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ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ПЕРШОЇ 
ХВИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
HISTORIOGRAPHY OF THE QUESTION OF PROFESSIONAL PREPARATION 
FOR THE YOUNG PEOPLE OF THE FIRST WAVE OF UKRAINIAN EMIGRATION 
(END OF XIX – EARLY XX CENTURY)

У статті здійснено історіографічний ана-
ліз питання професійної підготовки молоді 
першої хвилі української еміграції в контек-
сті розвитку українського шкільництва 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., досліджено й 
систематизовано джерельну базу означе-
ного періоду.
Опираючись на першоджерела та періодику 
держав потенційного поселення українців-
емігрантів, наукові розвідки вчених України 
та української діаспори, проаналізували 
зміст досліджень, наукової літератури, 
першоджерел, присвячених першій хвилі 
української еміграції в контексті усталеної 
хронології, територіальних меж, ступеня 
розкриття в джерелах «материкової» Укра-
їни й українського зарубіжжя.
Здійснено поділ змісту матеріалів періо-
дичних видань перших десятиліть ХХ ст., 
які становлять вагому частину джерельної 
бази, відповідно до тематики: культурно-
освітні пріоритети іммігрантів-українців; 
проблеми початкового й середнього шкіль-
ництва як основи загальноосвітньої та 
майбутньої фахової підготовки української 
молоді; організація та зміст діяльності 
українських закладів із фахового вишколу 
молоді; популяризація досягнень україн-
ських «професіоналістів», передовсім сту-
дентів і випускників закладів вищої освіти. 
Уведено до широкого наукового обігу публі-
кації перших представників української 
релігійної і світської інтелігенції в держа-
вах нового поселення українців-емігрантів, 
зокрема І. Волянського, Г. Грушки, Н. Дми-
тріва, С. Думи, С. Кизими, І. Констанкевича, 
Л. Мишуги, Л. Рожанського, В. Сіменовича, 
опубліковані на сторінках українських часо-
писів США й Канади.
Акцентовано на унікальності досвіду укра-
їнців-емігрантів першої хвилі у творенні 
національного освітнього простору як під-
ґрунтя професійної підготовки молоді, їх ролі 
в справі поширення серед світового україн-
ства рідномовної освіти, професійної підго-
товки та патріотичного виховання. Наго-
лошено на можливості використання цього 
досвіду в сучасній освітній практиці, зважа-
ючи на новітні хвилі української еміграції та 
соціально-політичні світові процеси.
Ключові слова: еміграція, діаспора, історі-
ографія, джерельна база, професійна підго-
товка.

The article provides a historiographical analysis 
of the issue of vocational training of young 
people of the first wave of Ukrainian emigration 

in the context of the development of Ukrainian 
schooling in the late nineteenth – early twentieth 
century., Investigated and systematized the 
source base of this period.
Based on primary sources and periodicals of 
potential settlements of Ukrainian emigrants, 
scientific investigations of Ukrainian and 
Ukrainian diaspora scientists, the content of 
research, scientific literature, primary sources 
on the first wave of Ukrainian emigration in the 
context of established chronology, territorial 
boundaries, degree of disclosure in the source 
and Ukrainian abroad.
The content of materials of periodicals of the first 
decades of the XX century, which are an important 
part of the source base, is divided according 
to the following topics: cultural and educational 
priorities of Ukrainian immigrants; problems of 
primary and secondary schooling as a basis 
for general education and future professional 
training of Ukrainian youth; organization and 
content of activities of Ukrainian institutions for 
professional training of youth; popularization 
of achievements of Ukrainian “professionals”, 
first of all students and graduates of higher 
education institutions. The publications of the 
first representatives of the Ukrainian religious 
and secular intelligentsia in the states of the new 
settlement of Ukrainian emigrants, in particular, 
I. Volyansky, G. Hrushka, N. Dmytriv, S. Duma, 
S. Kyzyma, I. Konstankevich, L. Myshuga, 
were introduced into wide scientific circulation. 
L. Rozhansky, V. Simenovych, published in 
Ukrainian magazines in the USA and Canada.
The educational context of the functioning of 
Ukrainian institutions and coverage of their 
activities in Ukrainian periodicals of the USA, 
Canada, Western Ukraine, works of journalists 
of the leading Ukrainian newspapers of the world 
“Svoboda” (USA), “Ukrainskyj Golos” (Canada), 
“Dilo” (Lviv), which created, along with other 
magazines, the national cultural and educational 
space of the late nineteenth – early twentieth 
century.
Emphasis is placed on the uniqueness of the 
experience of Ukrainian emigrants of the first 
wave in the creation of the national educational 
space as a basis for vocational training of young 
people, their role in spreading native Ukrainian 
language education, vocational training and 
patriotic education. Emphasis is placed on the 
possibility of using this experience in modern 
educational practice, given the latest waves of 
Ukrainian emigration and socio-political world 
processes.
Key words: emigration, diaspora, historiography, 
source base, professional training.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Активний пошук шляхів удосконалення 
теоретичних основ і практики професійної підго-
товки молоді, зумовлений новими вимогами до 
компетентності працівників, спричиненим сучас-
ним станом розвитку цивілізації, актуалізує про-

