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Від редакції
Рік 2022 особливий. Назавжди вже увійде в історію, як рік у якому почалася війна – повномаштабне збройне вторгнення 
Росії на Україну. Незалежну європейську державу. Це продовження восьмирічной війни, яка почалася майже 400 років 
тому назад ... .
Україну не знищити! Україну не зламати!
Україна перможе. І переможе розгромно. Не може бо знову опинитись в лещатах неволі «русского мира». І не може теж 
залишити цю війну нащадкам і дітям – своїм майбутнім поколінням. Вони мають вже повноцінно жити у мирній і соборній, 
насправді незалежній Україні!
Але рік 2022 особливий теж тому, що назначений спогадами з нашої (українців у Польщі) нелегкої історії. Це ж 75 роковини 
акції «Вісла» - спроби знищення українства у Польщі. І всього, що ця виселенська, насильницька акція принесла нам: страх, 
відчуження, сльози і страждання. Не змогла однак нас знищити. Правда – понівечила міцно. Але не знищила.
І ще одна подія, по яку вже (чомусь) нагадуємо дуже рідко. 70 років тому, у далекому 1952 році відновлено у тодішній 
Польщі навчання української мови. Щоб добре розуміти – ніякий жест доброї волі польських комуністів, ані теж прагнення 
забезпечити своїм же громадянам їхніх основних і незбувальних прав. Кінець сорокових і початок п’ятдесятих років 
XX століття у Польщі, це між іншими спроби українців повернути «до себе». На рідні землі. Маштаб тих спроб влада 
замовчувала, але це були ніяк не поодинокі випадки. Люди писали петиції, заяви, або не зважаючи на ніщо – просто їхали 
назад. Це треба було владі зупинити. Тому теж вжито «стабілізаційних» заходів, одним з яких було рішення політбюро 
Польської об’єднаної робітничої партії (PZPR) надати українцям часткові права – іншими словами – просто закріпити їх 
проживання на нових місях поселення. 
70 років це багато. Одне життя.
Що з нами сталося, як ми використали цей час. Чого добилися, що втратили? Як оцінити пройдений шлях, де було багато 
досягнень, але й багато невдач. Скажете – так як у житті. 
Я переживаю за наше майбутнє. Наше – української національної меншини у Польщі. Статистика навчання української мови 
у Польщі (як мови меншини) щораз то вказує, що менше і менше наших дітей вчиться своєї рідної (?) мови. Ми непомітно 
для нас самих втратили школу в Лігниці – так втратили! Бо це вже не IV загальноосвітній славний ліцей, а просто пункт 
навчання української мови. У ліцеї в Білому Борі учнів української меншини можна порахувати на пальцях одної руки (і 
так, тих пальців забагато буде).
Куди отже йдемо, й чому так? 
Дві анкети. 2013 рік – запитали ми батьків та випускників українських шкіл у Польщі про їхні зауваження, враження з 
періоду навчання у тих же школах. І відповідь на запитання – чи вдруге (якби би була така можливість) поступили б до 
цієї школи, і – чи послали б до неї своїх дітей.
Відповідь понад 80% респондентів звучала – ні!
2022 рік – анкета для вичтелів. Основне запитання – чому так мало дітей в українських школах у Польщі.
Відповідь – 40 % респондентів – низький рівень свідомості батьків, майже 30% - освітня політика держави.
Якось нам відповіді цих двох груп (батьків та вчителів) не кореспондують  з собою – або мені так здається... .
А може є так, що у наших школах взагалі не так все добре, як хочуть приймати це вчителі. Вибачте, але не можна всього 
покласти і у всьому звинувачувати батьків або державу. 
Перше – це не будує діалогу з батьками (а він необхідний).
Друге – відповіді вчителів вказують, що бракує нам певної (теж необхідної) рефлексії до себе самих і своєї роботи. 
І цього мусимо навчитись!          

марко Сирник
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Актуальне

Prof. dr hab. ROMAN DROZD
Instytut Historii, Akademia Pomorska w Słupsku

SZKOLNIcTWO UKRAIńSKIe W POLSce W LATAcH 1944-1989

W 1944 r. liczbę ludności ukraińskiej, mimo przesunięcia granicy polsko-sowieckiej na linię rzeki Bug, szacowano na 650-700 tys. osób. 
Znalazła się ona w nowej rzeczywistości ustrojowej, ale nie państwowej. Nadal, tak jak przed wojną, byli obywatelami państwa polskiego. Z 
tego tez powodu starali się korzystać z przysługujących im praw, w tym do rozwoju szkolnictwa w języku narodowym, czyli ukraińskim. Przed 
wojną szkolnictwo ukraińskie było przez władze polskie systematycznie likwidowane i zastępowane polskim. Dopiero okupacja niemiecka 
umożliwiła ludności ukraińskiej zakładanie nowych szkół ukraińskich szczebla podstawowego i średniego. Po przejściu frontu w 1944 r. spo-
łeczność ukraińska przystąpiła do organizacji swego życia narodowego. Zaczęły powstawać ukraińskie komitety obywatelskie, które, oprócz 
działalności kulturalnej, starały się wznowić działalność ukraińskich placówek szkolnych. Początkowo władze nie wydały odpowiednich za-
rządzeń regulujących tę kwestię. Jedynie zakazano dalszej działalności szkół ukraińskich powstałych po 1939 r. oraz zatrudniania w szkołach 
nauczycieli ukraińskich, którzy swe kwalifikacje zdobyli w okresie okupacji. Zezwolono na zakładanie szkół ukraińskich jeżeli w danym ob-
wodzie szkolnym było minimum 40 uczniów, co było nawiązaniem do obowiązującego przed wojną prawa. Dopiero 5 września 1944 r. Resort 
Oświaty Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, pełniący funkcję nieformalnego rządu komunistycznego w Polsce, wydał zarządzenie, 
w którym określono ogólne zasady tworzenia szkół ukraińskich. Szkoły powszechne mogły powstawać na życzenie rodziców czterdzieściorga  
dzieci, a szkoły prywatne dla dzieci i młodzieży na tych samych zasadach co szkoły polskie. We wszystkich szkołach nakazano obowiązkową 
naukę języka polskiego w wymiarze godzin równym językowi ukraińskiemu, za wyjątkiem pierwszej klasy szkoły powszechnej. Podręczniki 
i programy nauczania miały być zatwierdzone przez  właściwe władze szkolne. Zakazywano zatrudniania nauczycieli skompromitowanych 
współpracą z niemieckim okupantem. 

Przyjęte rozwiązania stwarzały możliwość ludności ukraińskiej na zakładanie szkół. Andrzej Meissner podaje, że w województwie rzeszow-
skim (bez powiatu brzozowskiego i sanockiego) w roku szkolnym 1944/1945 były 222 ukraińskie szkoły powszechne. Mając na uwadze braki 
kadrowe oraz likwidację szkół powstałych w okresie okupacji liczbę tę należy uznać za zawyżoną. Z kolei Jacek Wysocki podaje, że w tym czasie 
w województwie lubelskim istniało 25 szkół I stopnia oraz jedna II stopnia i gimnazjum w Hrubieszowie, a w trzech polskich szkołach miała 
odbywać się nauka języka ukraińskiego. Kres istnieniu szkolnictwa ukraińskiego zadała akcja wysiedleńcza ludności ukraińskiej z Polski na 
Ukrainę sowiecką w latach 1944-1946. Władze uznały, że w jej wyniku społeczność ukraińska opuściła Polskę, a tym samym nie ma potrzeby 
istnienia szkół ukraińskich lub nauki języka ukraińskiego. W rzeczywistości w Polsce pozostało 160-200 tys. Ukraińców. Jednak władze w swej 
polityce narodowościowej przyjęły koncepcję jednonarodowej Polski, dlatego podjęły decyzję o deportacji pozostałych rodzin ukraińskich na 
ziemie zachodnie i północne Polski w ramach Akcji „Wisła” w 1947 r. 

Deportowaną ludność ukraińską osiedlono w znacznym rozproszeniu (do 10% w powiecie), aby nie tworzyła zwartych grup. Zakazano 
jej organizowania sobie nie tylko życia narodowego i religijnego, a nawet zabroniono władzom terenowym nazywania ich Ukraińcami. W 
tej sytuacji nie było możliwości nauczania w szkołach dzieci ukraińskich ich języka ojczystego. Taka możliwość powstała wraz z liberalizacją 
polityki narodowościowej władz wobec Ukraińców. W kwietniu 1952 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej podjęło tajną uchwałę w sprawie środków zmierzających do poprawy sytuacji gospodarczej ludności ukraińskiej i wzmożenia 
wśród niej pracy politycznej. Na jej podstawie Ministerstwo Oświaty, zdając sobie sprawę z rozproszenia ludności ukraińskiej w terenie, okre-
śliło w 1954 r. możliwość nauki języka ukraińskiego w grupach liczących co najmniej 10 uczniów. Nie przewidywano jednak tworzenia szkół 
ukraińskich.  Według danych urzędowych w 1952 r. objęto nauką języka ukraińskiego 487 uczniów w 24 polskich szkołach podstawowych (tzw. 
punkty nauczania). Liczba ta jest kwestionowana przez badaczy, którzy podają liczbę 14 szkół i 347 uczniów. Natomiast zgodnie przyjmuje się, 
że w następnym roku szkolnym istniało 18 punktów z 330 dziećmi. Z kolei w roku szkolnym 1955/56 były 82 punkty obejmujące nauką 1625 
uczniów. Podkreślić należy, ze ilość punktów nie odpowiadała potrzebom. Wynikało to z faktu braku programów nauczania, podręczników i 
kwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Do tego dochodziła niechęć części urzędników, jak i miejscowej społeczności polskiej, która była niechętna 
przejawom aktywności ukraińskiej. Nie bez znaczenia była także obawa niektórych rodziców ukraińskich, że uczęszczanie na naukę języka 
ukraińskiego może spotkać się z agresją ze strony polskich sąsiadów. 

Sytuacja szkolnictw ukraińskiego uległa poprawie po 1956 r. Powstanie Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Ukraińskiego oraz odwilż 
polityczna w Polsce umożliwiła aktywistom ukraińskim na podjęcie starań celem objęcia jak największej liczby dzieci nauką języka ojczystego, 
a także zakładania szkół ukraińskich.  Nie bez znaczenia był tu również okólnik Ministerstwa Oświaty z 4 grudnia 1956 r., w którym określono 
zasady tworzenia szkół i punktów nauczania języka ukraińskiego. Szkoły lub równoległy klasy w szkołach polskich mogły powstać tylko w 
większych skupiskach ludności ukraińskiej. Z kolei punkty nauczania można było tworzyć w szkołach polskich, jeżeli liczba dzieci w grupie 
wynosiła minimum 7 osób, a w szkołach średnich co najmniej 10 uczniów.  Dzięki tym rozwiązaniom, a przede wszystkim zaangażowaniu się 
działaczy UTSK na rzecz nauczania języka ukraińskiego, nastąpił jego rozwój. W roku szkolnym 1956/57 istniało 117 punktów obejmujących 
1308 uczniów*. W roku szkolnym 1957/58 utworzono licea w Przemyślu i Złotoryi (przeniesione następnie do Legnicy) oraz szkoły podstawowe 
w Baniach Mazurskich (klasy ukraińskie, pow. gołdapski), Trzęsaczu (pow. gryficki) i Łabuniu (następnie przeniesiona do Czachowa i wyposa-
żona w internat, pow. łobeski). W roku szkolnym 1958/59 powstały kolejne szkoły podstawowe w Jaroszówce (powiat legnicki), Sągnitach (pow. 
bartoszycki) i Białym Borze (szkoła z internatem, obecnie pow. szczecinecki). Celem zwiększenia liczby nauczycieli w 1956 r. rozpoczęto nabór 
do Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach (53 uczniów), a w następnym roku uruchomiono Seminarium Nauczycielskie w Szczecinie W roku 
szkolnym 1958/59  do tych 6 szkół podstawowych uczęszczało 218 uczniów, do 4 średnich - 288 osób, a do 183 punktów – 2781 uczniów. Jeśli 
chodzi o szkolnictwo wyższe, to w tym roku akademickim studiowało filologię ukraińską na Uniwersytecie Kijowskim 12 osób, a na Uniwer-
sytecie Warszawskim (filologię ukraińską uruchomiono w 1954 r.) – 16 osób.  Jednak za wzrostem liczby szkół i punktów nauczania nie szła 
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poprawa warunków kształcenia. Tak jak całe szkolnictwo polskie, również ukraińskie było niedofinansowane. Nadal brakowało podręczników, 
nauczyciele nie dysponowali odpowiednimi programami nauczania jak i innymi pomocami dydaktycznych. Kształcenie utrudniała, a czasami 
uniemożliwiała, zwłaszcza w punktach, częsta rotacja nauczycieli języka ukraińskiego lub ich przeniesienie na inny teren. 

Pogorszenie się sytuacji szkolnictwa ukraińskiego nastąpiło po 1959 r. Władze odeszły od „odnowy październikowej 1956 r.”, a w polityce 
narodowościowej zaczęły kierować się hasłami „internacjonalizmu” i „integracji” rozumianych jako zacieranie różnic narodowościowych. 
Doprowadziło to do znacznego ograniczenia działalności UTSK, co odbiło się na szkolnictwie. Jeżeli w roku szkolnym 1959/60 działało 5 szkół 
podstawowych (237 uczniów) i trzy licea (260 uczniów) oraz studium nauczycielskie (41 słuchaczy), a także 131 punktów (2079 uczniów) – co 
już stanowi spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, to w 1969/70 roku szkolnym funkcjonowały już tylko 3 szkoły podstawowe (Biały 
Bór, Banie Mazurskie, Jaroszówka – rozwiązana w roku następnym) oraz Liceum w Legnicy, a także klasy ukraińskie w polskich liceach w 
Bartoszycach (ostatnia klasa byłego Liceum Pedagogicznego) i w Górowie Iławeckim. Zlikwidowano Liceum w Przemyślu. Liczba punktów 
spadła do 96, z czego w ówczesnych województwach: olsztyńskim – 60, białostockim – 7, rzeszowskim – 6, wrocławskim – 4, szczecińskim – 4, 
koszalińskim – 10, gdańskim – 5. W województwie zielonogórskim przestały istnieć wszystkie punkty nauczania języka ukraińskiego. Łącznie 
tego języka uczyło się 2341 uczniów, z czego w szkołach podstawowych – 221, średnich 214, a w punktach 1906 osób. Ograniczono także 
kształcenie nauczycieli. W 1962 r. zamknięto Studium Nauczycielskie w Szczecinie, a po likwidacji Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach, 
jedyną placówką kształcącą nauczycieli języka ukraińskiego był Uniwersytet Warszawski. 

Sytuacja szkolnictwa ukraińskiego jeszcze bardziej pogorszyła się w latach 70. XX w. W tym okresie wadze przystąpiły do intensywnej realizacji 
koncepcji państwa jednonarodowego, co negatywnie odbiło się na stanie szkolnictwa ukraińskiego. Nastąpił dalszy spadek liczby uczących się 
oraz punktów nauczania tego języka. Tak jak i w latach wcześniejszych nie zapobiegły temu usilne starania działaczy UTSK, aby tę negatywną 
tendencję zahamować. W roku szkolnym 1971/72 funkcjonowało Liceum w Legnicy oraz klasy ukraińskie w Liceum w Górowie Iławeckim 
oraz dwie szkoły podstawowe w Białym Borze i Baniach Mazurskich. Do tych szkół uczęszczało 435 uczniów. Istniało także 78 punktów, które 
objęły nauką 1537 osób. Z kolei w roku szkolnym 1976/77 do LO w Legnicy uczęszczało 138 osób, a do LO w Górowie 134 uczniów. Do szkoły 
w Białym Borze uczęszczało 68 dzieci, a do szkoły w Baniach Mazurskich – 62 uczniów. Liczba punktów spadła do 37, a liczba uczących się tam 
dzieci do 744. Łącznie języka ukraińskiego uczyło się 1146 osób. 

Lata siedemdziesiąte XX w. to także kolejna reforma systemu oświaty w Polsce. Utworzono wówczas duże szkoły zbiorcze, przy jednoczesnej 
likwidacji małych szkół wiejskich. Wydawałoby się, że takie rozwiązanie może przynieść zwiększenie liczby punktów nauczania języka ukraińskie-
go ze względu na rozproszenie dzieci ukraińskich w terenie. Praktyka pokazała jednak co innego. Dojazdy do szkół uniemożliwiały w zasadzie 
uczestniczenie w tego typu zajęciach, które mogły odbywać się tylko w godzinach popołudniowych. Jedynie uczniowie miejscowi mogli brać 
w nich udział. Z tego między innymi powodu nastąpił dalszy spadek liczby osób uczących się języka ukraińskiego. W roku szkolnym 1980/81 
do LO w Legnicy uczęszczało112 uczniów, a do LO w Górowie Iławeckim – 77. Z kolei do szkoły w Białym Borze chodziło 78 osób, a do Bań 
Mazurskich – 42. Liczba punktów spadła do 28, do których uczęszczało 551 dzieci. Łącznie języka ukraińskiego uczyło się zaledwie 860 osób. 

Poprawa położenia szkolnictwa ukraińskiego nastąpiła w latach 80. XX w. Zmiany polityczne w Polsce wywołane powstaniem „Solidarności” 
oraz liberalizacja polityki władz wobec ludności ukraińskiej umożliwiły jej powolny, ale stały rozwój życia kulturalno-oświatowego. W roku 
szkolnym 1981/82  działały dwie szkoły podstawowe w Białym Borze i Baniach Mazurskich (razem 100 uczniów) oraz licea w Legnicy i Górowie 
Iławeckim (razem 194 uczniów). Z kolei w 27 punktach uczyło się 528 dzieci. Natomiast w roku szkolnym 1985/86 w szkołach podstawowych 
i liceach uczyło się 356 uczniów, a w 55 punktach – 1136 dzieci. W październiku 1987 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania wydało rozpo-
rządzenie dotyczące organizacji nauki języka ojczystego dla mniejszości narodowych. Na jego mocy punkty nauczania mogły powstawać jeżeli 
rodzice czworga uczniów wyrazili taką chęć. Przy liczbie dwadzieściorga chętnych można było utworzyć odrębną klasę ukraińską. Na nauczanie 
języka ukraińskiego w punktach przewidywano trzy godziny tygodniowo, a w szkołach – 4 godziny tygodniowo. Oprócz tego w szkołach mogły 
być organizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  ze znajomości kultury, sztuki, historii i współczesności narodu ukraińskiego. W liceach w 
ostatniej klasie kosztem jednej godziny języka ojczystego można było wprowadzić przedmiot historia Ukrainy. Rozporządzenie to ułatwiło 
tworzenie nowych punktów nauczania języka ukraińskiego. W roku szkolnym 1988/89 było 57 punktów (1076 dzieci) oraz funkcjonowała 
szkoła podstawowa w Białym Borze (98 uczniów) i klasy ukraińskie w Baniach Mazurskich (30 osób), a także LO w Legnicy (119 uczniów) i 
klasy ukraińskie w LO w Górowie Iławeckim (87 osób). Łącznie języka ukraińskiego uczyło się 1430 uczniów.  W następnym roku szkolnym 
liczba punktów wzrosła do 60 (1236 dzieci), a do szkół uczęszczało 354 uczniów. Ogółem lekcje języka ojczystego pobierało 1590 osób. 

