
Хроніка наукового життя 409

Таким чином, проведення вищезгаданого наукового форуму засвідчило
про актуальність проблеми культурно-історичної спадщини Польщі та Ук-
раїни як чинника розвитку полікультурної освіти у сучасному світі.

Примітки:
1. Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку по-

лікультурної освіти : зб. наук. праць / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовиць-
кого, Світлани Сисоєвої. – Хмельницький : ПП Заколодний М. І., 2011. – C.15-16.

Резюме
В публикации подана информация об Международной научно-прак-

тической конференции “Культурно-историческое наследие Польши и Ук-
раины в контексте развития поликультурного образования”.

Одержано 5 травня 2011 року
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Ю.В.Телячий, І.М.Шоробура

Подільська еміграція в контексті європейської
та світової культури (міжнародна науково-практична

конференція, м.Хмельницький, 17–18 березня 2011 р.)

Подільська еміграція – фундаментальне, унікальне явище в історії як
України, так і держав Європи, світу. Впродовж сотень років вихідці з По-
ділля, здебільшого, з територій сучасних Хмельницької, Вінницької, Тер-
нопільської областей, змушені в силу різнобічних обставин залишити Бать-
ківщину, зробили неоціненний та, на жаль, невивчений внесок у соціально-
економічний, культурно-освітній розвиток тих країн, де вони опинилися чи
за власним вибором, чи за непередбачуваними обставинами.

Будучи за кордоном, багато з них не поривали зв’язків із Україною, з
рідним краєм, але чимало з подолян-емігрантів, у силу об’єктивних об-
ставин,втрачали таку можливість. Як наслідок – їхні імена, життя і діяль-
ність відходили в забуття на довгі роки. І лише завдяки дослідникам –
ентузіастам (як вітчизняним так і зарубіжним) відбувається справедливе
їхнє повернення в Україну.
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Враховуючи вищезазначене, члени Хмельницької міської організації
Національної спілки краєзнавців України виступили з ініціативою перед
керівництвом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії про про-
ведення на базі цього вищого навчального закладу міжнародної науково-
практичної конференції, яка б вперше в історії українського та поділь-
ського краєзнавства розглянула внесок подолян-емігрантів у європейську
та світову культуру. Варто значити, що дана пропозиція отримала всебічне
схвалення ректорату і була включена до плану роботи академії на 2011 р.

Організаторами наукового форуму, що пройшов 17–18 березня 2011 р.
в стінах академії, виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України, Хмельницька обласна наукова державна адміністрація, Хмель-
ницька обласна рада, Управління освіти і науки ХОДА, Українське істо-
ричне товариство (США), установа освіти “Білоруський державний пе-
дагогічний університет ім. М.Танка” (Республіка Білорусь), Центр дослід-
ження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’я-
нець-Подільському національному університету ім. Івана Огієнка, Хмель-
ницьке міське товариство української мови “Просвіта” ім. Тараса Шев-
ченка.

Всього на участь у роботі конференції подали заявки 86 дослідників,
з них: 21– доктор наук, професор (в т.ч.: 14 – докторів історичних наук, 5
– докторів педагогічних наук, 1 – доктор філологічних наук, 1 – доктор
психологічних наук); 30 – кандидати наук, доценти (в т.ч.: 12 – кандидати
історичних наук; 9 – кандидати педагогічних наук; 4 – кандидати філо-
софських наук; 3 – кандидати філологічних наук; 1 – кандидат географіч-
них наук; 1 – сільськогосподарських наук).

У регіональному чиннику учасники представляли: США – 2 особи;
Республіку Білорусь – 1 особа; м.Київ – 5 осіб; м.Хмельницький – 54 осо-
би; м.Вінницю та область – 8 осіб; м.Тернопіль – 2 особи; м.Кам’янець-
Подільський – 7 осіб, міста Львів, Рівне, Чернівці, Івано-Франківськ та
Запоріжжя – по одному представнику.

Упродовж роботи форуму було заслухано 80 доповідей і повідомлень
(з них: 14 – на пленарному засіданні та 66 – на трьох секційних засіданнях).

З привітанням до учасників конференції звернулися В.С.Ядуха, голова
Хмельницької обласної державної адміністрації, М.В.Дерикот, голова
Хмельницької обласної ради, В.І.Очеретянко, начальник управління освіти
і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, митрополит
Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній, І.М.Шоробура, ректор
академії.
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Змістовністю характеризувалися виступи доповідачів на пленарному та
трьох секційних засіданнях, де порушувалися різнобічні аспекти з ми-
нулого та сучасного подільської еміграції в контексті історії переселен-
ського руху подолян, формування й функціонування подільських діаспор-
них груп, етнокультурних процесів у середовищі подільської еміграції,
формування й функціонування подільських діаспорних груп, етнокуль-
турних процесів у середовищі подільської еміграції, її культурно-освітньої
спадщини, а також популяризації маловідомих сторінок життя й діяльності
видатних постатей подолян-емігрантів у різних країнах Європи, світу.

Підсумовуючи роботу форуму, його учасники прийняли рішення на-
ступного змісту:

1.  Визнати порушену проблему такою, що носить актуальний характер
та пропонувати проведення даної конференції регулярно терміном через
два роки в другій половині березня місяця на базі Хмельницької гумані-
тарно-педагогічної академії.

2.  Розширити напрямки роботи конференції, включивши до них про-
блеми релігійного життя, міжетнічних відносин.

3.  Рекомендувати активізацію рекламної кампанії даного наукового
форуму для закладів культури, мистецтва, культурно-освітніх установ як
в Україні так і в середовищі української еміграції за кордоном.

Все вищезазначене засвідчило вдалий вибір теми науково-практичної
конференції, її актуальність та перспективність розробки інтегрованими
зусиллями краєзнавців, науковців-подолян, представників України та ін-
ших світових держав. Можна з впевненістю констатувати, що подільська
еміграція зробила вагомий внесок у скарбницю світової культури, що від-
криває орієнтири фундаментальних монографічних, дисертаційних дослід-
жень у даному напрямі.
Одержано 5 травня 2011 року