блему глибокого й усебічного вивчення досвіду 
відбору, змісту, організаційних форм і методів 
цієї роботи в середовищі української діаспори, 
передовсім західної, яка була й залишається 
невід’ємним складником історії українського 
народу. 
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На всіх етапах еволюції української діаспори 
провідними чинниками освітньої та педагогічно-
професійної зорієнтованості закордонних україн-
ців були освітня політика держав нового громадян-
ства та їхні освітньо-виховні традиції й пріоритети, 
прагнення до «безболісного» входження дітей і 
молоді в чинне соціально-економічне, політичне й 
культурне середовище, водночас потреба форму-
вання української еліти, збереження національної 
ідентичності поколінь українців, народжених поза 
межами України, віра в можливість бути корис-
ними для майбутньої незалежної української дер-
жави та підготовка до цієї місії.

Так як питання історіографії професійної під-
готовки української молоді першої хвилі еміграції 
як передумови формування української діаспори є 
вкрай важливим аспектом дослідження її досвіду 
та відгуком на перелічені вище стратегічні напрями 
сучасності, його актуальність є безсумнівною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальна характеристика розвитку освіти в діа-
спорі представлена в працях М. Євтуха, В. Кач-
кана, П. Кононенка, Т. Усатенка, Г. Філіпчука. Про-
блемам становлення й розвитку національної 
школи в державах масового осідку українців-емі-
грантів присвячені докторські дисертації В. Кеміня, 
С. Пономаревського, С. Романюк, І. Руснака; кан-
дидатські – Т. Бублик, Д. Бурім, О. Вагіної, С. Від-
нянського, Ю. Заячук, А. Онкович та ін. Важливий 
інформаційний матеріал, дотичний до теми дослі-
дження, містять науково-довідкові та енциклопе-
дичні видання кінця ХХ – початку ХХІ ст., авторами 
чи упорядниками яких є Т. Боряк, І. Винниченко, 
О. Вішка, В. Воронін, С. Дроздовський, В. Євтух, 
Ф. Заставний, С. Лазебник, Б. Лановик, В. Лозиць-
кий, О. Малиновська, А. Попок, В. Просалова, 
М. Савка, Г. Саган, Р. Симоненко, В. Трощинський, 
А. Шевченко, А. Шлепаков та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Утім якщо провідні тенден-
ції у становленні та розвитку системи професійної 
освіти в Україні, концептуальні засади її розбу-
дови й реформування в умовах української неза-
лежності уже представлені у фундаментальному 
науково-педагогічному доробку (праці І. Воло-
щука, С. Гончаренка, О. Дубасенюк, В. Кременя, 
Л. Лук’янової, О. Матвієнко, Н. Ничкало, В. Олій-
ника, Ю. Пелеха, В. Радкевич, О. Щербак та ін.), 
то комплексний аналіз історіографії організаційно-
теоретичних основ і практики професійної підго-
товки молоді першої хвилі української еміграції не 
здійснений.

Зважаючи на багатоплановість досліджува-
ної проблеми й обмеженість у часі, мету статті 
означуємо як з’ясування сутності сукупності 
досліджень, наукової літератури, присвячених 
першій хвилі української еміграції, що аналізуємо 
за кількома параметрами: за усталеною хроно-

логією (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.), за 
територіальними межами, за ступенем розкриття 
в джерелах «материкової» України й українського 
зарубіжжя.