Szkolnictwo ukraińskie, jak i polskie,  przez cały okres swego istnienia w Polsce komunistycznej borykało się z wieloma trudnościami. Szkoły 
były niedofinansowane, miały trudności lokalowe, brakowało klas lekcyjnych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, nie było sal gimnastycz-
nych. Ze względu na rozproszenie dzieci ukraińskich w terenie prawidłowe funkcjonowanie szkół mógł zabezpieczyć internat, ale takowy 
posiadały tylko nieliczne (Czachów, Biały Bór, Legnica i Górowo Iławeckie). Brakowało, zwłaszcza w pierwszych latach funkcjonowania szkół 
podręczników i lektur szkolnych (pierwsze podręczniki pojawiły się pod koniec lat 50. XX w.). Jeszcze gorzej przedstawiała się sprawa nauczania 
w punktach. Brakowało nauczycieli, nie było programów nauczania, pomocy dydaktycznych, a zwłaszcza podręczników. Co prawda wydano 
pod koniec lat 50. Podręczniki, ale był problem z ich dostępnością. Do tego zajęcia w punktach odbywały się w łączonych grupach wiekowych, 
co jeszcze bardziej utrudniało nauczanie. Braki starano się uzupełnić podręcznikami wydanymi na Ukrainie sowieckiej, ale one nie przystawały 
do specyfiki nauczania języka ukraińskiego w Polsce, jak i znajomości tego języka przez dzieci (np. w książkach było bardzo wiele rusycyzmów).  

Podkreślić należy, że rozwój szkolnictwa ukraińskiego w Polsce w latach 1944-1989 był determinowany przez ówczesną politykę narodo-
wościową władz. Dążyły one do asymilacji ludności ukraińskiej, a nauka języka ukraińskiego stała temu na przeszkodzie. Drugą przyczyną 
utrudniająca rozwój szkolnictwa ukraińskiego było znaczne rozproszenie dzieci ukraińskich w terenie, co uniemożliwiało uruchomienie punktu 
nauczania ze względu na zbyt małą liczbę uczniów. Jako trzecią przyczynę należy wymienić zmiany zachodzące w łonie społeczności ukraińskiej, 
zwłaszcza zachodzące procesy asymilacyjne, a także obawa niektórych rodziców przed ujawnianiem swojej  narodowości ze względu na możliwe 
szykany ze strony polskiej. Mimo tych głównych przeszkód w rozwoju szkolnictwa ukraińskiego, społeczności ukraińskiej udało się zabezpieczyć, 
chociaż w ograniczonej formie, istnienie kilku szkół i kilkudziesięciu punktów nauczania języka ukraińskiego. Zdobyła także doświadczenie 
w organizacji szkół i punktów nauczania języka ukraińskiego, co przyczyni się do rozwoju systemu szkolnictwa ukraińskiego po 1989 roku. 

*Podane w treści dane liczbowe po 1956 r.  pochodzą ze sprawozdań Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce i należy 
je traktować jako wielkości orientacyjne.
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MAReK SyRNyK
 

NAUcZANIe JęZyKA UKRAIńSKIegO W POLSce 1989-2022

W początkowym okresie przemian i transformacji ustrojowej w Polsce, tzn. do 1992 roku, nauczanie języka ukraińskiego prowa-
dzono na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej  nr 67 z 21 grudnia 1988 r. Nowy przepis prawny regulujący odnośną 
kwestię – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 marca 1992 roku w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych – obowią-
zywał równo dekadę, do 2002 roku włącznie. Rozporządzenie to, wydane w okresie budowania zrębów demokracji w Polsce, było 
stosunkowo korzystne dla mniejszości narodowych, uwzględniało bowiem zarówno indywidualną specyfikę danej mniejszości, jak 
i ich indywidualne potrzeby. 

Wprowadzono przede wszystkim pewnego rodzaju ujednolicenie pojęć będących w powszechnym użyciu, a nie za-
wsze precyzyjnie stosowanych. Mamy więc pojęcie „szkoły z ojczystym językiem nauczania” – placówki, w której wszystkie 
przedmioty z wyjątkiem języka polskiego i historii są prowadzone w języku ojczystym danej mniejszości; „szkoły dwuję-
zyczne” – gdzie nauczanie prowadzi się w dwóch równoważnych językach (język polski i język danej mniejszości); „szko-
ły z dodatkową nauką języka ojczystego” – prowadzące nauczanie w języku polskim oprócz przedmiotu dodatkowego, 
którym jest język mniejszości – i wreszcie międzyklasowe czy międzyoddziałowe grupy nauczania języka ojczystego1. Organizacja da-
nego typu kształcenia – czy raczej formy kształcenia – zależna była od lokalnych warunków i możliwości. Dla społeczności ukraińskiej 
niezwykle istotnym zapisem był ten ostatni, jedno bowiem po roku 1989 pozostawało dla tej mniejszości niezmienne, a mianowicie 
fakt dużego rozproszenia członków tej grupy narodowościowej w Polsce. Znamienne było też wprowadzenie możliwości nauki języ-
ka ojczystego już do przedszkoli – zajęcia w przedszkolu mogły być od tej pory prowadzone wyłącznie w języku danej mniejszości. 
Równolegle przepisy omawianego rozporządzenia regulowały kwestie liczebności grup i klas oraz oddawały bezpośredni nadzór nad 
placówkami, w których prowadzone było nauczanie języka mniejszości, kuratorowi oświaty.

Zaliczono język ojczysty do przedmiotów obowiązkowych „ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z re-
gulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania2”. Utrzymano zarazem formę dobrowolności przy zgłaszaniu 
dziecka na naukę języka ojczystego – zgłoszenie takie ważne było w myśl przepisów do końca nauki na danym etapie edukacyjnym. Te 
ostatnie zapisy podnosiły znacznie rangę i prestiż nauczanego przedmiotu oraz stwarzały szansę na rzeczywiste podniesienie jakości 
nauczania języków mniejszościowych w Polsce. 

Szansę, której same mniejszości – według oceny autora - niestety już nie wykorzystały. Od 1 stycznia 2003 roku w nauczaniu języków 
ojczystych mniejszości narodowych obowiązywał już inny przepis, a mianowicie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywa-
nie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych. 
W porównaniu do poprzedniego aktu prawnego regulującego kwestię nauczania języków mniejszości narodowych w Polsce, zapisy 
tego rozporządzenia stanowiły istotny regres w regulacji kwestii nauczania języków ojczystych mniejszości w Polsce. Usunięto przede 
wszystkim zapis o zaliczeniu języka ojczystego do przedmiotów obowiązkowych, zniknęły już całkowicie zapisy dotyczące przedszkoli, 
uporczywie wprowadzano po raz kolejny zwrot „kraj pochodzenia” mniejszości, co zdawałoby sugerować, iż mniejszości narodowe 
znalazły się w Polsce w wyniku emigracji z innych krajów3, gdy w zasadniczej przecież swojej masie są one w Polsce niejednokrotnie 
od „zawsze”. Tak jest przynajmniej w przypadku Ukraińców, których przesiedlono w 1947 roku z polskich województw południowo-
-wschodnich, w ramach represyjnej akcji „Wisła”.

Znamienne jest również i to, że przy opracowywaniu nowego rozporządzenia, MENiS w całości odrzucił propozycje i sugestie 
Związku Ukraińców w Polsce – przekazano je  6 listopada 2002 roku4. Chociaż – i warto to zauważyć – te propozycje, zasadniczo 
koncepcji przepisów prawnych nie burzyły. Szkoda, iż Związek Ukraińców w Polsce włącznie z Ukraińskim Towarzystwem Nauczy-
cielskim w Polsce nie skonsultowały ze środowiskiem swoich propozycji w jakimś szerszym stopniu. Już chociażby postulaty giżyckich 
nauczycieli (z tego okresu) z międzyszkolnego zespołu nauczania języka ukraińskiego miały charakter bardzo szczegó-
łowy i odwoływały się do praktycznych aspektów nauczania, wynikających z tzw. pragmatyki szkolnej. Aspektów nie-
zwykle istotnych, jak chociażby propozycja wprowadzenia i możliwości opłacania dodatkowych godzin na prowadzenie 
pracy artystycznej w takich grupach, wykorzystywania w pracy autorskich programów nauczania języka czy innych5. Reasumując – 
odnośne rozporządzenie, likwidując niektóre, niezwykle istotne zapisy i nie wprowadzając w to miejsce nowych, zostawiło zbyt dużo 
miejsca na dowolność interpretacji oraz o kilkadziesiąt lat cofnęło regulacje w tej zasadniczej dla mniejszości kwestii.

Sposób oraz warunki organizacji nauczania języka ojczystego dla dzieci i młodzieży należących do mniejszości etnicznych i naro-
dowych w Polsce określono ponownie w nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posłu-
gującej się językiem regionalnym (Dz.U. Nr 214, poz. 1579, z późn. zm.). W 2012 roku (4 kwietnia) niektóre zapisy wspomnianego 
rozporządzenia zostały zmienione – w praktyce chodziło o dostosowanie tego aktu wykonawczego do zmian w Ustawie o systemie 
oświaty, w tym – szczególnie – wprowadzono zapisy określające liczbę godzin nauczania języka na poszczególnych etapach eduka-
cyjnych oraz liczbę godzin nauki historii i geografii kraju, z którym dana mniejszość się identyfikowała6.

1	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	24	III	1992	r.,	Dz.U.	nr	34,	poz.	150,	1992.
2	 Ibidem.
3	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	3	XII	2002
4	 Pismo	Zarządu	Głównego	Związku	Ukraińców	w	Polsce	do	MEN,	maszynopis,	archiwum	autora
5	 M.	Syrnyk,	Orhanizacija	szkilnoj	systemy	u	Polsci	i	problema	nawczannia	mowy	nacmenszostej,	„Nasze	Słowo”	nr	23,	2003
6	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	 z	dnia	4	kwietnia	2012	 r.	 zmieniające	 rozporządzenie	w	sprawie	warunków	 i	
sposobu	wykonywania	przez	przedszkola,	szkoły	i	placówki	publiczne	zadań	umożliwiających	podtrzymywanie	poczucia	tożsamości	na-
rodowej,	etnicznej	i	językowej	uczniów	należących	do	mniejszości	narodowych	i	etnicznych	oraz	społeczności	posługującej	się	językiem	
regionalnym	(Dz.	U.	z	dnia	11	kwietnia	2012	r.)



„Pojezierze Wałeckie” nr 37 (1105) 12 września 2018 r. 9

Forma organizacyjna i liczba godzin
Liczba godzin przeznaczona na nauczanie języka ojczystego, zależna była od przyjętej w szkole (placówce) formy nauczania.
1. Nauczanie języka ojczystego w przedszkolach mogło być więc zorganizowane:

•	 w przedszkolach albo oddziałach przedszkolnych, w których zajęcia prowadzone były w języku ojczystym mniejszości 
lub w języku regionalnym

•	 w przedszkolach albo oddziałach przedszkolnych, w których zajęcia były prowadzone w języku polskim i w języku 
mniejszości (albo regionalnym)

•	 w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, w których zajęcia prowadzone były w języku polskim, a dodatkowo 
prowadzone było nauczanie języka ojczystego w wymiarze 4 godzin tygodniowo

•	 w miedzyprzedszkolnych grupach nauczania języka ojczystego.
2. Nauczanie języka ojczystego w szkołach mogło być zorganizowane:

•	 w szkołach albo oddziałach z ojczystym językiem nauczania
•	 w szkołach albo oddziałach dwujęzycznych, gdzie nauczanie odbywało się w języku polskim oraz w języku ojczystym  

danej mniejszości
•	 w szkołach albo oddziałach z dodatkową nauką języka ojczystego, w których nauczanie odbywało się w języku polskim, 

a dodatkowo jako przedmiot nauczany był język ojczysty mniejszości
•	 w międzyszkolnych zespołach nauki języka ojczystego7.

Liczba godzin nauczania języka ojczystego na poszczególnych etapach edukacyjnych w szkołach i oddziałach:

Tab. 1  Z ojczystym językiem nauczania (liczba godzin tygodniowo)

Szkoła
Klasa

І ІІ ІІI ІV V VI
Podstawowa 4 5 5 4 4 5
gimnazjum 4 5 4

Szkoła zawodowa 2 2 2
Liceum 5 4 4

Technikum 3 4 3 3

Tab. 2 Szkoły dwujęzyczne – nauczanie w języku polskim oraz języku mniejszości (liczba  godzin tygodniowo)

Szkoła
Klasa

І ІI ІII ІV V VІ
Podstawowa 4 5 5 6 6 5
gimnazjum 5 6 4

Szkoła zawodowa 2 2 2
Liceum 5 4 4

Technikum 3 4 3 3

Tab. 3 Szkoły lub oddziały z dodatkową nauką języka mniejszości (j. ojczysty jako przedmiot) - liczba godzin tygodniowo8

Szkoła
Klasa

І ІI ІII ІV V VІ
Podstawowa 3 3 3 3 4 3
gimnazjum 3 4 3

Szkoła zawodowa 2 2 2
Liceum 3 4 3

Technikum 3 3 2 2

W międzyszkolnym zespole nauki języka ojczystego na naukę tego przedmiotu przeznacza się trzy godziny tygodniowo – na 
wszystkich etapach edukacyjnych9. 

Zgłoszenie, obowiązek
Aby nauczanie języka ojczystego mniejszości mogło być prowadzone, wymagane było złożenie pisemnej deklaracji rodziców lub 

pełnoletniego ucznia. Deklaracje składane mogły być w momencie zapisu dziecka (ucznia) do szkoły lub przedszkola oraz do dnia 30 

7	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	14	listopada	2007	r.	w	sprawie	warunków	i	sposobu	wykonywania	przez	
przedszkola,	szkoły	i	placówki	publiczne	zadań	umożliwiających	podtrzymywanie	poczucia	tożsamości	narodowej,	etnicznej	i	językowej	
uczniów	należących	do	mniejszości	narodowych	i	etnicznych	oraz	społeczności	posługującej	się	językiem	regionalnym	(Dz.U.	Nr	214,	poz.	
1579,	z	późn.	zm.),	§	3-4
8	 Tamże
9	 Tamże,	§	8.3
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kwietnia każdego roku – w sytuacji, gdy dziecko (uczeń) w placówce już przebywał. W praktyce ten ostatni sposób przyjmowany był 
wówczas, gdy organizowane nowe zespoły nauki języka ojczystego. Nie było potrzeby ponawiania deklaracji – raz złożony wniosek 
obowiązywał do ukończenia etapu edukacyjnego10.

 Zgłoszenie na naukę języka ojczystego (złożenie deklaracji) było dobrowolne. Jednak w momencie, gdy deklaracja została 
już złożona, nauczanie (do ukończenia danego etapu edukacyjnego) stawał się już  obowiązkowe, ze wszystkimi tego faktu konse-
kwencjami (promowanie, klasyfikowanie, itp.)11. 

Kiedy i jaka forma nauczania
Przyjęcie odpowiedniej formy organizacji nauki języka ojczystego uzależnione było głównie od liczby chętnych do nauki tego 

języka. Nauczanie w szkole z ojczystym językiem nauczania (lub też oddziałach), w szkole dwujęzycznej oraz w szkole z dodatkową 
nauką języka ojczystego, mogło być zorganizowane wówczas, gdy zgłoszono12:

minimum 7 dzieci w przedszkolu (w oddziale)
7 uczniów  w szkole podstawowej (w jednym oddziale)
7 uczniów w gimnazjum (w jednym oddziale)
14 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej (w jednym oddziale)
Jeżeli zgłoszona została mniejsza liczba uczniów, nauczanie języka ojczystego można było zorganizować w formie grup między-

oddziałowych – tworzone one były z uczniów kilku oddziałów jednej klasy (minimum 7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum 
oraz 14 na etapie szkoły ponadgimnazjalnej). Możliwa była także organizacja grup międzyklasowych – tworzonych z uczniów różnych 
klas i oddziałów – minimalna liczba uczniów w tym przypadku to 3 osoby, maksymalna – 14 uczniów. Organy prowadzące mogły 
w uzasadnionych wypadkach zadecydować o zmniejszeniu minimalnej liczby uczestników nauczania języka ojczystego w klasach, 
oddziałach lub grupach międzyklasowych. 

 Wspomniane wyżej zapisy stosowano jedynie do uczniów jednej szkoły (placówki). W pozostałych sytuacjach, naukę języka 
ojczystego organizowano  w formie międzyszkolnych (międzyprzedszkolnych) zespołów nauczania. Liczba uczniów, która tworzono 
międzyszkolny (międzyprzedszkolny) zespół nauczania języka ojczystego, według zapisów powyższego rozporządzenia stanowił 
przedział: od 3 do 20 osób13.

30 sierpnia 2017 roku opublikowano nowe przepisy wykonawcze regulujące kwestie nauczania języków ojczystych mniejszości 
narodowych i etnicznych w Polsce (obowiązujące – ze zmianami – do chwili opracowania niniejszego Raportu), a mianowicie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez 
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i języ-
kowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 
2017, poz. 1627)14.

Utrzymano zasadę dobrowolności nauczania oraz jednocześnie składania deklaracji odnośnie chęci korzystania z możliwości 
nauki języka ojczystego uczniów należących do mniejszości narodowej. Przy czy zgłoszenie to (deklaracja) w myśl wprowadzonych 
przepisów ma być składana do dyrektora szkoły (placówki) do dnia 20 września. Pomimo jednak tego, że dopuszczono (w szczegól-
nych sytuacjach) możliwość złożenia wniosku po tym terminie, to rozwiązanie to okazuje się być niezbyt szczęśliwe, tzn. prowokuje 
szereg dodatkowych problemów. Zdarza się bowiem, że organy prowadzące (przynajmniej niektóre) przyjmując wniosek informują 
wnioskodawców, że wobec braku ujęcia nauki języka mniejszości w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny, organizacja tego 
nauczania będzie możliwa dopiero w następnym roku szkolnym15. Z kilkoma takimi stwierdzeniami autor się w ostatnim czasie spo-
tkał. Oczywiście, nie jest to zgodne z prawem, bowiem arkusze organizacyjne szkół mogą i są zmieniane w zależności od zaistniałych 
okoliczności, także w trakcie trwania roku szkolnego. Na przykład w związku z koniecznością organizacji nauczania indywidualnego, 
kształcenia specjalnego, długotrwałym zastępstwem nauczyciela itp. Problem dotyczy nowych wniosków, deklaracje bowiem zacho-
wują ważność do czasu ukończenia szkoły (bądź etapu edukacyjnego). Novum – wprowadzonym na życzenie niektórych mniejszości 
i wypracowanym przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości – jest możliwość rezygnacji i wycofania stosownej deklaracji. Odnośny 
zapis brzmi dokładnie tak:

Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka 
regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły, nie później 
niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału 
dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i kultury16.

