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ШКІЛЬНА РАДА: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ
Д-р Євген Федоренко, Голова Шкільної Ради при УККА
Доповідь на З’їзді Шкільної Ради при УККА 9-11 жовтня 2009 року (Скорочено)
Національним науково-дослідним інститутом українознавства Міністерства освіти і
науки України.
— Висилає тисячі книжок по різних бібліотеках України, передплачує українську пресу в Україні, тощо.
— Приймає активну участь в культурному
житті України, висилаючи своїх делеґатів на
наукові з’їзди та конференції.
Завдання щодо втілення цієї основної мети у виховно-навчальній праці постійно перебуває в полі зору Шкільної Ради, уточнювання й опрацьовання з урахуванням вимог швидкоплинного часу. Шкільна Рада постійно наголошувала на важливості існування української школи, її творчого розвитку,
відродження через школу вікових традицій,
культурних і духових надбань українського
народу. Ми постійно наголошуємо на тому,
що українська мова є непідмінний засіб самовизнання в країнах нашого поселення у
всіх ділянках — церковній, науковій, виховно-молодечій, суспільно-громадській, у збереженні етнічної особливости в утворенні
національної свідомости підростаючих поколінь.
Слід підкреслити, що через школи українознавства перейшли тисячі української молоді, свідомої й гордої свого українського
походження, такої, що береже українську
мову й ніколи не зречеться своєї історії та
культури. Понад 75,000 молоді вчилося у
школах українознавства і понад 7,700 закінчили їх кінцево-матуральним іспитом.
Шкільна Рада підтримує постійний звязок
з 41-ою школою українознавства, що входять
до нашої шкільної системи. Вони простягаються від Бостону, Массачусетс до Кент, Вашінґтон. Більшість шкіл мають повні програми навчання (від садочка до 11-ої кляси),
одначе 6 шкіл мають програми аж до 12-ої

П’ятьдесят шість років тому делеґати від
установ, що займалися курсами й школами
українознавства, створили Шкільну Раду при
УККА як центр шкіл українознавства в Америці. З’їзд ухвалив ще тоді основну мету діяльності шкіл українознавства: “...Американські українці мусять зберегти українську мову і не сміють відриватися від культури своїх батьків. Тільки тоді,— зазначалося в ухвалі рідношкільного з’їзду, — американські
українці стануть повноцінними та корисними громадянами нової батьківщини.”
Упродовж цих років Шкільна Рада постійно наголошувала на важливості існування
Української школи, її творчого розвитку,
відродження через школу вікових традицій,
культурних і духовних надбань українського
народу. В кожному суспільстві школа є одним із найважливіших чинників, а в українській громаді на поселеннях має бути справою першочерговою.
Праця Шкільної Ради охоплює широке й
різноманітне коло проблем та питань, що вимагають постійного й регулярного нагляду
над полагодженням щоденних проблем українського шкільництва.
— Очолює та адмініструє систему українського шкільництва в США.
— Керує програмою навчання рідного
шкільництва.
— Має колеґію шкільних інспекторів (дорадників) для нагляду за окремими школами.
— Видає шкільний журнал “Рідна Школа”, відомий тепер у цілому світі.
— Влаштовує Шкільні Конференції для
вчитeлів на біжучі теми з методичним напрямком.
— Керує Учительським Літнім Семінарем
для підвищення професійного рівня учетелів.
— Тримає постійний зв’язок зі шкільництвом України а, зокрема, тісно співпрацює з
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Часто зустрічався з представниками кредитівок і допомогових установ у справі придбання фінансів для оплати вчительських семінарів та допомоги у виданні підручників.
Учительські семінарі. Вишколення учителів — це важлива й відповідальна праця
Шкільної Ради. Підвищення учительських
кваліфікацій і знань — це наш обов’язок, наша відповідальність — дбати про українські
кадри. Для існування доброї української
школи потрібні добре кваліфіковані вчительські кадри, які добре володіють мовою та
матеріялом з українознавчих предметів. Уже
25-ть років підряд відбувалися такі семінарі
зі значним успіхом. Кошти перебування,
мешкання і харчі оплачував УНСоюз, розуміючи потребу українського шкільництва на
поселеннях, за що ми глибоко вдячні. У звітовому періоді відбулися три семінарі, якими я керував і викладав українську літературу.
У 1997 році УНСоюз заявив, що не може
більше оплачувати учасників семінару. Мені
вдалося отримати фінансову допомогу від
Кредитівок: двох з Нью Йорку; одної з Кліфтону, Нью Джерзі; з Ньюарку, Нью Джерзі;
Філядельфії, Пенсильванія; з Йонкерсу, Нью
Йорк; від Фундації УВУ та Фундації банку
“Певність” в Чікаґо. Ця допомога уможливлює відбуття вчительського семінару на Союзівці впродовж двох тижнів. Від імені
Шкільної Ради висловлюю глибоку вдячність усім згаданим установам за уможливлення відбуття так необхідного вчительського семінару для підвищення кваліфікації та
знання.
Учительські конференції. Вони призначені для обміну думок, для ознайомлення з
ефективними навчальними методами та досвідом — зрештою для підвищення навіть
кваліфікацій та майстерности наших учителів. Всеукраїнську вчительську конференцію
приготовляє Шкільна Рада. Дві такі конференції відбулися успішно. Регіональні влаштовують директори та педагогічні дорадники
в п’ятьох округах.
Журнал “Рідна Школа”. Виходить реґулярно три рази в шкільному році. В цому періоді їх вийшло 9-ть чисел. Я редаґую і підготовляю всі матеріяли до друку. Матерія-