Виклад основного матеріалу. Початки інфор-
мування «старого краю» про причини й обста-
вини масового виїзду, умови життя й адаптації 
українців у чужому багатоетнічному середовищі 
та перші спроби їхньої культурно-освітньої діяль-
ності пов’язуємо з кінцем ХІХ ст. і співвідносимо 
передовсім з американським континентом. Вони 
представлені публікаціями (дописи, «звістки», 
«письма», передруки з перших українських газет 
у США) у тодішній пресі східної та західної час-
тин України (як київська «Рада», львівські «Діло», 
«Літературно-науковий вісник», «Народ», «Рус-
лан», чернівецька «Буковина» тощо), що вияви-
лася найбільш поширеним і популярним масовим 
джерелом інформації до появи окремих аналітич-
них оглядів і наукових розвідок, зокрема й із теми 
дослідження. 

Матеріали періодичних видань перших десяти-
літь ХХ ст., дотичні до об’єкта і предмета наукового 
дослідження, можна умовно поділити на декілька 
груп:

а) культурно-освітні пріоритети іммігрантів-
українців;

б) проблеми початкового й середнього шкіль-
ництва як основи загальноосвітньої та майбутньої 
фахової підготовки української молоді; 

в) організація та зміст діяльності українських 
закладів із фахового вишколу молоді;

г) популяризація досягнень українських «про-
фесіоналістів», передовсім студентів і випускників 
закладів вищої освіти.

Авторами цих матеріалів були, як правило, 
перші представники української релігійної і світ-
ської інтелігенції в державах Північної та Південної 
Америки. Зокрема, у США ним став І. Волянський: 
упродовж 1884–1889 рр. газета «Діло» в рубриках 
«Новинки» й «Дописи» вмістила 4 повідомлення 
про особливості його виїзду до цієї країни для 
«душпастирської» праці; 17 – про зміст «священи-
чої» та громадсько-культурної діяльності в серед-
овищі американських українців і 5 авторських 
публікацій, серед яких – витяг із листа до редакції 
про запланування відкриття в місцевості Шенан-
доа (Пенсільванія) друкарні та першої української 
елементарної школи [15, с. 3].

Священик Львівської єпархії Н. Дмитрів, ске-
рований для організації релігійного життя україн-
ців спочатку в США, а в 1897 р. – у Канаді, у лис-
тах і дописах до «Діла» представив галицьким 
читачам стан українських громад у другій поло-
вині 1890-х рр. (більше ніж 15 публікацій), а також 
одним із перших узагальнив «здобутки русинів» 
на «поли церковнім», почасти культурно-освіт-
ньому, за 15 років їхнього перебування в Пів-
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нічній Америці (від 1884 до 1899 рр.) [13, с. 1–2; 
20, т. 3, с. 348–349].

Один із перших українських священиків у бра-
зильській Парані С. Кизима інформував у «Ділі» 
про релігійне й культурно-освітнє життя україн-
ців у Бразилії [16, с. 1–2], а в 1901 р. ця ж газета 
опублікувала відомості про заснування його захо-
дами народної школи з українською та польською 
мовами навчання в Прудентополісі [17, с. 3].

Наприкінці ХІХ ст. в «Ділі» з’явилися дев’ять 
публікацій галицького громадського діяча й еконо-
міста Л. Рожанського (псевд. і крипт. Любомир Гна-
тович, Суходольський, Л. Гн. Р-скій та ін.), у яких, 
крім проблем виїзду галичан до Бразилії [9; 21], 
він наголошував на необхідності направити туди 
українських священиків і вчителів, одним із пер-
ших актуалізував проблему освіти українців-емі-
грантів на зборах товариства «Просвіта» у Львові 
[8, с. 1–210, с. 2–3].

У 1890-х рр. редакція «Діла» публікує листи 
представника нечисленної світської української 
інтелігенції у США, свого «платного» кореспон-
дента В. Сіменовича, який прибув на американ-
ський континент зі Східної Галичини в 1887 р. й 
того ж року очолив редакцію заснованого І. Волян-
ським першого українського тижневика «Аме-
рика». Закінчивши медичні студії в Чикаго (1892 р.) 
і доповнивши їх у Парижі, він став одним із про-
відних українських громадсько-культурних діячів у 
США. Крім відомостей про «відносини Русинів» у 
цій країні, В. Сіменович інформував земляків-гали-
чан про початки «організованого руху» в серед-
овищі українців-іммігрантів [27, с. 2; 28, с. 1–2].

