і цінити мови та

використовуватимуть українську впевнено і компетентно у розмаїтті ситуацій
для спілкування, особистого задоволення і подальшого навчання.

«Культура»
Загальний результат 7
Учні визначатимуть, розумітимуть, цінуватимуть українську культуру в

Канаді  та  світі  задля  особистого  розвитку,  збагачення  та  задоволення  і  для
участі та внеску в незалежне і мультикультурне суспільство.

Специфічні (конкретні) результати
Кожний  загальний  результат  містить  конкретні  результати,  яких  учні

повинні  досягти  до  завершення  кожного  класу.  Специфічні  (конкретні)
результати  згруповані  за  кластерними  рубриками  в  межах  кожного  із  семи
загальних  результатів.  Конкретні  результати  далі  категоризуються.  Описи
конкретно  за  класами  надаються  для  кожного  конкретного  результату  для
певного  класу.  Конкретні  результати  визначаються  відповідно  до  поділів  за
класами: з дитячого садка до 3 класу, з 4 до 6 класу та з 7 до 9 класу. 

Переконливо  рекомендується,  звертаючись  до  будь-якого  конкретного
результату у цій навчальній програмі,  щоб конкретні результати,  бралися до
уваги як стосовно контексту, так і щодо передбачуваного результату розвитку.
Подібним чином будь-який конкретний результат має бути зрозумілим. 

*Додаток підготовлено і перекладено з англійської мови автором на основі джерела:
Ukrainian Language Arts Kindergarten to Grade 9 (2003).  Retrieved from:
https://education.alberta.ca/media/371313/ukrainian-language-arts-kindergarten-to-grade-9.pdf
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Розклад занять в Суботній школі імені Івана Франка 

(провінція Онтаріо)*

*Додаток підготовлено автором на основі  джерела:  Ivan Franko Ukrainian Saturday
School (2018). Retrieved from: http://www.frankoschool.org
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Додаток Л
Фрагменти з посібника для вивчення української мови «Тут і там» для
читання і з робочими зошитами. Приклади вправ із робочого зошита*

Із  серії  «Тут і  там» для читання і  з  робочими зошитами.  Виданий у
1975 р. колективом авторів: Ксенія Турко, Гелена Грекул,  Ельвіра Славутич,
Жозефіна  Стефанюк,  Надія  Стус,  консультант  з  української  мов  –  Яр
Славутич. 

Ціль:  1. Розуміння  слів.  2. Користування  словами.  3. Розвиток  мови.
Напрямні  завваги  про  те,  як  користуватися  книжкою:  1. Читайте  уважно
вказівки  на  кожній  сторінці.  2. Пояснюйте  учням  зрозумілою для  них  лише
українською мовою. 

Вправи: 1. Вимова букви «С». Замалювати ті рисунки, що починаються
буквою  «С».  2. Розпізнавання  змісту  за  картинками.  Поставити  у  квадраті
відповідне число того речення,  що відповідає змістом картинці.  3. Вживання
слова  «де» в  питальних реченнях.  Поставити число  речення  у  квадраті  того
рисунка, що відповідає на питання висловлене в реченні. 4. Вимова буков: М, Т,
П, Л. Замалювати ті картинки в ряду, які починаються тією самою буквою, що й
ім'я нарисованої особи. 5. Робити висновки. Закінчити речення відповідно до
змісту рисунка з лівого боку. Обвести колом той рисунок із правого боку, що
показує  дію,  яка  відбувається  після  того,  що  висловлене  в  реченні.
6. Порівняння слів «тут» і «там». Закінчити речення, вписуючи на порожньому
місці відповідне слово.  7. Розуміння за допомогою картинок.  Підкреслити те
речення, що відповідає змістові зображеного на рисунку. 8. Вимова буков: А, Б,
Х. Замалювати ті рисунки, що починаються тією самою буквою, що й рисунок
ліворуч  у  тому  самому  ряду.  9. Правильне  вживання  слів  «тато»,  «мама».
«Сірко»  в  називному й кличному відмінках.  Написати  на  порожньому місці
відповідне слово, поданого в квадраті. 10. Пояснення поступового розвитку дії.
Написати  у  квадраті  число  тих  речень,  що  описують  відповідний  рисунок.
11. Слухове сприймання вимови початкових звуків, позначених буквами: Д, Б,
Ч,  І.  Написати  на  порожньому  місці  ту  саму  велику  й  малу  букву,  з  якої
починаються  слова  на  рисунках.  12.  Порівняння.  Написати  на  порожньому
місці  одне  із  слів,  надрукованих  під  реченням,  залежно  від  рисунка.
13. Користування картинками, як ключем для розв’язки завдання. Написати на
порожньому місці відповідне слово, щоб зміст речення відповідав рисункові.
14. Правильне  вживання  слів  «хто»  і  «що».  Написати  відповідне  слово  на
порожньому  місці,  щоб  закінчити  речення.  15. Слухове  сприймання  вимови
початкових і кінцевих звуків. Написати у квадраті початкову й останню букви
слова, яке називає зображене на картинці. 16. Розвиток дії. Поставте в квадраті
число  картинки,  що  відповідає  змістові  речень.  17. Спостереження  деталей.
Обвести колом той рисунок, що найкраще відповідає на питання. 18. Розуміння
заперечних часток «не» й «ні». 
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Написати  на  порожньому  місці  відповідне  заперечне  слово  «не»  або  «ні».
19. Вимова (звуків) буков: І, Х, Щ, Ц. Написати на порожньому місці ту саму
велику й малу букву, з якої починається назва рисунка. 20. Вимова букви «Н»;
повторення буков:  Б,  М, Л, П.  Замалюйте рисунки,  назви яких починаються
буквою,  написаною у тому самому ряду.  21. Розуміння вживання заперечної
частки  «не».  Підкреслити  те  речення,  що  змістом  найкраще  відповідає
рисункові.  22. Правильне  вживання  займенника  «хто».  Написати  на
порожньому місці те слово, яке відповідає на питання. 23. Вживання слів «їде»
та  «іде».  Закінчити  речення  згідно  з  рисунками.  24. Робити  висновки.
Поставити  у  квадраті  число  картинки,  що  відповідає  змістові  речення.
25. Вимова буков: Ш, Ж. Повторення буков: Ч, Ц. Замалюйте рисунки, назви
яких починаються буквою, написаною у тому самому ряду. 26. Розуміння слів.
Обвести колом те слово, що відповідає рисункові. 27. Порівняння. Написати на
порожньому місці ім'я зображеного на рисунку у тому самому ряду. 28. Вимова
буков – повторення. 29. Перевірка знання слів.

*Додаток підготовлено автором на основі джерела: Тут і там. Книжка для вправ.
(1975). Серія читанок для розвитку української мови. Edmonton: Alberta Education.
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ПЕРСОНОЛОГІЯ УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В ШКІЛЬНИЦТВІ
КАНАДИ (КІНЕЦЬ ХХ — ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Науково-методичні рекомендації для студентів філологічних
і педагогічних факультетів закладів вищої освіти*

ВСТУП
В  історії  становлення  українознавчої  освіти  у  двомовних  і  «рідних»

школах  Канади  упродовж  останньої  чверті  ХХ – початку  ХХІ ст.  вагомим
чинником її  поступу є  діяльність  канадських українців –  освітян,  науковців,
громадських  діячів,  чиї  ідеї  заклали  підґрунтя  теорії  і  практики  вивчення
українознавчих  дисциплін  у  канадському  шкільництві,  сприяли  створенню
неформальних  українознавчих  осередків.  Варто  зауважити,  що  особливо  у
результаті другої (у період між двома світовими війнами) і третьої (з 1945 р. –
до кінця 80-х рр. ХХ ст.) хвилі еміграції діаспору Канади поповнили талановиті
науковці, педагоги, історики, діячі мистецтв та інші представники інтелігенції.
Водночас  у  Канаді  значний  внесок  у  розвиток  українознавчої  освіти
здійснювали українознавці, які є нащадками етнічних українців, впливаючи на
освітньо-культурний та соціально-економічний поступ обох країн. 

У  науково-методичних  рекомендаціях  «Персонологія  українознавчої
освіти  у  шкільництві  Канади  (остання  чверть  ХХ  –  початок ХХІ ст.)»
висвітлено конструктивний  досвід  та  ідеї  канадських  українознавців,  які
сприяли розвитку українознавчої освіти у шкільництві Канади, утвердженню її
культуровідповідних  і  полікультурних  засад:  необхідність  збереження  і
розвитку  української  мови,  літератури,  культури  і  релігії  в  українському
зарубіжжі Канади (І. Огієнко); важливість дослідження української і канадської
культури на міждисциплінарній основі – з позиції лінгвістики, мовознавства,
термінознавства,  літературознавства  (Я. Рудницький);  вивчення  діаспорної
спадщини  українців  Канади  у  ретроспективі  (М. Марунчак);  забезпечення
розвитку системи українського шкільництва в Канаді від дитячих садочків до
університетів  (І. Боднарчук,  Б. Білаш,  А. Горохович,  О. Копач,  Я. Славутич);
виявлення  впливу  українознавчих  студій  на  розвиток  полікультурної  освіти
Канади  (Б. Білаш,  М. Лупул,  Я. Рудницький,);  необхідність  виховання  у
рідномовному середовищі сім’ї, навіть у змішаних родинах (Л. Бризгун-Шанта,
А. Горохович),  у  межах  молодіжних  організацій  (Ю. Войчишин);  прикладне
використання  наукових  фольклористичних  досліджень  в  українському
шкільництві  Канади  (Н. Кононенко);  переваги  зорово-слухового  методу
навчання  української  мови  в  англомовному  середовищі  (Я.  Славутич);
створення ресурсів для шкільної українознавчої освіти та реалізації двомовної
програми,  створення  умов  для  підвищення  кваліфікації  вчителів
українознавчих дисциплін (О. Білаш) тощо.

Науково-методичні  рекомендації  «Персонологія українознавчої освіти у
шкільництві Канади (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» розроблено для студентів
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педагогічних  і  філологічних  факультетів  вищих  закладів  освіти   з  метою
оновлення  змісту,  методів  і  форм  професійної  підготовки  майбутніх
українознавців,  філологів  (моно-  та  білігвістів),  фольклористів.  У
рекомендаціях  викладено  аналіз  теоретичних  і  практичних  досягнень
канадських українознавців означеного періоду; розроблено тематику наукових
робіт, проектних дослідницьких робіт, групових й індивідуальних презентацій у
межах  фахових  дисциплін,  індивідуальні  творчі  завдання  з  проблеми
персонології  українознавчої  освіти у шкільництві  Канади.  Лексикографічним
супроводом  науково-методичних  рекомендацій  слугує  поняттєво-
персонологічний  словник  «Українознавча  освіта  в  Україні  і  Канаді»  (Вовк,
Машкова,  2018),  у  якому  схарактеризовано  результати  діяльності  більше
сімдесяти  викладачів,  методистів,  науковців,  учителів-українознавців  в
українському і канадському науково-освітньому просторі. 

Розділ 1. Канадські  українознавці  третьої  (1948-1980-ті рр.)  і
четвертої (80-і рр. ХХ ст. - 2013 р.) хвиль імміграції. 

Одним із найвидатніших українознавців,  на працях якого з  української
мови та інших українознавчих дисциплін і наук навчалися цілі покоління, був
Митрополит Іларіон (Огієнко Іван) (1882–1972) – учений, письменник, поет,
викладач,  церковний  і  культурний  діяч,  перекладач  Святого  Письма,  який
народився у с. Брусилів Родомирського повіту на Київщині. Після закінчення
військово-фельдшерської  школи  6  років  працював  у  лікарні.  Навчався  у
Київському університеті  Св. Володимира:  спочатку на медичному факультеті
(1903–1907),  потім  на  історико-філологічному,  викладав  у  Київській
комерційній школі (1909–1911). Упродовж 1918–1919 рр. в УНР був міністром
освіти,  потім  міністром  віросповідань.  В  Українському  державному
університеті  в  Кам'янці-Подільському  був  ректором  (1919–1920),  став
професором  католицької  академії  у  Львові  (1924–1926),  викладав  у
Варшавському університеті (1926–1933). Ім’я «Іларіон» прийняв у 1940 р., став
архієпископом Холмським і Підляським, потім митрополитом. У 1947 р. прибув
до Канади і поселився у Вінніпезі, був обраний митрополитом УГПЦ Канади
(1951)  і  призначений  деканом  теологічного  факультету  Колегії  Св. Андрея.
Дійсний  член  УВАН,  почесний  доктор  Манітобського  університету.  Автор
поеми «Прометей», релігійних віршів, драматичних творів, багатьох наукових
праць,  серед  яких  –  «Історія  друкарства»  (1925),  «Легенди  світу»  (1946),
«Історія української літературної мови» (1950), «Українська церква в час руїни»
(1950),  «Наша  літературна  мова.  Як  писати  і  говорити  по-літературному»
(1958),  «Слово  про  Ігорів  похід»  (літературна  монографія,  1967),
«Дохристиянські вірування українського народу» (1994), «Історія українського
друкарства»  (1994),  «На  чужині.  Драматична  поема»  (у  «Хрестоматії
української  літератури  в  Канаді»,  2000)  та  ін.  І. Огієнко  до сього  дня
залишається авторитетом для українознавців  усього світу. У 1996 р. у Києві
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відбулися  науково-педагогічні  читання,  присвячені   вивченню  спадщини
І. Огієнка як велетня науки. (Марушкевич, 1996; Просалова, 2012, с. 324-325;
Славутич, 1992, с. 77).