кляси. Одна школа, нажаль, має 10 клясів і
учні школи не можуть брати кінцево-матуральні іспити.
У звітовій каденції одна школа закрилася,
але шість створено і вони діють у системі
Шкільної Ради.
В цьому навчальному році Шкільна Рада
ще не отримала даних про стан учнів і вчителів. Число учнів за останні роки становить
2,500. Якщо ми візьмемо до уваги чисельність української громади в Америці, то число учнів повинно бути більшим. Зрозуміло,
що є різні причини щодо числа учнів у школах українознавства, але найважливіше, на
мою думку те, що українському шкільництву
не приділяється належної уваги як з боку суспільної громади, батьків так і з боку міністерства освіти України. То й не дивно, що
затратою мови загрожені всі: церкви, наукові
інституції, організації молоді, суспільно-фінансові організації, бо затрата мови — це затрата доросту, затрати переємности в процесі зміни ґенерацій і церква тратить вірних,
організації членів, родина дітей.
Відрадно, що тепер у рідному шкільництві цілковито переважають учителі середньої ґенерації з помітним відсотком молодого покоління, деякі з них — випускники наших шків українознавства. У минулому навчальному році 78% становили вчителі з четвертої хвилі, більшість із них були вчителями в Україні.
Моя діяльність як голови Управи Шкільної Ради полягає в координації, репрезентації, адміністрації та нагляду над працею
Управи. Звичайно багато справ полагоджував вдома.
У звітовому періоді відбулося вісім пленарних засідань Управи, які я піпготовляв і
провадив. Вислано 14 Обіжників, зміст яких
я підготовляв з д-р Марією Кіцюк. Мною
були підготовлені більшість листів, окремі
звернення. Від Шкільної Ради вийшло 1,368
і отримано 1,217 листів. Відбув понад 20-ть
зустрічей у справах шкільництва, репрезентував Шкільну Раду на з’їздах, конференціях
і нарадах; був 5 разів на нарадах Екзекутиви
УККА та 4 рази на нарадах Крайової Ради
УККА.
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виться друком. Шкільна Рада перевидала 12
підручників крім того, що ми видали денники, свідоцтва, тощо.
Зрозуміло, що з поміж проблем, що постають перед нашими вчителями чи не найбільш складні проблеми, пов’язані з вивченням мови. Надто важливо, аби вчитель зумів
донести до розуміння батьків і учнів, що мову — найвище духовне надбання народу,
треба осягати з дитинства і вживати її в родині.
Пам’ятаймо, дорогі педагоги, що навіть
найкращі підручники не можуть передати
навчання ні мови, ні літератури, ні історії,
якщо цього не в силі зробити вчителеві. Добрий вчитель може навчити учня навіть з
поганого підручника.
Зв’язок і допомога Україні. Якісно новий — і щодо змісту, і щодо характеру праці
— етап настав тоді, коли Україна здобула
незалежність, коли замайоріли над Україною
рідні жовтоблакитні прапори. Чи треба говорити, з якою радістю, з яким душевним хвилюванням сприймали ми і все наше вчительство звістку про свободу, про визволення
України з-під ярма комуністичного владарювання. Звичайно, кожен із нас зрозумів: не
досить радіти. Треба всіма силами і засобами
допомагати нашим побратимам-учителям,
щоб після багатьох років і десятиліть деформації освіти, самих їх цілей, принципів, змісту спрямувати школу на шлях докорінної перебудови на засадах гуманізму, демократії та
національних потреб народу України.
Певно, не буде перебільшенням сказати,
що відчутну допомогу в реалізації ідеї саме
такої школи надають навчальні підручники,
посібники, література, енциклопедії, тощо,
що їх ми надсилаємо в Україну. Наші записники зарясніли адресами шкіл, педагогічних
закладів, університетів, бібліотек, освітніх
установ, та й рядових учителів.
Наші видання та інша література вельми
стали у пригоді для впровадження національної за формою і змістом освіти в різних
регіонах України. Ось що пишуть Всеукраїнське Товариство “Просвіта” та “Творча
Спілка Вчителів”: “Надійшла пора повсюдно
впроваджувати принципи нашої національної освіти. Досвід наших братів і сестер з