Тенденцію зростання уваги «Діла» до проблем 
українських переселенців засвідчують публікації 
початку ХХ ст. Поряд із традиційними редакцій-
ними рубриками («Вісті з Америки», «Новинки», 
«Дописи»), спробами більш глибокого аналізу 
позитивних і негативних «вислідів» еміграції, 
узагальнень її кількісних показників на сторінках 
газети побачили світ авторські публікації як уже 
згадуваних представників української іммігра-
ції (Н. Дмитрів, В. Сіменович), так і нових пере-
селенців, а також західноукраїнських релігій-
них і культурно-освітніх діячів (О. Волянського, 
Г. Грушки, С. Думи, І. Констанкевича). У них (хоч 
здебільшого епізодично) представлені проблеми 
не лише загальної освіти, а й професійної підго-
товки молоді.

З появою українських періодичних видань на 
американському континенті проблеми переселен-
ців, їхні нагальні потреби найвиразніше окреслює 
одна з найстаріших українських газет у діаспорі 
«Свобода» (США, із 1893 р.), яка аж до виникнення 
рідномовної преси в інших державах Північної й 
Південної Америки обслуговувала інтереси укра-
їнців-іммігрантів і в цих країнах. За твердженням 
визначного громадсько-політичного діяча Західної 

України, представника уряду ЗУНР у США й редак-
тора багатьох видань у діаспорі Л. Мишуги, «Сво-
бода» постала «з любови до рідної мови, віри й 
традиції, з прив’язання українського іміґранта до 
своєї бідної землі», залишаючись упродовж ХХ ст. 
«учителем і провідником» американських україн-
ців [31, с. 6–7].

Окреслюючи змістові «напрямні» публікацій 
«Свободи», педагог і громадсько-культурний діяч 
у Галичині, її багаторічний співробітник, а зго-
дом політичний емігрант Л. Ясінчук зазначав, що 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вона змальо-
вувала «яркі картини імігрантського лихоліття, 
незбагнутого туску (туги, суму – О. Дж.), початко-
вих злиднів…», водночас «заторкувала» справи, 
які «ворушать серце й мозок кожного українця – 
мова, організація, школа, правопис, наука … великі 
люди …» [33, с. 62].

Визначивши головним завданням просвіту 
українців-іммігрантів як підстав їхнього цивіліза-
ційного поступу й зростання добробуту («Браття 
Русини!» [3, с. 1]) й обравши на межі ХІХ–ХХ ст. 
вихідними постулатами гасла «Від виховання 
молодого покоління залежить доля народу»; 
«Треба посилати дітей до англійських шкіл, але, 
крім того, закладати школи української мови»; 
«Американські українці мусять витворити інте-
лігенцію з-поміж себе», «Свобода» в численних 
публікаціях привертала увагу українського загалу 
до питань про важливість освіти рідною мовою, 
відкриття українських шкіл і читалень у США; про 
участь у цій справі українських священиків, учи-
телів та українських родин, закликаючи останніх 
учити дітей розмовляти рідною мовою, «запа-
лити вогонь любови» до рідної землі, готовності 
до боротьби за її волю [14, с. 2; 22; 23]. Крім того, 
газета активно популяризувала ухвали перших 
з’їздів українських священиків (1899, 1901 рр.), 
матеріали народних віч (1900, 1905 рр.), особливо 
просвітного віча 1909 р. у Філадельфії, які стосу-
валися розвитку українських шкіл і позашкільних 
інституцій (елементарні для дітей молодшого 
шкільного віку, вечірні для дорослих, курси аналь-
фабетів, фахові курси, бурси, читальні, просвітні 
товариства), обґрунтовували необхідність підви-
щення кваліфікації та консолідації учительських 
«сил» [6, с. 1; 26, с. 330–332].

Проте найбільш яскраво загальноосвітній і про-
фесійно-педагогічний континуум публікацій преси 
українського зарубіжжя початкового періоду заоке-
анської еміграції простежується в матеріалах тиж-
невика «Український голос» (Канада, з 1910 р.).

Уже в його першому номері міститься своє-
рідний дороговказ для українців у Канаді початку 
ХХ ст.: поряд із необхідністю продовжити, як і 
раніше, «клопотатись про … матеріальне забез-
печенє» варто «просвічуватись» (виокр. – О. Дж.) 
і … ставати разом до діла…» [7, т. 1, с. 7; 25].
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Здійснений детальний аналіз публікацій «Укра-
їнського голосу» перших десятиліть його функці-
онування дав змогу виявити їх основні змістові 
домінанти, серед яких:

– важливість освіти молодого українського 
покоління як підґрунтя для його успішного «вхо-
дження» в чужоетнічне середовище й осягнення 
гідного місця в полікультурному оточенні;

