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ТОВАРИСТВО  “УКРАЇНА-СВІТ” В ДОНЕЦЬКУ 
Володимир Білецький, керівник Донецького відділення Товариства “Україна -Світ”, 
професор Донецького державного технічного університету, доктор технічних наук 

Відома громадська організація “Україна-Світ” опікується справами наших земляків 
у всьому світі, збирає і видає книжки, довідники про українців в Америці і Канаді, 
Австралії і Європі, Росії, Азії, зорганізовує мистецькі зустрічі, концерти, фестивалі 
української культури і ще робить багато справ задля збереження і розвитку 
світового українства. Саме вона є одним з чільних організаторів ІІІ -го Всесвітнього 
форуму українців, який відбудеться 17-21 серпня у дні святкування 10-ї річниці 
незалежності України. Про діяльність Донецького відділення Товариства “Україна -
Світ” розповідає її керівник, професор Донецького державного університету, доктор 
технічних наук Володимир Білецький. 

Донецьке відділення Товариства постало чотири роки тому на базі Донецького 
українського культурологічного центру. Наголошу, що на той час центр, який 
працює з 1994 року, вже мав суттєвий досвід роботи з діаспорою, виконував 
спеціальну програму “Міст”, яка передбачала широкий аспект заходів співпраці із 
західною та східною українською діаспорою. До суттєвих дій центру та його членів 
слід віднести організацію і проведення в 1995 р. разом з УНСоюзом у Філадельфії 
ряду зустрічей в рамках конференції “Досвід українських громадських організацій”, 
організацію з американським товариством “Золотий Хрест” у Лігайтоні 
Американсько-Української Літньої молодіжної школи для обдарованих дітей 
Донбасу, опрацювання архіву відомого письменника, есеїста з Чікаго Івана 
Боднарука і випуск друком разом з ТУМ Чікаго книги цього автора в Україні “Між 
двома світами” (1996), участь у програмі випуску газети “Козацький край” для 
нащадків козаків на Кубані, Подонні та в Україні. Тому ми радо взялися за роботу 
вже під “дахом” Товариства “Україна-Світ”. Що вдалося зробити? 

Донецьке відділення Товариства разом з УКЦентром, НТШ, Краснодарським 
регіональним відділенням Міжнародної академії інформатизації за підтримки 
централі Товариства “Україна-Світ” підготувало і видало в 1998 р. навчальний 
посібник-хрестоматію з української літератури Кубані (укладачі В. Оліфіренко та В. 
Чумаченко). Це по суті перший посібник для шкіл Кубані, Подоння, Приазов’я, де 
вперше системно подається матеріал з української літератури саме Кубані і для 
Кубані. Це перший посібник із запланованої серії “Підручники для  діаспори”. Другий 
готуємо зараз, його робоча назва “Слобожанська хвиля”. В 1999 р. підготували і 
видали друком поетичну збірку шахтарського поета І.Герасименка, який родом з с. 
Біла, що на межі Курської та Білгородської області, оспівує в своїх віршах цей  край, 
його людей, природу. 

Тривалий час в журналі “Схід”, який видає УКЦентр, ми готуємо і друкуємо в 
рубриці “Діаспора” матеріали про життя і діяльність відомих українських політичних 
і культурних діячів за кордоном, надаємо їм слово, знайомлячи донбаський та й 
всеукраїнський читацький загал зі світом діаспори. Так побачили світ статті 
В.Біляїва з Вашіингтона, Храпливої-Щур з Канади, В.Чумаченка з Краснодара, В. 
Білинського зі США, М.Бірюка та В. Іскри з Воронежа, В.Мокрого з Кракова та 
багато ін. Статті фахового рівня, суто ексклюзивні, деякі є певного роду 
відкриттями – як, скажімо, перша публікація спогадів Ерастова – чільного діяча 
українства Кубані на початку століття. Минулого, 2000 р. серію публікацій про 
кубанське українство було видрукувано в журналі “Донбас”. 



Різнопланова робота членів Донецького товариства включає, образно кажучи, 
відкриття України і Донеччини для діаспори і відкриття діаспори та світу для 
донеччан. Використовуючи грантові можливості, члени Донецького відділення та 
УКЦентру здійснили творчі контакти з представниками української діаспори в 
країнах їх проживання (США, Росії, Польщі, Чехії, Канаді, Угорщині та ін.), а також 
приймали в себе гостей зі США, Канади. Слід згадати і фахові лекторії 
мистецтвознавця Валентини Тихої з української літератури на Вороніжчині, 
виставку там же української вишивки і допомогу Санкт-Петербурзькому 
українському Товариству в проведенні шевченківського свята (Валентина 
Рижкова), і широку акцію “Українська книга – українцям Росії”, яку ми правадили 
ряд років і в рамках якої надіслали до східної української діаспори тисячі книг (ця 
акція була розпочата ще Донецьким Товариством української мови і 
продовжувалася УКЦентром). 