O możliwych negatywnych konsekwencjach wprowadzenia przepisu w takiej wersji, członkowie grupy mniejszościowej Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości byli (przed złożeniem propozycji do ówczesnego MEN) przez niektórych specjalistów informowani. 
Te przewidywania i obawy okazały się niestety uzasadnione. W III i IV kwartale 2022/2023 spostrzegamy sytuację (może jeszcze nie 
lawinową, ale zdecydowanie większą, aniżeli do tego czasu) wycofywania przez rodziców deklaracji dotyczących nauki języka ojczy-
stego przez ich dzieci (Gdańsk, Legnica).

Wprowadzono także wzory odpowiednich deklaracji.
W związku natomiast z reformą szkolną (likwidacją gimnazjów) uaktualniono rozkłady godzin nauczania języka mniejszości w 

10	 Ibidem,	§	3.3
11	 Ibidem,	§	3.3
12	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	14	listopada	2007	r.	w	sprawie	warunków	i	sposobu	wykonywania	przez	
przedszkola,	szkoły	i	placówki	publiczne	zadań	umożliwiających	podtrzymywanie	poczucia	tożsamości	narodowej,	etnicznej	i	językowej	
uczniów	należących	do	mniejszości	narodowych	i	etnicznych	oraz	społeczności	posługującej	się	językiem	regionalnym	(Dz.U.	Nr	214,	poz.	
1579,	z	późn.	zm.),	§	5
13	 Najbardziej	rozpowszechniona	forma	organizacyjna	w	przypadku	nauki	języka	ukraińskiego	w	Polsce
14	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	18	sierpnia	2017	r.	w	sprawie	warunków	i	sposobu	wykonywania	przez	
przedszkola,	szkoły	i	placówki	publiczne	zadań	umożliwiających	podtrzymywanie	poczucia	tożsamości	narodowej,	etnicznej	i	językowej	
uczniów	należących	do	mniejszości	narodowych	i	etnicznych	oraz	społeczności	posługującej	się	językiem	regionalnym	(Dz.U.	2017,	poz.	
1627
15	 Arkusze	organizacyjne	szkół	określają	pracę	szkoły	w	danym	roku	szkolnym	i	są	przyjmowane	przez	organy	prowadzące	(po	
zasięgnięciu	opinii	związków	zawodowych	i	kuratorów)	do	dnia	30	maja	każdego	roku.	Zawiera	wykaz	godzin,	przedmiotów,	zajęć	dodat-
kowych,	określa	liczbę	i	stanowiska	nauczycieli,	itd.
16	 Rozporządzenie	z	2017	roku,	§	2,	punkt	6
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poszczególnych typach szkół i na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Typ szkoły Klasa

Szkoła Roczny wymiar 
godzin 
nauczania 
własnej historii i 
kultury

Z językiem 
nauczania 
mniejszości

Z nauczaniem w 
dwóch językach

Z dodatkową 
nauką języka

Szkoła Podstawowa

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

4
5
5
4
4
5
4
5

4
5
6
6
5
5
6
4

3
3
3
3
3
3
3
3

-
-
-
-

25
25
-
-

Liceum ogólnokształcące

I
II
III
IV

4
5
4
4

4
4
5
4

3
3
3
3

-
20
20
-

Technikum

I
II
III
IV
V

3
4
4
3
3

3
4
4
3
3

3
3
3
3
3

-
20
20
-
-

Branżowa szkoła I stopnia
I
II
III

2
2
2

2
2
2

3
3
3

15
15
-

Branżowa szkoła II stopnia I
II

2
2

2
2

3
3

10
-

Jak widać z powyższego zestawienia, „zniknęły” dodatkowe zajęcia edukacyjne – geografia kraju, z którym mniejszość się utożsamia.
Kolejna nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji zajęć nauczania języka mniejszości miała miejsce w 2022 roku17. Główna 

zmiana to zmniejszenie godzin nauczania języka niemieckiego – jako języka mniejszości narodowej w Polsce.

Podręczniki
Po 1989 roku wydano w Polsce kilkanaście różnego rodzaju podręczników do nauki języka ukraińskiego. W większości były one 

opracowywane przez nauczycieli praktyków.
W przypadku podręczników do języka ukraińskiego, do 2011 roku były one wydawane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 

Jeden podręcznik Wybór literatury ukraińskiej dla liceum został opracowany przez wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Do 2009 roku wydano w Polsce ogółem 33 pozycje – podręczniki i materiały pomocnicze do nauki języka ukraińskiego.

W 1999 r. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wydały zeszyt ćwiczeń dla klasy „0” autorstwa Marii Mryczko-Horobiatko (re-
komendacja MENiS nr 145/99), zeszyt wydany w formacie A4, niezwykle barwnie ilustrowany, zawierający bardzo dużo klasycznych 
ukraińskich akcentów, wynikających z narodowej tradycji. 

Również w 1999 roku ukazało się kolejne wydanie – zeszyt ćwiczeń dla klasy pierwszej «Джерельце», którego autorką była Maria 
Tucka (rekomendacja MENiS nr 153/99). Zeszyt także barwnie ilustrowany, zawierał treści dostosowane do programu nauczania i 
wieku dzieci. 

Ciągle brakuje niestety podstawowego opracowania dla klasy pierwszej - elementarza. Szkoły i międzyszkolne zespoły nauczania 
wykorzystują w tym przypadku wydania z Ukrainy. 

Dla klas drugich szkoły podstawowej dysponowaliśmy („stara” podstawa programowa) już kompletem, tj. podręcznikiem oraz 
zeszytem ćwiczeń. Podręcznik „Журавлики”, którego autorem jest Jarosław Hryckowian, został wydany w roku 1996, a zeszyt ćwiczeń 
„Журавлення” autorstwa Marii Mryczko ukazał się dopiero w 2000 roku. Obie pozycje miały rekomendację MENiS.

Uczniom klas trzecich zaproponowano podręcznik Lubomyry Pyłypowycz „Разом з сонечком”. Ukazał się on także w 2000 r. – 
rekomendacja MENiS nr 144/2000. 

Ta sama autorka opublikowała w 2002 roku wybór lektur i tekstów do czytania dla klas I–III szkoły podstawowej „Чотири пори року”.
W roku 2001 ukazały się podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klas czwartych szkół podstawowych; noszą ten sam tytuł «Рушничок». 

Autorki – Łucja Drozd i Anna Mazur. Rekomendacja MENiS nr 281 oraz 282/2001.
W 2002 roku wydano podręcznik dla klasy szóstej «Берегиня». I znowu autorski duet: Anna Drozd oraz Irena Drozd.
Wspomniane podręczniki oparte zostały na zatwierdzonych przez MENiS programach nauczania. Brakuje nadal specjalnych 

pozycji z przeznaczeniem dla międzyszkolnych zespołów nauczania języka ukraińskiego; ta forma nauczania jest bardzo rozpo-
wszechniona w Polsce, a jednocześnie najbardziej zaniedbana – zarówno przez władze oświatowe, jak i przez ukraińskie instytu-
cje społeczne. Warto jedynie wspomnieć, iż właśnie z tej formy nauki języka ukraińskiego w Polsce korzysta większość uczniów. 

17	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	i	Nauki	z	dnia	4	lutego	2022	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	sprawie	warunków	i	sposobu	
wykonywania	przez	przedszkola,	szkoły	i	placówki	publiczne	zadań	umożliwiających	podtrzymywanie	poczucia	tożsamości	narodowej,	
etnicznej	i	językowej	uczniów	należących	do	mniejszości	narodowych	i	etnicznych	oraz	społeczności	posługującej	się	językiem	regional-
nym	–	Dz.U.	2022,	poz.	276
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Oprócz podręczników ukazały się także materiały pomocnicze, które mogą być i są wykorzystywane w prowadzeniu zajęć. W 1995 
roku wydano „Szkolną gramatykę języka ukraińskiego”, której autorem jest wybitny językoznawca prof. Michał Łesiów z Lublina. W roku 
następnym, 1996, długoletni profesor legnickiego liceum Iwan Śpiwak opublikował niezwykle cenną pozycję „Самовчитель української 
мови”. Cenną, ponieważ pozwala ona na opanowanie lub doskonalenie języka przez osoby uczące się go w sposób indywidualny. Ten 
sam autor w 1998 roku wydał następną pozycję – „Збірник диктантів з української мови” (Wybór ćwiczeń do języka ukraińskiego). W 
tym samym, 1998 roku ukazała się praca dr-a Jarosława Hryckowiana „Metodyka nauczania języka ukraińskiego i ukraińskiej literatury”. 
Uzupełnieniem tych pozycji – ale, zważywszy na formy nauczania oraz pewne tradycje w nauczaniu języka ukraińskiego w Polsce, 
uzupełnieniem niezwykle istotnym – jest „Калиновий міст” (Warszawa 1997), autorstwa nauczycielki ukraińskiego liceum w Białym 
Borze Marii Mandryk-Fil. Książka zawiera wybór tekstów i materiałów do artystycznej i pozaszkolnej pracy z uczniami.

Jako literaturę i materiały dodatkowe w nauczaniu języka ukraińskiego w Polsce wykorzystuje się także szkolne pozy-
cje wydawane w Ukrainie. Są to głównie opracowania dla klas młodszych oraz publikacje z zakresu literatury i gramatyki. 
Nauczyciele języka ukraińskiego mają także do dyspozycji kwartalnik „Switanok”, który ukazuje się jak dodatek do tygodnika „Na-
sze Słowo”. Odnajdujemy w nim zarówno teksty z ukraińskiej historii, materiały dotyczące tradycji ukraińskich, rebusy, krzyżówki, 
jak i korespondencję i informacje z życia poszczególnych szkół czy międzyszkolnych zespołów nauczania języka ukraińskiego. 
Ważnym uzupełnieniem tych wydawnictw było wydawane w latach 2001-2017 czasopismo „Рідна мова”. Regularne, kwar-
talne wydania tego czasopisma ukazywały się w Internecie, a wydania konwencjonalne (papierowe) zjawiały się od 2007 
się dwa razy w roku. W „Ridnej Mowie” publikowane były materiały z zakresu metodyki nauczania języka ukraińskiego 
i ukraińskiej literatury, psychologii i socjologii, historii i geografii Ukrainy, historii ukraińskiej mniejszości narodowej w 
Polsce, prawa oświatowego, etnografii. Wydanie internetowe „Ridnej Mowy” stanowiły w swoim czasie chyba najbogat-
szy w Polsce zbiór ukrainiki – zwłaszcza dział „Biblioteka Ridnej Mowy”, w którym zamieszczane były oryginalne teksty 
literatury ukraińskiej począwszy od wieków średnich do dnia dzisiejszego.

Niestety Ministerstwo Edukacji Wstrzymało finansowanie tego wydawnictwa od 2017 roku. W związku natomiast z brakiem 
odpowiedzi Związku Ukraińców w Polsce odnośnie do przekazania prawa do tytułu dla Fundacji Prosvita – nie ma nawet możliwo-
ści wnioskowania  o przywrócenie dotacji. To znaczy możliwość jest, ale musiałby to zrobić w aktualnym stanie prawnym Związek 
Ukraińców w Polsce. A nie robi tego.

W 2016 roku przy nowo powstałej Fundacji Prosvita powołano zespół autorsko-ekspercki, w którego składzie znalazło się 6 na-
uczycieli praktyków z Polski (Lubomira Tchórz, Mirosława Hanasko, Maria Steć, Marianna Jara, Jarosława Kobyłko (później Piotr 
Tabaka) i Marek Syrnyk. Zespół ten pracuje nad zmianą niekorzystnej sytuacji, w której nauczyciele języka ukraińskiego w Polsce nie 
dysponują podręcznikami – od 2011 roku pomimo wprowadzenia nowej podstawy programowej nie ukazało się w Polsce (do 2021 
roku) żadne wydawnictwo (podręcznik) dla uczniów ukraińskiej mniejszości narodowej.

Staraniem Fundacji Prosvita w 2020 roku ukazał się wreszcie pierwszy materiał – zeszyt ćwiczeń z ukrainoznawstwa „Подорож 
Україною” – dla klas I-III szkoły podstawowej, w nakładzie 3000 egzemplarzy. Autorzy: Marek Syrnyk, Natalia Bogdanet’s-Biloskalenko 
i Olena Linnyk. Zeszyt ćwiczeń został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie. W 2021 roku natomiast 
ukazało się wydanie pod tą samą nazwą – „Подорож Україною” dla uczniów klas IV szkoły podstawowej – nakład 1000 egzempla-
rzy (Marek Syrnyk, Natalia Bogdanet’s-Biloskalenko, Yuliia Shumeiko). W 2022 ukaże się trzecia część – dla uczniów V klasy szkoły 
podstawowej, w nakładzie 2000 egzemplarzy (Marek Syrnyk, Natalia Bogdanet’s-Biloskalenko, Yuliia Shumeiko).

Niestety – pomimo wystosowanego zaproszenia – do chwili obecnej nie zgłosili się inni autorzy, którzy mogliby zająć się opraco-
waniem podręczników.

Pierwsze – po 2011 roku – podręczniki do nauki języka ukraińskiego:
1. Od słowa do wiedzy. Podręcznik historii literatury ukraińskiej dla klasy I liceum i technikum, część 1. 
2. Podręcznik gramatyki języka ukraińskiego dla klasy I liceum i technikum, część 2, 2021, autorzy: Marta Kaczmarczyk, Albert 

Nowacki, Dagmara Nowacka, Tetyana Ouerghi.

Należy pamiętać, iż nauczanie języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego 
obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, odbywa aktualnie się na podstawie programów nauczania dopuszczo-
nych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły18.  Zgodnie z ustawą o systemie oświaty19 nauczyciel może zdecydować o realizacji 
programu nauczania:

1. z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego,
2. bez zastosowania podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego.
Wyboru podręcznika lub materiału edukacyjnego zastępującego podręcznik i materiałów ćwiczeniowych do danych zajęć eduka-

cyjnych dokonuje zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych. 
W przypadku wyboru podręcznika do realizacji programu nauczania, wybór ten jest dokonywany spośród podręczników dopusz-

czonych do użytku szkolnego. Natomiast materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczenia do 
użytku szkolnego. O tym, co jest materiałem edukacyjnym, decydują de facto nauczyciele, którzy zamiast podręcznika dopuszczonego 
do użytku szkolnego mogą wybrać inny materiał edukacyjny, pod warunkiem, że wybrany materiał:

•	 zastąpi lub też uzupełni podręcznik, 
•	 będzie służył uczniom danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne. 
Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala:
•	 zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej 

trzy lata szkolne,
•	 materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
W przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicz-

nej i językowej, zespół nauczycieli uczących języka mniejszości może przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego 
18	 §	10	rozporządzenia	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	18	sierpnia	2017	r.	w	sprawie	warunków	i	sposobu	wykonywania	przez	
przedszkola,	szkoły	i	placówki	publiczne	zadań	umożliwiających	podtrzymywanie	poczucia	tożsamości	narodowej,	etnicznej	i	językowej	
uczniów	należących	do	mniejszości	narodowych	i	etnicznych	oraz	społeczności	posługującej	się	językiem	regionalnym	(Dz.	U.	z	2017	r.	
poz.	1627)
19	 art.	22a	ustawy	z	dnia	7	września	1991	r.	o	systemie	oświaty	(Dz.	U.	z	2019	r.	poz.	1481	z	późn.	zm.)
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podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, podręcznik musi zawierać usystematyzowaną prezentację treści nauczania ustalonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego20.
W związku z sukcesywnym, począwszy od roku szkolnego 2017/2018, wdrażaniem do szkół reformy programowej, w klasach I-

-VIII szkoły podstawowej, w klasach I-III branżowej szkoły I stopnia21 oraz w klasie I 4-letniego liceum i 5-letniego technikum (od 
roku szkolnego 2019/2020) obowiązuje nowa podstawa programowa22. Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie z ustawą Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe23, podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową, dopuszczone do 
użytku szkolnego do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 
językowej, zachowują swoje dopuszczenie do użytku szkolnego i mogą być nadal stosowane w szkołach objętych reformą programową. 

Dla przedmiotów historia i kultura własna oraz geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość 
narodowa nie jest określona podstawa programowa, jednak autorzy podręczników do tych przedmiotów są obowiązani uwzględnić 
zalecenia dwustronnych komisji podręcznikowych oraz innych komisji i zespołów do spraw podręczników, działających na podsta-
wie międzynarodowych umów dotyczących współpracy w zakresie edukacji lub porozumień komitetów narodowych UNESCO24. 
Podręczniki te również podlegają procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, podręczniki mogą mieć postać papierową lub elektroniczną25.
Podręczniki, w tym podręczniki przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się języ-

kiem regionalnym, są dopuszczane do użytku szkolnego na wniosek podmiotu (wydawcy) posiadającego autorskie prawa majątkowe 
do podręcznika. 

Minister Edukacji Narodowej dopuszcza podręcznik do użytku szkolnego po uzyskaniu pozytywnych opinii rzeczoznawców do 
spraw podręczników26. 

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazów publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

20	 art.	22ao	ustawy	z	dnia	7	września	1991	r.	o	systemie	oświaty,
21	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	14	lutego	2017	r.	w	sprawie	podstawy	programowej	wychowania	przedszkol-
nego	oraz	podstawy	programowej	kształcenia	ogólnego	dla	szkoły	podstawowej,	w	tym	dla	uczniów	z	niepełnosprawnością	intelektualną	
w	stopniu	umiarkowanym	lub	znacznym,	kształcenia	ogólnego	dla	branżowej	szkoły	I	stopnia,	kształcenia	ogólnego	dla	szkoły	specjalnej	
przysposabiającej	do	pracy	oraz	kształcenia	ogólnego	dla	szkoły	policealnej	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	356,	z	późn.	zm.);	Rozporządzenie	Mini-
stra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	30	stycznia	2018	r.	w	sprawie	podstawy	programowej	kształcenia	ogólnego	dla	liceum	ogólnokształcącego,	
technikum	oraz	branżowej	szkoły	II	stopnia	(Dz.	U.	z	2018	r.	poz.	467)
22	 Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	30	stycznia	2018	r.	w	sprawie	podstawy	programowej	kształcenia	ogólnego	
dla	liceum	ogólnokształcącego,	technikum	i	szkoły	branżowej	II	stopnia.
23	 art.	337	ust.	5	ustawy	z	dnia	14	grudnia	2016	r.	Przepisy	wprowadzające	ustawę	-	Prawo	oświatowe	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	60	z	
późn.	zm.)
24	 §2	ust.	2	rozporządzenia	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	1	marca	2017	r.	w	sprawie	dopuszczania	do	użytku	szkolnego	
podręczników	(Dz.U.	z	2017	r.,	poz.	481)
25	 art.	22ao	ust.	1	ustawy	z	dnia	7	września	1991	r.	o	systemie	oświaty
26	 art.	22an	ust.	1	ustawy	z	dnia	7	września	1991	r.	o	systemie	oświaty
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ВАСиль ШТибель
львівська обласна дитяча

клінічна лікарня „Охматдит”

СиндРОм „неСПОкІйнОї диТини”

На фоні зниження рівня народжуваності кількість дітей з хворобами центральної нервової системи (ЦНС) залишається 
високою. Це зумовлено покращенням виходжування новонароджених, особливо недоношених. Відмічається зв’язок патології 
перинатального періоду з рядом захворювань нервової системи, симптоми яких проявляються  через тривалий час.