Фундаментальною  є  діяльність  такої  енциклопедичної  особистості,  як
Рудницький Ярослав-Богдан (1910–1995) – лінгвіста, лексикографа, педагога,
фольклориста,  бібліографа,  мовознавця  і  літературознавця,  письменника,
публіциста  і  громадського  діяча.  Один  із  майбутніх  засновників  канадської
політики  багатокультурності,  організатор  української  науки  в  Канаді,
народився  у  м. Перемишлі  (Польща).  У  Львівському  університеті  вивчав
славістику, ономастику, етнологію, українську мову і літературу (1929–1937). У
1934 р.  здобув  ступінь  магістра,  у  1937 р.  захистив  дисертацію  на  здобуття
ступеня доктора філософії,  учителював у гімназії  в  м. Львів,  писав статті  до
«Стрийської  думки»  та  ін.  часописів.  У  1938 р.  Я. Рудниький  переїхав  до
Берліна,  де  продовжив  навчання  в  університеті,  працював  в  Українському
науковому  інституті  (1938–1940),  брав  участь  у  підготовці  українсько-
німецького словника. Викладав в Українському вільному університеті (з 1940 р.
– доцент, а з 1943 р. – професор), у Теологічному інституті в Гіршберзі, обіймав
посаду професора Гейдельберзького університету (1945–1948). У 1949 р. чений
емігрував до Канади,  став  співзасновником і  першим головою департаменту
слов’янських  студій  в  Університеті  Манітоби,  де  розпочалося  вивчення
українознавчих  предметів  (1949–1964),  пізніше  викладав  в  Оттавському
університеті.  Я. Рудницький  був  співзасновником  УВАН  в  Канаді  (1949),
секретарем,  потім  президентом  УВАН  у  Вінніпезі  (1955–1970),  членом
Канадської  Королівської  Комісії  з  двомовності  та  двокультурності  Канади
(1963–1971), працював у Національному Архіві Канади. Ярослав Рудницький
також  серйозно  досліджував  український  фольклор  цієї  країни,  він  збирав
фольклорні тексти, насамперед у західній частині Канади.  Цікавим є й те, як
вчений  поділяє  ці  тексти.  До  двох  основних  груп,  а  саме  традиційного  так
званого «старокраєвого фольклору» та такого, що створений чи адаптований в
Канаді,  він  приєднує  ще  змішаний  або  гібридний  український  фольклор
(Нагачевський, 2010, с. 296).

Студіювання бібліографічних і довідникових видань дозволило з'ясувати,
що Ярослав  Рудницький видавав  в  рамках  УВАН серії  «Славістика»  (1949–
1973),  до  якої  увійшло  100  видань,  «Ономастика»  (1951–1975),  «Слово  на
сторожі», «Рудницькіяна» (українською та англійською мовами), «Україніка в
Канаді»,  продовжив видання  «Літопису  УВАН» та  ін.  Учений  організував  і
очолював Українську Могилянсько-Мазепинську академію наук (1978–1992), а
після  відновлення  Києво-Могилянської  академії  в  Києві  надав  їй  грошову
допомогу, передав туди архів, видання і майно УММАН. Видатний чений брав
участь у створенні Центру українознавства в університеті Макворі в Австралії
(1984), був членом уряду в «екзилі», активним діячем Державного центру УНР
в еміграції, головою РМ УНР в еміграції (1980–1989). Я. Рудницький обирався
президентом Міжнародної академії гуманістичних наук (1981), дійсним членом
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Наукового  товариства  імені  Т. Шевченка,  Української  вільної  академії  наук,
президентом,  почесним  членом  Канадської  асоціації  славістів,  президентом
Канадської  асоціації  лінгвістів,  членом  Міжнародної  академії  науки  і
літератури,  був  нагороджений  найвищою  відзнакою  Канади  «Рицар  Ордена
Канади» (1992), медаллю Маріуса Бордо та багатьма іншими. Ярослав-Богдан
Рудницький – автор більше 2000 публікацій (майже 3000), основною з яких є
«An  Etymological  Dictionary  of  the  Ukrainian  Language»  («Етимологічний
словник української мови» у 2-х томах), над яким він працював майже 40 років.
Серед  його  праць  –  «Українська  мова  та  її  говори»  (1937),  «Український
правопис» (1942),  «Українсько-німецький словник (1943; у співавт.; 2-ге вид.,
1983), «Нарис української діалектології» (1946), «Славістика в Канаді в 1950 р.»
(1950), «Канадійські місцеві назви українського походження» (1951), «Слово і
назва «Україна» (1951),  «Українські бібліотеки в Канаді» (1954),  «Бібліотека
читальні  «Просвіти»  у  Вінніпегу»  (1956),  «Шевченкіяна  на  Заході:  Перше
видання Шевченка на Заході з нагоди сторіччя: 1854–1959» (1959), «Бібліотека
товариства «Просвіта» в Порт Артурі» (1961), «Геграфічні назви Бойківщини»
(1962),  «Становище української  й інших слов’янських мов у Канаді»  (1971),
«Manitoba's  Mosaic  Place  Names»  («Манітобська  мозаїка  назв  місць»)  (1977),
Вірші  («Хрестоматія  української  літератури»,  2000)  та  ін.  (Славутич,  1992,
с. 200-202.;  Смолій,  2012;  Просалова,  2012,  с. 396-397).  Для  розвитку
українознавства у шкільництві Канади насамперед має значення внесок ученого
у  розвиток  політики  багатокультурності,  яка  уможливила  і  прискорила  цей
процес,  а  також  словникова  робота  та  громадська  діяльність  у  сфері
українознавчої освіти. 

Поступу  українознавчої  освіти  у  двомовних  і  «рідних»  школах  Канади
сприяла  діяльність  канадських  педагогів,  які  безпосередньо  опікувались
вивченням українознавчих дисциплін у шкільництві країни.  Так,  С. Романюк
зазначає, «що завдяки діяльності І. Боднарчука та його сподвижників Б. Білаша,
А. Горохович,  О. Копач,  Яра Славутича  система  українського  шкільництва  в
Канаді розширилася і в 1960–70 рр. включала світлички, дитячі садочки,  класи
передшкілля,  рідні  школи  трьох  типів  (цілоденні,  вечірні,  вакаційні),  курси
українознавства (як середня ланка рідномовної освіти), інститути, літні курси
українознавства  в  молодіжних  таборах,  курси  вчителів  української  мови,
вечірні  курси  (класи)  української  мови  при  державних  школах  та  в
університетах» (Романюк, 2001, с. 9-10). 

Педагог,  письменник,  диригент  хорів,  журналіст,  громадський  і
культурний діяч, фундатор українсько-канадських товариств,  Іван Боднарчук
(справжнє ім’я і прізвище – Іван Чабанрук) (1910–1990) народився на Галичині
в  опільському селі  Чернятин,  поблизу  Городенки на  Станіславщині  (зараз  –
Івано-Франківщина). «Батьки виховували його на засадах народної педагогіки»,
– зауважує С. Романюк.  (Романюк,  2001,  с. 7) Навчався він у Педагогічному
інституті  Івано-Франківська і  як пропагандист народної творчості  і  культури
працював  у  культурно-просвітницьких  товариствах  та  організаціях
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національного спрямування.  На  Косівщині  був  повітовим  організатором,
учасником і диригентом хорів, режисером і актором драматичних колективів
товариств  «Просвіта»  та  «Каменярі»  і  організатором  молоді  останнього,
працював  у   громадських  установах  сільської  громади,  викладав  українську
мову, літературу й історію в народній школі в Шешерах. Іван Боднарчук почав
друкуватися  з  1937 р.  Будучи  активним  учасником  національно-визвольного
руху під час Другої світової війни, в 1944 р. він виїхав до Німеччини, перебував
у таборах та разом з іншими переміщеними особами включився у діяльність
товариства «Мистецький Український Рух», став учасником хору «Сурма» та
займався літературною творчістю. У 1948 р. емігрував до Канади, де одразу ж
зайнявся практичною педагогічною діяльністю у «рідних» школах та на курсах
українознавства  у  Саскатауні,  Кенорі.  У  Саскачевані  педагог  працював  в
Інституті св. Петра Могили (співзасновником якого у свій час був його дядько
Павло Боднарчук), в Онтаріо – вчителем і диригентом.  З 1956 р. він переїхав у
Торонто, де був директором української школи імені М. Грушевського (1969–
1986) та заснував журнал для молоді «Сумківець». Під його редакцією студенти
видавали  такі  журнали  як  «Тихий  яр»,  «На  оселі»,  «Ватра».  «Збагачений
досвідом  культурно-просвітницької  і  вчительської  праці  в  Україні,  він  з
початку 50-х рр. ХХ ст. активно включився у формування системи українського
шкільництва  в  Канаді»,  – підкреслює  С. Романюк (Романюк,  2001,  с. 9).
Вагомим напрямом  професійної діяльності  Івана Боднарчука стала участь у
підвищенні  кваліфікації  вчителів.  Зокрема він викладав  на літніх курсах для
вчителів  українознавчих  дисциплін,  які  заснував  у  1958 р.,  був  одним  із
директорів  курсів  українознавства  (1958–1969),  шкільним  інспектором,
організатором і  дорадником українського шкільництва в Канаді  (1969–1985).
Продовжуючи  займатися  культурно-просвітницькою  діяльністю  як  диригент
хорів  рідних  шкіл  і  товариства  «Просвіта»,  він  керував  літературно-
драматичними гуртками, брав участь в організації масових мистецьких заходів,
був  головою  літературно-мистецького  товариства  «Козуб».  І. Боднарчук
працював  у  таких  громадських  етнічних  організаціях,  як  «Просвіта»,
Об’єднання  українських  письменників  «Слово»,  Організація  працівників
літератури для дітей і молоді імені Л. Глібова, Союз Українців Самостійників,
Конгрес  Українців  Канади;  був  членом  Світової  Координаційної  Виховно-
Освітньої Ради при Світовому Конгресі Вільних Українців. 

За 12 років головування у ОПЛДМ за участі І. Боднарчука було видано 22
книжки для дітей та молоді, ініційовано у школах гуртки книголюбів. За свою
літературні досягнення він був відзначений Українським літературним фондом
імені  І. Франка  в  Чикаго  (1978,  1983),  а  за  довговічну  видатну  педагогічну
діяльність  Шевченківською  медаллю  Конгресу  Українців  Канади  (1983).
С. Романюк  зауважила,  що  «важливим  вкладом  І. Боднарчука  у  розвиток
української  педагогіки  стали  його  оригінальні  підручники  для  рідномовних
шкіл,  написані  на  національній  духовній  основі,  з  урахуванням  найновіших
досягнень дидактики, досвіду педагогів української діаспори» (Романюк, 2001,



342

с. 14). Він  став  автором  унікальних  видань  для  «рідних»  шкіл: «Ластівка»
(читанка 1 для другого класу рідної школи) – першої книжки після букваря;
читанка  2 –  «Ромашка» підручник для дітей третього  року навчання  (1974),
«Соняшник»  (читанка  3  для  учнів  рідних  шкіл  четвертого  року  навчання)
(1975),  «Ватра» (читанка для учнів 5-6 класів) вже витримали по три-чотири
видання  і  навіть  перевидаються  в  Україні  (Читанка  1.  –  Дрогобич,  1993)  У
середині 70-х рр. ХХ ст. вони були рекомендовані  Світовою Координаційною
Виховно-Освітньою Радою для використання у всіх «рідних» школах західної
української діаспори. 

Про  плідну  журналістську  діяльність  І. Боднарчука  свідчать  численні
статті,  присвячені  культурному життю українців  у  Канаді,  зокрема  молоді  і
дітям. Його літературній творчості властива особлива увага і любов до дітей,
взагалі  до людей,  відображені  в його літературних працях:  «На перехресних
шляхах» (1954), «Кладка» (1956), «Знайомі обличчя» (1961), «Друзі моїх днів»
(1967), «Далекі обрії» (1968), «Покоління зійдуться» (1974), «Замрячені ранки»
(1978), «До рідних причалів» (1979, відзначено премією І. Франка), «Заобрійні
перегуки» (1984), «У дорозі життя» (1986), «Розквітлі сузір’я» (1987), «У вікнах
життя»  (1990).  Посмертно  видано  такі  праці,  як  «На  весело»  (1991)  під
псевдонімом Уріней Чабанчук, «Над Черемошем» (1992), «Квіточка прибраній
матусі»  (1993),  «За  Збруч» (1994)  (Романюк,  2012,  с. 172-179).  Отже,  внесок
І. Боднарчука  у розвиток  системи  українського  шкільництва  в  Канаді  від
дитячих  садочків  до  університетів  охоплює  усі  сфери  його  діяльності,  як
освітньої (викладання у школі, підручники тощо), так і виховної (літературно-
мистецька діяльність), а його роль практичної діяльності вченого в організації
шкільної системи українознавчої освіти важко переоцінити.

