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Назва курсу Дослідження культури української діаспори 
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Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльність 

Викладачі курсу Белінська Людмила Семенівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри філософії мистецтв 
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Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. 

Для цього слід писати на електронну пошту викладача. 
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Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв спеціальні 

професійні знання з історії та культури української діаспори, її 

основні хвилі, різновиди політичного та економічного її характеру. 

Знав основні види діяльності українських емігрантів, спрямованих 

на збереження національної ідентичності 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Дослідження культури української діаспори» є 

завершальною вибірковою дисципліною зі спеціальності 028 

Менеджмент соціокультурної діяльність для освітньої програми 

«Менеджмент соціокультурної діяльність і кіно», другого 

(магістерського) рівня освіти, яка викладається в І семестрі в обсязі 

3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета курсу полягає у формуванні спеціальних професійних знань у 

студентів з культури української діаспори, особливостей 

гуманітарних підходів до вивчення культурних явищ у діаспорі, 

організації наукових доповідей про значення культури щодо 

національної ідентифікації закордонних українців, що забезпечать 

належний фаховий рівень при спілкуванні з представниками 

української діаспори. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах 

Америки. К., 1995. 

Белінська Л. Національна пам ять української діаспори США. Львів, 

2015. 

Дорошенко  Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на поч. ХХ 

ст. та її досягнення/ Українська культура. Лекції за ред. Д. 



Антоновича. К., 1993. С. 26-39. 

Енциклопедія українознавства. У 10-ти т./ Гол. ред. В.Кубійович. 

Париж-Нью-Йорк, 1954-1989. 

Качмар Л.С. Галичина в політичному житті наддніпрянських 

емігрантів (1900-1914). Львів, 2002. 154 с. 

Євтух В. Ковальчук О. Українці в Канаді. К., 1993. 

Євтух В. Камінський Є., Ковальчук О., Трощинський В. Зберігаючи 

українську самобутність. К., 1992. 

Заїкін В., Заїкіна О. Історично-правова наука української еміграції. 

Львів, 1997. 

Зарубіжне українство 1999: Інформ.каталог. К., 1999. 

Зарубіжні українці / ред. Лабезник Ю. К., 1991. 

Євтух В. Камінський Є., Ковальчук О., Трощинський В. Зберігаючи 

українську самобутність. К., 1992. 

Ханенко-Фізер Н. Інший світ або етнічність у дії .К., 2011 

https://www.academia.edu ›  

 

Тривалість курсу 90 год.  

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 28 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати основні причини, склад і статус основних хвиль 

української еміграції, розрізняти особливості політичної та 

економічної української еміграції, поняття еміграція та 

діаспора  

- Вміти: визначати суть міграційних процесів українців, 

визначати напрямки та вектори еміграції, наукового здобутку 

діячів української еміграції у країні поселення, 

організовувати екскурсійну діяльність представникам 

діаспори, встановлювати, підтримувати і розвивати 

співпрацю з представниками наукового та культурного 

середовища,  організувати проекти співпраці  з діаспорою. 

Ключові слова Еміграція політична, еміграція трудова, сентиментальний туризм, 

науковий рух, самоорганізація 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Поняття діаспори. Концепції та теорії. Особливості 

української еміграції. 



Тема 2. Українська трудова еміграція кінця ХІХ ст. Виклики і 

перспективи. Роль освіти, мови і культури у житті української 

еміграції. Школи українознавства. 

Тема 3. Друга хвиля української еміграції. Культурницька 

діяльність українських емігрантів у Міжвоєнний період.

 Відень, Прага, Берлін  як культурні осередки української 

еміграції міжвоєнного періоду. Дмитро Антонович та студія 

пластичного мистецтва у Празі. Створення Українського Вільного 

Університету. 

Тема 4. Мюнхен як осередок української політичної еміграції 

повоєнного часу. Творчість художників та митців. Українці у 

Австрії. 1944-1952. Роль освіти та громадських організації. 