Кожен лікар у своїй практиці постійно зустрічається з такими станами у дітей, які не носять специфічних рис і 
спостерігаються під час різних захворювань. Особливе місце серед загальних станів новонароджених займає синдром 
підвищеної нейро-рефлекторної збудливості, для означення якого використовують терміни „нервова дитина”, „церебральна 
дитина” або синдром „неспокійної дитини”. Іноді його поява зумовлена фактом незрілості нервової системи, в інших випадках 
він є проявом різноманітної патології і входить у симптомокомплекс захворювань різного генезу. Затримка темпів мієлінізації 
призводить до надлишкового „розлиття” імпульсу під час збудження – генералізації, що веде до втягнення додаткових 
структур ЦНС при реалізації нервового імпульсу, і формує симптоми пірамідної, екстрапірамідної і мозочкової недостатності.

Деякі автори відзначають, що синдром підвищеної нейро-рефлекторної збудливості зустрічається майже у половини 
доношених новороджених. Згідно інших даних, нею страждає більше третини дітей з гіпоксичними ураженнями головного 
мозку. 

На даний час з приводу підвищеної нейро-рефлекторної збудливості спостерігаються найбільші розходження в російській 
і західній неонатальній неврології. У Росії підвищена збудливість є патологічним синдромом, на Заході до нього відносяться 
як до можливо фізіологічного явища, так  і патологічного синдрому. Відмежування фізіологічних станів від патологічних 
нерідко вимагає використання сучасних діагностичних технологій. 

Серед причин патології нервової системи, зокрема і формування неспокійної дитини, крім патології вагітності і пологів та 
захворюваності батьків, має значення також народження дитини від перших пологів та спосіб життя батьків. Це пояснюється 
тим, що народження другої й наступних дітей відбувається через „підготовлені” первістком шляхи матері. Неправильний 
спосіб життя дорослих також часто призводить до погіршення здоров’я дітей з кожними наступними пологами.

У синдром підвищеної нейро-рефлекторної збудливості, який виставляють на першому році життя, включають: неспокій 
протягом дня і під час сну, тремор підборіддя і кінцівок, спонтанний рефлекс Моро, ністагм, підвищені м’язовий тонус і 
періостальні рефлекси, низький поріг старт-реакцій і стійкі вроджені рефлекси новонароджених. У дітей, старших року, 
„неспокійній дитині” неврологи діагностують синдром гіперактивності, до якого відносять наступне: дитина не може грати в 
тихі, спокійні ігри, бігає, вертиться, намагається кудись залізти в неприпустимих ситуаціях, часто знаходиться в постійному 
русі, „ніби до нього причепили мотор”, не сидить спокійно, коли вимагається, скаче, крутиться, сидячи на місці, здійснює 
зайві рухи кистями і стопами (безцільна рухова активність), демонструє говірливість. Все це говорить про дуже делікатні 
порушення функціонування ЦНС, кожне з яких окремо не є патологічним симптомом і може відмічатися в здорових дітей, 
але в поєднанні вони  „виходять” за межі норми.

Для діагностики підвищеної збудливості необхідні не лише детальний анамнез і уважний огляд, але й певний досвід лікаря. 
Важливе значення для вірного трактування перелічених симптомів має динамічне спостереження. Допомагає діагностиці 
електроенцефалографія, в тому числі картування головного мозку, які виявляють порушення неспецифічного характеру.

Поняття „неспокійної дитини” з ростом останньої в неврології зазнає трансформації з підвищеної нейро-рефлекторної 
збудливості дітей першого року життя у афективно-респіраторні напади, церебрастенічний синдром, порушення поведінки 
і мінімальну мозкову дисфункцію у більш старшому віці.

Серед населення і деяких лікарів побутує переконання, що це стани, які дитина „переросте”. Дійсно, певна частина дітей, 
знаходячись у сприятливих психо-соціальних умовах, здатна самостійно компенсувати порушення. Професійність бачення 
даної проблеми передбачає індивідуальність підходу до кожної окремої дитини. Лише повне клініко-параклінічне обстеження 
дозволяє визначити потребу лікувальних заходів та їх об’єм.

Лікування зазначеної категорії дітей проводиться різними спеціалістами і у різних напрямках. Найбільш необхідними 
є допомога психологів, психіатрів, логопедів, педагогів. На жаль, слід констатувати, що перелічені спеціалісти починають 
займаться з дітьми після 5-річного віку. Основний тягар діагностики і терапії лягає на неврологів, до яких батьки і звертаються 
в першу чергу.

Стратегія підходу до медикаментозного лікування ґрунтується на розумінні розгортання патофізіологічних процесів, 
коли має значення не лише надлишок процесів збудження, але й недостатність гальмівних процесів у мозку та нездатність 
кори утримувати динамічну рівновагу між процесами збудження і гальмування. Фізичні методи впливу включають режим 
дня, лікувальну фізкультуру, водні і загартовуючі процедури, достатню фізичну активність і перебування на свіжому повітрі.

До факторів психолого-соціального впливу на перший план виступає благополуччя міжособистих взаємин у сім’ї, 
адекватний педагогічний підхід, допомога психолога дитині і батькам. Об’єм і напрям соціальної адаптації змінюються в 
міру росту дитини.

Низький рівень життя на Україні призводить до запущеності санітарно-просвітньої роботи, неможливості батьків 
забезпечити адекватну допомогу дитині та недостатню участь держави у цьому питанні. Необхідно покращити співпрацю 
різних спеціалістів для надання адекватної допомоги „неспокійній дитині”. Особливо важливим залишається достатнє 
висвітлення проблеми у засобах масової інформації та фаховій літературі.

матеріали обласної науково-практичної конференції - дезадаптована дитина:
напрямки психотерапевтичної та психокорекційної допомоги, львів – 2004

http://www.usp.douweb.org/articles/Mater%202004.doc
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миРОСлАВ дРОЗд

кОРиСнІ ПРОгРАми І Веб-САйТи

Представляю вам список цікавих та корисних програм і веб-сайтів, які виявилися придатними в моїй практичній 
роботі. Сторінки та програми можна з успіхом вживати на класичному уроці або використовувати як домашнє завдання. 
Мультимедійний елемент на уроці зробить урок більш привабливим і цікавим та дозволить учням навчатися через гру.

Wordwall - сервіс дозволяє створювати різноманітні дидактичні онлайн-ігри, серед яких такі: ігрові квізи, випадкове 
колесо, перевернуті плитки, лабіринт, випадкові карти, відповідні пари, правда чи брехня, пропущене слово, пошук слова, 
знайти збіги тощо. На сайті багато готових ігор, які можна редагувати згідно з власними потребами.

Посилання: https://wordwall.net/uk

Padlet - простий інструмент для спільного створення вмісту та роботи над ним. Це свого роду віртуальна дошка, на якій 
можна розміщувати документи, посилання, відеоролики, зображення та поділитися обраним вмістом. Дошку Padlet можна 
використовувати для розміщення матеріалів, які необхідні для узагальнення або перегляду перед тестом. Padlet також дозволяє 
використовувати дошки, створених іншими користувачами. У безкоштовній версії можна створити 3 дошки. 

Посилання: https://pl.padlet.com/

Miro - онлайн дошка, якa дозволяє взаємодіяти з учнями. На дощі можна розміщувати зображення, відео, документи, 
зробити замітку, намалювати фігуру, підкреслити потрібний матеріал, виділити потрібне. Посилання: https://miro.com/

Wakelet - сервіс, який дозволяє створювати тематичні колекції, в тому числі: веб-сайти, фотографії, твіти, аудіо- та 
відеоматеріали, інтерактивні карти, мультимедійні презентації та різноманітні документи та ділитися ними з учнями.. 
Wakelet дає можливість запрошувати інших користувачів до спільного створення колекції. Посилання: https://wakelet.com/

Pinterest - сайт соціальної мережі для збору та організації візуального контенту. Це багата база фотографій, яка може 
стати джерелом натхнення. Змістом можна ділитися з іншими користувачами. Посилання: https://pl.pinterest.com/

canva - простий онлайн-інструмент для створення графіки. Веб-сайт пропонує безліч шаблонів і графічних елементів, 
які дозволяють розробити, наприклад, дизайн обкладинки, плаката або реклами. Посилання: https://www.canva.com/

genially - онлайн-сервіс для створення власного різноманітного контенту: інфографік, інтерактивних фото, презентацій, 
квізів, мультимедійних плакатів, інфографік, відео, стрічок часу, карт, звітів, ігор, та віртуальних посібниківь Сервіс містить 
понад тисячу різноманітних шаблонів, за допомогою яких можна швидко і без зайвих зусиль створювати інтерактивний 
контент. Посилання: https://genial.ly/

Quizizz – це сервіс для створення квізів і тестів, яка також дозволяє використовувати тести, розроблені іншими 
користувачами. Quizizz можна застосовувати в режимі реального часу в класі, а також як окреме позакласне завдання для 
учня, обираючи режим Play Live («гра в реальному часі») чи Homework («домашня робота»). Сервіс дає змогу стежити за 
прогресом кожного учня, а також експортувати дані в Excel. Посилання: https://quizizz.com

Kahoot! - проста та інтуїтивно зрозуміла платформа, яка дозволяє проводити інтерактивні заняття, тестування, опитування 
в ігровій формі. Розрахована на різні вікові категорії користувачів – від молодшого шкільного віку до дорослих.  До питань 
можна додавати фото, малюнки, графіку та відео. Платформа дозволяє будь-яке опитування чи контрольну організувати 
у вигляді змагання. Для цього сайт має режим бонусів для учнів за швидкі відповіді.  Існує платний тариф, який пропонує 
розширене використання функціональних можливостей сайту. Сайт містить багато готових тестів.

Посилання: https://kahoot.com/
 
Quizlet - платформа для створення квізів і різноманітних вправ. Quizlet дає змогу закріпити словниковий запас або поняття 

завдяки можливості розробки карток зі словами та їх прослуховування, а також гри під час навчання. Використовуючи Quizlet 
Live, вчитель може навіть організувати ігрове шоу для учнів, у якому одночасно можуть брати участь кілька користувачів. 
Посилання: https://quizlet.com/

LearningApps - сервіс, що дозволяє створювати різноманітні онлайн-завдання та ігри для учнів. За допомогою платформи 
можна створювати дуже багато видів завдань: знайти пару, кросворд, класифікація, числова пряма, просте упорядкування, 
фрагменти зображення, вільна текстова відповідь, квіз, заповнити пропуски, колекція вправ, аудіо та відеоконтент, перший 
мільйон, пазл, шибениця, знайти слова, гра «Парочки». На сайті можна також знайти багато готових завдань з різних 
претметів. Щоб переглянути готові україномовні завдання слід переключити мови ітерфейсу сайту на українську (праворуч 
в горі сайту).  Посилання на завдання можна надсилати у вигляді QR-коду, який система автоматично створює до кожного 
завдання. Посилання: https://learningapps.org/

Prezi - програма для створення онлайн презентацій. Prezi дозволяє створити конкретну ментальну карту та представити 
її таким чином, щоб було видно взаємозв’язки між окремими елементами презентації. У безкоштовній версії створені 
презентації доступні для всіх. Посилання: https://prezi.com/

emaze - це інструмент для розробки мультимедійних презентацій у веб-браузері, що нагадує Prezi. Крім основних функцій, 
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він також має опції для додавання фільмів і звукової доріжки. Також можна імпортувати презентації з PowerPoint.
Посилання: https://www.emaze.com/

Mentimeter – це сайт, що надає можливості зробити опитування та висвітлити результати у формі хмари слів. Учні можуть 
вводити свої слова за допомогою смартфонів, планшетів або комп’ютерів з доступом до Інтернету. Слова, які вводяться 
створюють хмару: чим частіше введене слово, тим більший його розмір у хмарі. Посилання: https://www.mentimeter.com

Nearpod - платформа, яка дозволяє створювати презентації та додавати до них різний контент (відео, аудіо, зображення), 
а також завдання (вибір однієї правильної відповіді, вибір кількох відповідей, питання з відкритою відповіддю та можливість 
написання тексту). Вчитель може відстежувати дії учнів онлайн. Посилання: https://nearpod.com/

google Forms - одним із найпростіших і найзручніших інструментів для створення опитування та тесту. За його допомогою 
можна створити різні типи завдань: коротка текстова відповідь, довга текстова відповідь, вибір однієї правильної відповіді 
з кількох, вибір кількох правильних відповідей.  Посилання: https://docs.google.com/forms

Flippity -  колекція цифрових інструментів, які дають змогу створити інтерактивні вправи та завдання в ігровій формі. 
Посилання: https://www.flippity.net/

мindmeister - сайт, який дозволяє візуально оформлювати ментальні карти  та ділитися ними. 
Посилання: https://www.mindmeister.com/

генератор кросвордів -  https://childdevelop.com.ua/generator/letters/cross.html

WordArt - Сервіс для створення хмари слів. Посилання: https://wordart.com/

Оnlinetestpad - Безкоштовний багатофункціональний конструктор кросвордів, логічних ігор, навчальних та психологічних 
тестів, опитувань.  Посилання: https://onlinetestpad.com/ua/tests

Тести «на Урок» - інтерактивні завдання для контролю знань. Можна використати готові або створити власні. 
Посилання:  https://naurok.com.ua/test
Генератор ребусів - http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&enter=1
Віртуальна екскурсія українськими музеями просто неба - https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/

Сайт з віртуальними екскурсіями музеями України. Посилання: https://museum-portal.com/ua/index

корисні youtube канали з історії України
Твоя Підпільна Гуманітарка
YouTube канал імені Т.Г. Шевченка
Ukrainian Institute of National Remembrance
Уроки історії Пітона Каа
Українська Історія
Онлайн-курс «Історія України в історіях». Підготовка до ЗНО з історії України
Таємниці великих Українців
Історія Без Міфів
Kozak UA
Тарас Козак
RadianskaUkraina
андрей орленко
Олександр ПАЛІЙ
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людмилА лАбОВич

УкРАїнСькА мОВА для дОШкІльняТ У бІлОСТОцІ

Уже 10-й рік при Самоврядному інтеграційному садочку № 26 у білостоці діє міжсадочковий пункт навчання української 
мови. цього року пополудні раз у тиждень на заняття рідної мови приїжджає десятеро дітей віком від двох з половиною 
до семи років.

Перші спроби організувати заняття української мови для малюків у Білостоці з’явилися десять років тому в середовищі 
українських діячів з Білостоцького відділу Союзу українців Підляшшя, які були водночас батьками малих дітей. Звичайно, 
всім хотілося організувати такі заняття, як у Садочку № 9 «Лісова поляна» в Більську Підляському, де понад сотня дошкільнят, 
котрі не лише вивчають мову, але й мають регулярні щотижневі зустрічі з народними творцями. Виявилося однак, що в 
Білостоці, перш за все, дуже складно згуртувати дітей в одному садочку. Тому єдиною формою міг статися міжсадочковий 
пункт, у якому вчилися б діти з цілого міста.

У 2013 році вдалося зібрати групу дітей дошкільного віку. В організації занять допомогла Беата Юзвович, директорка 
Самоврядного інтеграційного садочка № 26 у Білостоці, який вважається одним із кращих у місті. Просто запропонувала 
вона свій садочок як місце, до якого пополудні будуть приїжджати діти з цілого Білостока та його сільських передмість. 

З того часу в садочку № 26, який майже в центрі міста, відбуваються уроки для всіх бажаючих малюків, при чому нема 
якихось вікових обмежень. На заняття батьки привозять дітей, яким щойно два роки. Найстаріші – це учні першого та 
навіть другого класу початкової школи. 

- У такій групі є трошки складно - каже Олександра Іванюк, вчителька української мови. - Відомо, що як діти є в такому 
самому віці, то простіше скласти і повести урок. Однак у нас завжди так було і добре, що як менші приходять, то ті старіші 
ними займаються. Вони вчаться опіки і організації, допомагають і це великий плюс.

Як підкреслює вчителька, це вже практика – так повести заняття, щоб і дітям було цікаво, і батькам хотілося їхати зі 
своїми малюками до садочка, часто з дуже віддаленої частини міста. 

Христофор Серединський у минулих роках привозив на заняття двох своїх старіших синів. Зараз української мови в 
міжсадочковій групі вчиться трійка його молодших дітей:

- Наймолодшому сину три літка, а дівчинка у другому класі початкової школи, але вона ще буде ходити, щоб було легше 
тому наймолодшому. Дітям добре на тих заняттях. А чом посилаю? Щоб діти пізнали мову, пізнали культуру, довідалися 
про свята і традиції.

Як підкреслює Христофор, найгірше було під час пандемії, коли складніше було як з самими заняттями, так і з різними 
виступами.

Зараз до садочка в Білостоці привозять своїх дітей ті батьки, які самі були першим поколінням, що в 1990-2000-х роках 
вчилося української мови в школах Більська Підляського, Черемхи і Білостока. Бо ж треба підкреслити, що уроки української 
мови в Підляському воєводстві вдалося зорганізувати щойно в середині 1990-х (у Більську Підляському і Черемсі), та на 
початку 2000-х (у Білостоці).

Родом з Більська Підляського Катерина Воєвода. Вона не лише вчилася там української мови в Початковій школі № 4, 
але й співала в Українському ансамблі пісні і танцю «Ранок». Зараз Катерина живе у Білостоці та другий рік привозить на 
заняття свого 3,5-річного сина Миколая. 

- Тут діти багато співають, у них є час, щоб самим побавитись і грають в різні гри. Син уже на канікулах хотів ходити на 
українську мову, питав, коли знову піде на заняття.

До садочка № 26 приїжджають майже виключно діти місцевих підляських українців. Буває однак, що на заняття 
потрапляють діти емігрантів з України. У минулих роках їх майже й не було, в цьому році це помінялося. 

Божена Волошинович родом зі Львова. Вона привозить до садочка свого 4-річного ина. 
- Ми приїхали до Польщі раніше, але коли починалася війна, ми були вдома десь чотири місяці. Тому їхали зі всіма разом. 

Будемо залишатися, але важко щось планувати. Ми українцями, тому знаємо українську мову, але для дітей дошкільного 
віку не помішає ще раз і ще раз повторювати рідну мову, будучи тут, за кордоном.

Садочок № 26 це не лише місце, в якому діти мають контакт з українською мовою і культурою. Це також місце, в якому 
інтегруються самі батьки. Вони часто чекають на кінець занять просто у садочку, та буває, що залишаються з дітьми, зокрема 
тими найменшими, на заняттях. Батьки допомагають, коли є різного роду майстер-класи, готують дітей до виступів під час 
вечорів колядок, фестивалю «Підляська осінь» та інших. 