Подвижниками  українознавчої  освіти  у  шкільництві  Канади  разом  із
І. Боднарчуком були такі талановиті педагоги-однодумці, як Борислав Білаш,
Антоніна Горохович, Олександра Копач та ін., чия просвітницька, педагогічна
діяльність  сприяла  утвердженню  принципів  культуровідповідності  і
полікультурності  в  канадському  освітньому  середовищі,  зокрема  в  період
перетворення української «рідної» мови у «спадщинну».

Педагог,  письменниця,  редактор  українських  журналів  для  канадської
молоді Горохович Антоніна Тихонівна (1913–1997) народилася у с. Межиріч
Рівненського  повіту.  Закінчила  Рівненську  приватну  гімназію,  мала  на  меті
навчатися на філологічному факультеті  Львівського університету,  намагалася
вивчати україністику в Львівському технічно-агрономічному інституті (1941–
1944),  проте  окупація  завадила  їй  закінчити  навчання,  яке  вона  змогла
продовжити  лише  в  еміграції  –  в  Німеччині  в  Українському  технічно-
господарському  інституті  (Мюнхен  –  Реґенсбург).  До  Канади  емігрувала  в
1949 р.,  виконувала  обов’язки  крайової  комендантки  пластунок  (1953–1959).
А Горохович  багато  років  працювала  вчителем  у  «рідній»  школі,  на  курсах
українознавства  у  м. Торонто,  редактором  журналів  «Готуйсь»,  «Пластовий
шлях»; як учитель була членом Об’єднання українських педагогів Канади. В
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Оттавському університеті вона навчалася на славістичному відділенні, вивчала
українську  літературу,  отримала  магістерський  диплом  (1964 р.).  Антоніна
Горохович  була  членом  Союзу  українок  Канади,  Об’єднання  українських
письменників «Слово»,  Об’єднання працівників дитячої  літератури.  Померла
вона в м. Торонто (Канада) і згідно з заповітом похована в Україні, на Волині у
рідному  селі  Межиріч.  А. Горохович  була  нагороджена  Шевченківською
медаллю, є автором праць «Батьки і діти» (1965), «Поетика Лесі Українки та її
афоризми»  (1980),  «Людина  в  літературі  Руси-України»  (1983),  «Від
розстріляного  до  замученого  відродження»  (1988)  та  ін.  (Просалова,  2012,
с. 110). Педагог особливу увагу приділяла національному вихованню, особливо
родинному як найважливішій ланці у збереженні національної самосвідомості і
рідної  мови.  Вона  вважала,  що  для  збереження  української  мови  як  рідної
завданням батьків є навчити дитину спочатку української мови або одночасно з
англійською,  підкреслювала  роль  систематичного  слухання  та  читання
українською мовою для її розвитку (Горохович, 1990, с. 11-12). 

Науковець-літературознавець,  письменниця,  поет,  публіцист,
громадський  діяч,  педагог  за  покликанням,  засновниця  перших  курсів
українознавства  в  діаспорі  Олександра Копач (Яворська) (1913–1998)
народилася  на  Галичині  у  м. Городенці.  У  1937 р.  закінчила  філософський
факультет Ягеллонського університету (м. Краків, Польща). Під час навчання
належала до українського студентського  гуртка  «Зерево»  та  розпочала  свою
громадсько-освітню діяльність.  З  Кракова  вона  повернулася  в  Городенці,  де
разом із чоловіком працювала вчителем у гімназії. У 1943 р. через Чехію вони
потрапили до Німеччини, там перебували в таборах, де працювали вчителями
притаборових українських шкіл, а до Канади емігрували в 1948 р. У м. Торонто
1951 р.  О. Копач  заснувала  першу  середню  українську  школу  на
Північноамериканському  континенті  –  Курси  українознавства  імені
Г. Сковороди,  на  яких  працювала  28  років.  Тривалий  період  вона  видавала
журнал  для  української  молоді  «Проблиски».  Диплом  доктора  філософії  зі
славістики  пдагог  здобула  в  Оттавському  університеті  в  1967 р.  О. Копач
очолювала  Комітет  українознавства  в  Управі  НТШ  Канади,  була  членом  і
головою Об’єднання українських письменників «Слово»,  членом Об’єднання
працівників  дитячої  літератури,  Асоціації  діячів  української  культури,
Шкільної  ради  КУК  (відділ  Торонто),  Ліги  українських  католицьких  жінок
Канади, Асоціації славістів Канади, дійсним членом Наукового Товариства імні
Т. Шевченка (з 1975 р.), від якого одержала золоту медаль за наукову працю.
О. Копач  належала  до  високоосвічених  жінок  Канади,  є  автором  численних
дослідницьких  статей  з  історії  і  літератури,  монографій,  рецензій  та  інших
наукових  праць.  Серед  її  творчого  доробку  –  «Неповторні  дні»  (1960),
«Наталена  Королева»  (1962),  «Хрестоматія  нової  української  літератури»
(редактор,  1970),  «Мовостиль  Ольги  Кобилянської»  (1972),  «Нові  обрії
стародавньої України» (1980), «Жертва Іфігенії» (1981), «Богатирі стародавньої
України»  (1982),  «Богатирі»  (1984),  «Хлопчик  з  казки»  (1986),  «Мініятюри»
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(1988), «Улас Самчук – літописець ХХ століття» (1991) та ін. (Просалова, 2012,
с. 233-234).  Засновник  першої  середньої  української  школи  на
Північноамериканському континенті,  О. Копач своєю практичною діяльністю
сприяла  розвитку  системи  українознавчої  освіти  в  Канаді  від  дошкілля  до
старших класів, на власному прикладі показуючи, що мають і можуть робити
вчені для освіти і виховання майбутніх поколінь.

На  особливу  увагу  в  історії  розвитку  канадського  і  українського
українознавства заслуговує діяльність педагога, ученого-історика, який відомий
документованим  аналізом  культурно-освітнього  життя  української  діаспори,
біобібліографічними дослідженнями, Марунчак Михайло Григорович (1914–
2004).  Дослідник  історії  української  еміграції  в  Канаді,  педагог,  бібліограф,
редактор,  громадський  діяч  народився  у  селі  Далешове  (нині  Івано-
Франківської обл.,  Городенківського району). М Марунчак закінчив класичну
гімназію  Т. Шевченка  в  Городенці,  вивчав  право  і  суспільні  науки  у
Львівському  університеті  (1936–1940);  економічні  науки  опановував  у
Німецькому університеті в Празі (Карловий університет) (1940–1942), а право і
суспільні  науки  –  в  Українському  вільному  університеті,  де  і  захистив
докторську дисертацію з права (1941). 17 жовтня 1942 р. він був заарештований
гестапо, поневірявся у концтаборах у Чехії, Польщі та Австрії, був звільнений
американською армією 6 травня 1945 р.  У Німеччині  (Мюнхен, Баварія)  був
головою  Ліги  українських  політв’язнів,  видавав  бюлетень  «Український
політв'язень», співпрацював з журналом «Літопис українського політв’язня» та
Науково-дослідним інститутом української мартирології. М. Марунчак переїхав
до  Канади  у  1948 р.,  де  у  Манітобському  університеті  отримав  ступінь
бакалавра (1955), працював в українських «Просвітах» та «рідних» школах у
Вінніпезі,  потім  став  доктором  права,  професором  права  і  суспільних  наук
Українського католицького університету в Римі  (Італія);  з  1961 р.  –  дійсним
членом  Наукового  товариства  імені  Т Шевченка  та  Української  Вільної
Академії Наук. Громадська діяльність М. Марунчака свідчить про його активну
професійну позицію щодо розвитку українознавчої освіти та наукової думки:
Президент  УВАН  у  Канаді  (1983–1986),  активний  член  Комітету  Українців
Канади,  Світового  Конгресу  Вільних  Українців  (особливо  у  складі  керівних
органів),  голова  Світової  ліги  українських  політв’язнів  (з  1985 р.),
співзасновник  «Заповідника-інституту  Маркіяна  Шашкевича»,  науковий
секретар  (1962–1979)  і  його  голова  (з  1979 р.).  Плідною  була  видавнича
діяльність освітянина: видавав журнал «Шашкевичіана», був його редактором
(1982–1986),  а  також  редактором  історико-меморіального  збірника
«Городенщина»  (1978,  2002),  бюлетенів  Ліги  українських  політв’язнів,
спонсором і  почесним редактором альманаху «Ямгорів» (Городенка,  з  1991).
Після  здобуття  Україною  незалежності  М. Марунчак  сприяв  налагодженню
професійної  співпраці  українських і  канадських українців.  Так,  у  1991 р.  він
став почесним учасником відкриття пам’ятника М. Шашкевичу, урочистостей у
Львові  з  нагоди  150-річчя  «Русалки  Дністрової»,  Шашкевичівських  читань,
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ініціював  і  допомагав  професійно  і  матеріально  співпраці  Інституту-
заповідника  М. Шашкевича  в  Канаді  з  інститутом  українознавства  імені
І. Крип'якевича НАН України (м. Львів) і Шашкевичівською комісією у справі
продовження видання «Шашкевичіани» в Україні. Помер учений 21 листопада
2004 р. у м. Вінніпег (Канада). Діяльність М. Марунчака достатньо пошанована
у  Канаді:  нагороджений  «Шевченківською  медаллю»  Комітетом  Українців
Канади  (1961),  «Медаллю  сторіччя  Канади»  (1967),  орденом  «За  вірність»
Українською  історико-просвітницькою  правозахисною  організацією
«Меморіал»  імені  В. Стуса  (2003).  З-поміж  авторського  доробку  (понад  400
праць)  вирізняються  роботи,  присвячені  проблемам  історії  українців  в
зарубіжжі,  персонології  українознавчої  думки,  становленню  українознавчих
осередків:  «Маркіян  Шашкевич  на  тлі  доби»  (1962),  «Система  німецьких
концтаборів  і  політика  винищування  в  Україні»  (1963),  «Студії  до  історії
українців Канади, тт. 1-5.» (1964–1980), «Змагання за незалежність Української
Церкви  в  Канаді:  Роль  катедри св. Володимира і  Ольги у  Вінніпезі»  (1967),
«Історія  українців  Канади»,  т. 1-2.  (1968–1974;  друге  видання  –  1991),
«Українці  в  Румунії,  Чехословаччині,  Польщі,  Югославії»  (1968),  «The
Ukrainian Canadians» («Українські канадці: Історія») (1970), «Українці в СРСР
поза  кордонами  УРСР»  (1974),  «Коли  народжувалась  Канадська  Україна»
(1977),  «Митрополит  Андрій  Шептицький  на  Заході:  1920–1923»  (1981),
«Сорок  років  праці  Комітету  українців  Канади:  1940  –  1980»  (1981),  «Дві
декади зусиль і жертв» (1982), «Нація в боротьбі за своє існування 1932 і 1933 в
Україні і діаспорі» (1985), «Біографічний довідник до історії українців Канади»
(1986) та ін. (Смолій, 2009). Оскільки М. Марунчак був талановитим педагогом,
у  його  працях,  присвячених  історії  українців  у  Канаді,  величезна  увага
приділяється  розвитку  україномовної  та  українознавчої  освіти,  особливо  на
шкільному рівні.  Його дослідження є  невичерпним фактологічним джерелом
про культурно-освітнє середовище українських канадців, а також діаспор інших
країн  як  для  вчених,  так  і  для  пересічних  громадян,  які  цікавляться
досягненнями українознавчої думки в Канаді.

