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1. Знає головні хвилі іміграції українців до Канади. 

2. Знає чому українці емігрували в кожній хвилі. 

1. Перша велика імміграція складалося 

майже виключно з селян котрі жили в 

Галичині й в Буковині, в сучасній 

Західній Україні. Іван Пилипів і Василь 

Ілиняк, які прибули в 1891 році, 

вважаються першими котрі почали 

хвилю масової української імміграції в 

«вільних земель» Західної Канади. Рік 

після їх прибуття, група їх односельчан 

приїхали в Канаду на постійне місце проживання. Вони поселилися на 

північний схід від Едмонтона. У 1893 році до них приєдналися ще більша 

група, і заснували колонію поблизу Една (пізніше перейменована на Стар). 

Число галичан та буковинців в Канаді постепенно виросло. Ця перша хвиля 

була зупинена лише початком Першої Світової Війни. Будучи в складі Австро-

Угорської імперії (вопог війни) в той час, люди з Галичини і Буковини не 

вважалися "бажаними", і вони вже не були допущені до Канади. 

2. Друга хвиля українських іммігрантів 

приїхали після Першої світової війни. 

Багато з цієї групи, далі в основному з 

Галичини і Буковини, продовжували 

осідати прерій, але також поселилися в 

сільських районах і великих містах 

Квебек, Онтаріо, Британська Колумбія і 

Нова Скошіа. Велика кількість з них 

повинен були спонсоровані до Канади, бо події Першої світової війни 

зруйнували більшу частину Галичини і Буковини і збіднили людей.  
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3. У перших роках після Другої 

світової війни, багато 

західних українців 

перейшли до таборів 

біженців в Європі. Вони 

представляли всі верстви 

суспільства, і сільських і 

міських. Велика кількість з 

них змогли іммігрувати в 

Канаду і відсвіжити 

громади, які були створені 

раніше по всій Канаді. Це була третя велика хвиля українських іммігрантів 

до Канади. 

4. Зі зміцненням радянського блоку європейських держав з 1950-х до 1970-х 

років, кількість українців, які змогли іммігрувати в Канаду значно впало. Але, 

до 1980-их років біженці з Східної Європи, серед них жителі етнічних 

українських районів Польщі та Словаччини почали втікти до таборів 

біженців. Протягом приблизно десятирічний період, значна кількість з них 

переїхала в Канаду і, як і попередні три хвилі масової імміграції, оживляла 

українські громади там. Це стало четверта хвиля української імміграції. 

5. З розвалом СРСР, Україна отримала незалежність в 1991 році. Впродовж 

останніх 25 років, тисячі іммігрантів зі Східної та Західної України приїхали до 

Канади, щоб з'єднатися з рідними, які прибули протягом попередніх хвиль, 

або просто шукати краще майбутнє. Ця п'ята хвиля продовжує підкріпити 

українську громаду в Канаді 
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УКРАЇНСЬКА ІМІГРАЦІЯ ДО КАНАДИ  
(перші три хвилі) 
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3. Зазначіть на карті де українці поселювалися в Канаді. 

Перші іммігранти були з Буковини і з Галичини, які є лісові області. Вони 

знайшли подібні землі в “Aspen Parkland" від Вінніпегу до “Peace River"в 

Альберті. Люди головно поселювалися в містах на сході - Монреалі, Торонті, 

Гамільтоні, Оттаві, Віндзорі, в Судбурах. Сьогодні є більше канадців 

українського походження на сході ніж на заході, але на заході Канади Українці 

є більша пропорція населення і через це більше впливові в канадському житті, 

зокрема культурі. 
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3. Підготовить і переведе гру, яка вимагає знання з перших 3-

ох  точок. 

 
ЗАВДАННЯ 1. Правильно спаруй колону II (як ч. 1 

КОЛОНА І КОЛОНА II 

1.  іммігранти 1-ої хвилі  * а) були в Європі 

2.  канадський уряд б) після ІІ-ої Світової війни 
3. учителі *в) шукали землі 

4. табори біженців г) іммігранти ІІІ-ої хв. громадяни 

5. ІІІ-а хвиля ґ) заохочував іміграцію 

6. Галичина і Буковина д) була із всіх земель України 
7. ІІІ-та хвиля е) найбільший % українців 

8. Австрії є) приїхала з незалежної України 
9. Онтаріо ж) землі з яких приїхала І хвиля 

10.  ІІ-га хвиля з) найбільше число українців 

11.  V-та хвиля е) приїздили з ІІ-ою хвилею 

12.  Альберта є) зупинилась через екон. кризу 

 

ЗАВДАННЯ 2. Приготуй три питання про українців в твоєму 
місті або провінції 

1.  ...........................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................  

 
2. ...................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................  
 
3. ...................................................................................................................  
 

 ....................................................................................................................................  