Що стосується організаційного аспекту роботи донецького відділення товариства 
“Украна-Світ”, яке й далі працює на базі більш сильної громадської організації – 
Українського культурологічного центру, то ми тісно співпрацюємо з Донецькою 
облдержадміністрацією, зустрічаємо тут розуміння і підтримку. Вважаємо 
правильним шлях конкретних вагомих акцій, проектів, зокрема видавничих. Великі 
перспективи бачаться в підключенні до роботи з діаспорою вузів, спільну 
постановку ряду бізнесових структур в Україні – в туристичній, видавничій та інших 
галузях. Певні надії покладаємо на двосторонню співпрацю з  окремими громадами 
українців за кордоном. Підготували й узгодили таку програму роботи з українською 
громадою Пітсбурга. 

Сьогодні ми ведемо важливу підготовчу роботу до ІІІ Всесвітнього форуму 
українців у Києві. Представляти у столиці Донецьк, Донеччину, та ще й у рік 10-ї 
річниці незалежності нашої держави, і почесно, і відповідально. Але Донецькому 
відділенню Товариства “Україна-Світ” є чим звітувати. Третій рік ми ретельно 
вивчаємо досвід впровадження в навчальний процес шкіл України та Росії 
підготовленого нами посібника з української літератури Кубані “Козак Мамай”, 
маємо ідеї видання цього посібника у варіанті, адаптованому для шкіл України. 
Кандидат педагогічних наук, доцент Донецького національного університету і член 
СПУ Вадим Оліфіренко веде велику роботу по вивченню теорії і досвіду створення 
українського підручника для діаспори. Є цікаві ідеї співпраці Товариства “Україна -
Світ” та Наукового товариства ім. Шевченка. Ряд науковців, членів товариства 
“Україна-Світ” присвятили свою роботу дослідженню закордонного українства. 
Доцент ДНУ, кандидат філологічних наук Віра Просалова підготувала і видала 
оригінальну розвідку про творчість “Празької школи”. Доктор філологічних наук, 
член Товариства Валентина Соболь готує оригінальне дослідження життя і 
творчості видатного українського культурного і церковного діяча Дмитра Туптала, 
який тривалий час жив і творив у Росії. Вже цього року ми видали накладом в 1000 
примірників збірку віршів “Осіння обнова” нашого земляка, члена СПУ Володимира 
Біляїва, який народився і закінчив школу у Донецьку, але живе в США, де став 
знаним журналістом і громадським діячем. 

Отже, свою місію – бути своєрідним мостом між Донеччиною і діаспорою, 
відкривати Донеччину для українського світу і український світ для донеччан – цю 
місію Донецьке відділення товариства “Україна-Світ” виконує. Запрошуємо разом з 
нами поринути в цікавий і динамічний, сповнений енергією, талантом, 
подвижництвом, вірою, добротою, оптимізмом, любов’ю та іншими чеснотами 
великий світ світового українства. Це дозволить нам краще пізнати себе, знайти 
своє місце серед інших народів і культур, свідомо і творчо будувати майбутнє.  

ХХХ 



Довідково: Донецький культурологічний центр, його Регіональна лабораторія 
підручників і посібників і Донецьке відділення товариства “Україна—світ” планують 
у найближчі два роки підготувати і видати навчальні посібники для українського 
шкільництва східної діаспори. 

На першій черзі до видання знаходяться посібники з української літератури 
“Слобожанська хвиля” для Курської, Білгородської та Воронезької областей і 
“Волзька хвиля” для українських дітей Середньої Волги—Самарської, 
Саратовської, Волгоградської областей Російської Федерації і республіки 
Башкортостан. 

Навчальні книжки складатимуться з матеріалів українського літературного життя на 
цих землях, а також з творів видатних українських письменників, які жили чи 
перебували у цих регіонах і відтворили у своїй літературній творчості людей цієї 
землі, дух українства та його культуру й історію.  

Предметом вивчення для українських дітей на уроках літератури рідного краю буде 
усна народна творчість, яка й досі побутує у цих місцях компактного поселення 
українців, а також творчість Й. Горленка, Г. Сковороди, Т .Шевченка, О. 
Афанасьєва-Чужбинського, І. Дикарєва, М. Костомарова, Д. Мордовця, В. 
Єрошенка, Є. Плужника, К. Буревія, Г .Михайличенка і наших сучасних 
письменників як у східній діаспорі, так і в Україні.  

Автори-укладачі посібників враховують ситуацію з рідною мовою, що на сьогодні 
склалася в Російській Федерації (відсутність української середньої і вищої школи) і 
будують посібники на методиці рідної мови як другої, максимально насичуючи 
дидактичний апарат книжок довідковим і перекладним матеріалом. До кожного 
посібника подаються основні правила української граматики. Дидактичний матеріал 
будується на сучасних принципах активізації пізнавальної діяльності та розвитку 
образного і критичного мислення учнів. 

На найближче майбутнє планується підготовка навчальних посібників з української 
літератури для українських школярів Зеленого Клину (Далекий Схід, Уралу , Сірого 
Клину (Казахстан) та Берестейщини. 

 