Перенесення з Праги Українського Вільного Університету до 

Мюнхена. Українці на УВУ. 

Тема 5. Українська діаспора в США.  

Студентський рух 70-80 рр. ТУСМ. Музична культура у 

національному вихованні української молоді за кордоном. Вихідці з 

України зі світовим ім'ям. Сентиментальний туризм. Музична 

культура у національному вихованні української молоді за 

кордоном. Розвиток української літературної творчості на теренах 

США. Нью-Йоркська група. 

Тема 6.  Рим як осередок українського національно-

культурного життя.1965-1980. 

Діяльність Йосипа Сліпого для розвитку українських освітніх 

установ за кордоном УКУ (Рим), УВУ(Мюнхен),  Св. Софія 

(Філадельфія) 

Тема 7. Взаємини діаспори з Україною у 1990-і роки. Громадсько-

політична діяльність української діаспори на підтримку України 

після проголошення незалежності.. Українська діаспора в Канаді. 

Скульптор Лео Моль. 

Тема 8. Четверта хвиля української еміграції. Проблеми та 

перспективи. Культура як маркер ідентичності. Освіта за кордоном 

сьогодні. 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату історії, розуміння особливостей української і світової 

культури 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних 

сценок), дискусія 



час викладання курсу 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм 

і операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не 

зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 



Питання до заліку. 1. Явище еміграції в історії України. Типологія. Позитиви та 

негативи. 

2. Українська діаспора в США. Завдання студентів США, Канади 

у  70-80 рр. ТУСМ. 

3. Четверта хвиля української еміграції. Проблеми та перспективи. 

4. Українська діаспора в США. Школи українознавства. 

5. Відень як культурний осередок української еміграції 

міжвоєнного періоду. УВУ. 

6. Українська діаспора в Канаді. Скульптор Лео Моль. 

7. Прага як культурний осередок української політичної еміграції 

міжвоєнної доби. Д.Антонович. Студія пластивного мистецтва. 

8. Григор Лужницький. Творчість у еміграції у Відні та 

Філадельфії. 

9. Мюнхен як осередок української політичної еміграції 

повоєнного часу. Творчість художників та митців. 

10.  Взаємини діаспори з Україною у 1990-і роки. Ностальгійний 

туризм. 

11. Поняття діаспори. Концепції та теорії. 

12. Й. Сліпий та УКУ (Рим) 

13. Музична культура у національному вихованні української 

молоді за кордоном.  

14.  Вихідці з України зі світовим ім ям. На вибір. 

15. Діяльність Йосипа Сліпого для розвитку українських освітніх 

установ за кордоном 

16. Громадсько-політична діяльність української діаспори на 

підтримку України після проголошення незалежності. 

17. Рим як осередок українського національно-культурного 

життя.1965-1980. 

18. М. Драгоманов – натхненник боротьби за національну ідею у 

еміграції. 

19. Українська діаспора в США. Школи українознавства. 

20. Відень як культурний осередок української еміграції 

міжвоєнного періоду 

21. Дмитро Антонович та студія пластичного мистецтва у Празі. 

22. Берлін як освітній осередок українського життя у міжвоєнний 

період.  

23. Розвиток української літературної творчості на теренах США. 

24. Громадсько-політична діяльність української діаспори на 



підтримку України у 70-80-ті р р. ХХ ст. 

25. Науковці США українського походження. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1 / 2 

год 

Тема І. Поняття 

діаспори. Концепції та 

теорії. 

1.Явище еміграції в 

історії України.  

2.Типологія. 

3. Позитиви та 

негативи еміграції.  

4.Діяльність в 

культурному та 

політичному 

європейському 

дискурсі.  

5. М. Драгоманов – 

натхненник боротьби 

за національну ідею у 

еміграції. 

лекція Бачинський Ю. 