  

 08/2009 
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5. а) Відвідає музей де представлене життя перших поселенців і 

опише головні проблеми, що з ними зустрілися іммігранти. 

Проблеми 

 В Канаді українці-переселенці зустрілись з багатьома труднощами, які 
мусіли перебороти. Піонери заробляли досить мало грошей та часто 
мусіли собі доробляти. Мужчини та хлопці йшли працювати на чужих 
фармах, на залізниці чи в копальнях. Вони виїжджали весною та 
верталися додому аж восени. 

 Зими були дуже суворі, в літі була спека. 

 Сусіди жили далеко одні від одних а лікарська обслуга була ще дальша. 
Були також мовні перешкоди. 

 Перші українці вибирали наділи землі (гомстеди) в центрально-східній 
Альберті, де було багато лісів. Іммігранти 
хотіли мати на своїй землі ліс, бо в 
Україні він був для них недоступним. Але 
це означало що українці мусіли 
викорчовувати дерева і жити в 
примітивних умовах. 

 Перше житло українських іммігрантів це був викопаний бурдей 
(землянка) де вони жили від кількох місяців до кількох років. Це були 
хати зроблені із колод та із глини чи землі. Десь коло 1915-го року вони 
почали будувати хати більше на канадський стиль. 

Під час Першої світової війни (1914-1918) канадські, англійські, 

американські та французькі армії воювали в Європі проти Австрії. 

Канадський уряд вважав за ворогів українців, що походили з австрійських 

територій і мали австрійські паспорти. Між 1914-1920 роками приблизно 5 

тисяч українських канадців були інтерновані (ув’язнені) в двадцять-

чотирьох таборах по цілій Канаді. Це було перше інтернування в історії 

Канади. 
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5. б) Знає головні характеристики побуту іммігрантів і 

українські назви знаряддя яке вони вживали. 

Громадські установи 

Перші установи які закладали громади іммігрантів були: 

а) Церкви: До Канади приїхали українці католики (з Галичини, 80%) і 

українці православні (20% більшості з Буковини). Спочатку не було 

духовної опіки, але почали відвідувати громади українські священники 

з Америки. В 1898 

побудована перша 

українська католицька 

церква в Една, Альберті   

В 1902 три отці 

Василіяни і чотири 

сестри приїхали до 

громад в Канаді., а в 

1912 р. назначено 

єпископа. В 1918 р. 

Засновано Українську 

Православну Церкву в 

Канаді. Дуже велику увагу 

розбудові української церкви 

в Канаді надав митрополит 

Шептицький, який відвідав 

українців Канади кілька разів 

до Першої Світової Війни 
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б) Читальні і Народні доми: Походження українських народних 

домів було пов’язане з Галичиною та Буковиною. У народних домах 

традиційно відбувалася велика кількість громадських заходів, 

зокрема, зборів, концертів та театральних і танцювальних вистав. 

Народні доми залишалися активними центрами громадського життя 

до початку другої світової війни.   

в) Рідні школи: Подібно до того, що вони знали в Галичині та в 

Буковині, українці в Канаді почали засновувати Рідні Школи при 

церквах, Народних домах і 

Просвітах бже напоматку ХХ 

століття. В сільських 

поселеннях, Рідну школи 

міг би провадити учитель 

місцевої державної 

школи, якщо він був 

українського 

походженняє   

 

г) Бурси: Це були житла 

для студентів, зокрема з 

фармів, які мусіли далеко 

їхати до школи. Бурси 

давали їм можливість 

вчитися в університеті та в 

державних школах по містах 

але вони могли жити далі в 

українському середовищі.  

Подібно до народних домів та читалень, при бурсах також 

зорганізували культурно-освітні програми.  
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ґ) Видавництва і 

друкарні: З самого 

початку, іммігранти хотіли 

тримати зв’зок між собою. 

Це найлегше робилося 

через друковане слово. До 

Першої Світової Війни вже 

існували кілька 

україномовних газет та 

друкарень по Канаді Газета 

Український Голос вже видавали у Вінніпезі в 1910-ому році. 
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Знаряддя 

Піонери деяке знаряддя привезли до Канади з України. Велику 

кількість речей мусіли самі вироблювати - часто із дерева, напр. 

ложки, вили та граблі. Потрібно була виробляти знаряддя яке 

вживали щоб викорчувати ліси, орати землю та садити городину. 

 

Будова хати 
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6. Візьме участь у показі або занятті, яке віддзеркалює 

один аспект життя іммігрантів 

 

7. Напише п'єсу або скеч, що описує життя поселенців і 

переведе на ватрі, в гуртку або в курені. 

 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
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8. Вибере 2 до 4 визначних українців в Канаді і опише їх 

життя (на задній обкладинці). 

 

 

Пилип Коновал  Родився в Росії (1888 -1959). 