Навчання у міжсадочковій групі в Білостоці поки що відбувається без більших проблем. Група є стабільною та кожного 
року на заняття приїжджає переважно кільканадцятеро дітей. Недоліки такої форми організації навчання пов’язані з різним 
віком малят. Не сприяє й пізня година та факт, що діти зустрічаються лише раз на тиждень. Зате видно, що вони дуже люблять 
«паню Олю» та заняття з нею, охоче вчаться українських пісень, та коли виступають на українських заходах у Білостоці, 
завжди дуже добре підготовлені. Видно також, що в навчальний процес задіяні батьки, які не лише привозять дітей, але й 
допомагають та включаються в різні українські ініціативи в садочку та поза ним.

Звичайно, хотілося б, щоб з року на рік число дітей збільшувалося та щоб після десятьох років була вже не одна група, але 
більше. Хотілося б також, щоб потім усі батьки посилали своїх малюків до тих шкіл, у яких можна продовжувати навчання 
української мови – або до «православної», тобто Громадської початкової школи св. Кирила і Методія, або до публічної 
Початкової школи № 9. На жаль, з тим по-різному буває.
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Сценарії, конспекти, матеріали

кУРилІн В. м.,
Учитель фізкультури 

Авіакосмічний ліцей нАУ
Солом’янського р-ну м.києва

нАРОднІ ІгРи ТА ЗАбАВи

Мета: на прикладі українського фольклору показати, що піклування про здоров’я дітей завжди 
посідало чільне місце в житті українців; виховувати  бажанняграти в народні ігри та повагу 
до надбань українського народу, до мови, традицій та обрядів. Дія відбувається на галявині 
(майданчику). 

Сороки
А сорока білобока: че, че, че, че, че, че!
Проти сонця до віконця крекоче, крекоче.
Нумо ж, діти, рвати квіти, поки час, поки час!
Будуть гості, ще й не прості, нині в нас, нині в нас!
При словах „Нумо ж, діти, рвати квіти” і т.д. діти вдають, що збирають квіти. В чотирьох останніх тактах (із повторенням 
бігом, під ритм пісні наслідують руками лет сороки.)
Діти гостям дарують квіти.
Усі юблять гратися: ведмежата й вовченята, котики й собачки. Та чи не найбільше полюбляють гру дітки: хлопчики й дівчатка, 
чорняві та біляві, високі і низенькі, маленькі і не дуже...
„Як дитина бігає і грається, так її здоров’я усміхається”, - стверджує прислів’я.
І так ведеться з давніх-давен. Любили гратися і наші батьки, так само, як батьки наших батьків, тобто бабусі і дідусі. І навіть 
дідусі та бабусі наших дідусів та бабусь теж любили погратися. Усі вони вигадували різні ігри, навчалися одне в одного. 
Старші передавали меншим свої вигадки, а менші додавали щось своє, придумували свої забавки. Колективна творчість, 
напевно, породила так багато ігор.
Наші батьки ще пам’ятали всі ці ігри без книжок, але, на жаль, ми вже їх розгубили. А це, як і рідна мова, пісні, обряди, також 
наш найдорогоцінніший скарб і його втратити не годиться. Адже гра - це не просто забавка, а водночас і весела школа життя. 
В іграх закла дена мудріс ть народна.  Вони не лише розвивають фантазію,  кмітливіс ть,  спритніс ть, 
а й учать справедливості, чесності, знайомлять нас із давніми народними звичаями, уявленнями про світ. 
Колись діти збиралися і гралися в різні ігри. А для цього вони знали багато забавок. Послухайте їх:
Ходить квочка коло кілочка,
Водить діточок-одноліточок.
Печу, печу хлібчик
Дітям на обідчик.
Більшому - більший,
Меншому - менший,
Шур у піч!
Котилася торба
З високого горба,
А в тій торбі хліб, паляниця,
Кому доведеться, той буде жмуриться.
Пливе качка по воді,
Несе яйця золоті
По одному золотому,
А ти, качко, йди додому.
Зоря-зірниця,
Красна дівиця,
По полю ходила,
Ключі згубила,
Місяць бачив -
Не сказав,
А сонце йшло,
Ключі знайшло.
З українських діточок
Невеличкий наш гурток.
Сходимося тут щодень,
Для забави, співанок.
Для потіхи і науки,
Пізнавати різні штуки:



„Pojezierze Wałeckie” nr 37 (1105) 12 września 2018 r. 19

Як до маршу всім ходити,
Гарно вірші говорити.
Як вдягатись, мити, їсти,
І при людях чемно сісти.
Уклонитись, привітати,
І на „позір” струнко стати.

була в лісі
Дівчаткам як дуже ніжним, так і таким, що їх злякати не легше, ніж хлопчиків, пасує ця гра. Стають у парі одна навпроти 

другої.
- Була в лісі?
- Була.
- Рубала дрова?
- Рубала.
- Бачила вовка?
- Бачила.
- А боялася його чи ні?
- Нi.
Tа, котра питала, змахує хустиночкою перед очима іншої. 

до баби по сіль
Двоє хлопців стають один навпроти одного. Хтось починає:
- Підеш до баби по сіль?
- Піду.
- А не боїшся її псів?
- Нi.
Щоб упевнитись, що це так, той, хто питав, сплескує перед очима іншого в долоні. Якщо той кліпне, то боїться, а як 

витримає - не боїться. Тоді той, кого випробували, каже: 
- Ану подивимось, чи не злякаєшся? 
Та міняються ролями.

Танцювала риба з раком
Танцювала риба з раком: гоп, гоп, гоп, раз, два, три!
А петрушка з пастернаком: гоп, гоп, раз, два, три!
А цибуля дивувалась: гоп, гоп, раз, два, три!
Де та чвірка так дібралась: гоп, гоп, раз, два, три!
Танцював сніп з коромислом,
А коновка з перевеслом,
А макітра з макогоном
Реготалась під ослоном:
Ха, ха, ха, ха, го, го, го, го, гоп, гоп, раз, два, три!
При словах „гоп, гоп” діти підскакують.
При словах „раз, два, три!” - плещуть тричі в долоні.

 Перстенець
Діти сідають рядком і складають руки долонями докупи. Котрась дитина відходить у бік і закриває очі. А ведучий 

підходить до дітей і кладе в долоню комусь перстенець. У цей час та дитина, котра відійшла вбік, повертається, а гурт хором 
звертається до неї:

Гадуль, гадуль, гадулька,
Десь там моя зозулька,
По полю ходила
Золоте пір’я збирала.
Тоді та дитина, котра відійшла, відгадує, в кого перстенець, промовляючи слова:
Вий, вий завивай
Ти, Оксанко, перстень дай.

Пташка в клітці
- Пташко, пташко, коли з клітки в небо злетиш? - тричі повторюють діти, ходячи довкола „пташки”, що стоїть непорушно 

із зав’язаними очима. Потім усі зупиняються, і один з гравців запитує:
- Пташко, пташко, відгадай, хто відчинить твою клітку? 
Кого пташка впізнає по голосу, той і займає її місце.

Журавель
Учасників довільна кількість.
Посередині грища креслять коло діаметром 4-6 кроків (“гніздо”, в якому - “журавель”). Він стоїть на одній нозі, другу 

підігнув під себе, одна рука - вбік, а другою тримається за ніс. Діти, взявшись за руки, ходять навколо “гнізда” і співають:
Заходився журавель, журавель
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До бабиних конопель, конопель.
Сякий-такий, журавель,
Сякий-такий довгоногий,
Сякий-такий довгоногий,
Сякий-такий виступає,
Конопельки все щипає.
О це ж тобі, журавель, журавель,
Не літай до конопель, конопель,
Сякий-такий, журавель,
Сякий ...
Щоб ти більше не літав, не літав,
Конопельки не щипав, не щипав.
Сякий... 
У процесі співу і руху діти зупиняються і виконують різні вправи.

Пень
Щоб було цікавіше, добирається відповідна лічилка, наприклад:
Раз, два, три, чотири, п’ять.
Стали в колі ми кружлять.
Покружляли, розійшлися,
Ні на кого не дивися.
Ось уже й визначено, кому починати. Саме цю лічилку не випадково взято. Грають якраз уп’ятьох. Четверо стають по 

кутах, на гострих ріжках квадрата. А п’ятий - посередині. Він починає. Підстрибує на обох ногах і приказує або приспівує:
Пень, пень, дай конопель,
Трошки горошку,
Олії з ложку!
За останнім словом усі четверо спішать помінятися місцями. Так грають, поки не потомляться.

Панас
У грі можуть брати участь хлопчики і дівчатка. За бажанням хтось стає Панасом. Йому зав’язують очі хусткою та рушником, 

виводять на середину і звертаються до нього з такими словами:
- Панас, Панас! На чому стоїш?
- На камені!
- Що продаєш?
- Квас!
- Лови курей, але не нас!
Панас починає ловити. Кого піймає, той стає Панасом.

мишка й котик
Ой до нори, Мишко, до нори
Та до золотої комори.
Чорний коточок мишки не зловить,
Мишка - у дірку, золоту комірку,
До нори, до нори!
Ой кот, та воркот,
На віконечко скок (діти підстрибують),
А з віконця на хижку,
Піймав котик мишку (плещуть у долоні).
Відмінність цієї гри буває така:
Вибирається 2-3 мишки (стільки ж, скільки котів) та визначається кожному котові, котру мишку він має ловити.

король
Хлопці розділяються, стають у дві шеренги один проти одного.
Центральний гравець першої команди починає діалог. Йому відповідає центральний гравець з другої команди:
- Королю, королю, буде війна?
- Ні.
- Чому?
- Замало війська.
- Відбий собі.
Центральний розбігається і намагається розірвати шеренгу в одному з місць. Якщо це вдається, то хвостова частина 

переходить до нього. Гра продовжується доти, доки в одній з команд не залишиться один учасник - “Король”, який програв 
війну.

Фарба
Усі діти сідають у рядок. Визначають ведучого, „щура” і „ангела”. Ведучий називає кожному на вухо колір фарби. „Ангел” 

і „щур” по черзі вступають у діалог з ведучим:
Ангел: Дзень-дзень.
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Ведучий: Хто там?
- Ангел.
- Звідки?
- З неба.
- Що потребує?
- Фарби.
- Якої?
Називає колір.
Щур: Гур-гур.
Ведучий: Хто там?
- Старший щур.
- Звідки?
- З діри.
- Що потребує?
- Фарби.
- Якої?
Називає колір.
Якщо відгадає, то гравець, названий цим кольором, переходить на його бік. Якщо такої фарби немає, то ведучий відповідає:
- Пішла в дорогу, зламала ногу.
Коли всі кольори відгадані, утворюють дві супротивні групи на чолі з „ангелом” і „щуром”. Вони лаштуються один за 

одним і починають перетягуватися. Таким чином перемагає добро (команда „ангела”) або зло (команда „щура”).

час додому, час
Час додому, час, 
Зорі кличуть нас. 
Кличуть нас вечірні зорі, 
Заспіваймо ж в дружнім хорі: 
Час додому, час, 
Зорі кличуть нас. 
Тра-ра-ра! І т.д. 
Час додому час,. 
Пташки кличуть нас.
Кличуть пташки нас до хати,
З ними рано й нам би встати.
Час додому, час, 
Пташки кличуть нас. 
Тра-ра-ра! І т. д.
Діти трублять у паперові трубки чи, склавши руку в кулак, як трубку.

http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=4462&Itemid=-5

бІляченкО В. ОльгА,
вчитель-методист, 

Скандинавська гімназія, м. київ

УкРАїнСькА мОВА
(З використанням посібника з розвитку мислення „Планета міркувань” Ольги гісь, 3 клас)

ТемА. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники – антоніми. С. 49-51

меТА. Поглиблювати знання учнів про прикметник, ознайомити з істотними ознаками прикметника (значення, питання), 
формувати уміння визначати число і рід прикметників за іменниками, знаходити в тексті прикметники-антоніми. Розвивати 
словниковий запас учнів, розвивати усне і писемне мовлення, уміння аналізувати, узагальнювати закономірності мовних 
явищ. Виховувати любов до природи та рідного краю.

ОблАднАння. Презентація.

ХІд УРОкУ

1. мОТиВАцІя нАВчАльнОї дІяльнОСТІ
А) Вступна бесіда:

- Яка пора року на вулиці? Який місяць розпочався? На прогулянках ви спостерігали за змінами в житті дерев та 
рослин, запам’ятовували. Весна завітала до нас у гості. Вона принесла нам багато квітів. Квіти чарівні, бо на них весна 
принесла нам завдання уроку. Тільки ми їх виконаємо, на вулиці почне буяти природа.
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Б) Словникова робота над розгадуванням кросворда.
Чи помітили ви, діти,
Що у нашої загадки не проста коса?
Потребує праці й вміння ця її краса.
Треба відповіді дати і кросворд цей розгадати.
- Розгадавши його, ви дізнаєтесь, якій рослині ми присвятимо сьогоднішній урок.

б – Медоносна комаха, що переробляє квітковий нектар на мед. (Бджола).
ЗАПиСАТи в зошит: БДЖОЛА, ЯСЕН, АЙСТРА.
е – Дерево родини оливкових з перистими листочками і міцною деревиною. (Ясен).
Р – Вічнозелена трав’яниста рослина з тонким стеблом, темно-зеленим листям овальної форми і невеликими квітками 

синього кольору. Цвіте ранньою весною. (Барвінок).
е – Дерево або кущ із зібраними у суцвіття білими квітками й чорними  їстівними ягодами. (Черемха).
З – Високий кущ або невелике дерево з довгими блискучими гілками, вузенькими листками, а також зарості цієї рослини. 

(Верболіз).
А – Однорічна рослина, яка квітне в кінці літа, восени. Квіти великі, різного забарвлення. (Айстра).
- Яка ж це рослина, про яку буде йти мова на уроці?
Береза – символ ніжності й чистоти, вірності й щедрості, праці й краси, а нерідко – народної долі в Україні.
- У першому слові визначити кількість звуків і букв. (Бджола – 5 звуків, 6 букв).
- Знайти слово, в якому більше звуків, ніж букв. Пояснити. (Ясен).
- Третє слово поділити дужками на склади. Скільки складів? Чому?
- Як це слово можна перенести? Чому? (Одну букву не залишаємо на рядку).

2. РОбОТА нАд нОВим мАТеРІАлОм
А) Поетична хвилинка, вибірковий  слуховий диктант.
Маю плаття зелененьке,
Гнучкі, ніжні віти.
Кору білу, стан тоненький.
Як я звуся, діти?
- Як ви дізналися? Які слова допомогли вам? (Слова – ознаки).
- Виписати словосполучення іменників зі словами – ознаками. 
ПЛАТТЯ ЗЕЛЕНЕНЬКЕ; ГНУЧКІ, НІЖНІ ВІТИ; КОРУ БІЛУ; СТАН ТОНЕНЬКИЙ.
Б) Хвилина каліграфії
Щоб рівно і гарно слова написати,
Нам з’єднання букв слід усім пригадати,
Для цього дається одна лиш хвилина.
ка Прик ли мет на ник
- Сьогодні на каліграфічній хвилині ми повторимо нижнє, верхнє, середнє з’єднання букв.
- Назвіть верхнє з’єднання, нижнє, середнє.
Написавши цей рядок, ви розкодуєте тему уроку. Повторимо правила хвилинки каліграфії:
Зошит свій я розгортаю,
Навкоси його кладу,
Ручку я ось так тримаю,
Сяду рівно – не зігнусь.
Буду я писати гарно – 
До роботи я берусь.
- Яку тему ми продовжимо вивчати?
- Як ви думаєте, чому відразу після іменника ми вивчаємо прикметник, а не іншу частину мови?
Використовуючи різні предмети, вивчаючи явища, ми не тільки знайомимось з їх назвами. Нас не менше цікавлять 

їх ознаки, які дозволяють відрізнити один предмет від іншого. Коли ми говоримо про фрукти, нас не тільки цікавлять їх 
різновиди: яблука, груші, сливи, а те, які вони є: зрілі, соковиті, солодкі, зелені.

- Чи потрібно вивчати прикметник?
Яка? Який? Яке? Які? – на ці питання я відповідаю.
Колір, смак і розмір я вам називаю.
З іменником - братиком дружу завжди.
Хто я? Швиденько мене назви.
Бліц - опитування
На дошці - ПРикмеТник.
- Що таке прикметник?
- На які питання відповідає?
який? якА? яке? якІ?
- За якою частиною мови ми визначаємо число і рід прикметників?
- Що означає прикметник?
ОЗнАки ПРедмеТІВ ЗА:
кОльОРОм
РОЗмІРОм
ВІднОШенням
ФОРмОю
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СмАкОм
ВІкОм
нАСТРОЄм
- За чим змінюється?
-З якою частиною мови зв’язаний?

На дошці таблички: ЗНАТИ, ВМІТИ.
Знати:
 - істотні ознаки прикметників;
- рід і число прикметників;
- прикметники-антоніми
Вміти:
- визначати число і рід прикметників за іменниками;
- знаходити в текстах прикметники-антоніми;
- добирати прикметники-антоніми;
- аналізувати, узагальнювати закономірності мовних явищ.
- Відшукайте ознаку за кольором у вибірковому диктанті. Визначте число і рід усно, позначте закінчення у прикметника. 

(Плаття зелененьке, кору білу).
- Відшукайте ознаку за розміром. (Стан тоненький). Визначити число, рід, закінчення.
- У якому числі стоїть прикметник у словосполученні, яке ми не прочитали? 
(У множині).

Г) Робота з тлумачним словником.
- На с. 14 прочитайте тлумачення слова БЕРЕЗА.
- Які спільнокореневі слова зустрілись у тлумаченні? (Береза – берізка).
- Який у них корінь? Що відбулося у корені слів? Яка ще орфограма у другому слові? ( Букву „ЗЕ” вимовляй чітко).
- Яке це дерево? Прочитайте. (Лісове білокоре дерево). Знайдіть орфограми. ЗАПИСАТИ.
- Яка ознака  предмета вказана? (За кольором). А ЛІСОВЕ вказує на відношення. Визначити число, рід, закінчення.
- Яке у нього гілля? Визначити орфограму. ЗАПИСАТИ.
- На яку ознаку предмета вказано у словосполученні? ЗАПИСАТИ. (Тонке довге гілля). (За  розміром).
- Яке ще словосполучення  іменника з прикметником ми не назвали? (ЛИСТКИ СЕРЦЕВИДНІ). На що ця ознака вказує? 

(За ФОРМОЮ). Визначити число, закінчення.
          - (За СМАКОМ). Придумайте словосполучення іменника з прикметником за ознакою на смак про берізку. СІК 

СОЛОДЕНЬКИЙ.
ЗА ВІКОМ: стара береза, молоденька берізка.
ЗА НАСТРОЄМ: весела берізонька, сумна береза.
ґ) Творча робота за вправою 112 на с. 50 - усно.
- Як називаються словосполучення, які ви зараз складали? (Стара береза - молода береза, весела береза - сумна береза).
Д) Робота в парах за посібником „Планета міркувань” на с. 26
- Добери один антонім до всіх прикметників у лівому стовпчику.
Стара газета, зів’ялі квіти, затхле повітря, черствий хліб –  …(свіжа, свіжі, свіже, свіжий).
Молодий місяць, худий чоловік, порожній кухоль – …(повний).
Кислі апельсини, гіркі ліки, тривожні сни – …(солодкі).
- Визначити у прикметників рід, число, закінчення.
Є) Усний вибірковий диктант. (Читають вірші учні).
- Знайти і визначити прикметники-антоніми.
Два брати жили на світі,
Був один з них працьовитий, 
А другий ледачий дуже.
Слухай казку про них, друже.