– спонукання українських родин до забезпе-
чення обов’язкових державних англомовних сту-
дій дітей і молоді та навчання в українських закла-
дах освіти;

– інформування читачів про перші кроки укра-
їнських громад у Канаді на полі елементарної 
шкільної освіти й фахового вишколу молоді;

– «конечність» вищої освіти як умови опану-
вання «ліпших професій, фахів, ремесел» [1, с. 4];

– підготовка й підвищення кваліфікації україн-
ських учителів;

– потреба освіти й патріотичного виховання 
дівчат – майбутніх українських матерів;

– успіхи перших українців-студентів фахових 
шкіл та університетів Канади;

– діяльність перших українських молодіжних 
та учительських організацій у цій державі тощо.

Варто зазначити, що саме на сторінках «Сво-
боди» й канадського «Українського голосу» вже 
перед Першою світовою війною зустрічаються такі 
дефініції, як «українські професіоналісти», «укра-
їнські фахівці».

Центрально-західноєвропейський контекст 
аналізованої наукової проблеми кінця першої 
хвилі української еміграції започатковують мате-
ріали українських періодичних видань, передов-
сім календарів товариства «Просвіта» у Львові за 
1915–1918 рр. й ілюстрованого місячника «Літопис 
Червоної Калини» (Львів, 1925–1939 рр.). Показо-
вими в контексті теми наукового пошуку є статті 
на їх сторінках визначних громадсько-політич-
них та освітніх діячів Західної України: С. Барана 
[2, с. 164–175], Н. Даниша [12, с. 265–274], С. Годо-
ваного [11, с. 11–14; 18–19], Й. Іванця [18, с. 6–8, 
15–18], В. Пастущина [13–16; 16–19; 24, с. 9–11], 
І. Чепиги [29, с. 178–184; 30, с. 184–191], які роз-
кривають особливості культурно-освітнього життя 
українських виселенців на австрійських, польських 
і чеських теренах у роки Першої світової війни. 
Оперті на реальних фактах і даних, ілюстровані 
документальними фотографіями й матеріалами, 
вони в сукупності становлять багатий джерельний 
масив дослідження.

На початок ХХ ст. припадають спроби узагаль-
нення відомостей про західну, насамперед заоке-
анську українську еміграцію, і про її громадсько-
культурну й освітню діяльність в окремих працях. 
Першим серед представників материкової України, 
хто взявся «основніше досліджувати українську 
імміґрацію» [4, с. 5; 26, с. 456], був Ю. Бачинський. 

Його праця «Українська іміґрація в З’єднаних дер-
жавах Америки» є найповнішим джерелом і для 
характеристики культурно-освітнього життя укра-
їнських переселенців у США наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст.

Уперше в українській літературі такого змісту 
в ній виокремлено підрозділ «Школи», у якому 
увиразнено потребу українських парафіяльних 
шкіл у США, простежено розвиток їх мережі у 
1893–1904 рр., почасти схарактеризовано зміст 
навчання, його дидактично-методичне забезпе-
чення, розкрито діяльність освіченої частини іммі-
грації в галузі освіти дітей і молоді та просвіти – 
серед дорослих.

На підставі викладеного погоджуємося з висно-
вком українського історика у США Л. Винара 
про значення праці Ю. Бачинського, зробленим 
у 1971 р.: попри вузьку джерельну базу, її автор 
«дав нам першу історію й соціологічну студію укра-
їнської іміґрації … описав багатовимірне життя 
української громади в Америці в її ранніх роках 
побуту» [4, с. 12, 16].

Якщо праця Ю. Бачинського базувалася зде-
більшого на матеріалах офіційної статистики й 
преси США кінця ХІХ – початку ХХ ст. та влас-
них спостереженнях, то З. Кузеля в основу своєї 
наукової хроніки «Причинки до студій над нашою 
еміґрацією», уміщеної в Записках НТШ у Львові 
в 1911–1912 рр. (Т. 101 (CL), с. 144–158; Т. 105 
(CV), с. 175–204, Т. 107 (СVІІ), с. 129–163), поклав 
наукові студії тодішніх зарубіжних, передовсім 
німецьких і польських, дослідників історії світо-
вої еміграції загалом і Австро-Угорської імперії 
зокрема: Л. Кaро (L. Caro), Й. Конрада (J. Conrad), 
Р. Пфліґля (R. Pfligl), К. Ріттера (K. Ritter), Л. Сар-
торінса (A. Sartorins), Е. Шульца (E. Shultze) та ін. 
Базуючись на вміщених у них даних, З. Кузеля не 
тільки показав рух «австро-угорської» української 
еміграції до держав Північної й Південної Аме-
рики у 1900–1909 рр., а й подав відомості про її 
структуру та регіональні особливості порівняно 
з іншими народами Австро-Угорської імперії, 
уперше в українській науковій думці вмістив ста-
тистику грамотності українських переселенців, 
еволюцію роду їхніх занять у місцях нового осідку 
(Т. СV, с. 149; Т. СVІІ, с. 147).