лам з наших шкіл надаю першенство. Тепер
його читають в Україні та надсилають матеріяли до нашого журналу і яким дуже захоплені. Наводжу хоч одну цитату: “Ваш журнал — це неоцінений скарб у справі духовного відродження людини, особливо для тих,
хто цю справу розпочинає. Ми схиляємося в
пошані перед міццю духу всіх співробітників
журналу “Рідна Школа”, які впродовж багатьох років свято зберігали джерела духовости, з яких причащаються спраглі.” Також
хочу підкреслити, що мої статті, зокрема про
українське шкільництво в Америці, про працю Шкільної Ради, про наші вчительські
конференції та семінари друкуються в пресі
України. Я підготовив три числа журналу з
матеріялами про Голодомор, які були використані в школах. Написав декілька статей
про Голодомор — три з них було надруковaно в Україні.
В “Хрестоматії української педагогіки”
поданий окремий розділ про роботу Шкільної Ради. В Україні, також у співпраці з Національним науково-дослідним інститутом
українознавства, вийшла книжка під назвою
“Навчально−виховні програми з українознавства”, в якій видрукувана наша “Програма” для недільних шкіл в Україні та для
східної діяспори. В Україні появляються
праці про українське шкільництво в Америці, кандидатські дисертації, тощо.
Видавнича справа. Вона пов’язана з багатьма труднощами — передусім через те,
що маємо часто застосувати посібники та
підручники до вимог швидкоплинного життя, обставин сучасних і майбутніх. Авторів
таких посібників не легко знайти, бо вони
повинні бути озброєні не тільки ґрунтовним
знанням окремого навчального предмету,
але й мати досвід та знання в ділянці рідного
шкільництва. Шкільна Рада намагалася хоч
частинно розв’язати ці проблеми. Ми видали
підручник “Українська культура” (частина 2)
д-ра Ігоря Мірчука, а першу частину видано
три роки тому. Нам дуже бракує фінансів
для усучаснення і видання нових підручників. У звітному періоді ми видали “Буржуйку” Миколи Понеділка — лектура для учнів
школи про часи Голодомору. Приготували
книжку для нижчих клясів, яка скоро поя-