Якщо перший брат вставав,
Другий спать мерщій лягав.
Той стоїть, той сидить.
Той мовчить, а той кричить,

Той хоробрий і правдивий,
Той брехливий, полохливий,
Той розумний, той дурний,
Той великий, той малий.

День і ніч брати сварились
І ніколи не мирились.
Все, що перший будував.
Другий миттю руйнував.

Кожен рать повів свою
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Стрілись вороги в бою.
Із високим стрівсь низький, 
на товстого йшов тонкий. 

Стрів білявого чорнявий,
Огрядного – худорлявий,
На сумного йшов веселий,
На тендітного – дебелий,

Ця кривавая війна –  
Нині сива давнина.
Хоч брати вже помирились,
Після них слова лишились,
Дуже горді, незалежні,
Абсолютно протилежні.
В мові ці слова живуть, 
Їх антонімами звуть. 
                          (А. Свашенко). 
3.  ФІЗПАУЗА
Я дівчинонька мала – 
Раз, два.
Як берізонька струнка – 
Раз, два.
Буду швидко підростати,
Щоб усім допомагати.

4. ЗАкРІПлення ВиВченОгО мАТеРІАлУ
А) Виступ групи журналістів з інформацією про Київ, фрагменти фільму про Київ.
Усний вибірковий диктант (проводять учні: читають виразно текст).
- Весна не тільки розбудила нашу берізку, але й крокує вулицями нашого міста і прикрашає їх різними весняними 

кольорами.
- Визначити словосполучення прикметників з іменниками, визначити число, рід.

Київ
Київ розкинувся над Дніпром, немов казковий велет. На зелених кручах, мов розкидані жмені коштовного каміння, сяють 

куполи соборів. Про Київ складено багато пісень. А скільки художників малювали його неповторні дивовижні краєвиди.
місто, в якому ти живеш, прекрасне. Це місто пісень і поезії, гомінких свят і квітучих каштанів. Його неможливо не 

любити.

Б) Робота за підручником над вправою 113 на с. 50 – усна робота.
- Прочитайте виразно текст вправи.
- Коментована вибіркова робота, визначити рід, число, закінчення прикметників.
- За якою частиною мови ви визначали?

5. РОбОТА нАд РОЗВиТкОм мОВлення 

А) Мозковий штурм. (Усна робота над розвитком мовлення).
- Доберіть потрібні прикметники, утворивши словосполучення.
БЕРЕЗА – молода, висока, струнка, ніжна, тонка, тендітна, білокора, красива, чарівна, святково вбрана, кучерява, зажурена, 

незвичайна.
ГІЛОЧКИ – тендітні, тонкі, довгі, тоненькі, ніжні.
ЛИСТЯ – жовте, зелене, різьблене, золоте, маленьке, казкове.
- Придумайте красиве речення про берізку.

Б) Робота над реченням біля дошки.
СТРУНКА БЕРІЗКА ОДЯГЛА ЗЕЛЕНЕ ВБРАННЯ.
- Які орфограми зустрілись в реченні?
- Зробити повний аналіз речення, визначити члени речення і частини мови.
- Яким членом речення є прикметники у цьому реченні?
- Усно пари слів.

В) Розбір за будовою.
БЕРІЗКА – береза, березовий, березень, підберезник.
6. ТВОРче ЗАВдАння.
А) Усна робота в парах.
- Не тільки поети, художники, але й письменники присвятили березі свої твори.
Вставити потрібні прикметники із словника для довідок, визначити рід і закінчення прикметників.
БЕРІЗКА… ЗИМУ СПАЛА. КРІЗЬ СОН ВОНА ЧУЛА ЗАВИВАННЯ… ХУРТОВИНИ… ВІТЕР НАГИНАВ ЇЇ ВІТИ. 
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ТА ОСЬ ОДНОГО РАНКУ ДО БЕРІЗКИ ДОТОРКНУЛОСЬ… ПРОМІННЯ СОНЦЯ. ПРОКИНУЛОСЬ ДЕРЕВО. ВОНО 
ЗІТХНУЛО, РОЗПРАВИЛО ПЛЕЧІ.

Слова для довідок: ЗЛОЇ, ЛАГІДНЕ, СИЛЬНИЙ, ЦІЛУ.
Б) Колективна робота за посібником на с. 25
- До кожного прикметника добери протилежне за значенням слово. 
Боязкий – см…, простий – скла…, швидкий – по…, тонкий – т…, балакучий – мо…, довгий – ко…, нудний – ц…, молодий 

– с…, чистий – б…, пізній – ран…, останній – п…, мілкий – гли… .

7. ПІдСУмОк УРОкУ
- Що таке прикметник?
- На які питання він відповідає?
- За чим змінюється?
-З якою частиною мови зв’язаний у реченні?
- На які ознаки може вказувати?

6. дОмАШнЄ ЗАВдАння: с. 50 вправа 112, намалювати березу у весняному вбранні, підписати малюнок словами свого 
вірша. (Диференційоване завдання).

кУШнІР м. людмилА, 
вчитель вищої категорії,

деснянського району міста києва

бІблІйнІ мОТиВи І ПРОРОцТВО мАйбУТньОгО У ТВОРчОСТІ 
ТАРАСА ШеВченкА

мета: навчальна - проаналізувати з учнями поезії Шевченка, написані за мотивами Святого Письма, розкрити багатство 
його ремінісценції з Біблії, формувати у дев’ятикласників навички компаративного аналізу літературних явищ, уміння 
розглядати твір у контексті світової літератури; виховна - прищеплювати любов та повагу до Бога як всерозуміючого Творця і 
надійної опори для кожної людини; виховувати патріотизм, високі моральні якості і естетичні смаки; розвивальна - розвивати 
вміння аналізувати й систематизувати літературні явища.

Обладнання: таблиця «Християнські поняття та уявлення у творах Т.Шевченка», ілюстрації до творів Шевченка, («Кобзар» 
у кожного на парті), Біблія.

Тип уроку - вивчення нового матеріалу.

Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

«…Молюсь тобі, боже милий,Господи великий!
Що не дав мені загинуть,

Небесний владико,
Що дав мені добру силу

Пересилить горе…»
(«Сон» (Гори мої високії), 1847р.)

1. Актуалізація опорних знань.
- Що ви знаєте про Біблію як Книгу Книг?
- Чому вона така популярна у всьому світі?
- Як ви особисто ставитесь до Біблії і чому?

2. Вивчення нового матеріалу.
Розповідь. Тарас Шевченко виріс у патріархальній українській родині, де любов до Бога була неодмінною умовою життя. 

Українці свято вірили в Бога і ревно молилися, а жорстоку панщину сприймали як замах на їхню віру, переконання, оскільки 
неволя не давала можливості належно відправляти обряди, почувати себе людиною, створеною за подобою за образом 
Божим. Про це Шевченко писав так:

Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитися не дають.

Із цих рядків бачимо, що потреба молитви вважалась такою ж насущною як дихання і їжа.
Учився Шевченко в школі за церковними книгами, дуже добре знав Псалтир, читав молитви над померлими, 

відбував церковні богослужіння. У його «Щоденнику» є прекрасні слова про те, яке полегшення йому приносили 
сповідь та причастя. Уже ці факти розвіюють створений тоталітарною системою образ Шевченка - атеїста. 
Існує легенда з якою нас ознайомить учень. (отримав завдання заздалегідь) (Додаток 1).

Щоб глибше збагнути ставлення Кобзаря до Бога і релігії, ми й проаналізуємо цей аспект його творчості. Зверніть увагу 
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на таблицю, яку склав М. Гнатишак ще в 1936 році.
Мозковий штурм.
Деякі з цих творів ми зараз згадаємо. Я буду зачитувати уривки з творів Шевченка, а ви скажете їх назву. (Додаток 2)
- Як ставиться Шевченко до атеїстів? 
Чи у своїй творчості осуджував людей, які не вірили, заперечували або зневажали Бога?
(Відповідь на ці запитання давайте пошукаємо у творах Кобзаря).

Робота з підручником. Завдання.
Відкрийте хрестоматію на стор. 305. Прочитаємо рядки послання: «І мертвим, і живим…» Вдумаємося в них: (учень читає)

Якби ви вчились так, як треба, 
То й мудрость би була своя.

А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,

І все те бачив, і все знаю, Нема ні пекла, ані раю.
Немає й Бога, тілько я!

Та куций німець узлуватий,
А більш нікого!...» - «Добре брате,

Що ж ти такеє? -
«Нехай схаже німець.

Ми не знаєм.»
Учні відповідають на поставлені запитання.

Пояснення вчителя. 
Як бачимо, автор ставить дуже доречне запитання перед людиною, яка заперечує існування Бога. Але ця недовчена істота 

не може пояснити навіть, що собою являє вона сама. Звісно, в такому разі про Бога вона взагалі не здатна щось сказати. 
Оскільки послання „І мертвим, і живим...” ми вважаємо пророим твором, то чи не слід сприймати слова-запитання Шевченка 
і його осуд атеістові адресованими всім, хто береться судити про те, чого сам неспроможний збагнути? Богові Шевченко у 
своїй творчості приділяє багато уваги.

- Згадайте, будь ласка, твори Кобзаря, епіграфами до яких є вірші з Біблії, і прочитайте їх.
(Учні називають «Сон» («У всякого своя доля»), «Єретик», «Великий льох», «Кавказ», «І мертвим, і живим...»)

Вчитель. Неважко помітити, що Шевченко звертається до біблійних мотивів саме в суспільному-політичній поезії. 
Але є у творчості Шевченка, на наш погляд, бодай три морально-етичні моменти, за яких поет ніби вступає в суперечку з Богом.

Учні записують в зошити.
Перший - це нарікання на Господа, викликане соціальною неправдою, гірким становищем українського народу. Євген Сверстюк 

зауважує, що такі питання, як «Я не можу збагнути, чому Бог усе це терпить?», лунають тисячоліттями, і їх ставлять люди віруючі. 
Шевченко з розпачу та відчаю осуджує Господню терплячість. Ось слова з поеми «Сон»:

Чи Бог бачить із-за хмари
Наші сльози, горе?

Або з поеми «Княжна»:
А Бог куняє. Бо се було б диво,

Щоб чути і бачить - і не покарать.
Або вже аж надто довготерпеливий...

Пояснення вчителя:
На такі питання Біблія дає відповідь: може повсякчас карати й нищити злочинців, тому що разом з тими гинутимуть і невинні. Святе 

Письмо влучно порівнює Божу кару з рукою хлібороба, який вириваючи бур’яни з лану, неодмінно вирве й кілька стебел пшениці. 
У поемі «Кавказ» автор жорстоко таврує російську церкву за співучасть у загарбницьких війнах, але при цьому з великим 
почуттям звертається до Ісуса Христа, усвідомлюючи, що свята кров пролилася за всіх живущих, а дехто, та ще й священник, 
не усвідомлює жертви Господнього Сина і нехтує своїм призначенням у світі. Не можна й сьогодні без хвилювання читати 
слова Шевченка:

За кого ж Ти розіп’явся,
Христе, Сине Божий?

За нас, добрих, чи за слово
Істини…Чи, може,

Щоб ми з Тебе насміялись?
У цих рядках звучить докір людям, усім нам, хто не хоче жити за заповітами Ісуса, хто заради користолюбства і лакомства 

матеріального запропащує душу.

Другий момент - протест або те, що в радянські часи називалося «богоборством» Шевченка. Звернімо увагу, богоборство Кобзаря 
завжди жертовне, а оскільки у світі ніщо не нове, то воно нагадує нам своєрідне богоборство Мойсея, який вступив у суперечку 
з Єговою, щоб відстояти інтереси свого народу, вступив, добре знаючи, що ризикує життям і буде покараний за таку зухвалість. 
До поезії цього типу належать «Заповіт» та «Сон» («Гори мої високії…»).

- Чому, на вашу думку, Шевченко в цих творах такий категоричний у ставленні до Бога?
Прослухайте уривок із поезії «Сон».

Як понесе з України
У синєє море
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Кров ворожу…отойді я
І лани, і гори - 

Все покину, і полину
До самого Бога

Молитися … а до того
Я не знаю Бога.

У «Заповіті» Шевченко не зрікається Бога, а наголошує, що співати йому осанту зможе лише тоді, коли Україна буде 
визволена від окупації, стане вільною державою.

Я так її, так люблю
Мою Україну убогу,

Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю!

Такий своєрідний виклик звучить і в поезії «Сон» («Гори мої високії..») Шевченко добре усвідомлює, що ризикує навіть 
не життям, а значно більшим - безсмертям своєї душі. Та заради України він здатний на найбільшу жертву.

Третій момент трактується з позиції пророцтва, зокрема в поезії «Світе ясний! Світе тихий!» Створена поетом картина 
асоціюється з 20-30 р.р. ХХ ст.. в Україні, коли більшовики нищили храми, трощили ікони, шматували церковні хоругви. 
С.551 «Хрестоматія». Два перші рядки вірша - не Шевченкові.

Усний виклад вчителем пояснення. Це своєрідний переспів церковного твору, який виконується під час вечірні. 
Щоб збагнути його красу послухайте уривок: «Світе тихий, святия слави, безсмертного Отця небесного, святого 
блаженного, Ісусе Христе, пришедши сонця на запад, видівши світ вечірній, поєм Отця і Сина і Святого Духа, Бога…» 
Решта рядків - показ деградації людської особистості, яка втратила опіку Бога, замахнулася на не проминаючи цінності:

Будем, брате,
З багряниць онучі драти,
Люльки з кадил закуряти,

Явленими піч топити,
А кропилом будем, брате,

Нову хату вимітати.
Один учень читає поезію напам’ять.

3. Загальна характеристика «давидових псалмів». 
Один з учнів підготував довідку, що таке псалом, Псалтир. (визначення записати в зошити).
Псалми - особливі пісні релігійного змісту. Збірник псалмів називається Псалтирем.
(звернути увагу, що пишеться з великої літери).
Учень, який отримав завдання підготувати повідомлення на тему «Загальна характеристика «Давидових псалмів», 

виступає перед учнями.
- Псалтир - з давньоєврейської мови перекладається як «книга хвали». Це найулюбленіша книга Старого Заповіту багатьох 

поколінь людей, у якій вміщено 150 псалмів, покладених на музику для богослужінь. Головний автор псалмів — ізраїльсько- 
іудейський цар Давид, який був відважним воїном, чудовим стратегом і видатним громадськім діячем. Він підняв свій народ 
на вершину слави. Був також поетом і музикантом, і від усього серця любив Бога. Участь Давида в складанні Псалтиря 
можна вважати вагомішою за державні досягнення його царювання. Книга Псалтир — надзвичайна пам’ятка усіх століть. 
(Генрі Геллей. (Біблійний довідник. –с. 254-274) Біблійні Давидові псалми українською мовою не тільки перекладали, а й 
переспівували багато письменників: Т. Шевченко, П. Куліш, Ліна Костенко.

4. Порівняльний аналіз псалма 1-го із біблії і псалма 1-го Шевченкового.
Учитель виразно читає псалом 1-й Шевченка і 1-й зі Святого Письма.
Псалом 1* зі Святого Письма: 

Блажен муж, що за радою
несправедливих не ходить,

і не стоїть на дорозі грішних,
і не сидить на сидінні злоріків,

та в Законі господнім його насолода,
і про Закон його вдень та

вночі він роздумує!
І він буде як дерево, над

водним потоком посаджене,
що родить свій плід своєдчасно.

Пояснення.
* Число Псалма подається за порядком грецьким, а в дужках біля нього- порядок гебрейський. При цитаціях (відсилачах) 

- порядок єврейський.
Блажен - щасливий.
Ходить - живе.
Закон - це П`ятикнижжя Мойсеєве, Закон Божий, гебрейське , тому ми завжди пишемо його з великої букви.

Блаженний муж на лукаву
Не вступає раду,

І не стане на путь злого,
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І з лютим не сяде.
А в законі Господньому

Серце його й воля
Навчається, і стане він,

Як на добрім полі
Над водою посажене

Древо зеленіє,
Плодом вкрите. Так і муж той

В добрі своїм спіє,
А лукавих, нечестивих

І слід пропадає,
Як той попіл над землею

Вітер розмахає.
І не встануть з праведними

Злії з домовини,
Ділá добрих оновляться,

Ділá злих загинуть.
- Про що обидва твори?
- У яких рядках висловлена їхня головна думка?
- Які слова Шевченка стали афоризмами?

5. Поезія «Ісаія. глава 35 (Подражаніє)».
Вчитель. Після заслання поет кілька разів звертався до жанру переспіву з Біблії («Подражаніє Ієзекіїлю», «Царі», «Осія. Глава 14») 

З біблійних пророків Кобзар найбільше любив Ісаю та Осію.
Особливо вражаючу ідейно-художню силу має поезія «Осія. Глава 14», в якій Шевченко попереджає 

українське панство про майбутню справедливу кару за зраду соціальних та національних інтересів його народу. 
Актуально для нашого часу звучать слова поета:

Погибнеш, загинеш, Україно,
Не стане знаку на землі,
А так пишалася колись

В добрі і розкоші! Вкраїно!
Мій любий краю неповинний!

За що тебе Господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,

Та за скаженого Петра,
Та за панів отих поганих 

До краю нищить…
У цих рядках - палка настанова, звернена до земляків, у яких звучить прохання жити мудро, не зловживати людськими 

знаннями, дбати про народну справу.
Переспів з Біблії - «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)» - сповненої світлої, піднесеної, емоційної тональності: в ньому показана 

всезагальна радість людей, які отримали волю, вийшли на «шляхи святії», закриті для владик. Це чи не єдина поезія у творчості 
Шевченка, яка повністю присвячена темі щастя народу, що дочекався волі. Переспів 35 глави у вірші Т.Г.Шевченка «Ісаія. 
Глава 35» майже повністю співпадає з біблійним текстом. Ісаія вважається біблійним пророком, що провіщав нове пришестя 
Ісуса і майбутнє райське життя на землі, коли люди позбудуться усіх вад, стануть жити у відповідності з Божими заповідями.

«Ісаія. Глава 35»
1 Звеселиться пустиня та пуща, і радітиме степ, і зацвіте, мов троянда,
2 розцвітаючи, буде цвісти та радіти, буде втіха також та співання, бо дана йому буде слава Лівану, пишнота Кармелу й 

Сарону, вони бачитимуть славу Господа, велич нашого Бога!
3 Зміцніть руки охлялі, і підкріпіть спотикливі коліна!
4 Скажіть тим, що вони боязливого серця: Будьте міцні, не лякайтесь! Ось ваш Бог, помста прийде, як Божа відплата, Він 

прийде й спасе вас!
5 Тоді то розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим,
6 Тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб’ють джерелом, і потоки в степу!
7 І місце сухе стане ставом, а спрагнений край збірником вод джерельних; леговище шакалів, в якім спочивали, стане 

місцем тростини й папірусу.
8 І буде там бита дорога та путь, і будуть її називати: дорога свята, не ходитиме нею нечистий, і вона буде належати 

народові його; не заблудить також нерозумний, як буде тією дорогою йти.
9 Не буде там лева, і дика звірина не піде на неї, не знайдеться там, а будуть ходити лиш викуплені.