Канадський вояк, капрал в 47 му 

БатальйоніПолку Британської Колумбії 

Канадських Експедиційних Сил в часі Першої 

світової війни. За свої геройство на полі бою 

проти німців, отримав Хрест Вікторії, найвищу 

нагороду імперії. 

 

Павло Юзик Родився в Саскачевані (1913 - 1986) 

Канадський історик та професор, викладав в 

університетах Манітоби і Оттави, писав про 

історію українців в Канаді. Назначений до 

Сенату в Канадському Парламенті в 1963, 

активний в політиці багатокультурности, 

знаний як “батько багатокультурности”. 

Рамон Гнатишин  Родився в Саскачевані (1934 - 

2002) Канадський політик, міністр юстиції в 

уряді Браєна Малроні, у 1990-1995 рр. був 24-ий 

генерал-губернатор Канади. В 1992 р. відвідав 

село свого діда в Україні, де його вітали як 

героя. 
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Василь Курилик Родився в Альберті (1927- 1977) 

Один з найславніших канадських художників; 

спеціальні кімнати присвячені його картинам 

знаходяться в ґалеріях Отави і Торонта. Вчився в 

Манітобі і в Коледжі Мистецтва в Торонті. Часто 

малював життя емігрантів до Канади,зокрема 

українців, як також картини з релігійною 

тематикою. Одержав Опіег ої Сапасіа в 1976 р. 

 

Едвард Стельмах Родився в Альберті (1951-    ) 

Підприємець, фармер і політичний діяч. 

Вибраний до провінційного парляменту 

Альберти в 1993, від 1997 був міністром різних 

ділянок, а в 2006 р. став прем’єром провінції 

Альберти. 

 

Іван Сопінка (John Sopinka Q.C.) Родився в 

Саскачевані (1933 - 1997) Професійний 

футболіст. Адвокат і професор права, перший 

українець назначений до Верховного Суду 

Канади  

 

Леонід Молодожанин, псевдо: Лео Мол Родився в Україні (1915 - 2009). 

Приїхав до Канади в 1948. Світової слави 

скульптор - виконав пам’ятники Шевченка в 

Вашінґтоні, Аргентині і в Сант 

Петербурзі. Його скульптури зібрані в Канаді в 

Leo Mol Sculpture Garden у Вінніпегу. Одержав 
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Order of Canada в 1989. 

Рейнел Андрейчук (Raynell Andreychuk) родилася в 

Саскачевані (1944 -  )Адвокат, дипломат і сенатор. 

Назначена до канадського Сенату в 1993, перша жінка 

сенатор з Саскачевану. Голова Комісії людських прав у 

Сенаті. 

 

Галя Кучмій Родилася в Англії (1951-  ). 

Кінематограф і режисер, закінчила студії 

фільму в Йорк університеті, член Атегісап Ріїт 

Ішіііиіе. Спочатку працювала як незалежний 

продюсер, пізніше для National Film Board і 

СВС де готовила різні документальні 

програми в тому 6 одногодинних, 35 

півгодинних програм і велике число коротких журналістичних 

фільмів. Працювала і фільмувала в різних країнах включно з 

Україною, Англією, Німеччиною і багато інших. Одержала різні 

канадські і міжнародні нагороди за свою роботу. 

 

Люба Ґой  Родилася в Німеччині (1945 -) 

Приїхала до Канадив 1951. Актриса і 

комедіант. Закінчила театральну школу в 

Монреалі. В 1973 почала виступати в 

програмі Royal Canadian Air Farce 

спершу на радіо, а в роках 1983-2008 на 

телевізії. Знана за свою дуже вдалу міміку 

славних людей, одержала багато нагород за свою роботу в телевізії. 

 

 

 08/2009 
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9. Відвідає осередок де живуть українці. Назве і опише 

дві інституції цього осередку. 

Назва осередку ................................................................................................  

Інституція 1  .....................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 
 
Інституція 2  .....................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 
 

1. Знає головні хвилі іміграції українців до Канади. 

2. Знає чому українці емігрували в кожній хвилі. 

3. Зазначить на карті де українці поселювалися в Канаді. 

4. Підготовить і переведе гру, яка вимагає знання покрите в 
перших 3-ох точках. 

5. А) Відвідає музей де представлене життя перших поселенців 
і опише головні проблеми що з ними зустрілися іммігранти. 

Б) Знає головні характеристики побуту іммігрантів і назве 
українські назви знаряддя якого вони вживали. 

6. Візьме участь у показі або занятті, яке віддзеркалює один 
аспект життя іммігрантів. 

7. Напише п’єсу або скеч, що описує життя поселенців і 
переведе на ватрі, в гуртку або в курені. 

8. Вибере 2 до 4 визначних українців в Канаді і опише їх життя. 

9. Відвідає осередок де живуть українці. Назве і опише дві 
інституції цього осередку. 
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