3

ва, необмеженою ніякою цензурою — маю
на увазі як підручники, журнали, методичну
літературу і для дітей та молоді, наукові видання, що їх видруковано було в діяспорі (а
ми систематично пересилаємо в Україну) так
і теперішні видання за нашою участю, тобто
видання більшої творчої думки — усе дуже
важливо. Гадаємо, — це ж неабиякий засіб у
боротьбі з глибоко закоріненими наслідками
тотальної русифікації на українській землі.
Тому потрібна найенергійніша праця, аби
подолати страшні наслідки суспільних спотворень, насильної русифікації. Тим часом
нас дуже засмучує те, що повернення школи
до рідної мови, до державної, відбуваються
занадто повільно, мляво, маштаби цієї праці
здаються вкрай недостатніми. Тому Шкільна
Рада не лише надсилає різну літературу та
журнал “Рідна Школа” в Україну, а також
передплачує, українську пресу для сільських
шкіл, бібліотек тощо, а, навіть, надсилає гуманітарну допомогу.
Майбутність українського шкільництва. Наша головна турбота — майбутність
українського шкільництва на поселеннях —
це нам треба твердо усвідомити, що існування українського шкільництва — це справа не тільки свідомих батьків, а що це —
обов’язок і відповідальність української громади. При байдужому ставленні громадськости українське шкільництво занепадатиме. Нашою метою має бути не лише втримати рідне шкільництво, але повсякчас поповнювати його учнями, пам’ятаючи неспростовну істину: місце української дитини
— в Українській школі і тут слово за організованою громадою. Та ж громада — це велика сила. Церкви, союзи, фінансові інституції й кредитівки, установи, підприємці й окремі особи — всі співпрацею й спільними зусиллями матеріяльної та моральної підтримки повинні забезпечити не тільки зміцнення,
а й дальший розвиток українського шкільництва в країнах нашого поселення. Ми сподіваємося, що, нарешті, прийде допомога від
уряду України.

діяспори у цій сфері є для нас національним.
Ось чому ми склаладаємо Вам найглибшу,
сердечну подяку за надіслану літературу та
бажаємо усім членам Шкільної Ради найбільших успіхів в ім’я зміцнення українства
на всіх континентах, в ім’я незалежної Української Держави. “Ваша допомога,— пише
Зоя Діденко, голова “Просвіти” у м. Хмельницькому, — таки неоціненна, бо подібної
літератури ми не маємо... Зараз із книгами,
що ви їх надіслали, в дитячих садочках працюють над укладанням програми національного виховання. Дуже ми Вам вдячні за
дозвіл передруковувати деякі матеріали і
вже користуємося цим обов’язковим посиланням на джерело... Не сидимо склавши
руки і результати таки бачимо! Вже 28 шкіл
із 30-ти у Хмельницькому — українські!
Будьте певні, що й Ви до цього причетні своєю допомогою.”
Дай Боже, шоб нашим землякам пощастило назавжди покінчити їз старим лихом,
відкрити перед Україною шлях до відродження, розбудови та утвердження незалежности й демократії.
У звітному періоді Шкільна Рада співпрацювала з Національним науково-дослідним
інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України. Зокрема:
1. У підготовці навчальних програм та
підручників з українознавства та української
мови. Підготовані програми з українознавства: а) для дошкільних виховних закладів
“Українотворець”; б) для 1-4 класів; в) для 512 класів; г) для вищих навчальних закладів.
2. Завершується підготовка посібника для
батьків і вихователів.
3. Завершується підготовка підручників:
а) для 1-4 класів; б) для 10-12 класів.
4. Підготовлено програми з дистанційної
форми вивчення та сертифікації знань з української мови та українознавства.
5. Беремо участь у підготовці видань:
а) “Українська земля і люди”, “Українці у
світовій цивілізації та культурі”; б) 40-томне
видання “Українські народні казки”.
Звичайно, дедалі міцніють дружні і творчі
зв’язки з Україною, скарби друкованого сло-

_________________________________________
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3’їзд Шкільної Ради
На оселі СУМ 9-11 жовтня 2009 р. відбувся
з’їзд Шкільної Ради при Українському Конґресовому Комітеті Америки. В роботі з’їзду прийняли участь більше 50 вчителів та директорів
шкіл українознавства Америки.
Представник постійного представництва
України при ООН п. Ольга Кавун на початку
роботи з’їзду зачитала вітання від постійного
представника України при ООН п. Юрія Сергеєва і побажала з’їзду успішної роботи. Також
прочитано привітання від директора Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України
професора Петра Петровича Кононенка та кореспондента нашого журналу “Рідна Школа” в
Києві Івана Петровича Пасемка.
Відкриваючи з’їзд, голова Шкільної Ради др Євген Федоренко відмітив, що Шкільна Рада
при УККА в США створена 56 років тому.
Перед нею стояло завдання — організувати
роботу українознавчих шкіл, допомогти україн-

