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10мільйонну діаспору в Росії. Передусім, тре
ба, щоб за допомогою системи дистанційної ос
віти з мови, літератури, культури у мережі Інтер
нет були створені цілі програми з українознав
ства, зокрема, мови, культури, які були б дос
тупними як для кожного українця в діаспорі, так
і для російськомовного українця, оскільки
більшість українців у Російській Федерації є ро
сійськомовними. За таких обставин, я вважаю,
що програми, які б навчали українців українсь
кої мови в діаспорі мають бути доступними, ши
роко розповсюджуватися на території Російсь
кої Федерації. Українець має закохатися в неї,
зрозуміти її необхідність і перспективу, її вивчен
ня і впровадження у своє культурное середови
ще, особливо у південносхідних районах Украї
ни та Криму. Безсумнівно, це потрібна програ
ма і їй необхідна державна підтримка. Тому я
вважаю, що Конгрес правильно звернувся до
Президента Ющенка з метою надати україноз
навству державного статусу і зробити все мож
ливе, щоб воно швидко поширювалося доступ
ними пересічному громадянину програмами по
всій території України і ближньому зарубіжжі.
Безсумнівно, що сьогодні українознавство, ук
раїнська мова потребує державної підтримки і
копіткого серйозного з’ясування, оскільки украї
нська мова 300 нищилася царськими Емськи
ми, Валуєвськими та іншими указами і цирку
лярами, і це відбилося на свідомості не тільки
українців в Україні, але і в Російській Федерації.
Це розуміють усі, хто проживає у Росії.

Оскільки на широких територіях компактно
проживає велика кількість українців, які потре
бують задоволення своїх не тільки національних,
але й мовних потреб, ми сподіваємось, що кон
грес приведе в дію законодавство України, зок
рема, статтю 10 Конституції, яка передусім пе
ребудує свідомість українських чиновників, ук
раїнських науковців, Академію наук, академічні
інститути, змусить працювати їх вирішення мов
ної проблеми в Україні, щоб кожний українець, з
самого дитинства, мав можливість вивчити ук
раїнську мову. У Канаді, наприклад, жоден по
садовець не може займати будьяку посаду,
якщо він не знає французької і англійської мов.
У Швейцарії ніхто не може зайняти жодної поса
ди, якщо він не знає німецької і французької мов.
Безсумнівно, російську меншину треба розуміти,
однак, українську проблему треба зрозуміти теж.
Приємно, що виступив Міністр освіти, який ска
зав, що необхідно українську мову системно впро
ваджувати у життя. Всі попередні міністри, зокре
ма, під час президенства Леоніда Кучми цією про
блемою абсолютно не переймалися. У них всі пи
тання були вирішені, національна ідея в них не спра
цювала, і вони вважали що мовне питання не потре
бує вирішення на рівні Конституції. Власне, сьо
годнішній Міністр сказав, що проблема є і її треба
розв’язувати. Українську мову треба впроваджува
ти в усі структури суспільства і державні установи.
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На Міжнародному конгресі “Українська мова
вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі” було об
говорено попередні результати анкетування з
мовних питань, яке НДІ українознавства МОН
України проводить із січня 2005 року (див. часо
пис “Українознавство” за 2005 рік). Окремі ста
тистичні дані моніторингу, унаочнені у вигляді
діаграм, наводимо у цій публікації.
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Українська мова в родині
Підсумки опитування за Анкетою для
батьків на 1 жовтня 2005 року:
кількість опитаних – 1242;
регіони України – усі;
!$

України – 1084
інших країн – 158
чоловіча – 244
жіноча – 998
1830 років – 100
3040 років – 621
4050 років – 434
за 50 років – 87
середня – 490
незакінчена
вища – 21
вища – 731
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Студентство і українська мова
Підсумки моніторингу за Анкетою для сту
дентів на 1 жовтня 2005 року:
кількість опитаних – 2556;
регіони України – усі;
громадянство – громадяни України;
вік: 18 – 30 років
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Якою мовою спілкується Ваша дитина
з ровесниками у позанавчальний час,
в ігровій діяльності?
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Чи задовольняє Вас якість отриманої
українськомовної освіти?
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îñâ³òîþ; 3  ãðîìàäÿíè ³íøèõ êðà¿í

Чи відводять належну роль вихованню у дітей
українознавчих поглядів та україномовних
смаків викладачі й вихователі?
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Чи змінилося, на Вашу думку, ставлення
до української мови у студентства протягом
останніх 3-5 років?
5%

ïðàö³âíèêè êóëüòóðè

80%

3%

äîêîð³ííî ïîë³ïøèëîñÿ

15%

14%

º çì³íè íà êðàùå,
àëå íåçíà÷í³

ïåäàãîãè

50%
40%

çàëèøèëîñÿ áåç çì³í

ìåäèêè

30%
20%

ïîã³ðøèëîñÿ

îô³öåðè Çáðîéíèõ ñèë

³íøà â³äïîâ³äü

10%
0%

ö³ëêîì çàäîâîëüíÿº

32%

63%
áåçñóìí³âíî

â³äâîäÿòü, óêðà¿íîçíàâ÷à
³íøà
àëå
â³äïîâ³äü
îñâ³òà
íåäîñòàòíüî ïîòðåáóº
ïîøèðåííÿ

Для піднесення соціального престижу
української мови студенти мали б за потрібне
запровадити такі заходи

Яким чином Ви б аргументували потребу
вивчення української мови Вашою дитиною?
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Чи потребує, на Вашу думку, українська мова
підтримки на державному рівні у закладах освіти?
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Як би Ви аргументували потребу вивчення
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Мовна поведінка Вашої дитини
за час навчання у школі (садочку)
змінилася таким чином:
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Чи потребує українська мова підтримки
на державному рівні у закладах освіти?
âèìàãàº äåðæàâíèöüêîãî
ï³äõîäó
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Вибір мови впливає на моральний комфорт
у сім’ї, на взаєморозуміння з родичами,
тому природнішою для Вас у родинному
спілкуванні є
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Українська мова в діаспорі
Підсумки опитування за Анкетою для ук
раїнців діаспори на 1 жовтня 2005 року: країни, охоплені моніторингом: Великобританія,
Німеччина, Франція, Польща, Ізраїль, Канада
(штати Квебек, Альберта, Онтаріо), Австралія,
Аргентина, Словаччина, Румунія, Угорщина, Ро
сія (Татарстан, Свердловська обл.), Вірменія,
Грузія, Білорусь, Казахстан, Латвія, Литва, Ес
тонія, Молдова, США (штати Огайо, Каліфорнія,
Індіана, Іллінойс, Оніо, Нью-Йорк, Мериленд,
Нью-Джерсі, Пенсильванія, Вісконсин, Техас,
Вірджинія, Делаварс, Мічиган, Коннектікут, Арізона), Італія, Данія.

Українську мову українці діаспори вважають
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У багатьох країнах в освітній сфері діє принцип
полікультурності. У місті Вашого мешкання
українську мову
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