У 1916 р. у Відні вийшла друком праця О. Кири-
ленка «Українці в Америці», метою якої автор 
визначив інформування «широких кругів читачів 
старого краю … про долю … наших земляків на … 
їх прибраній вітчині», «… про життє й побут, сучас-
ність і будучність заморських Українців…» [19, с. 3]. 
Поряд із оглядом обставин життя, особливостями 
й умовами праці перших українців-іммігрантів 
у США й Канаді автор аналізує початки куль-
турно-освітньої праці, складниками якої визначає 
шкільництво, видавничий і пресовий («часопис-
ний») рухи, діяльність «запомогових» товариств, 
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читалень, братств тощо. Як і Ю. Бачинський та 
З. Кузеля, головним об’єднуючим чинником укра-
їнської імміграції він уважає церкву [19, с. 13]. 

Одним із перших О. Кириленко фіксує специ-
фіку професії вчителя в Канаді як «переходової»: 
«… ледви котрий учитель учителює довше ніж 
чотири, п’ять літ, доки не вмотаєть ся в якийсь 
інтерес», через що відчувається брак освічених і 
«добре вишколених» педагогів [19, с. 21].

Чи не найважливішою умовою підвищення 
ефективності культурно-освітнього життя україн-
ців-іммігрантів уже перед першою світовою війною 
автор аналізованої праці визначив необхідність 
заснування «всеобіймаючих культурних, політич-
них і економічних орґанізацій і товариств», метою 
яких було б «загальне порозумінє, залученє сил 
до спільної праці й поставлення дороговказу на 
будучність у культурній, політичній і економічній 
роботі серед наших земляків у Північній Америці» 
[19, с. 30–32].

Для дослідження важливими є також думки 
про необхідність протидії впливам чужої «вищої 
культури, окруження … школи» саме серед молоді 
15–20 років, яка виявляє найбільший нахил 
«цурати ся власного народу й зачисляти себе 
до другого … що переважає чисельно й панує» 
[19, с. 34–35].

Проте загалом аналізована праця, що не опи-
рається на джерельну базу, відповідає своїй меті 
як інформаційно-популярна студія. У ній, анало-
гічно до інших окремих праць і публікацій у періо-
дичних виданнях перших десятиліть ХХ ст., поста-
новка проблеми професійної підготовки молоді є 
схематичною, без визначення конкретних шляхів і 
способів її розв’язання.

Висновки. Підсумовуючи аналіз джерельної 
бази професійної підготовки молоді першої хвилі 
української еміграції, зауважимо, що її історіогра-
фію формують теоретико-методологічні напра-
цювання в галузі освіти вітчизняних і зарубіжних 
науковців, фундаментальні розвідки української 
діаспори, творча спадщина освітніх діячів і педаго-
гів – репрезентантів західної української діаспори 
ХХ ст., статті в науково-довідкових та енциклопе-
дичних виданнях, зарубіжна мемуаристика. 

З’ясування їх сутності дає змогу констатувати, 
що питання про професійну підготовку молоді в 
рамках першої хвилі масової української еміграції 
розглядалися в контексті соціально-економічних 
потреб і загальнокультурних процесів у серед-
овищі українців-емігрантів та обмежувалися зде-
більшого їх порушенням на сторінках рідномовних 
періодичних видань Західної України та Північної 
Америки, почасти в окремих працях видатних 
представників українства кінця ХІХ – першої поло-
вин ХХ ст.

Перспективним уважаємо аналіз джерельної 
бази в межах наступних «хвиль» масового пере-

селення українців до держав Заходу, що дасть 
змогу виокремити найяскравіші зразки інформа-
ції, дотичної до об’єкта і предмета дослідження, 
від невідомих публікацій у періодичних виданнях 
України й української діаспори, спогадової літера-
тури й епістолярію до фундаментальних наукових 
досліджень історичного, соціологічного, культуро-
логічного змісту й діаспорної архівістики. 
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