цям, які опинилися за кордоном та їх дітям
зберегти українську мову. За роки існування
Шкільної Ради через українські школи перейшли біля 75000 українських дітей. Створено
навчальні програми з усіх українознавчих предметів. Проводиться постійна робота по забезпеченню шкіл підручниками та іншими матеріялами, необхідними для навчального процесу.
Д-р Є. Федоренко підкреслив, що в цьому
навчальному році в системі Шкільної Ради діє
41 українознавча школа, одна школа закрилась.
В школах навчається більше 2500 учнів, за
ввесь час більше 7700 випускників отримали
дипломи. В школах працює більше 300 досвідчених вчителів, переважна більшість яких
працювала в школах України.
За звітний період проведено 8 засідань Управи Шкільної Ради, підготовлено і розіслано
14 обіжників для шкіл, в яких намічалися плани
заходів та давалися методичні поради і вказівки
для директорів шкіл та вчителів.

Учасники з’їзду Шкільної Ради. Еленвіл, 11 жовтня 2009 року.
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Доповідач звернув увагу, що Управа Шкільної Ради протягом 25 років проводить семінари
вчителів, на яких ведеться їх перепідготовка і
які дають змогу забезпечувати школи кваліфікованими викладачами. Більше 400 вчителів
пройшли навчання на курсах семінару, з них 13
стали директорами шкіл.
В своїй доповіді д-р Є. Федоренко проаналізував стан навчально-виховної роботи в школах, відмітив потребу в необхідності її вдосконалення.
Не дивлячись на труднощі, Управа Шкільної
Ради продовжує видавати підручники. В минулому році видано “Українську культуру” (другий том), який підготував д-р Ігор Мірчук. Підручник одержав високу оцінку вчителів та науковців. Видано, також, окремою книжечкою
оповідання Миколи Понеділка “Буржуйка”.
Управа готує видання “Нашої хатки” Іванни
Савицької.
Делеґати з’їзду заслухали звіт члена Управи
Марії Решітник (фінансовий референт), яка
повідомила про фінансовий стан Шкільної Ради, джерела одержання надходжень та витрати,
пов’язані з її діяльністю. Заслухано також інформації Романа Дубенка, Марії Кіцюк, Володимира Боднара, Володимира Кривоноса. Делеґати прийняли звіти до відома.
В обговоренні звіту голови Шкільної Ради
прийняв участь Роман Дубенко, який звернув
увагу на важливість існування українознавчих

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
до учасників Учительського З`їзду шкіл
українознавства США
(Еленвіл, 10 жовтня 2009 року)
Від імені Постійного Представництва України
при Організації Об’єднаних Націй сердечно вітаю
учас-ників З`їзду вчителів шкіл українознавства
США.
Бажаючи плідних успіхів у роботі Вашого
форуму, висловлюємо вдячність за співробітництво з Постійним представництвом України при
ООН, особливо у справі ознайомлення світової
громадськості з величезними історичними, культурними, освітніми традиціями України.
Готові разом з Вами й надалі співпрацювати
задля збереження національної ідентичності українців, виховання української молоді, яка, у
свою чергу, робитиме все можливе в ім’я подальшого зміцнення, збереження традицій та історичної пам’яті, розбудови майбутнього Української
Держави, утвердження українства як на батьківській українській землі, так і в усьому світі.
Щиро Ваш
Юрій СЄРГЕЄВ.

шкіл в Америці та вивчення української мови в
еміґрації. Підкреслив значення журналу “Рідна
школа” в організації навчально-виховної роботи в школах, в поширенні кращого досвіду роботи вчителів та знайомство з ним.
Теодор Царик в своєму виступі наголосив
на ролі педагогічних дорадників в організації

Йде робота З’їзду.
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Шановний пане Голово,
Шановні учасники з’їзду вчителів української
громади Америки,

Дорогий Євгене Васильовичу!
Вельмишановні делегати, посланці Шкіл Українознавства — учасники українського освітнього
дійства на Американському континенті!