Унікальна постать – учитель учителів, який працював педагогом усе своє
життя,  починаючи  з  16-річного  віку,  –  це  Яр  Славутич  (справжнє  ім’я
Григорій  Михайлович  Жученко,  1918–2011 рр.).  Педагог,  мовознавець,
літературознавець, поет, публіцист, перекладач, методист, редактор, видавець,
меценат  народився  у  сільській  родині  на  хуторі  Жученки  неподалік
с. Благодатне  Олександрівського  повіту  на  Херсонщині  (нині  –  село
Долинського  району  Кіровоградської  області).  Яр  Славутич  навчався  у
початковій  школі  в  селах  Благодатне,  Новошевченкове  та  у  Гурівській
семирічній школі. Підлітком був заарештований разом із батьком (1932), але
йому вдалося втекти дорогою до заслання. Г. Жученко почав «учителювати» ще
у віці 16 років. Переїхавши до Запоріжжя (1935), на комбінаті «Запоріжсталь»
вдень  навчав  у  лікнепі  (ліквідація  неписемності)  безграмотних  робітників,  а
ввечері  завершував  середню  освіту  на  різних  курсах  та  у  вечірній  школі.
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Майбутній освітянин навчався у Запорізькому педагогічному інституті (1936–
1940).  Авторські  вірші  почали  публікувати  в  1938 р.,  тоді  ж  його  було
заарештовано за переховування і читання забороненої літератури (тритижневе
ув’язнення).  Відбуваючи  військову  службу  (1940),  він  став  курсантом
інженерно-саперної  школи,  отримав  звання  лейтенанта.  У  1941–1943 рр.
воював  у  складі  підпільної  військової  організації  «Чернігівська  січ»,  де
викладав мову, літературу, історію. Тоді ж його нові вірші були надруковані під
іменем Яр Славутич. З того часу він друкував свої твори лише під цим ім’ям,
яке  згодом  стало  його  власним.  Емігрував  педагог  наприкінці  1944 р.,
перебував у таборах для переміщених осіб, де викладав українську мову для
дітей  у  притаборових  школах,  був  одним  із  організаторів  Мистецького
Українського Руху (МУР) і секретарем правління; навчався як вільний слухач у
тоді відновленому Українському Вільному Університеті (Авсбург, 1945–1946),
одночасно  працював  у  редакціях  журналів  «Заграва»,  «Арка».  У  1949 р.  Яр
Славутич емігрував до США, де в м. Філадельфія вдень працював у палітурні, а
ввечері  та  по  суботах  викладав  в  українській  школі  при  клубі.  Завдяки
самостійній підготовці вступив до аспірантури Пенсильванського університету
(1953–1955), де здобув ступінь магістра (1954), захистив докторську дисертацію
за темою «The Poetry of Mykhailo Orest and its Background» («Поезія Михайла
Ореста та її надбання») (1955). Переїхав із Каліфорнії до Канади в 1960 р., де у
провінційних школах Альберти запровадили викладання української мови. Тут
він  розбудовує  курси  української  мови  і  літератури.  За  23  роки  роботи  в
Альбертському університеті до виходу на пенсію в 1983 р. професор (з 1960 р.)
випустив  багато  бакалаврів  і  близько  десяти  магістрів,  які  тепер  також
викладають славістичні  предмети або працюють учителями.  З  першого року
своєї роботи в цьому університеті, він також викладав українську літературу на
вечірніх курсах.  Після виходу на пенсію у віці 65 років, будучи професором
слов’янських  мов  і  літератур,  отримавши  звання  «заслуженого  професора»
(емерітус),  педагог  ще  протягом  шести  років  навчав  дорослих  на  вечірніх
курсах при школі Св. Мартина,  у «сепаратній системі» (під патронатом Ліги
українських канадських жінок). Діяч відомий також як упорядник і видавець
альманаху  «Північне  сяйво»  (1964–1971),  «Західноканадського  збірника»,
«Антології  української  поезії  в  Канаді»  (1975)  та  ін.,  головний  редактор
часопису «Slavs in Canada» («Слов’яни в Канаді») та ін. Яр Славутич обирався
президентом Канадського інституту назвознавства (1976). Відомий організатор
освіти  і  науки  в  Канаді,  він  заснував  у  м. Едмонтон  українську  друкарню
«Славута», у якій протягом 35 років видав близько сотні книжок українською,
англійською,  французькою,  польською  та  білоруською  мовами.  Фонд  Яра
Славутича, створений задля допомоги українським діячам науки і культури та
видання  літератури,  діє  з  1990 р.  З  цього  ж  року  вчений  почав  відвідувати
Україну,  побував  у  сотні  сіл  і  міст.  Науково-практична  конференція,
присвячена його творчості, відбулася 1997 р. у Тернопільському педагогічному
інституті; в 1998 р. вийшов перший підручник Яра Славутича на батьківщині –
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«Українські  розмови».  Дійсний  член  Наукового  товариства  імені  Шевченка,
Української  Вільної  Академії  Наук  (президент  її  канадського  відділення
протягом  20  років),  Української  Могилянсько-Мазепинської  академії,  член
Спілки  письменників  України,  Яр  Славутич  нагороджений  золотою
Шевченківською  медаллю,  орденом  Президента  України  «За  заслуги»
ІІІ ступеня  (1998),  був  лауреатом  премій  УВАН,  Української  Могилянсько-
Мазепинської академії, Українського літературного фонду ім. І. Франка, премії
ім. академіка  Д. Яворницького  та  імені  Д. Загула.  Він  є  автором  численних
літературних  і  наукових  праць,  понад  50  книжок  різної  проблематики,  які
видавались  і  видаються  українською,  російською,  білоруською,  польською,
угорською, італійською, німецькою, французькою і англійською мовами, серед
яких  –  «Співає  колос»  (1945),  «Гомін  віків»  (1946),  «Правдоносці»  (1948),
«Модерна  українська  поезія:  1900–1950»  (1950),  «Мудрощі  мандрів:  Збірка
поезій» (1952), «Розстріляна муза» (1955, 2-ге вид. 1992), «Трофеї: 1938–1963»
(1963),  «Завойовники  прерій»  (1968),  «Українська  поезія  в  Канаді»  (1976),
Зібрані  твори:  1938–1968  (1979),  «Живі  смолоскипи»  (1983),  «Анотована
бібліографія  української  літератури  в  Канаді:  Канадські  книжкові  видання
1908–1988»  (1987),  «У  вирі  багатокультурності.  Спогади  учасника»  (1988),
«Слово про Запорізьку Січ» (1991), «Меч і перо» (1992), «Соловецький в’язень»
(1992),  «Українська  література  в  Канаді:  Вибрані  дослідження,  статті  й
рецензії» (1992), «Моя доба» (1993), Твори, т. 1-2. (1994), «Маєстат» (2-ге вид.
1997), Твори, т. 1-5. (1998), Поезії та поеми: Повне видання (1937–2004) (2004),
Дослідження та статті: У 2-х част. (2006). 

Яр Славутич був одним із прихильників і поширювачів зорово-слухової
методики  викладання  української  мови,  автором  педагогічних  і  навчально-
методичних праць, 8 підручників з української мови для іноземних студентів:
«Conversational  Ukrainian»  («Розмовна  українська  мова»)  (1959),  «Ukrainian
Pictures»  («Українська  мова  в  картинках»),  «Ukrainian  for  Beginners»
(«Українська  мова  для  початківців»)  (1962),  «Standard  Ukrainian  Grammar»
(«Нормативна українська граматика»), «An Introduction to Ukrainian» («Вступ до
української  мови»)  (1962),  «Ukrainian  for  Children»  («Українська  мова  для
дітей») (з 1962 до 1993 р. видавався вісім разів), «Ukrainian by the Audio-Visual
Method»  («Українська  мова  за  зорово-слуховою  методикою»)  (1968),
«Українські  розмови»  (1998)  (Волинський,  1994;  Смолій,  2012;  Просалова,
2012,  с. 410-412;  Славутич,  1992,  с. 80-82).  Педагог-практик,  методист,
видавець,  популяризатор  українознавства  Яр  Славутич  прислужився
українському шкільництву Канади та інших країн, охопивши широкі сфери цієї
діяльності  та  виховавши  плеяду  учителів-українознавців  Канади,  які
продовжують важливу справу виховання нових поколінь етнічних українців.

Серед  українознавців,  які  приділяли  особливу  увагу  проблемам
національного  виховання  дітей,  вирізняється  постать  Лесі  Бризгун-Шанти
(1920–2011 рр.)  –  письменниці,  мистецтвознавця,  художника,  члена  Спілки
письменників України, яка народилася у Загалі на Брацлавщині, а в дитинстві
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мешкала у Східній Словаччині (у Гуменному). У Братиславі вона закінчила і
середню школу, і  університет.  Почала писати ще в школі,  у восьмому класі
взяла  участь  у  вседержавних  студентських  чехословацьких  літературних
змаганнях і здобула нагороду за третє місце.  В університеті Л. Бризгун-Шанта
отримала  ступінь  бакалавра  з  фізичної  культури  й  англійської  мови  та
працювала  вчителькою  у  середній  школі.  У  1945 р.  із  сім’єю  переїхала  до
м. Реґенсбург  (Німеччина),  де  в  українському  таборі  для  переселенців
працювала в гімназії та одночасно викладала англійську мову в Українському
технічно-господарському  інституті.  Щотижня  вона  їздила  до  Мюнхена
викладати  англійську  в  Українському  Вільному  Університеті  (1943–1945).
Влітку вона займалася програмою міжнародних дитячих таборів УНР; брала
активну  участь  у  пластовій  діяльності,  була  кошовою,  вихователем  гуртка
«Ластівка».  У 1948 р.  педагог  переїхала до Канади,  мешкала в Гамільтоні,  а
потім  у  Торонто,  де  спочатку  навчалася  на  курсах  дитячої  творчості  при
Університеті  Реєрсон  та  Джордж  Браун  Коледжі  при  Торонтському
університеті; викладала фізичне виховання в жіночій організації «Молоді жінки
Канади»,  а  потім  працювала  вчителем  у  середніх  школах  міста.  Після
закінчення  бібліотекарських  курсів  при  Торонтському  університеті  обіймала
посаду бібліотекаря, а у вільний час брала активну участь у роботі «Пласту»,
літнього  табору,  очолювала  гуртки.  Протягом  багатьох  років  вона  була
комендантом дівочих літніх таборів УНО поблизу Торонто, організувала свої
власні  літні  денні  табори і  керувала власною школою ритмічної  гімнастики.
Л. Бризгун-Шанта  багато  перекладала  з  англійської  та  французької  мов,
викладала  на  курсах  українознавства,  регулярно  друкувалась  в  українських
дитячих журналах США та Канади,  у жіночих журналах і  газетах;  протягом
багатьох років була секретарем ради Об’єднання працівників літератури для
дітей  і  молоді  ім. Леоніда  Глібова,  Братства  Карпатських  січовиків,
Учительського товариства, Об’єднання українських письменників «Слово» та
жіночих  організацій.  Після  виходу  на  заслужений  відпочинок  (емеритуру)
Л. Бризгун-Шанта  займалася  написанням  та  виданням  українських  дитячих
книжок у Канаді  й Україні;  отримала нагороду  ХІІ  конкурсу СФУЖО імені
Марії Бек за твір «Кам’яна мушля» (1967), стала лауреатом літературних премій
ім. Лесі  Українки  (1997)  за  найкращу  дитячу  книжку  «Золотий  горішок»,
ім. Дмитра  Нитченка,  ім. Олекси  Гірника,  лауреатом  літературної  премії
«Тріумф»  (2001).  Л. Бризгун-Шанта  –  автор  багатьох  книжок  для  дітей:
«Родина бобрів» (1984, 1992), «Родина Кочуровських» (1987), «Моя таємниця»
(1988),  «Мандрівка  курчатка-жовтенятка»  (1989),  «Курчатко-жовтенятко
вчиться рідної мови» (1993), «Слава курчатку-жовтенятку» (1990), «На хуторі
дядька Марка» (1990), «Галло! Галло! Галло! Отож слухайте» (1992), «Родина
Вивірковських»  (1997),  «Родина Ведмедів»  (1998),  повісті  «Чорні  хмари над
золотистим полем» (2005), збірки казок і оповідань «Золотий горішок» (1997).
Твори  Л. Бризгун-Шанти  є  невід’ємною  частиною  дошкільної  та  шкільної
українознавчих програм, навчально-методичних видань у Канаді – від абеток і
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читанок  до  літературних  хрестоматій.  Вона  одна  із  перших  погодилася
безкоштовно  ділитися  своїм  учительським  досвідом  і  надбаннями  з  усіма
вчителями світової українознавчої освіти після заклику СКВОР у 2010 р. (World
Ukrainian Congress Report, 2010).

В історії розвитку славістичної, українознавчої науки й освіти відомим є
ім’я Войчишин Юлії Михайлівни (1929 р.)  –  літературознавця,  викладача,
громадського діяча, яка народилася у містечку Зороків (поблизу м. Житомир), у
Самборі закінчила торгівельну школу, а гімназію вже в Німеччині, у таборах
для  інтернованих  (Гамбург,  Гайденау).  У  Канаді  вона   мешкає  з  1948 р.,  а
громадянство  отримала  в  1956 р.  Ю. Войчишин  вивчала  славістику  в
Оттавському  університеті,  працювала  вчителем  (з  1970 р)  та  асистентом
кафедри славістики в цьому ж університеті (1975–1982); була також учителем і
директором  суботніх  курсів  українознавства  (1969–1984),  фахівцем  зі
слов’янських мов відділу багатомовності книгослужби Національної бібліотеки
Канади  (1980–1994).  Як  активний  громадський  діяч,  була  головою  таких
організацій,  як  «Пласт»  (Пластова  станиця)  (1971–1979),  Комітет  Українців
Канади  (1973–1975),  пізніше  –  заступником  голови,  очолювала  Крайову
Пластову  раду  Канади  (1987–1991),  відділ  Канадського  товариства
прихильників Руху, одним із засновників якого була, упродовж 1990–1996 рр. в
Оттаві. З 1997 р. Ю. Войчишин обіймала посаду заступника голови Оттавського
відділу Канадського товариства приятелів України, відповідала за Канадський
фонд  «Дітям  Чорнобиля».  Як  науковець,  вона  досліджувала  творчість  Івана
Багряного  («Іван  Багряний.  Літературно-біографічна  студія»,  1968),  Євгена
Маланюка  («...  Ярий  крик  і  біль  тужавий...»:  Поетична  особистість  Євгена
Маланюка», 1993). Ю. Войчишин захистила у 1982 р. дисертацію із славістики,
з 1985 р. – член-кореспондент НТШ у Канаді, публікується в газетах «Новий
шлях», «Українські вісті», «Свобода». Будучи активним громадським діячем та
одночасно вчителем-практиком, Ю. Войчишин реалізує завдання, які світовий
Конгрес  Українців  вважає  дуже  важливими  для  виховання  національної
свідомості етнічних українців, через зв'язок таких молодіжних організацій, як
«Пласт», із шкільним вихованням та освітою.

