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ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ 
 
 

У країнська академія політичних наук згідно з планом науково-
дослідних робіт з 2006 року розпочинає готувати до друку та 

випускати оригінальні дослідження під загальною назвою “Україна: історія і 
сучасність”. 

Перший випуск даної серії присвячується малодосліджуваній 
проблемі появи німецьких поселенців у різних регіонах сучасної України, їх 
подальшій господарській та культурно-просвітницькій і релігійній 
діяльності. 

З метою входження в проблематику читачам пропонуються на 
перших сторінках видання загальнотеоретичні та практичні значення 
висвітлення етнополітичних проблем в Україні. Тут же міститься стаття 
під назвою “Німецькі поселенці – “біла пляма” в історії України”. 

Далі після ґрунтовної публікації відомого українського історика, 
професора В.І. Сергійчика “Етапи переселення німців в Україну” поміщені 
цікаві наукові доробки про перебування давньогерманських племен і готів у 
II-IV століттях на Волині та Північному Причорномор’ї. 

А вже потім друкуються в хронологічному вимірі матеріали про появу 
на послідуючих історичних етапах німецьких колоністів у різних куточках 
сучасної України. Тут надрукована як загальна характеристика матеріальної 
й духовної культури німецьких поселенців, так і конкретні дослідження 
історії появи й подальшої багатоаспектної господарської діяльності, 
культурно-просвітницьких і релігійних традицій німців на Галичині і 
Волині, Прикарпатті і Лівобережній Україні, у Придніпровських та 
Причорноморських степах і в інших регіонах. 

У книзі знайшли відображення пережиті лихоліття німецьким етносом 
в період сталінського тоталітарного режиму і голодоморів, а також масового 
депортування радянських німців у так звані спецпоселенські пункти. 

Разом з тим цікавими в науковому та політичному сенсі є 
дослідження, присвячені внеску представників німецької національності 
в економічні й духовні надбання України. Звертається увага і на 
розкриття сучасних проблем, пов’язаних із збереженням традицій, які 
декілька століть тому започаткувались першими німецькими 
поселенцями та примножувались їх нащадками. 

В основу даного оригінального видання покладені напрацювання 
професійних істориків, політологів, інших представників суспільно-
політичних наук, краєзнавців, які ще в 90-х роках ХХ століття відгукнулися 
на ініціативу науково-дослідного центру Українсько-німецького фонду 
підготувати до друку книгу під назвою “Духовне життя та побут німців в 
Україні (XII-XX ст.)”. Цю ідею тоді схвалив і підтримав тодішній Віце-
прем’єр-міністр України, академік, директор Інституту політичних і 
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етнонаціональних досліджень НАН України, доктор історичних наук, 
професор І.Ф. Курас. Навіть після того, як у другій половині 90-х років, за 
урядовим рішенням, був ліквідований Українсько-німецький фонд, 
академік І.Ф. Курас постійно радив авторові цих рядків продовжувати 
збирати узагальнення про німецьких поселенців, щоб у подальшому їх 
опублікувати. Бо ж справді розпочався збір цікавих наукових матеріалів та 
спогадів, які почали надсилатися як вченими, так і представниками 
різнопланових історичних та інших суспільно-політичних громадських 
організацій, насамперед, активістами товариства німців України 
“Відергебурт” (“Відродження”), членами євангелістсько-лютеранських 
громад в Україні, працівниками кабінету німецької культури НАН України, 
представниками товариства “Просвіта” імені Тараса Шев-ченка та іншими 
зацікавленими особами. 

На жаль, коли робота майже була підготовлена до друку, академіка 
НАН України, народного депутата І.Ф. Кураса не стало. Але його ідею 
підтримав інший народний депутат України, член комітету Верховної 
Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин, кандидат педагогічних наук, доцент А.І. Кіссе. Він разом із 
президентом Української академії політичних наук, член-кореспондентом 
НАН України, доктором філософських наук, професором, головним 
науковим співробітником Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень НАН України М.І. Михальченком зініціювали створення 
редакційної колегії, щоб розпочати підготовку даної книги, яка б стала 
першим випуском серії “Україна: історія і сучасність”. 

Ідея про доцільність випуску такої книги знайшла схвалення у 
керівництва Миколаївського державного гуманітарного університету 
імені Петра Могили (ректор – доктор технічних наук, професор Л.П. 
Клименко, проректор з наукової роботи – доктор педагогічних наук, 
професор О.П. Мещанінов). На завершальному етапі підготовки до друку 
активність виявили представники Миколаївського центру політичних 
досліджень, члени кафедр історії і міжнародних відносин, політичних 
наук та державного управління, представники видавництва МДГУ ім. 
Петра Могили. 

Варто зазначити, що до книги увійшли не тільки оригінальні 
рукописні матеріали та спогади, а й деякі раніше опубліковані свідчення, 
які поміщені за згодою авторів. 

Виходячи з того, що Українська академія політичних наук разом із 
зацікавленими академічними та університетськими закладами планує 
подальшу підготовку публікацій в серії “Україна: історія і сучасність”, то 
редак-ційна колегія просить надсилати свої побажання на адресу 
видавництва МДГУ ім. Петра Могили, яка вказана у вихідних даних цього 
видання. 

 