Українська імміграція в 

Сполучених Штатах 

Америки. К., 1995. 

Євтух В. Ковальчук О. 

Українці в Канаді. К., 

1993. 

Заїкін В., Заїкіна О. 

Історично-правова наука 

української еміграції. 

Львів, 1997. 

Зарубіжне українство 

1999: Інформ.каталог. К., 

1999. 

Зарубіжні українці / ред. 

Лабезник Ю. К., 1991. 

  

2 / 2 

год. 

Написання есе про 

роздуми над 

наслідками трудової 

еміграції 

практич-

не заняття 

   



3 / 2 

год 

Тема ІІ. Українська 

трудова еміграція 

кінця ХІХ ст.  

1.Причини, склад і 

статус. 

2.Виклики і 

перспективи 

еміграції.. 

3. Роль освіти у житті 

української еміграції  

4. Школи 

українознавства. 

 

 

 

лекція  

Бачинський Ю. 

Українська імміграція в 

Сполучених Штатах 

Америки. К., 1995. 

Євтух В. Ковальчук О. 

Українці в Канаді. К., 

1993. 

Євтух В. Камінський Є., 

Ковальчук О., 

Трощинський В. 

Зберігаючи українську 

самобутність. К., 1992. 

 

Ханенко-Фізер Н. Інший 

світ або етнічність у дії 

.К., 2011 

Вивчення 

практичног

о досвіду 

львівських 

вузів у 

організації 

наукових 

конференці

й  

(10 год) 

 

4/ 2 

год. 

Розкрити поняття 

«Трудова еміграція». 

Назвіть основні 

особливості трудової 

та політичної 

еміграції. 

практич-

не заняття 

   

5 / 2 

год. 

Тема III. Друга хвиля 

української еміграції. 

1.Наддніпрянські 

політичні емігранти у 

Львові. 1900-1914. 

Культурницька 

діяльність 

2.Міжвоєнний період. 

Відень, Прага, Берлін  

як культурні осередки 

української еміграції 

міжвоєнного періоду.  

3.Дмитро Антонович 

та студія пластичного 

мистецтва у Празі. 

лекція Дорошенко  Д. Розвиток 

науки українознавства у 

ХІХ – на поч. ХХ ст. та її 

досягнення/ Українська 

культура. Лекції за ред. 

Д. Антоновича. К., 1993. 

С. 26-39. 

Енциклопедія 

українознавства. У 10-ти 

т./ Гол. ред. 

В.Кубійович. Париж-

Нью-Йорк, 1954-1989. 

Качмар Л.С. Галичина в 

політичному житті 

наддніпрянських 

емігрантів (1900-1914). 

Львів, 2002. 154 с. 

  

6 / 

08. / 

2 

Підготувати виступи 

на теми: 

Роль діаспори у житті 

групова 

робота 

   



год. України 

 

7 / / 2 

год. 

ТЕМА IV. Третя 

хвиля української 

еміграпії.  Причини, 

склад. 

1.Мюнхен, Відень, 

Зальцбург як осередки 

української 

політичної еміграції 

повоєнного часу. 

2. Творчість 

художників та митців. 

Українці у Австрії. 

1944-1952.  

3. Роль освіти та 

громадських 

організації. 

4. Видавнича 

діяльність 

 

лекція Леник В. Українці на 

чужині. Львів. 1996 

Енциклопедія 

українознавства. У 10-ти 

т./ Гол. ред. 

В.Кубійович. Париж-

Нью-Йорк, 1954-1989. 

Заїкін В., Заїкіна О. 

Історично-правова наука 

української еміграції. 

Львів, 1997. 

Зарубіжне українство 

1999: Інформ.каталог. К., 

1999. 

Зарубіжні українці / ред. 

Лабезник Ю. К., 1991. 

  

8 / / 2 

год. 

Пояснити значення 

третьої хвилі 

політичної еміграції. 