10 І Господні викупленці вернуться та до Сіону зо співом увійдуть, і радість довічна на їхній голові! Веселість та радість 
осягнуть вони, а журба та зідхання втечуть!

Виразне читання вірша учнем
Радуйся, ниво неполитая!
Радуйся, земле, не повитая

Квітчастим злаком! Розпустись,
Рожевим крином процвіти!

І процвітеш, позеленієш,
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Мов Іорданові святиє
Луги зелені, береги!

І честь Кармілова, і слава
Ліванова, а не лукава,
Тебе укриє дорогим,

Золототканим, хитрошитим,
Добром та волею підбитим,

Святим омофором своїм.
І люде темнії, незрячі,

Дива господнії побачать.
І спочинуть невольничі

Утомлені руки,
І коліна одпочинуть,

Кайданами куті!
Радуйтеся, вбогодухі,
Не лякайтесь дива,—

Се бог судить, визволяє
Долготерпеливих

Вас, убогих. І воздає
Злодіям за злая!

Тойді, як, господи, святая
На землю правда прилетить
Хоч на годиночку спочить,

Незрячі прозрять, а кривиє,
Мов сарна з гаю, помайнують.

Німим отверзуться уста;
Прорветься слово, як вода,
І дебрь-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита,
Прокинеться; і потечуть

Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,

Веселим птаством оживуть.
Оживуть степи, озера,

І не верствовії,
А вольнії, широкії

Скрізь шляхи святії
Простеляться; і не найдуть

Шляхів тих владики,
А раби тими шляхами

Без ґвалту і крику
Позіходяться докупи,

Раді та веселі.
І пустиню опанують

Веселії села.

Запитання і завдання
1. Порівняйте розділ 35 «Книги пророка Ісаї» з «Подражанієм» Шевченка і визначте:
- Які образи з Біблії Шевченко використав без змін у своєму переспіві?
- Які образи зазнали певних змін?
- Що нового вніс поет у текст свого твору?

2. Схарактеризуйте кольористику в першій частині твору.
Як ви думаєте: вибір кольорів - це художній прийом, застосований поетом?

ІІІ. Підсумок уроку.
1. Які твори Шевченка ми сьогодні вивчали?
2. Що брав поет з Біблії для своїх творів? )біблійні афоризми, цитати для епіграфів, мотиви творів, сюжет, образи-персонажі, 

образи-символи, біблійні жанри (псалми, посилання, подражанія, переспіви).
3. Що вас найбільше вразило в поезії Шевченка релігійної тематики?
4. До чого нас спонукає Шевченкове слово?

IV. Оцінювання учнів.

V. Домашне завдання. 
1. Прочитати «Давидові псалми», подражаніє «Ісаія.35»., виписати цитати-афоризми і кілька з них вивчити напам’ять. 
2. Доповнити аналіз розглянутих на уроці творів.
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додатки
Додаток 1
І. Біблія – визначна пам’ятка світової літератури, найбільш читаний, коментований та поширений твір. Біблія – Святе 

Писання, в якому викладено основи християнської віри, філософії та моралі; в ній відтворено погляди та походження світу, 
основи світогляду, моралі, права.

ІІ. Біблія відіграє велику роль у розвитку духовності народу, виробленні загальнолюдських цінностей – добра, любові, 
справедливості, милосердя. Викладач Чернігівського державного університету ім.. Ю.Федьковича Йосип-Тедосій Сележан 
сказав: «У цій Книзі вміщено універсальне послання – до всіх людей і до кожного зокрема. Це книга, яку з користю прочитає 
і дитина, і вчений муж».

За легендою, Біблію Т.Шевченкові подарувала закохана в нього Варвара Рєпніна (княжна). Усвідомивши неможливість 
одруження Варвара подарувала Тарасові Біблію і сказала: „Люди розлучають нас, але Бог повінчає як не на цьому, так на тому світі „. 
Цю біблію поет взяв із собою на заслання. Отже, Святе Письмо необхідне було Шевченкові навіть на каторзі. Про що свідчать 
рядки із поезії „Сон” (гори мої високої), написаної у 2-й половині 1847 р. В Орській кріпості 

„... Молюсь тобі, боже милий,
Господи великий!

Що не дав мені загинуть
Небесний владико,

Що дав мені добру силу
Пересклить горе...”

Біблія – іконостас у церкві – символ єдності землі і неба.
Фарби на іконах мають символічне значення: Ісус та Марія переважно постають в одязі червоного та синього кольорів – 

це барви крові, пролитої за людей, і колір зв’язку з небом.
Білий колір на іконах символізує перемогу добра,
Блакитний – вічність;
Зелений – силу, здоров’я
Золотий – світло і радість неба, раю, Божої благодаті торжества Господньої істини.

Додаток 2
Сон (1844)

Чи бог бачить із-за хмари
Наші сльози, горе?

Може, й бачить, та помага,
Як і оті гори

Предковічні, що политі
Кровію людською!..
Душе моя убогая!

Лишенько з тобою.
Уп’ємося отрутою,

В кризі ляжем спати,
Пошлем думу аж до бога:

Його розпитати,
Чи довго ще на сім світі

Катам панувати??
 

Причинна (1837)
Така її доля… О боже мій милий!

За що ж ти караєш її, молоду?
За те, що так щиро вона полюбила

Козацькії очі?.. Прости сироту!
Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки,

Одна, як та пташка в далекім краю.
 

Заповіт (1845)
Як понесе з України

У синєє море
Кров ворожу... отойді я

І лани, і гори -
Все покину і полину

До самого бога
Молитися... а до того 

Я не знаю бога.
 

Катерина (1838)
Обізвався старий батько:

„Чого ждеш, небого?”
Заридала Катерина
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Та бух йому в ноги:
„Прости мені, мій батечку,

Що я наробила!
Прости мені, мій голубе,

Мій соколе милий!”
„Нехай тебе бог прощає

Та добрії люде;
Молись богу та йди собі -

Мені легше буде”.
 

І виріс я на чужині (1848)
І сивію в чужому краї;

То одинокому мені
Здається - кращого немає
Нічого в бога, як Дніпро
Та наша славная країна...

І мертвим, і живим... (1845)
І смеркає, і світає,

День божий минає,
І знову люд потомлений,

І все спочиває.
Тілько я, мов окаянний,

І день і ніч плачу
На розпуттях велелюдних,

І ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає
Оглухли, не чують;

Кайданами міняються,
Правдою торгують.

І господа зневажають,
Людей запрягають

В тяжкі ярма. 

«Сон» (гори мої високії)(1847)
Молюсь тобі, Боже милий,

Господи великий!
Що не дав мені загинуть,

Небесний владико,
Що дав мені добру силу

Пересилить горе...
 

«Ликері» 1860
...Не хрестись,

І не кленись, і не молись
Нікому в світі! Збрешуть люде,

і візантійський Саваоф
Одурить! Не одурить Бог,
Карать і миловать не буде:

Ми не раби його - ми люде!

Мені тринадцятий минало (1847)
Я пас ягнята за селом.

Чи то так сонечко сіяло,
Чи так мені чого було?

Мені так любо, любо стало,
Неначе в бога...

Уже прокликали до паю,
А я собі у бур’яні

Молюся богу...
 

Не гріє сонце на чужині (1847)
… І я хилився ні до кого,

Блукав собі, молився богу
Та люте панство проклинав.
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Кавказ (1845)
Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля.
І неситий не виоре
На дні моря поле...

Не скує души живої
І слова живого.

Не понесе слави бога,
Великого бога.

 
Якби ви знал, паничі (1850)
... То ви б елегій не творили
Та марне бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись…
За що, не знаю, називають

... Я не знаю,
Чи єсть у бога люте зло,
Що б у тій хаті не жило?
А хату раєм називають!

Не називаю її раєм,
Тії хатиночки у гаї

Над чистим ставом край села.
Мене там мати повила
І, повиваючи, співала,

Свою нудьгу переливала
В свою дитину... В тім гаю,

У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло...

Поема «Княжна»
Виростає... Та недовго

Буде веселити
Свою матір. Бог карає

Княгиню на світі...
А за віщо? Чудно людям,

Бо люде не знають,
Чому добре умирає,

Злеє оживає.

Світе ясний, світе тихий (1860)
... Не добито!...
Будем, брате,

З багряниць онучі драти,
Люльки з кадил закуряти,

Явленими піч топити,
А кропилом будем, брате,

Нову хату вимітати!
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яРОСлАВ дЖУРкО                     

СПОгАди ВчиТеля

Я Ярослав Джурко народився 17 квітня 1935 року в селі Журавці до 1945 р. потім Рава Руська. Мій батько Микола Джурко 
і мама Ірина з дому Рацька були селянами. Мій дід Микита Джурко народився 1882 р. одружився з Теклею з дому Біда. В них 
народилося троє синів – Микола, Карпо й Іван. Коли вибухла перша світова війна діда забрали до австро-угорської армії. Після 
закінчення війни пішки повертався додому аж з Італії, куди завела його доля. Після повернення з війни вступив до УHА. 

Мій батько закінчив тільки чотири класи, хоч вчився дуже добре. Військову службу відбував у Лодзі та Варшаві, де був 
ординансом якогось полковника. І хоч полковник запропонував йому працю адміністратора в маєтках полковника на Волині, 
батько відмовився. 

Тато належав до сільської національно-свідомої молоді, провадив військовий вишкіл молоді «Сокіл». Брав активну участь 
в активному житті села, був членом Товариства «Просвіта». 

Свою освіту на цих землях розпочав я від третього класу, хоча вдома я був учнем четвертого класу. 1951 р. закінчив я 
початкову школу та поступив до дворічної професійної школи в Ґолдапі. Після цього я поступив в Технікум Механізації та 
Рільництва в Каролеві, неподалік Кентшина, який закінчив я 1956 року. Першого серпня я отримав наказ працевлаштуватися 
в Державному Машиновому Осередку в Венґожеві. Я працював бригадиром в продукційному кооперативі (колхозі) в селі 
Оловнік, після двох місяців перенесли мене і я працював на станції технічного обслуговування машин та тракторів. Першого 
грудна 1956 року покликали мене до військової служби, приділили до Шкільного Батальйону Танків  в Чорним неподалік 
Щецінка. Там я пройшов військовий вишкіл і після одинадцяти місяців перенесли мене до Старгарду Щецінського. Я 
думав дальше вчитися, хотів вивчати рідну мову. Попри те що я знав, що цей намір не принесе мені матеріальної користі, а 
ускладнить підвищення по службі. Само слово «українець» дражнило польського чиновника. В серці кожного з нас жевріло 
прагнення зберегти залишки українського духу приречених на асиміляцію. На українську філологію у Щеціні поступив я 
тільки з мотивів чисто патріотичних. Ще підчас військової служби я оформив документи на перший курс навчання. У червні 
1958 року у військовому уніформі я приїхав на іспит, 10 вересня цього року почав навчання у Вчительській Студії у Щеціні. 

Я хотів вивчити рідну літературу, мову, культуру, та історію свого народу. Це звідси виніс я почуття національної гідності, 
яка мені дуже допомагало в житті. Я себе почував свідомим патріотом і цю свідомість передавав я своїм учням та дітям. 

Підчас навчання я брав активно участь в громадському житті: співав у хорі, займався лекторською працею. Я іздив в 
місця, де жили вигнанці, читав лекції з історії України. Наш хор під керівництвом Мирона Кравчука з нагоди різних свят                                                                                                        
часто виїжджав на села з концертами. 

Щецін залишив в мене гарні спогади на все життя, тому що саме там пройшли найкращі роки моєї юності і національного 
росту великої студентської дружби. Щецін це роки великих сподівань, глибоких переживань і багатьох досвідів. 

Кожної п’ятниці в домівці УСКТ відбувалися літературні вечори, де читали ми доповіді на різні теми. Це також місце де 
ми розважалися, співали, танцювали. 

Я вчитель.
Я випускник Вчительської Студії у Щеціні планував своє життя у тісному зв’язку з нашим населенням. У жовтні 1960 

р. я став вчителем української мови в польській школі в селі Відгура повіт Ґолдап. Село Відгура – це село на прикордонні, 
бездоріжжі, де немає комунікаційних сполучень, як мовлять «світ забитий дошками». З організацією української мови в 
мене не було жодних труднощів. Я створив три групи, у кожній більше 10 дітей, всього 35 учнів. 

Мої діти уроки української мови відвідували дуже охоче, я користувався різними формами навчання, читав найцікавіші 
казки, оповідання, вчив пісень, приготовляв дітей до концертів з нагоди різних визначних подій нашого народу.

Щороку ми організували концерт з нагоди роковин Т. Шевченка, який відвідувало чимало осіб з різних околиць. З 
концертами відвідували ми інші села як Жабін чи Рогале. Восени та взимку я проводив заняття для старших, вчив я українську 
мову, історію та  вчив українських пісень. За весь час мого вчителювання був я головою УСКТ. В суспільній праці дуже часто 
допомагав мені громадський діяч пін Іван Павлик. У нього була дуже велика бібліотека з українськими книжками, якою 
я часто користувався. Одного разу на мої уроки приїхав шкільний інспектор з чиновником кураторій паном Конопелько, 
який знав білоруську мову. Він вибрав текст і казав мені зробити диктант. Діти написали диктант на загал добре, однак мене 
шкільний інспектор насварив, він вважав, що діти диктант написали дуже добре, а я занижую їм оцінки. Було мені дуже 
приємно, що рівень знань моїх учнів оцінено вище як я. 

В Банях Мазурських пан. П. Любачевський зорганізував хор, до якого я також належав. Минав час труднощів життя 
(труднощі з харчуванням) змусили мене до перенесення. Хотів я працювати в Банях Мазурських але інспекторат в Ґолдапі 
не дозволяв на моє перенесення. Служба Безпеки топтала мені по п’ятах, весь час чого-небудь чіплялись, переслідували. 
Кінець кінцем я звільнився, без права зарплати за канікули. 

Повертаюся  на роботу у Державному Машиновому Осередку у Венґожеві. З 1 вересня 1965 року я почав працювати 
спеціалістом з питань вишколу учнів у трилітній професійні школі. 1968 року я отримую підвищення по службі, отримую пост 
керівника вишколів та персоналу, а також вчителя професійних предметів. Я вчив учнів їздити трактором та мотоциклом. 
Маю чим похвалитися, мої учні 1971 року займають перше місце у воєводській олімпіаді, 1973 року посіли перше місце на 
державній олімпіаді, здобуваємо нагороди та відзначення. 1980 року у Познані закінчую річний курс вчителів механізації 
рільництва, який рівноважний вищому навчанні. Попри більшої кількості обов’язків та немалої відповідальності не забуваю 
про суспільну працю в нашому товаристві. 

1967 року я одружився з Данутою Блонською, вчителькою у Вєнцках гміна Будри. Мешкали ми у Вєнцках, мені треба 
було доїжджати на роботу у Венґожево, а жінка вчила у місцевій школі російську та українську мови. У 1970-1973 рр. я був 

Історія
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головою Повітового правління УСКТ у Венґожеві. 
У вільний час я співав у хорі в Будрах, який діяв під керівництвом Станіслава Гната. У перегляді в Ґданську наш хор був 

за кваліфікований на фестиваль української культури у Варшаві у 1973 р. Хор дуже активно діяв на територій нашого повіту 
та інших повітів. Даємо концерти з нагоди різних подій, зокрема з нагоди роковин Т. Шевченка . Я читаю лекції та вірші. 

Станіслав Гнат і Юрко Галушка 1977 року засновують ансамбль пісні і танцю, який згодом названо «Черемош». 1984 року 
обрано мене головою міського гуртка у Венґожеві. Було у мене чимало праці, зокрема треба було мені вирішати організаційні 
питання. Почалися труднощі з цензурою, та затвердженням програм. 

Ансамбль «Черемош» здобув велику популярність. Треба було також розв’язувати поточні питання, завдяки активної 
діяльності членів ансамблю, які також були членами УСКТ вдалося розв’язати такі проблеми як недостатня кількість 
одягу. Кількість членів ансамблю збільшується, приєднуються особи з інших повітів. Колектив нараховую майже 50 осіб. 
Новообране управління УСКТ покладає усі зусилля, щоб розвивати «Черемош». Репетиції відбуваються два а навіть три 
рази у тиждень, члени ансамблю приїжджають за власні кошти. Протягом трьох місяців ми підготовили гарну програму, 
запросили до участі у концерті ансамбль «Канни» з Ґіжицька, та дітей з пункту навчання української мови під керівництвом 
вчительки Ярослави Гутник. Після успішного концерту, у нас з’явилося чимало пропозиції виступити з концертом, запросили 
нас Круклянки, Решель, Позездже, Колобжеґ, Білтй Бір, Краків та інші. Нав’язали ми співпрацю з БСКТ і ЛСКТ в Пунську. 
Польське Радіо у Біломустоці запросило нас щоб записати наші пісні. У жовтні 1984 року в Гайнівці дали ми всього чотри 
концерти. Литовське товариство запросило нас до Пунська. 1984 року концертували ми 24 разів з різних нагод. На перегляді 
польських фольклорних ансамблів в Бродніци в червні 1985 року журі високо оцінило наш концерт, отримали ми також 
палкі аплодисменти від глядачів.                        

Не всі знали що між Бугом і Нарвою живе населення яке говорить українською мовою. Вони називають себе тутешніми. 
Для нас це не є байдуже, вони не забувають про свою прадідівську мову і культуру. 1988 року виступали ми в багатьох сіл 
та містах Підляшшя. За три дні ми дали дев’ять концертів. 

Воєводський Дім Культури в Сувалках вшанував нашу діяльність та запросив наш ансамбль на пере слухання телебачення. 
Нас після переслухання закваліфікували до телевізійного турніру міст. 

Щорічно організували ми Маланки, прибутки із них призначували на розвиток ансамблю «Черемош». 
«Черемош» виступав також перед польською публікою, наприклад в Остроленці 1990 року на ХХХV Курпіовських Днях 

Фольклору. Цього ж року наш хореограф Юрій Галушка переїжджає на постійне проживання у Канаду. Головний музичний 
керівник Станіслав Гнат постраждав у аварії та втратив пальці правої руки. Заступає його Дарко Драбик. У половині 1991 
року у «Черемоші» проводиться реорганізацію. Старші віком члени хору закінчують свою діяльність, молоде покоління 
приймає ініціативу. Після року діяльності нового керівництва знівечено майже десятилітню працю колективу, тоді «Черемош» 
завершує свою діяльність. 

1990 року я повертаюся навчати дітей української мови. Разом з вчителькою Ярославою Гутник організовуємо кілька груп 
та навчаємо рідної мови. Ми організатори концертів з нагоди 50-ліття УПА. Виступаємо у Венґожеві, Банях Мазурських, 
Байорах Малих, Кентшині, Ґіжицьку, Круклянках і Видмінах. Влаштовуємо Шевченківські вечори, та концерт з нагоди 
відзначення Акції «Вісла». 