Прийміть щирі привітання і побажання успіхів
в роботі Вашого з’їзду від колективу Національного Науково-дослідного Інституту українознавства Міністерства освіти і науки України.
Вже багато років Наш Інститут плідно співпрацює з Вашою Шкільною Радою як в контексті розвитку національної освіти в Україні, так і розширення мережі українознавчих студій в українській
діаспорі в різних країнах світу. Нас з Вами об’єднує глибоке переконання, що нація буде шанована тільки в одному випадку: коли пріоритетом номер один буде питання освіти, а поруч з ним і питання статусу вчителя. Ми з Вами розуміємо визначну національну місію учителя. Без вчителя не
відбудеться формування світогляду молодого покоління українців. Саме Ви, вчителі, є провідниками національного духу, патріотизму, нашої
національної ідеї. Саме Ви є носіями багатовікових знань, традицій нашого народу. Саме Вам,
вчителям українських шкіл діаспори, як нікому
іншому зрозуміла роль української мови в освітянському процесі. Без мови немає нації. Тому,
слава Вам, українські освітяни Америки всіх поколінь, за багаторічну кропітку працю по збереженню мови, культурних і історичних традицій, які
були і лишаються наріжним каменем збереження
української ідентичності за межами Батьківщини.
Бажаємо Вам творчих здобутків у вихованні нових поколінь українських патріотів.
З глибокою шаною і вдячністю за співпрацю.
Академік Петро Кононенко,
Директор Національного Науково-дослідного
Інституту українознавства.

Прийміть вітання від колективу активістів Корпункту „Рідної Школи” у Києві та найщиріші побажаннями успішної роботи для тих, хто несе
світло знань у родини американських українців.
Ми пишаємося тим, що Школи Українознавства від Сходу аж до Каліфорнії нині стали важливим чинником українського життя у США, вони
виступають як вогнища української культури у цій
країні демократії і справедливості, і такі осередки
українського шкільництва, як-от: Школа Українознавства в Боффало; Школа Українознавства ім.
Тараса Шевченка у Вашінгтоні; в Гартфорді, Коннектикут; в Дітройту; Школа Українознавства при
парафії Св. Михайла в Йонкерсі; Школа Українознавства ім. Елеонори Рузвельт в Клівленді, Огайо; Школа українознавства в Морріс Кавнті, Нью
Джерсі; Школа Українознавства ОУА “Самопоміч”
у Нью-Йорку, що гостинно приймала українських
космонавтів, в т.ч. Леоніда Каденюка; Школа Українознавства осередку СУМа ім. генерал-хорунжого Чупринки в Нью-Йорку; Школи в Пасейку, в
Рочестері, в Сакраменто, Сиракюзах, Філадельфії, Чикаго — всі вони та багато інших стали для
нас, газетярів України, своєрідними орієнтирами,
школами, досвід роботи яких ми намагаємось
якось пропагувати чи пак поширювати в Україні.
Дорогі Освітяни! Бажаємо вам творчих звершень на ниві навчання та виховання української
молоді США з метою розбудови освітньої ланки
— Шкіл Українознавства та плекання вічних цінностей добра, людяності, любові до України. Нехай цей шлях допомагає Вам у вихованні нової
української генерації у США, що сприятиме, безсумнівно, утвердженню нашої національної державності.
Від імені активістів Корпункту “Рідної Школи” у
Києві побажання успішної роботи Вашому форуму, добра і щастя. Слава Україні!
Керівник Корпункту „Рідної Школи” у Києві
Іван Пасемко.

навчальної роботи в школах, в наданні своєчасної допомоги директорам і вчителям. Вони
повинні постійно бувати в школах, знати їх
проблеми, допомагати директорам розв'язувати
їх та інформувати Шкільну Раду.
Директор Школи Українознавства в Чікаґо
Люба Маркевич у своєму виступі звернула увагу на організацію семінарів для вчителів шкіл
українознавства. Вона вважає, що вчителів слід
ознайомити з методикою викладання в американських школах. На її думку, треба опрацювати плани розвитку українознавчих шкіл на
майбутнє.
Про значення церкви у вихованні учнів українознавчих шкіл говорив в своєму виступі
Володимир Боднар. Він пропонує зміцнювати
зв’язок шкіл з церквою. Директор школи Юрій