Рекомендована тематика для науково-дослідницьких робіт: 
1. Митрополит Іларіон – релігійний діяч і «велетень науки».
2. Іван Боднарчук і його однодумці в контексті збереження україномовної

освіти в Канаді.
3. Українознавча освіта в Канаді в останній чверті ХХ ст.
4. Ярослав  Рудницький  –  один  із  отців-засновників  канадського

мультикультуралізму.
5. Ярослав Рудницький – філолог і фольклорист.
6. Ярослав Рудницький – організатор науки і видавець.
7. Михайло Марунчак – дослідник історії української еміграції в Канаді.
8. Леся Бризгун-Шанта – педагог, вихователь і письменниця.
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9. Педагогічна діяльність та ідеї Яра Славутича.
10. Літературна та видавнича діяльність Яра Славутича.

Рекомендована тематика для творчих робіт: 
1. Українська  мова  як  природний  інструмент  збереження  і  розвитку

українсько-канадської культури.
2. Історіографічний  аналіз  біобібліографічних  досліджень,  присвячених

українознавцям третьої і четвертої хвиль іміграції до Канади.
3. Педагогічна  діяльність  Антоніни  Горохович,  Лесі  Бризгун-Шанти,

Юлії Войчишин і «Пласт».
4. Канадські  українознавці  ХХ ст.  у  становленні  і  розвитку  канадської

полікультурності.
5. Роль церкви у розвитку українознавчої освіти в Канаді.
6. Дитячі книжки Л. Бризгун-Шанти в освітньо-виховному процесі.
7. Канадські українознавці і перекладацька діяльність.
8. Літературна діяльність педагогів українознавців Канади в кінці ХХ ст.
9. Педагоги-поети в системі українознавчої освіти в Канаді.
10. Громадська  діяльність  педагогів  українознавців  Канади  на  початку

ХХІ ст.
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Розділ 2. Канадські українознавці – спадкоємці перших хвиль імміграції.

З-поміж  когорти  канадських  педагогів-українознавців  виокремлюються
постаті  нащадків емігрантів різних хвиль імміграції,  діяльність яких сприяла
розвитку  українознавчої  освіти  у  світі,  активізації  співпраці  з  освітянами
України.
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Педагог, історик, організатор української науки в Канаді, активний діяч
українського  громадського  та  наукового  життя  Манолій  Лупул (1927)
народився  14  серпня  1927 р.  у  родині  українських  емігрантів  у  Канаді
(м. Віллінгтон).  Навчався  в  Альбертському  університеті,  де  отримав  ступінь
бакалавра мистецтва (1950) і бакалавра освіти (1951). Ступінь магістра здобув у
Міннесотському  університеті  (1955),  працював  викладачем  у  Бостонському
університеті  (1957–1958);  в  1963 р.  захистив  докторську  з  історії  у
Гарвардському університеті.  Був професором історії  в університеті  Альберти
протягом 1958–1990 рр. Як активний і послідовний діяч у реалізації політики
багатокультурності  в  Канаді,  вчений  обіймав  посади  окружного  керівника  і
заступника голови Канадської ради з питань багатокультурності (1973–1976), з
1974 р. – голови дорадчого комітету програми двомовності, у межах діяльності
якого  став  співзасновником  програми  двомовного  (англо-українського)
навчання  у  державних  школах провінції  Альберта.  М. Лупул  обіймав  ряд
громадських посад: президент, почесний член Клубу українських професіоналів
і підприємців (1973–1975), редактора «Ukrainian Canadian Review» (1973–1975,
1979–1981);  був  засновником  і  першим  директором  (1976–1986)  відомого  в
усьому  світі  Канадського  Інституту  Українських  Студій  при  Альбертському
університеті.  Видання  шеститомної  «Енциклопедії  України»  англійською
мовою  («Encyclopedia  of  Ukraine»)  стало  одним  із  найбільших  досягнень
інституту,  започаткованих під керівництвом М. Лупула.  За значний внесок у
розвиток  багатокультурності  науковець  був  відзначений  урядом  Канади,
департаментом культури провінції Альберта та іншими інституціями, зокрема
отримав Орден Канади «за збереження та поглиблення української культури та
мови серед канадської  багатокультурної  мозаїки» (2003).  Проблематика його
численних наукових праць англійською та  українською мовами зосереджена
навколо  проблем  мультикультурності,  «спадщинної»  мови,  культурної
ідентичності: «The Roman Catholic Church and the North-West School Question: a
Study  in  Church  State  Relations  in  Western  Canada»  («Романська  католицька
церква  і  питання  північно-західної  школи:  навчання  у  церковно-державних
відносинах  у  Західній  Канаді,  1875–1905») (1974),  «Ukrainian  Canadians,
multiculturalism,  and  separatism,  an  assessment»  («Українські  канадці,
мультикультуралізм і сепаратизм, оцінка») (1977), «The Heritage in Transition:
Essays in the History of Ukrainian in Canada» («Спадок передається: есе з історії
української мови в Канаді») (1982), «Visible symbols: Cultural Expression among
Canada's  Ukrainian» («Видимі символи:  культурне вираження серед українців
Канади»)  (1984),  «Osvita:  Ukrainian  Bilingual  Education»  («Освіта:  українська
двомовна освіта») (1985), «Українці в Канаді і в Україні, минуле, теперішнє і
майбутнє»  (1991),  «The  Politics  of  Multiculturalism:  A Ukrainian-Canadian
Memoir»  («Політика  мультикультуралізму:  українсько-канадський  мемуари»)
(2005) (Войценко, тт. 6-7, 1982, 1986; Смолій, 2009).  

Дослідник  історії  українського  шкільництва,  громадський  діяч,
«поборник  багатокультурності  й  мовної  мозаїки  в  Канаді»  (Енциклопедія



353

історії  України,  2003)  Білаш Борислав  Михайлович (1929)  народився  у
м. Вінніпег (провінція Манітоба, Канада) у родині вчителя. Майбутній учений
закінчив  Манітобський  університет,  отримав  ступінь  бакалавра  в  1957 р.,  а
ступінь магістра – у 1960 р. Захистив докторську дисертацію в Українському
Вільному  Університеті  в  1971 р.  У  1969–1975 рр.  працював  спочатку
асистентом, а згодом – радником з питань багатокультурності й сучасних мов у
Міністерстві  культури  та  багатокультурності.  З  1975 р.  працював  у
Манітобському університеті на посаді викладача методології української мови.
Б. Білаш  став  одним  із  засновників  освітніх  курсів  Осередку  української
культури і освіти (1962–1964). Варто відзначити, що Б. Білаш в історії розвитку
українознавчої  освіти  відомий  насамперед  як  її  активний  організатор:  був
головою Канадської  асоціації  учителів  української  мови  (1973);  кілька  разів
обирався головою Манітобської асоціації сучасних мов; був першим головою
Світової  Координаційної  Виховно-Освітньої  Ради,  обирався  головою
Крайового  центру  українських  шкільних  рад,  головою  українського
програмного комітету при департаменті провінції Манітоба,  членом дорадчої
групи  Міністерства  освіти  провінції  (Енциклопедія  історії  України,  2003).
Проблемі  розвитку  українського  шкільництва  в  Канаді  присвячена  праця
Б. Білаша «Англійсько-українське шкільництво в державній системі Манітоби»
(1984).

Ідейно  спрямованим освітянином,  організатором  українського
шкільництва  був  Струк  Данило  Гусар (Гусар-Струк  Данило  Євстахійович
(1940–1999) – поет, історик літератури, критик, літературознавець, перекладач і
редактор.  Народився  він  у  Львові  в  родині  громадського  діяча,  члена
Організації  українських  націоналістів  Є. Струка.  У  дитинстві  з  батьками
вимушений був іммігрувати до Німеччини, у 1949 р. вони виїхали до США. У
1963 р.  Д. Струк  переїхав  до  Канади  в  м. Едмонтон  (провінція  Альберта),
навчався  у  Гарвардському та  Альбертському університетах,  у  Торонтському
університеті  захистив  докторську  дисертацію  про  письменника-модерніста
Василя  Стефаника  та  здобув  ступінь  доктора  філософії  в  галузі  української
літератури (1970). Спочатку він викладав у Альбертському (1964–1965), потім
українську мову і літературу в Торонтському університеті (з 1967 р.) Професор
Торонтського університету (1981), керівник Торонтського відділу Канадського
інституту  українських  студій  (з  1982 р.),  Д. Струк  був  відповідальним
редактором,  головним  редактором  (з  1989 р.)  «Енциклопедії  України»
(Encyclopedia  of  Ukraine).  За  головування  редакцією  Д. Струка  вийшли  три
томи (3-5 тт.) цієї енциклопедії (1993). З 1990 р. вчений був співдиректором
КІУСу, потім президентом Наукового товариства імені Т. Шевченка у Західній
Європі (1997–1999), членом НАН України, заступником голови Міжнародного
енциклопедичного  бюро  з  фізики  при  відділенні  фізики  та  астрономії  НАН
України  (1992).  Данило  Струк  –  автор  наукових  праць  з  мовознавства  та
культурології: «Відзискання «Лиса Микити», «Between Ukish and Oblivion: The
Ukrainian  Language in  Canada Today» («Українська мова в Канаді  сьогодні»)
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(1999) та ін., поетичних збірок «Ґамма сіґма» (1963), праць з історії української
літератури ХІХ-ХХ ст.: «Максим Рильський як неокласик» (1965), «A Study of
Vasyl'  Stefanyk:  The  Pain  at  the  Heart  of  Existence»  («Студія  про  Василя
Стефаника») (1973), «The Summing-up of Silence: The Poetry of Ihor Kalynets»
(«Поезія Ігоря Калинця») (1979), «Винниченкова моральна лабораторія» (1980)
«Andievs'ka's  Concept of  Round Time» (1985), «Українська радянська поезія в
1984 р.» (1986), «The Journal «Svit»: A Barometer of Modernism» («Газета «Світ»:
барометр модернізму») (1991), «A Novel about Human Destiny, or the Andiievska
Chronicle»  («Роман  про  людську  долю  або  Хроніка  Андієвської»)  (1993),
англомовних  перекладів  творів  українських  письменників  В. Винниченка,
Л. Костенко,  В. Симоненка,  П. Тичини,  І. Франка,  М. Хвильового  та  ін.,
українських  перекладів  таких  англомовних  авторів,  як  Т. Галай,  Т. Елліот,
В. Кінселл  (Славутич,  1992,  с. 83-84;  Смолій,  2012;  Просалова,  2012,  с. 425-
426.).  Д. Струк  виконував  просвітницьку  місію,  виявляючи  турботу  щодо
збереження української мови в канадському суспільстві,  досліджував історію
розвитку україномовної освіти, її функціонування на шкільному рівні, займався
проблемами трансформації української мови з рідної на «спадщинну».

Для  сучасної  теорії  і  практики  українознавчої  освіти  у  двомовних  і
«рідних» школах Канади вагомим досягненням є напрацювання Оленки Білаш
–  професора  кафедри  середньої  освіти  факультету  магістерських  програм  і
досліджень  Альбертського  університету,  педагога,  дослідниці,   фахівя  з
методики  і  педагогіки  викладання  мови  як  другої  іноземної,  вагомого
авторитету  в  галузі  українського  шкільництва  в  Канаді  та  світі.  Старший
радник із наукової роботи (старший науковий керівник) Методичного центру
української  мови  при  Канадському  інституті  українських  студій,  автор
концептуального  підручника  «Нова»  підготувала  тисячі  вчителів  у  провінції
Альберта  через  бакалаврські  та  аспірантські  курси  і  семінари  з  підвищення
кваліфікації. Будучи нащадком емігрантів першої хвилі, сім'ї, де навіть її бабуся
не розмовляла українською мовою і ніколи не вчила її, а з батькової сторони
прослідковувалась  так  ж  сама  тенденція,  хоча  усі  рідні  уклали  шлюби  з
українцями, О. Білаш стала єдиною в родині, хто самостійно вивчив українську
мову.  За її словами, усі в її сім'ї почуваються українцями, тому вона цікавилася
своїм  походженням  і  культурним  спадком.  О. Білаш  має  ступінь  бакалавра
географії, соціології та французької мови, ступінь магістра географії та доктора
педагогічних наук. Коло її наукових досліджень достатньо широке: двомовна
освіта,  багатокультурна  освіта,  методика  викладання  других  мов,  підготовка
вчителів, методологія наукових досліджень, технологія формування навчальних
програм,  міжнародна  освіта  тощо.  О. Білаш  була  першим  координатором
двомовної освіти та директором Центру українських мовних ресурсів (1977–
1979), який заклав основи для створення майбутнього Методичного кабінету
української  мови  (1987)  як  одного  з  підрозділів  КІУСу.  До  1979 р.  вона
працювала в Канадському Інституті Українських Студій, потім започаткувала
двомовну  програму  в  околиці  Страткону  та  Елк  Парку  та  працювала  її
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інспектором (відповідала також за французьку і німецьку програми). О. Білаш
приєдналася  до  науково-викладацького  складу  відділу  середньої  освіти
Університету  Альберти  в  1992 р.  після  трьох  років  роботи  в  Університеті
Калгарі  і  майже двох десятиліть  досвіду вчителя другої  мови,  консультанта,
розробника програм. 