Навчання української мови веду до 1994 року, в цей час з України приїжджає Любомира Топорович, яка мене заступає. За 
роки 1993-1996 я голова Вчительського Товариства в Венґожеві. Надалі займаюся суспільною діяльністю, співаю у церковному 
хорі «Спогад». Організуємо концерти з нагоди вшанування жертв Голодомору в Україні, Акції «Вісла», роковин заснування 
УПА, до Дня Незалежності та інших. Підчас кожного концерту я читаю вступне слово, співаю та читаю вірші. Я голова 
церковної ради, а з 1988 року співаю апостола в церкві.

За все моє дозріле життя я активно брав участь у суспільній діяльності заради нашого народу. Я можу вважати себе 
щасливою людиною, тому що доля дала мені змогу прислужитися своєю працею рідному народові та його культурі. Мова 
це дух держави.

          Ярослав Джурко

Jarosław Dżurko, 1960 rok
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J. Dżurko z uczniami języka ukraińskiego w Widgórze, 1962 rok

Zespół Pieśni i Tańca czeremosz 1987 rok
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Zespół Pieśni i Tańca czeremosz

Zjazd absolwentów SN z okazji czterdziestolecia filologii ukraińskiej (Szczecin 27-28.09.1997)
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J. Dżurko czyta referat z okazji 10-lecia niepodległości Ukrainy w cerkwi w Węgorzewie

матеріали до історії навчання української мови у Польщі

Opracowanie: 
мАРкО СиРник

кошалін 1952

Аналіз кількості дітей української національності та вчителів зі знанням української мови, проведений у 1952 році 
Президією воєвідської національної ради у Кошаліні.

Повіт Człuchów  – 11 вчителів
Повіт Drawsko   – 4 вчителів
Повіт Kołobrzeg  – 7 вчителів
Koszalin місто   – 2 вчителів
Повіт Koszalin   – 3 вчителів
Повіт Miastko   – 1 вчитель
Повіт Sławno   – 3 вчителів
Słupsk місто   – 2 вчителів
Повіт Słupsk   – 3 вчителів
Повіт Szczecinek  – 6 вчителів
Повіт Wałcz   – 4 вчителів
Повіт Złotów   – 2 вчителів
Повіт Białograd  – 1 вчитель

Аналіз зроблено серед чинних вчителів, які працювали в школах воєвідства, в більшості список охоплював поляків зі 
знанням української мови.

AAN, Ministerstwo Osowaty, syg. 1752, s. 219-223, Wykaz nauczycieli województwa koszalińskiego władających językiem ukra-
ińskim, Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 15.09.1952 r.
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Opracowanie:
мАРкО СиРник

ЩецІн 1952

Українці і українські учні у школах воєвідства у 1952 році

Повіт гміна Школа/громада кількість
українців

Українські діти
у школі

% українських
дітей у школі

Хощно

Кженцін

Кженцін 13 12 12,5
Граново 54 9 8,49
Нови Тлуком 6 0 0
Радунь 12 1 2,04
Обєзєже 53 7 9,86
Стари Клюком 14 1 4,35
Заменцін 28 4 2,88
Женьско 11 2 3,57
Раково 9 1 3,45
Звєжинєц 3 0 0
Мєлєнцін 11 2 16,67

Бєжвнік

Стажице 15 1
Гожно 27 7 46,67
Пжечно 22 2 11,11
Бєжвнік 73 9 6,25
Ягліско 62 9 56,25
Кольск 19 4 7,55
Кляшторне 22 1 0,77
Плавно 18 0 0
Брень 57 7 4,83

Барнімє

Затом 44 4 10,00
Барнімє 42 8 9,53
Студніца 26 3 27,27
Домініково 33 2 3,64

Жулвіно

Жулвіно 38 4 20,00
Суліборек 62 5 22,73
Ярстово 38 3 -
Свєнцєхув 10 2 3,23
Ціско 22 2 -

Разом 901 113 6,97
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Повіт гміна Школа/громада кількість
українців

Українські діти
у школі

% українських
дітей у школі

Грифіце

Бройце

Мольстово 39 3 4,41
Доргослав 4 1 1,33
Дашево 37 4 -
Умєстово 7 1 -
Прущ 34 5 -
Ротново 10 0 0
Бройце 2 1 1,61
Стольонж 4 0 0

Гужица

Лєвіце 33 3 6,38
Прусіново 23 2 11,76
Гужица 39 5 6,02
Влєво ПГР 70 6 13,33
Тжешин 110 15 45,45
Жуково ПГР 23 2 -
Венгожин 17 - -
Радунь 47 3 13,64
Дзядово 8 - -
Оток ПГР 12 - -
Бєліково 20 3 3,41

Мжечно
Роби 72 10 41,67
Гужислав 74 7 6,42
Тжебуш 71 9 52,94

Карніца

Реваль 33 9 6,47
Пустково 116 19 -
Сьлівін 5 2 -
Мєнікув 16 2 -
Тженсач 56 9 -
Папротно 19 2 1,69
Карніца 58 4 5,88
Скорботово 65 6 -
Ладзін 19 4 -

Голаньч

Гілянув П 45 4 2,70
Бєчино 148 19 33,93
Сарбя 46 3 0,18
Карціно 122 19 20,43
Сарново 47 5 33,33
Сємодажно 34 2 11,76
Гослав 76 13 8,78
Тжебятув 297 31 6,16
Бялобокі 5 0 0
Мірославєц 14 3 -
Новєлін 14 0 0

Пжибєрново

Мадліново 58 5 45,45
Нєдзвєдзіска 9 2 10,53
Рибокарти 13 2 2,15
Рибокарти 16 1 1,09
Женсково 10 2 10,52
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Повіт гміна Школа/громада кількість
українців

Українські діти
у школі

% українських
дітей у школі

Грифіце

Тжиглув
Коломонць 15 4 10,26
Ванєрово 12 2 7,14

Садльно

Конажево 9 2 11,11
Влодарка 65 5 9,09
Хоментово 51 11 15,49
Рогоціно 43 7 8,43
Садльно 48 7 8,14
Дроздово 78 9 37,5

Грифіце Грифіце місто 40 4 0,70
Разом – Гриф. Укр/укр. учнів 2458 298 4,74

Піаскі 26 4 22,22
Лабунь Влк. 24 5 6,94
Реско 19 5 1,23

Старгард лобезкі
Стагргард Лоб. 93 13 19,40
Гардзін 24 1 1,49

Віннікі

Длуско 38 5 8,47
Хварстно 24 6 8,47
Плєхово 34 5 8,47

Сарнікєж 64 9 8,47* 
(всі учні до всіх)

Віннікі 34 9 4,52
Сєльско 13 3 4,22

Пжитонь
Пжитонь 102 23 41,07
Коколєвіце 9 3 3,70
Вівєцко 11 2 4,31

Заєзєже Заєзєже 60 3 3,49
Загозд Загозд 10 3 10,71

Загужице 67 9 18,37
Ринув 7 1 11,11

Віціміце
Модліново 74 9 17,31
Натольовіце 70 15 21,13
Гостоміно 46 6 50,00

Реско - місто Реско 52 6 1,48

Плоти
Потулєніце 9 0 0
Батково 4 1 2,27

Лобез – місто Лобез 87 6 0,81
Плоти – місто Плоти 25 0 0

Разом 1111 154 3,57

Мисьлібуж

Барлінек

Жидово 110 9 75,00
Плонно 38 2 6,45
Мостково 54 1 1,82
Дзєдзіце 71 8 7,55
Дзіково 58 5 17,24

Пелчице
Болєвіце 18 2 8,69
Пжекольно 48 5 1,96

Карско
Карско 34 3 3,12
Рихнув 26 1 1,49
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Повіт гміна Школа/громада кількість
українців

Українські діти
у школі

% українських
дітей у школі

Мисьлібуж

Новогрудек
Новогрудек 49 7 6,14

Сулімєж 24 5 4,00
Гіжин 10 3 5,00

Ружансько

Дольск 26 4 5,00
Мистка 7 0 0
Пщельнік 18 2 5,71
Дишно 48 6 27,27

Разом 641 63 5,07

Пижице

Туже

Нове Храпово 12 3 4,00
Хабово 31 3 13,04
Швахово 12 1 2,56
Нєбоже - - -
Туже 15 1 4,16
Забув 7 0 0
Бєліце 37 0 0
Гіжин 5 0 0
Бедгощ 4 0 0
Ришевко 21 0 0
Млини 11 0 0
Жепнєво 22 6 1,43
Бабін 18 2 2,66

Вєжбно

Вєжбно 19 3 4,11
Клемби 18 2 3,33
Обрита 11 2 8,33
Стжебєлєво 10 0 0

Доліце

Доліце 84 4 2,28
Кремпцево 44 4 16,00
Жепліно 37 1 1,66
Жукув 14 0 0
Любратув 15 2 3,38
Бралєнцін 20 1 Не встановлено
Помятув 90 10 41,67

Пясечнік
Сондув 69 5 9,26
Піасечнік 19 2 3,39

Тотинь

Тотинь 5 1 0,69
Залєнже 33 4 13,33
Туребуж 8 0 0
Мєльно 41 7 35,00
Мозєліце 23 4 0,71
Чарново 10 0 0
Новолін 13 3 9,67

Разом 811 75 2,93
Лісово 20 6 20,69
Каня 88 10 22,22
Бруд 53 4 9,09
Осьвіно 7 2 20,00
Бобровнік 50 6 60,00
Мокжица 8 0 0
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Повіт гміна Школа/громада кількість
українців

Українські діти
у школі

% українських
дітей у школі

Розово 86 11 Не встановлено

Длугє

Бяла 114 10 19,61
Ліновко 56 7 25,92
Длугє 34 3 6,00
Лютково 79 20 18,87
Сцєнно 41 6 13,33
Вєлєнь 9 0 0
Старшице 14 0 0

Дитово
Дитово 57 11 14,47
Доліце 92 14 17,28
Кжемєнь 76 13 44,83

Старгард

Добжани 9 2 0,69
Сулібуж 99 18 69,23
Носово 59 7 41,17
Блотно 5 0 0
Огніца 62 8 10,81
Рибакі 32 1 5,26
Сіцко 50 8 10,52
Сєраково 23 4 16,00
Соколінєц 23 5 26,31
Вапніца 70 14 18,42
Кленпіно 38 3 10,71
Жарово 58 8 9,41
Почарніно 52 8 1,465,84
Малкоціно 7 3 6,00
Зєлєнєво 44 2 2,94
Граніца 59 7 38,88
Сторково 117 17 19,54
Ожехи/ Вєжхуціце 84 14 100,00
Студніца 21 2 11,76

Разом 1840 268 12,71
Разом (воєв) 7761 971 5,41

Opracowanie: 
мАРкО СиРник

кОШАлІн 1962/63

Пункти навчання української мови – Кошалін 1962/1963

Чп Повіт місцевість число дітей Вчитель
1 битув Домбрувка 10 Збігнєв Козловскі
2 Ютженка 16 Ольга Міхалюк
3 Тухомє 17 Кристина Перетятко
4 Удопє 10 Іван Підлужний
5 члухув Цєжнє 30 Михайло Гавранюк
6 Унєхув 26 Михайло Гавранюк
7 Жеченіца 7 Олександра Чуч
8 Мєндзибуж 31 Емілія Бахор
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Чп Повіт місцевість число дітей Вчитель
9 Щецінек Бєліца 26 Іван Баран

10 Джоново 8 Анна Новчик
11 Даленціно 19 Іван Онишко
12 Славно Буково Поль. 7 Станислав Шапячан
13 Ратайкі 19 Станислав Шапячан
14 Сєракув 26 Станислав Шапячан
15 Критно 10 Станислав Шапячан
16 кошалін Боболіце 18 Марія Югас
17 мястко Свєжно 25 Михайло Шемеля
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WyKAZ SZKół 1964/1965
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STAN SZKOLNIcTWA NARODOWOścIOWegO 1965/1966
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16. SZKOLNIcTWO NARODOWOścIOWe 1974/1975
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SZKOLNIcTWO NARODOWOścIOWe 1969-1975
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Opracowanie: 
мАРкО СиРник

ПУнкТи нАВчАння УкРАїнСькОї мОВи – ВОЄВІдСТВО кОШАлІн 
1987/1988 та 1988/1989

чП місцевість кількість учнів Вчитель
1 Кошалін 84 Святослав Тандирак, Марія Назур
2 Колобжег 16
3 Сєракув 8 Стефан Шемеля
4 Щецінек 14

Разом 122 5

чП місцевість кількість учнів Вчитель
1 Кошалін 68 Леся Грицковян, Марія Югас
2 Колобжег 14
3 Сєракув - -
4 Щецінек 15 Іван Шахмат

Разом - 3 97 3

кошалін 1988/1989

Opracowanie: 
MAReK SyRNyK

ПУнкТи нАВчАння УкРАїнСькОї мОВи – ВОЄВІдСТВО кОШАлІн 
1972/1973 та 1973/1974

чп Шкільний рік Повіт місцевість дітей у пункті дітей у повіті

1 1973/1974
члухув

1 Цєжнє 30

58
2 Мєндзибуж 16
3 Пєнєнжніца 12
4 Рихнови -
5 Слупя -
3 58 58

2
м’ястко

1 Свєжно 22
29

2 Грабово 7
2 29 29

3
Щецінек

1 Бєліца 25
2 Споре -
2 25 25

4 Валч 1 Надажице 14 14

4 повіти
7 місцевостей
126 учнів

4 повіти 10 місевостей 195 учнів
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       MAReK SyRNyK

NAUcZANIe JęZyKA UKRAIńSKIegO W WOJeWóDZTWIe SZcZecIńSKIM 
I KOSZALIńSKIM W 1963 ROKU W śWIeTLe ReLAcJI NASZegO SłOWA

Szczecin
Dorobek Szczecina

Dwie szkoły podstawowe: w Trzęsaczu i szkoła zbiorcza z internatem w Czachowie. Cztery punkty nauczania języka ukraińskiego: 
Bieczyno, Ińsko, Strachocin, Wierzchucice. Łączna liczba uczniów – 124.

Nasze Słowo, nr 6 (339) 10.02.1963

Koszalin
Konferencja nauczycieli języka ukraińskiego odbyła się w Koszalinie. Organizatorem był Jarosław Hryckowian. Wzięło w niej udział 

(łącznie z prowadzącym) pięciu nauczycieli: Michał Szemela ze Świerzna 28 uczniów), Halina Koszyńska z Trzęsacza, Katarzyna Juszko 
z Ostaszewa, Maria Juhas z Bobolic.

Nasze Słowo, nr 9 (342) 3 marca 1963
Człuchów

czwarta człuchowska (konferencja) człuchowskiego UTSK
Odbyła się 24 lutego 1963 roku. W czterech punkach nauki języka ukraińskiego uczyło się w 1962/1963 roku niespełna 100 uczniów. 

Kontynuował pracę zespół dramatyczny w Międzyborzu, a w samym Człuchowie rozpoczął działalność zespół taneczny. Biblioteczne 
punkty w powiecie dysponowały 400 tomami książek.      

Nasze Słowo, nr 10 (343) 10 marca 1963

Szczecin
IV Wojewódzka konferencja UTSK w Szczecinie

Odbyła się 21 kwietnia 1963 roku. Szkolnictwo uznano za jeden z najtrudniejszych elementów pracy. Podkreślono, że z dużym 
trudem uratowano ukraińską szkołę w Czachowie.

W 1962/1963 roku szkolnym w województwie szczecińskim funkcjonowały dwie ukraińskie szkoły oraz cztery punkty nauki języka 
ukraińskiego.

Nasze Słowo, nr 18 (351) 5 maja 1963

Szczecin
Nowe uzupełnienie

Szczecińską ukrainistykę ukończyło w tym roku 12 absolwentów. Niestety, jedynie pięciu z z nich zdecydowało się podjąć pracę w 
charakterze nauczyciela języka ukraińskiego. Na dzień dzisiejszy też, wnioski o przyjęcie do Studium na rok 1963/1964 złożyło jedynie 
czterech chętnych, co może doprowadzić do likwidacji kierunku.

Nasze Słowo, nr 28 (361) 14 lipca 1963

Koszalin
Podsumowanie dorobku UTSK w koszalińskim

Dyskusja o sprawach szkolnictwa zajęła dużo miejsca podczas obrad delegatów V Wojewódzkiej konferencji UTSK w Koszalinie 
(07.07.1963). Stan ukraińskiej oświaty w województwie to 16 punktów nauczania języka ukraińskiego oraz szkoła podstawowa w 
Białym Borze. Dalej odczuwalny jest brak nauczycieli – według delegatów, nauczanie można by zorganizować jeszcze w przynajmniej 
25 miejscowościach.

Nasze Słowo, nr 29 (362) 21 lipca 1963

Szczecin
Szczecińskie Studium Nauczycielskie oczekuje na kandydatów

Apel pierwszych ukraińskich kandydatów na rok 1963/1964 do   Studium Nauczycielskiego w Szczecinie o zgłaszanie się i podejmo-
wanie nauki w Studium. W przypadku braku odpowiedniego  naboru (15 osób) kierunek ten może być zlikwidowany.

Nasze Słowo, nr 34 (367) 25 sierpnia 1963

Szczecin – Czachowo
Wspomnienia z pracy w ukraińskiej szkole w czachowie – Maria Hnatiuk, kierownik szkoły

W 1962/1963 roku w szkole uczyło się 25 uczniów. Opuściło mury szkolne ośmiu absolwentów ostatniej siódmej klasy, z których trójka 
zdecydowała się kontynuować nauczanie w Liceum Pedagogicznym w Bartoszycach. W szkole funkcjonował chór i grupa teatralna. 
Budżet szkoły był bardzo skromny wobec czego dzieci same pracowały w przyszkolnym ogrodzie, gdzie siały, orały, kopały ziemniaki. 

Nasze Słowo, nr 35 (368) 1 września 1963

Szczecin – Czachowo
Blaski i cienie czachowskiej szkoły

Rok szkolny rozpoczął się 3 września 1963 roku. W szkole uczy się 23 uczniów, z tej liczby aż 13-tu     w ostatniej VII klasie. Uczniowie 
mieszkają w internacie razem ze swoimi nauczycielami. Dużym problemem dla szkoły jest to, że rodzice spóźniają się z opłatami za 
wyżywienie w internacie – spowodowało to, że szkoła jest zadłużona na kwotę 15000 zł wobec Gminnej Spółdzielni w Łobzie.    W 
przetrwaniu pomaga fakt, że przy internacie jest własne niewielkie gospodarstwo rolne.

Nasze Słowo, nr 44 (377) 3 listopada 1963
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Szczecin
Tragiczny stan Studium Nauczycielskiego w Szczecinie

Filologia ukraińska w tej chwili w Studium Nauczycielskim w Szczecinie praktycznie nie istnieje. Na pierwszy rok nauki w 1963/1964 
roku zgłosiło się tylko dziewięciu kandydatów. I roku więc nie otwarto. 12 studentów kontynuowało naukę na II roku. 

Nasze Słowo, nr 50 (383) 15 grudnia 1963

Актуальне
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