практич-

не заняття 

   

9 / 2 

год. 

ТЕМА V. Українська 

діаспора в США у 

післявоєнний період. 

1. Склад і статус. 

2. Школа  як 

допомога 

адаптації. 

3. Вища освіта як 

необхідність. 

4. Студентський 

рух 70-80 рр. 

ТУСМ.  

5. Наука у 

національному 

вихованні 

української 

молоді за 

кордоном.  

6. Вихідці з 

України зі 

світовим ім' ям. 

лекція Заїкін В., Заїкіна О. 

Історично-правова наука 

української еміграції. 

Львів, 1997. 

Зарубіжне українство 

1999: Інформ.каталог. К., 

1999. 

Зарубіжні українці / ред. 

Лабезник Ю. К., 

1991.Сокол Т. Основи 

туризмознавства. 

Навч.посіб. К., 1999. 

Корніяка О. Мистецтво 

ґречності. – К., 1995 

Бачинський Ю. 

Українська імміграція в 

Сполучених Штатах 

Америки. К., 1995. 

Белінська Л.С. 

  



 Національна пам ять 

української діаспори 

США. Львів, 2015. 270 с. 

 

10 / / 

2 

год. 

Модель ситуації: 

емігруємо до США 

практич-

не заняття 

   

11 / 2 

год. 

ТЕМА VI. Рим як 

осередок українського 

національно-

культурного 

життя.1965-1980. 

1.Діяльність Йосипа 

Сліпого для розвитку 

українських освітніх 

установ за кордоном. 

2. УКУ (Рим) 

3.УВУ(Мюнхен) 

4. Св.Софія (Рим) 

 

лекція Зарубіжне українство 

1999: Інформ. каталог. 

К., 1999. 

Зарубіжні українці / ред. 

Лабезник Ю. К., 1991 

  

12 /  

2 

год. 

Модель ситуації: 

еміграція до Італії  

практич-

не заняття 

   

13 /   

2 

год. 

Тема УІІ. Взаємини 

діаспори з Україною у 

1990-і роки. 

1.Громадсько-

політична діяльність 

української діаспори 

на підтримку 

2. України після 

проголошення 

незалежності. 

 3.Скульптор Лео 

Моль. 

4.Адвокат України у 

світі - діаспора 

 

лекція Зарубіжне українство 

1999: Інформ. каталог. 

К., 1999. 

Зарубіжні українці / ред. 

Лабезник Ю. К., 

1991.Сокол Т. Основи 

туризмознавства. 

Навч.посіб. К., 1999. 

Корніяка О. Мистецтво 

ґречності. – К., 1995 

Бачинський Ю. 

Українська імміграція в 

Сполучених Штатах 

Америки. К., 1995. 

Белінська Л.С. 

Національна пам ять 

української діаспори 

США. Львів, 2015. 270 с 

Пошуки 

шляхів 

підвищен-

ня 

особистої 

культури 

мовлення. 

(2 год) 

 

14 / 2 Модель ситуації: 

емігруємо до Італії у 

практич-    



год. ХХ ст. не заняття 

15 /  

2 

год. 

Тема УІІІ. Четверта 

хвиля української 

еміграції.  

1.Причини, проблеми 

та перспективи. 

2.Наслідки для 

України 

3.Нове покоління 

українців – дітей 

емігрантів. 

лекція Малиновська О.Трудова 

еміграція з України1994 і 

2002 у м. Києві, 

м.Чернівці та с. 

Прилбичі Яворівського 

р-ну Львівської обл. / 

Заробітчанство як вибір 

майбутнього. 

Майер В. Українські 

трудові мігранти на 

теренах Чеської 

Республіки/ 

Заробітчанство як вибір 

майбутнього 

 (2 год)  

16 /  

2 

год. 

Організація наукової 

конференції на тему: 

«Науковці з діаспори 

в житті України» 

групова 

робота 

   

 