У 2005 р. О. Білаш завершила дослідницький проект щодо навчання мови
учнів старших класів (фінансований Фундацією «Канада – Україна»), викладала
курс  із  квалітативної  методології  досліджень  у  Львівському  національному
університеті  імені  Івана  Франка  (2008).  Навчальні  курси,  семінари  та
презентації з навчання другої мови та вчительської освіти проводила в таких
країнах як: Австралія, Бразилія, Венесуела, Камерун, Китай, Корея, Малайзія,
Мексика,  Німеччина,  Перу,  Південна  Африка,  США,  Тайвань,  Таїланд,
Франція,  Японія.  В Україні дослідниця проводить численні наукові семінари
для викладачів та студентів, індивідуальні науково-методологічні консультації,
зокрема в Українському католицькому університеті. О. Білаш тісно співпрацює,
втілює спільні проекти з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з
діаспорою  (м. Львів,  з  2006 р.).  В  Альбертському  університеті  вона  була
деканом  вищих  студій  і  досліджень,  координатором  з  других  мов  та
міжнародної  освіти,  директором Дипломної  програми для  студентів  з  інших
країн.  Працювала  міжнародним  посередником  у  Мексиці,  брала  участь  у
проекті підготовки вчителів англійської мови в провінції Ґокайдо (Японія),  у
розробленні  Канґвонської  освітньої  програми  для  вчителів,  Ґєонджинської
програми  підготовки  вчителів  (Південна  Корея),  проектах  Канадського
агентства з міжнародного розвитку в Північній Африці. Дослідниця здійснила
внесок у розвиток аборигінальних мов Канади (Крі,  Блекфут,  Сорсі,  Стоуні,
Деней),  була  запрошена  серед  16  учених  до  організації  «Лінгвопакс»  при
ЮНЕСКО,  яка  сприяє  розвитку  багатомовності  з  метою  міжкультурного
порозуміння і миру, представником Північної Америки в «Лінгвопакс» (2009).
О. Білаш  отримала  численні  відзнаки  і  нагороди,  зокрема:  за  видатну
майстерність  у  викладанні,  за  внесок  у  розвиток  україномовної  освіти,  за
розвиток німецької двомовної програми,  Міжнародну дослідницьку нагороду
імені Стефана Фрімена «За найкращу статтю на тему двомовної освіти» (1999),
Учительську  нагороду  за  навчання  бакалаврів  факультету  освіти  (1998),
Нагороду  імені  Разерфорда  за  зразкове  навчання  бакалаврів  Альбертського
університету (1999), нагороду до 20-річчя Асоціації спадщинних мов Північної
Альберти, нагороду Асоціації вождів племен за внесок у розробку матеріалів
для  мови  Крі  (2009),  медаль  Альберти  (до  сторіччя  провінції)  за   внесок  у
розбудову міжнародних відносин між Альбертою і Україною (2005), престижну
Національну вчительську нагороду (2010) та ін. Її стаття «Planning for Writing
Instruction in a Middle-Years Immersion / Partial Immertion Setting», яка отримала
нагороду  (1999),  присвячена  методиці  часткового  мовного  заглиблення.
О. Білаш – автор багатьох навчальних курсів,  серед яких – «Developing Oral
Language» («Розвиток усного мовлення»), «Second Language Teacher Thinking
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(«Міркування  вчителя  другої  мови»),  «Issues and Approaches in Second and
Foreign Language Literacy Development»  («Проблеми  і  підходи  до  розвитку
грамотності  другої  іноземної  мови»),  «Factors that influence good second
language teaching» («Фактори, що впливають на ефективне викладання другої
мови») та ін., наукових статей «Як змінилася праця українських вчителів під
впливом  співпраці  з  канадськими  вчителями?»  (у  співавторстві  з  Ігорем
Кобелем, 2012) та ін.  (Інтерв’ю з О. Білаш, 2014;  Olenka Bilash,  University of
Alberta, Canada, 2018).

Рекомендована тематика для науково-дослідницьких робіт: 
1. Манолій Лупул – засновник Канадського інституту українських студій.
2. Манолій  Лупул  –  активний  і  послідовний  діяч  у  сфері  політики

багатокультурності в Канаді.
3. Оленка Білаш – автор концептуального підручника «Нова».
4. Оленка  Білаш  –  натхненник  і  пропагандист  навчання  других  мов  і

вчительської освіти у світі.
5. Борислав Білаш і Осередок української культури і освіти в Канаді.
6. Борислав Білаш – дослідник історії українського шкільництва.
7. Внесок українських меценатів Канади у розвиток українознавчої освіти

та науки.
8. Українознавчі  розвідки  канадських  педагогів  в  останні  десятиріччя

ХХ ст.
9. Напрямки розвитку українознавчої освіти в сучасній Канаді.
10. Українознавці Канади, які працювали в рідних школах в кінці ХХ – на

початку ХХІ ст.

Рекомендована тематика для творчих робіт: 
1. Засади сучасної українознавчої освіти в Канаді в контексті активізаціїї

українсько-канадських відносин.
2. Форми  і  методи  збереження  українських  національних  традицій  у

канадській діаспорі. 
3. Соціально-культурна  дійсність  Канадського  полікультурного

суспільства в українознавчому контексті.
4. Загальні тенденції сучасного українознавства в Україні і Канаді.
5. Збереження  національних  традицій  в  умовах  універсалізації  культур

(на прикладі української діаспори Канади).
6. Роль  соціокультурних  факторів  у  розвитку  сучасних  інформаційних

ресурсів для українознавчої освіти Канади і України.
7. П’ята хвиля імміграції до Канади – питання для дискусії.
8. Використання різних видів програм мовного заглиблення в Канаді та

Україні.
9. Шляхи заохочення до вивчення української мови в канадській діаспорі.
10. Шляхи підвищення професійної майстерності українських канадських

вчителів.
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Розділ 3. Канадські фольклористи в українознавчій галузі.
Окрему  увагу  треба  приділити  педагогам-фольклористам  в  галузі

українознавства,  оскільки  фольклор  відіграє  важливу  роль  у  шкільній
українознавчій освіті наряду з українською мовою особливо у молодшій школі.

Розглядаючи  фольклористику  як  канадсько-український  феномен,
А. Нагачевський і М. Маєрчик пояснюють активність української спільноти в
Канаді,  у  порівнянні  з  діаспорами  інших  народів,  тим,  що  при  відсутності
фактичної  державності  протягом  століть,  «з  розвитком  романтизму  та
національної  свідомості  і  національних  рухів  фольклорні  традиції  були
важливим  показником,  доказом  унікальності  і  самодостатності  української
культури, яка заслуговує державності» (Нагачевський & Маєрчик, 2010, с. 300).
«Робота  українських  фольклористів  є  гібридною,  – пише  Н.  Савчук,  – їй
притаманні риси як північноамериканської, так і української фольклористики,
однак з переважанням рис першої. У Північній Америці фольклор і етнографію
трактують  як  одну  дисципліну.  Фольклор  у  цьому  контексті  охоплює  усну
словесність,  матеріальну культуру,  звичаї,  вірування і  народне мистецтво.  ...
Дослідження часто перетинають уявні кордони між категоріями» (Савчук, Н.,
2015, с. 118).

Піонером у галузі українсько-канадських фольклорних студій як наукової
дисципліни  А. Нагачевський  і  М. Маєрчик  називають  музикознавця  Тетяну
Кошиць,  яка  після смерті  свого  чоловіка,  відомого диригента  і  композитора
Олександра Кошиця (із третьої хвилі імміграції), в 1946 р. оселилась у Канаді. З
1948 р. «працювала в Осередку Української Культури та Освіти у Вінніпегу» і
до  своїх  останніх  днів  була  його  директором,  «займалася  професійним
збиранням  народних  пісень  і  «залишила  по  собі  архів,  в  якому  зібрано
приблизно  200  пісень  різних  жанрів  з  музичною  розшифровкою»
(Нагачевський  & Маєрчик,  2010,  с. 295-296).  Тетяна  Омелянівна  Кошиць
(уроджена  Георгієвська)  –  етнограф,  педагог,  диригент,  співачка  (сопрано),
музично-громадська  діячка,  народилася  у  Вінниці,  де  закінчила  гімназію.
Навчалася  на  вищих  жіночих  курсах  при  Київському  університеті,
вчителювала,  починаючи  з  1926 р.,  коли  вони  з  чоловіком  вимушені  були
залишитись у США. В Канаді керувала архівом, бібліотекою і музеєм Осередку.
Автор  партитур  українських  народних  і  церковних  пісень  для  хорового
виконання (Марунчак, 1986, с. 340).

Дослідники-фольклористи А. Нагачевський і  М. Маєрчик вважають,  що
Роберту Богдану Климашу (1936) варто завдячити за його великий внесок у
розвиток української фольклористики в Канаді. Його докторська дисертація має
назву  «Ukrainian Folklore in Canada:  An Immigrant Complex in Transition»

https://www.ualberta.ca/
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(Український  фольклор  в  Канаді:  іммігрантські  традиції  в  процесі
трансформації) (А. Нагачевський і М. Маєрчик, с. 296). Роберт Богдан Климаш
народився в 1936 р. у Торонто (Канада), навчався у Торонтському університеті
(російська  мова,  1957),  магістерську  роботу  зі  славістики  захищав  під
керівництвом  Ярослава  Рудницького  в  Університеті  Манітоби  (1960),  потім
навчався у Гарвардському університеті  (1960–1962),  а  докторський ступінь з
фольклористики отримав в Університеті Індіани в 1971 р. Тривалий час він був
куратором із славістичних та східноєвропейських програм у Канадському музеї
цивілізації в Оттаві, викладав у кількох Північноамериканських університетах,
був  виконавчим  директором  Українського  культурно-освітнього  центру
(Вінніпег, 1976–1978), на сьогодні обіймає посаду професор–ад’юнкта Центру
канадських українських студій в Університеті Манітоби. 

На  початку  60-х рр.  ХХ ст.  Р. Климаш  подорожував  канадськими
преріями,  записуючи народні  пісні  та  збираючи інші матеріали про піонерів
української імміграції до Канади. Колишні емігранти дуже похилого віку та їхні
нащадки   забезпечили  йому  багатий  матеріал,  завдяки  якому  він  зумів
змалювати  портрет  української  канадської  народної  культури,  особливо
сільської,  такою,  яка  вона  була  тоді.  Більшість  із  тих  матеріалів  зараз
зберігаються  в  архівах  у  Едмонтоні  (Альберта)  та  Вінніпезі  (Манітоба)  і
залишаються  цінними  ресурсами  для  сучасних  фольклористів.  «Вперше
університетський курс з українського фольклору в Канаді  був розроблений і
прочитаний  в  1976 р.  доктором  Робертом  Богданом  Климашем  в  Колегії
Святого  Андрея  Університету  Манітоби  (Нагачевський & Маєрчик,  2010,
с. 294)»,  а  в  2003 р.  Р. Климаш  підготував  перший  електронний  курс  із
української фольклористики в Канаді «Ukrainian Canadian Folklore:  An Online
Course» (Klymasz, 2003). У наукових студіях Р. Климаш приділяє велику увагу
біобібліографічним дослідженням канадської української спадщини (Klymasz,
2005, 2012). Зокрема у своєму «Критичному бібліографічному огляді» доробку
першого  українського  католицького  єпископа  Никити  Будки  (2012)  Роберт
Климащ аналізує його власні надруковані та рукописні роботи, вибрані праці,
присвячені його діяльності, роль цього релігійного діяча у розвитку української
спільноти  в  Канаді  на  початку  ХХ  століття.  Провідні  друковані  праці
Р. Климаша  присвячені  славістичній  канадській  ономастиці  та  українському
канадському  фольклору  («Введення  до  Українсько-канадського  циклу
народних іммігрантських пісень» (1970), «Цикл українських зимових народних
пісень у Канаді»  (1970)  ґрунтовна робота  «Український фольклор у  Канаді»
(1980).  Інші  праці  присвячені  висвітленню  таких  дослідницьких  питань,  як
етнічні  жарти,   українсько-канадське  пікторальне  мистецтво  та  ікони,
оповідання  та  різні  музикальні  жанри  тощо  (Марунчак,  1986,  с. 299).  На
прикладі  діяльності  Р. Климаша  ми  бачимо,  якою  міждисциплінарною  є
«українська  фольклористика  в  Канаді,  як  активно  переплітається  з  іншими
(українознавчими)  дисциплінами,  такими  як  історія,  соціологія,  географія,
мистецтвознавство,  культурознавство» та ін.  (Нагачевський & Маєрчик,  2010,
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с. 294). Оскільки фольклор є однією з найважливіших складових у вихованні
національної (етнічної) самосвідомості, дослідники-фольклористи роблять свій
великий внесок у розвиток українознавчого шкільництва.

Відомий  подвижник  українознавчої  освіти  і  науки  в  Канаді,  Наталя
Кононенко,  професор  кафедри  української  етнографії  імені  Петра  та  Дорис
Кулів  Університету  Альберти,  народилася  в  таборі  для  переміщених  осіб  у
Німеччині в 1946 р. Сім’я переїхала до США в 1951 р., де Наталя виросла (Нью
Джерсі) і навчалась (Університет Корнелла, колледж Радклиффа). Докторський
ступінь  вона  отримала  у  Гарвардському  університеті  (слов’янські  та
ближньосхідні  мови,  літератури  і  фольклор).  Наукове  дослідження  було
присвячене  Східній  Туреччині.  Н. Кононенко  вивчала  російську  мову  та
слов’янський фольклор, і працюючи на славістичному факультеті Університету
Вірджинії,  возила одні із перших студентських груп до СРСР у 70–80-ті   рр.
ХХ ст.  У  1987 р.  вона  стала  однією  із  перших  американських  вчених,  якій
дозволили перебувати за межами Москви, і вона три місяці провела у Києві,
здійснюючи архівні  дослідження в Університеті  імені  Тараса Шевченка та  в
Академії  наук,  одним  із  результатів  яких  стало  видання  праці  «Українські
менестрелі: і сліпі заспівають» (1998), яким Н. Кононенко зробила свій великий
внесок у дослідження кобзарства,  зокрема періоду ХІХ–ХХ ст. Після розвалу
СРСР,  Н. Кононенко  проводила  дослідження  фольклору  в  сільських
місцевостях  України,  відвідала  багато  сіл  у  Центральній  Україні,  записавши
більше  200  годин  інтерв’ю.  Результати  цієї  праці  висвітлено  у  статтях,  а
визначну базу звукових записів можна знайти на сайті   факультету мистецтв
Університету  Альберти  (http://www.artsrn.ualberta.ca/UkraineAudio/).  У  2004 р.
дослідницю  запросили  обійняти  посаду  професора  на  кафедрі  української
етнографії, сучасних мов і культурних студій Університету Альберти. У 2007 р.
вона  публікує  підручник  «Слов’янський  фольклор»,  упродовж  п’яти  років
працює  редактором  такого  видання  як  «Фольклоріка»,  журналу  Асоціації
славістичного та східноєвропейського фольклору. Цей журнал мав міжнародне
визнання  і  був  важливим  інструментом  у  відновленні  діалогу  між  ученими
фольклористами колишнього Радянського Союзу та їх колегами на Заході. 

З  моменту  переїзду  до  Канади  Н. Кононенко  зосереджується  на
дослідженні  українського  фольклору  в  Канаді,  працює  в  Казахстані,
здійснюючи  порівняльні  дослідження  з  проблеми  культурної  ідентичності,
підтримання  спадщини  і  зміни  ритуалів  мігрантів-українців  до  північного
Казахстану (поселення яких тут відбувалася у той самий час, що й в Канаді). 

Зараз Н. Кононенко працює над двома науковими проектами, один із яких
присвячений  дослідженню  спадщини  візантійських  сакральних  ритуалів  у
степовій  Канаді,  так  званий храмовий проект,  який отримав один із  перших
грантів Кулівського інституту передових досліджень (KIAS –  Kule Institute of
Advanced Study). Другий проект базується на використанні технологій в освіті.
Студенти вивчають фольклор, а потім застосовують свої знання і продовжують
дослідження у повсякденному житті, тобто велика увага приділяється польовим
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дослідженням.  Результати  цих  досліджень  розміщено  на  доступних
громадськості  вебсайтах  Ukraine Alive,  India Alive,  China Alive для студентів
молодших  курсів.  Для  старшої  школи  студенти  старших  курсів  створюють
більш складні  цифрові  способи передачі  знань.  Багато  із  цих сайтів  містять
інтерактивні  компоненти:  ігри,  відео,  3D-зображення  різних  культурних
об’єктів:  будівель,  пасхальних писанок.  На одному з  них користувачі  також
можуть давати переклади і транскрипції українських звукових записів (Nataly
Kononenko, University of Alberta, Canada, 2018).

Н. Кононенко викладає  фольклор таким чином,  щоб навчити студентів
бачити мистецтво у повсякденному житті а також прикладний фольклор, тобто
щоб  студенти  могли  застосувати  свої  знання  з  фольклору  у  дослідницькій
роботі, під час викладання українознавчих дисциплін, упроваджувати інтернет-
матеріали  на  уроках.  Цікавими  курсами  д-ра  Н. Кононенко  є,  зокрема,
«Фольклор  через  фільм»  та  «Фольклор  і  мультиплікація»,  а  студенти,  які
продовжують  свою  дослідницьку  роботу,  займаються  такими  важливим
проектами у своїх спільнотах, як, наприклад, відео-показ важливих фестивалів
тощо (Canadian Institute of Ukrainian Studies, 2018).

Видатний  мовознавець,  професор Богдан  Медвідський навчався  в
Оттавському  університеті,  докторську  дисертацію  захистив  в  Університеті
Торонто  (1977 р.),  упродовж  трьох  десятиліть  (1972–2002)  викладав  в
Університеті  Альберти.  Будучи  викладачем  лінгвістики  цього  університету,
переорієнтувався на дослідження фольклору в 70-х рр. ХХ ст., видав ряд статей
з українського фольклору в Канаді, уклав і реалізував в університеті програму
українського фольклору. Так, у 1977 р. почав викладати студентам курс «Вступ
до українського фольклору», у якому центральне місце відведено дослідженню
народних  пісень.  Після  цього  він  розробив  фольклорні  курси,  присвячені
народній  прозі,  святам,  історії  української  фольклористики  та  канадсько-
українському  фольклору.  Згодом,  завдяки  його  зусиллям,  впроваджено
бакалаврську,  магістерську і  докторську програми з  українського фольклору.
Першим докторантом професора  Б. Медвідського  став  Андрій  Нагачевський,
який ще в 1990 р. починає викладати на створеній в 1989 р. Кафедрі української
культури  і  етнографії  імені  Гуцуляків  Університету  Альберти.  Оскільки
програма  почала  збагачуватися  новими  курсами  (матеріальна  культура,
українське  народне  мистецтво,  українські  народні  танці),  Б. Медвідський
розпочинає викладання методології  та теорії  фольклору. Його довга і  плідна
діяльність активіста спільноти присвячена численним організаціям і справам,
таким  як  Українське  католицьке  братство,  Село  української  культурної
спадщини, а також політиці в Україні та Канаді. Його академічні дослідження
присвячені українським прислів’ям, історіографії української фольклористики
та  українським  канадським  усним  традиціям  (Медвідський,  2012).
Б. Медвідський  проводив  величезну  роботу  із  зацікавлення  і  залучення
меценатів до фінансування програм і стипендій і за свої власні кошти створив
фонд для утримання Архіву українського фольклору, який тепер носить його
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ім’я на його честь (Савчук, Н., 2015, с. 117). Ідеї ученого мали вагомий вплив на
здійснення  підготовки  вчителів  у  межах  Українсько-англійської  двомовної
програми в Альберті.

Першим  доктором  за  спеціальністю  «український  фольклор»  у  Канаді
(1991)  став  студент  Б. Медвідського  Андрій Нагачевський.  Відтоді  він
обіймає посаду  професора  кафедри української  культури та  етнографії  імені
Гуцуляків при Університеті Альберти, очолював у цьому ж університеті Центр
українського та канадського фольклору імені Петра та Дорис Кулів з часу його
заснування у 2001 р. до 2016 р., у рамках якого займається організацією різних
проектів  з  канадського  українського  фольклору.  Напрямками  наукової
діяльності самого А. Нагачевського є український танець у Канаді, матеріальна
культура  тощо.  Андрій  Нагачевський,  професор,  доктор  і  магістр
фольклористики,  бакалавр  фольклористики  та  мистецтв,  бакалавр  мистецтв,
захистив  магістерську  (1985)  і  докторську  (1991)  дисертації  з  українського
фольклору  в  Альбертському  університеті,  отримав  ступінь  бакалавра
фольклору та мистецтв з українського танцю (1982) в Університеті Йорка, на
бакалавраті з українознавчих студій навчався в Саскачеванському університеті
(1979), завершував програму навчання у Києві та Джерсі. У 1988 р. він навчався
у Центрі танцювальних студій у Великій Британії. На кафедру імені Гуцуляків
А. Нагачевський поступив у 1990 р.,  а  з  1991 р.  ще й  був куратором Архіву
українського фольклору Богдана Медвідського. Дослідження А. Нагачевського
спрямовані  на  розуміння  українців  і  українських  канадців  у  контексті  їх
культурних традицій, це зазвичай польові дослідження, зосереджені на танці,
матеріальній культурі, шлюбних традиціях, мистецтві та ремеслах і широкому
розмаїтті експресивних форм, пов’язаних із етнічною ідентичністю особливо у
конкретних спільнотах української діаспори (польові дослідження проводились
у 12 країнах на кількох континентах).  Вченого цікавлять тривалість і  зміни,
питання  етнічності  та  ідентичності,  культурної  гібридності  та  взаємодії  між
традиційними  вираженнями,  їх  значенням  і  їх  контекстом.  А. Нагачевський
вивчає більш широкий спектр неофіційних (народних, просторічних, місцевих)
видів  культурної  діяльності:  графіті,  традиції,  пов’язані  з  екологією:  місце  /
простір.  Сучасні  та  майбутні  дослідження  вченого  стосуються  «творчої
нефантастики»  в  емігрантських  /  іммігрантських  оповіданнях;  українських
шлюбних  традицій  (як  вони  пристосовані  до  життя  на  трьох  різних
континентах); іконографії; різноманітних традицій та їх зв’язку з екологією та
місцем.  Його дослідницька продуктивність виражається в таких традиційних
формах, як: книги, статті, виставки, вистави, традиційні академічні презентації,
семінари,  вебінари,  веб-сайти  та  бази  даних  тощо  (Andriy Nahachewsky,
University of Alberta, Canada, 2018). . 

Викладацька діяльність А. Нагачевського охоплює багато спеціалізованих
курсів  з  українського  фольклору  (загальний  вступ  до  української  культури,
народна  поезія,  народна  проза,  календарні  звичаї,  ритуали  життєвого  циклу,
матеріальна  культура,  народні  вірування,  музика,  танок,  український
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канадський фольклор, історія українського фольклору), загального фольклору
(вступний огляд фольклору, графіті,  теорія фольклору, етнографічні  методи).
Учений  надає  перевагу  роботі  з  випускниками.  Він  дуже  активний  практик
(виконавець), учитель, критик і хореограф українського танцю, має більше 30
публікацій  у  таких  виданнях  як  «Етнографіка»  (Ethnographica),  «Афіни»
(Athens),  «Музикологічні  дослідження»  (Studia Musicologica),  «Будапешт»
(Budapest),  «Родовід»,  «Київ»,  «Журнал  дослідження  танцю»,  «Нью-Йорк»  і
«Журнал американського фольклору». Серед його робіт варто відзначити такі
міждисциплінарні  праці,  як:  «Особливості  української  фольклористики  в
Канаді»  (2010),  «Іммігрантська  та  символічна  етнічність  у  бразильській
українській  матеріальній  культурі»  (2011),  «Український  танець:  крос-
культурний підхід» (2012),  та  ін.  (Andriy Nahachewsky,  University of Alberta,
Canada,  2018). Оскільки дослідження А. Нагчевського дуже тісно пов'язані із
практичною діяльністю та матеріальною культурою, особливо сучасною, вони
близькі молоді (школярам і студентам), їх результати використовуються як в
освітньо-виховній  роботі  в  школі,  так  і  в  позашкільних  заходах  (концерти,
виставки тощо).

У розвитку українознавчої наукової думки Канади, вищої українознавчої
освіти  чільне  місце  займає  професійна  діяльність  Горняткевича Андрія
Дем’яновича (1937)  –  професора,  лінгвіста,  фольклориста,  редактора,
письменника,  який  народився  у  Західній  Україні  (село  Кривеньке
Тернопільського  повіту),  середню  та  вищу  освіту  здобув  вже  у  США,  де
оселилася  його  сім’я  (його  батько  –  видатний учений Дем’ян  Горняткевич).
А. Горняткевич  закінчив  школу  Сетон  Гал  (1955),  навчався  у  Сіракузькому
університеті, отримав ступінь бакалавра у 1959 р., а ступінь магістра – у 1962 р.
Навчався  у  докторантурі  Каліфорнійського  університету.  Грати  на  бандурі
вчився  у  В. Юркевича  та  З. Штокалка.  До  Канади  він  емігрував  у  1973 р.,
поселився у м. Едмонтон,  де  працював у Канадському інституті  українських
студій.  Став  професором Альбертського  університету  в  1976 р.  Про активну
громадську  позицію  А. Горняткевича  свідчать  такі  факти:  він  був  членом
Української  Вільної  Академії  Наук,  Шкільної  ради  при  відділі  Комітету
Українців Канади, брав участь у Правописній комісії НАНУ (90-і рр. ХХ ст.).
Проблематика  його  праць  стосується  питань  компаративної  лінгвістики,
кобзарського  мистецтва  («Contemporary  Ukrainian»  («Сучасна  українська
мова»), «Contrastive Linguistics Ukrainian-English» («Контрастивна українсько-
англійська  лінгвістика»),  «Кобза-бандура.  Спроба  історичного  підсумку»
(1980), «Кобза чи бандура?» (1995)) (Марунчак, 1986, с. 154; Просалова, 2012,
с. 109-110).  А. Горняткевич  відомий  як  організатор  українознавчої  освіти  у
шкільництві  Канади,  автор  навчально-методичних  видань  з  українознавчих
дисциплін  (його  електронні  посібники  можна  знайти  на  сайті  Центру
україномовної  освіти  КІУС  Університету  Альберти:
https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/centres-and-
programs/ulec). 



364

Рекомендована тематика для науково-дослідницьких робіт: 
1. Історіографічний  аналіз  біобібліографічних  досліджень,  присвячених

українознавцям-фольклористам Канади.
2. Лінгвісти-фольклористи в українознавстві Канади.
3. Український фольклор і  науковці  Канадського інституту українських

студій.
4. Дослідження Центру українського і канадського фольклору імені Петра

та Доріс Кулів.
5. Викладацька діяльність А. Нагачевського.
6. Громадські організації, які цікавляться культурою українців Канади.
7. Історія кафедри української культури та етнографії імені Гуцуляків.
8. Наукові інтереси Андрія Нагачевського.
9. Б. Медвідський – учений і філантроп.
10. Польові дослідження Н. Кононенко.

Рекомендована тематика для творчих робіт: 
1. Порівняльний аналіз сучасної фольклористики в Канаді і в Україні в

освітньому контексті.
2. Дослідження  Наталі  Кононенко  і  українознавча  освіта  в  школах

Канади.
3. Канадські дослідники кобзарського мистецтва початку ХХІ ст.
4. Особливості  фестивалів  української  культури  у  різних  провінціях

Канади.
5. Особливості сучасної української фольклористики в Канаді.
6.  Наталя Кононенко, СРСР і Україна.
7. Р. Климаш і новітні інформаційно-комунікативні технології. 
8. «Фольклористика:  канадсько-українська  чи  українсько-канадська?»

(Нагачевський, Маєрчик).
9. Фольклористика як канадсько-український феномен.
10. «Фольклорні  традиції  як  доказ  унікальності  і  самодостатності

української культури» (Нагачевський, Маєрчик).

Рекомендована література:
Кононенко, Н.  (2018).  Петро  і  Доріс  Кулі.  Біографічне  есе.  В

Західноканадський  збірник.  Частина  6,  22-31.  Взято  з
http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/17358/file.pdf

Марунчак, М. (1986). Біографічний довідник до історії українців Канади.
Вінніпег: УВАН.

Медвідський,  Б.  (1977).  Катедра  української  культури  та  етнографії
ім. Гуцуляків при Альбертському університеті  (Канада). В  Проблеми Освіти:
Науково-методичний збірник. Вип. 7. (с. 176-186). 
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Додаток Н
Довідки про впровадження

Додаток Н.1

Canadian Institute of Ukrainian Studies [Електронний  ресурс]  Режим
доступу: http://www.ualberta.ca/CIUS/

Robert B. Klymasz Ukrainian Canadian Folklore [Електронний ресурс] Режим
доступу: 
http://www.umanitoba.ca/.../ukrainian_canadian.../Ukrainian_Canadian_Folklore.pdf

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження.

Додаток С.1.
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Додаток Н.1 (продовження)

Додаток Н.2
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Додаток Н.2
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Додаток Н.2 (продовження)

Додаток Н.3
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Додаток Н.3

Додаток Н.4
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Додаток Н.4

Додаток С.5.
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Додаток Н.4 (продовження)
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Додаток Н.4 (продовження)

Додаток Н.5
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Додаток Н.6
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Додаток П

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Машкова,  І.  (2014).  Започаткування  україномовної  освіти  в  Канаді:

організаційний аспект. Молодь і ринок, 6, 113-117. 

2. Машкова, І. (2014).  Процеси становлення україномовної освіти та школи в

Канаді після Другої світової війни. Молодь і ринок, 7, 89-92.

3. Машкова,  І.  (2016).  Методологічні  орієнтири  проблеми  розвитку

українознавчої  освіти в двомовних і  рідних школах сучасної  Канади.  Вісник

Чернігівського  національного  педагогічного  університету  ім. Т.Г. Шевченка.

Педагогічні науки, 140, 381-385.

4. Машкова, І. ( 2016). Методичні ресурси навчання української мови в сучасній

Канаді. Естетика і етика педагогічної дії, 14, (164-177). 

5. Машкова, І. (2017). Соціально-культурний контекст розвитку українознавчої

освіти в Канаді (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття).  Scientific Journal

«SсienceRise: Pedagogical Education», 5(13), 42-46. 

6. Вовк,  М.  та  Машкова  І.  (2018).  Канадський  досвід  українознавчої  освіти:

можливості конструктивного використання у вітчизняній освітній практиці. В

Л. Б. Лук`янова  (Голов.  ред.)  Освіта  дорослих:  теорія,  досвід,  перспективи,

1(14), 112-124. 

7. Машкова,  І.  (2019).  Персонологія  українознавчої  освіти  в  у  шкільництві

Канади  (кінець  ХХ  –  початок  ХХІ ст.  Науково-методичні  рекомендації.  В

М. П. Вовк (Ред.). Київ: «Талком». 36.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

8. Машкова, І. (2014). Роль церкви у розвитку україномовної освіти в Канаді.

Сучасна політична нація:  духовно-моральні,  культурно-етичні  та соціально-

економічні засади розвитку: Матеріали ХІV науково-практичної конференції.

(с. 172-173 ). Київ: ВНЗ «Національна академія управління».
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9. Машкова, І. (2014). Компетентнісно орієнтований підхід як складова педаго-

гічної  майстерності  сучасного  викладача.  Компетентнісний  підхід  в  освіті:

теоретичні засади і практика реалізації: Матеріали методологічного семінару

НАПН України 3 квітня 2014 року, ІІ, 38-45. Київ. 

10. Машкова,  І.  (2016).  Особливості  навчання  української  мови  в  сучасній

Канаді.  В  Г. І. Сотська  (Голов.  ред.)  Педагогічна  майстерність  як  система

професійних  і  мистецьких  компетентностей:  ХІІІ Міжнародні  педагогічно-

мистецькі читання пам'яті професора О. П.  Рудницької, м. Київ, 2-3 грудня

2015 р. 7 (11), 175-177. Київ: Талком. 

11. Машкова, І. (2016). Підготовка вчителів українознавчих дисциплін у Канаді

в  контексті  студентоцентрованого  навчання. Студентоцентризм  у  системі

забезпечення  якості  освіти  в  економічному  університет: Всеукраїнська

науково-методична  конференція  за  міжнародною  участю,  Київ,  2-3  березня

(с. 341-342). (Електронний ресурс). Київ: КНЕУ. URL: www.kneu.edu.ua
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Додаток Р

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:

1. Міжнародна наукова конференція «Культурно-інтелектуальна складова

цивілізаційного  поступу  українства  (до  180-річчя  КНУ  ім. Т. Шевченка)»,

м. Київ,  23  жовтня  2014 р.,  очна  форма  участі. Тема  доповіді:  «Освітня

діяльність української діаспори в Канаді: історико-педагогічний аспект».

2. Міжнародна  наукова  конференція  «Українство  в  контексті  світових

цивілізаційних процесів», м. Київ, 29 жовтня 2015 р., очна форма участі.  Тема

доповіді:  «Українська  педагогічна  періодика  Канади  як  фактор  розвитку

сучасної українознавчої освіти».

3. ХІІІ Міжнародні  педагогічно-мистецькі  читання  пам`яті  професора

О.П. Рудницької  «Педагогічна  майстерність  як  система  професійних  і

мистецьких компетентностей», м. Київ, 2-3 грудня 2015 р., очна форма участі.

Тема доповіді: «Особливості навчання української мови в сучасній Канаді».

4. V  Міжнародний  науково-методологічний  семінар  «Розвиток

порівняльної  професійної  педагогіки  у  контексті  глобалізаційних  та

інтеграційних  процесів»,  м.  Хмельницький,  19  травня  2016 р.,  заочна  форма

участі.  Тема доповіді: «Змістові орієнтири рідномовної освіти в українському

шкільництві Канади».

5. Міжнародна науково-практична конференція «Консолідація українства

в умовах внутрішніх трансформацій та зовнішніх загроз»,  м. Київ, 27 жовтня

2016 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Співпраця вітчизняних і канадських

освітян у контексті розвитку українського шкільництва Канади (кінець ХХ –

початок ХХІ ст.)». 

6. ХІV Міжнародні  педагогічно-мистецькі  читання  пам`яті  професора

О. П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», м. Київ,

1-2 грудня 2016 р., заочна форма участі.  Тема доповіді: «Зміст українознавчої

освіти у шкільництві Канади».
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7. Міжнародна  науково-практична  конференція  «Інновації  та  сучасні

технології в системі освіти: внесок Польщі та України», м. Сандомир, Польща,

5-6 травня 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді:«Співпраця вітчизняних

і канадських освітян у контексті українознавчої освіти в Канаді (кінець ХХ –

початок ХХІ ст.)».

8. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні

аспекти  розвитку  сучасної  педагогіки  та  психології»,  м. Львів,  23-24  червня

2017 р.,  заочна  форма  участі.  Тема  доповіді:  «Українознавча  освіта  в

полікультурному просторі сучасної Канади». 

9. ХV Міжнародні  педагогічно-мистецькі  читання  пам`яті  професора

О. П. Рудницької  «Неперервна  педагогічна  освіта  ХХІ століття»,  м. Київ,  6-7

грудня 2017 р.,  заочна форма участі.  Тема доповіді:  «Українознавча освіта  в

Україні і Канаді на початку ХХІ ст.»

10. Міжнародна  науково-методична  конференція  «Естетичні  засади

розвитку  педагогічної  майстерності  викладачів  мистецьких  дисциплін»,

м. Умань,  19-20  квітня  2018 р.,  очна  форма  участі.  Тема  доповіді:

«Персонологія українознавчої освіти Канади».

11. І  Міжнародний  науково-практичний  конгрес  з  канадознавства

«Україна – Канада», м. Луцьк, 21-24 червня 2018 р., заочна форма участі. Тема

доповіді:  «Українознавча  освіта  в  Україні  і  Канаді  у  лексикографічному

дискурсі» (Вовк М., Машкова І.). 

12. Міжнародна  наукова  конференція  «Консолідаційна  проблематика

постколоніальної  доби  в  сучасному  українознавчому  дискурсі:  гіпотези,

концепції,  результати,  перспективи»,  м. Київ, 25 жовтня 2018 р.,  очна форма

участі.  Тема  доповіді:  «Консолідаційний  досвід  канадських  освітян-

українознавців». 

13. ХVІ Міжнародні  педагогічно-мистецькі  читання  пам`яті  професора

О. П. Рудницької  «Неперервна  педагогічна  освіта  ХХІ  століття  м.  Київ,

6 грудня  2018 р.,  заочна  форма  участі.  Тема  доповіді:  «Можливості
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використання  досвіду  українознавчої  освіти  Канади  в  сучасній  освітній

практиці України». 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня

14. Методологічний семінар НАПН України «Компетентнісний підхід в

освіті: теоретичні засади і практика реалізації», м. Київ, 3 квітня 2014 р., заочна

форма участі.  Тема доповіді:  «Компетентісно орієнтований підхід як складова

педагогічної майстерності сучасного викладача». 

15. ХІV науково-практична  конференція  «Сучасна  політична  нація:

духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку»,

м. Київ, 15 травня 2014 р., очна форма участі.  Тема доповіді: «Роль церкви у

розвитку україномовної освіти в Канаді».

16. Міжнародна  науково-методична  конференція «Студентоцентризм  у

системі забезпечення якості освіти в економічному університеті», м. Київ, 1-2

березня  2016 р.,  очна  форма  участі.  Тема  доповіді:  «Підготовка  вчителів

українознавчих  дисциплін  у  Канаді  в  контексті  студентоцентрованого

навчання». 

17. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і

освіти дорослих НАПН України за 2015 рік «Професійний і особистий розвиток

різних категорій дорослого населення», м. Київ, 14 березня 2016 р., очна форма

участі. Тема доповіді: «Тенденції українознавчої освіти у шкільництві Канади».

18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища школа і ринок

праці:  інтеграція,  модернізація,  інтернаціоналізація»,  м. Мукачево,  19-21

жовтня  2016 р.,  заочна  форма участі.  Тема доповіді:  «Тенденції  рідномовної

освіти у шкільництві Канади». 

19. Вебінар до Міжнародного дня рідної мови «Рідномовна і багатомовна

освіта у контексті  сталого розвитку суспільства»,  м. Київ,  20 лютого 2017 р.,

очна форма участі. Тема доповіді: «Тенденції рідномовної освіти у шкільництві

Канади».
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20. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і

освіти дорослих НАПН України за 2016 рік «Психолого-педагогічний супровід

навчання різних категорій дорослого населення», м. Київ, 15-16 березня 2017 р.,

очна форма участі. Тема доповіді: «Методичні ресурси українознавчої освіти у

шкільництві Канади».

21. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і

освіти  дорослих  НАПН  України  за  2017 рік  «Науково-методичний  супровід

професійного розвитку вчителів в умовах реалізації концепції Нової української

школи»,  м. Київ,  19-20  березня  2018 р.,  очна  форма  участі.  Тема  доповіді:

«Діалогова взаємодія українських і канадських вчених-українознавців».

22.  І  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  з  Міжнародною

участю  «Естетичні  засади  розвитку  педагогічної  майстерності  викладачів

мистецьких дисциплін», м. Умань, 17-18 травня 2017 р.  заочна форма участі.

Тема доповіді: «Аксіологічні засади розвитку українознавчої освіти в Канаді».

23. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми

літературної  освіти  (пам'яті  О. Р. Мазуркевича  та  П. К. Волинського)»,  м.

Умань,  11  жовтня  2018 р.,  заочна  форма  участі.  Тема  доповіді:  «Розвиток

українознавчої освіти в університетах Канади». 
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