Косачевич вважає, що Шкільна Рада повинна
звернути увагу на можливості стейтового фінансування українознавчих шкіл. На конференціях вчителі вже піднімали питання про можливість одержання кредитів за навчання в українській школі, про необхідність мати в
Шкільній Раді перелік всіх університетів та
коледжів, які дають ці кредити.
Делеґати з’їзду заслухали звіти голови товариського суду Юрія Косачевича та звіт голови
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університети, які дають кредити за навчання в
школах українознавства. Професор Юрій Гаєцький нагадав присутнім про минуле шкіл
українознавства. Також, поінформував про пляни уряду відносно Charter School — можливо,
нам варто про це подумати.
Д-р Євген Федоренко повідомив делеґатів
про плян роботи Шкільної Ради на наступний
рік. Намітили проведення вчительського семінару на літо 2010 року та конференції вчителів
на 11 вересня 2010-го. Обговорено інші заходи.
Зокрема про встановлення постійних зв’язків з
міністерством освіти і науки України, з метою
розв’язання питання про забезпечення шкіл
підручниками, методичними посібниками,
картами та іншими матеріялами.
Закінчився З’їзд загальним виконанням гимну “Ще не вмерла Україна”.
В. Кривоніс.
_________________________________________

контрольно-ревізійної комісії Теодора Царика.
Затвердили їх і проголосували абсолюторію
Управі.
Після обговорення звітів д-р Юрій Гаєцький
запропонував делеґатам склад нової Управи, за
який вони проголосували одноголосно. Головою Управи переобрано д-ра Євгена Федоренка. Делеґати обрали також членів товариського
суду та членів контрольно-ревізійної комісії.
У п’ятницю, 9-го жовтня відбулася нарада
директорів і педагогічних дорадників, на якій
були подані інформації про успіхи та існуючі
проблеми в окремих школах.
В неділю 11-го жовтня за круглим столом др Володимир Боднар подав поради щодо використання комп’ютерів на лекціях у школах
українознавства. Д-р. Євген Федоренко у своєму виступі обговорив адміністративні питання, зокрема він звернувся до директорів і батьків учнів, щоб вони подавали інформації про

_____________________________________________________________________________________

ВСЕАМЕРИКАНСЬКИЙ ЗЇЗД ШКІЛЬНОЇ РАДИ УККА (США)
Оселя СУМА, м. Еленвіл, штат Нью-Йорк
9-11 жовтня 2009 р.
РЕЗОЛЮЦІЇ ЗЇЗДУ
Всеамериканський з’їзд учителів шкіл українознавства Шкільної Ради при УККА (далі
З’їзд), що відбувся 9-11 жовтня 2009 р. на оселі
СУМА в м. Еленвіл, штат Hью-Йорк, усеціло
підтримуючи Шкільну Раду в її корисній праці
для добра і розвитку шкіл українознавства та
всієї української спільноти в Америці, ухвалив
таке:
1. Зїзд вшановує пам’ять славного сина українського народу, славної памяті Степана Бандери, з нагоди 100-ліття його народження та 50ліття його вбивства радянською владою.
2. З’їзд вітає проводи всіх Українських Церков в Україні й діяспорі та закликає їх якнай-

ширше вживати українську мову в своїх церквах і підтримувати українське шкільництво.
3. З’їзд радіє збільшенню числа шкіл українознавства в США і закликає українську громаду більше звертати увагу на потреби українського шкільницва та всіляко підтримувати
його, виходячи з розуміння, що без успішного
всебічного навчання і виховання молоді як майбутніх активних членів і провідників української громади, громада не має майбутнього.
Зїзд заохочує всіх батьків посилати до українських шкіл своїх дітей і онуків. Зїзд окремо закликає всіх українських дипломатів за кордоном посилати своїх дітей до шкіл українознавства, а не до чужих шкіл, бо це компро-
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метує не тільки їх самих та уряд, який вони
представляють, але й усіх українців.
4. З’їзд схвалює допомогу Українського
Конґресового Комітету Америки Шкільній Раді і сподівається на подальшу допомогу і корисну співпрацю УККА з Управою Шкільної
Ради та ширше зацікавлення справами українського шкільництва в США.
5. Зїзд рекомендує у всіх школах українознавства відзначити цього року 350-ліття Конотопської битви та 360-ліття битви під Зборовом посиленим вивченням цих подій. Також
з’їзд закликає вчителів шкіл українознавства
займатися неперервною самоосвітою та підвищенням кваліфікації. З’їзд висловлює сподівання, що українська книга і газета буде обов’язковою в кожній українській родині, а особливо — в учительській.
6. З’їзд висловлює сподівання, що переможець у майбутніх президентських виборах в
Україні, що відбудуться 17 січня 2010 р., працюватиме для добра українського народу. З’їзд
закликає Президента та Уряд України сприяти
розвиткові державної української мови в адміністрації, війську, шкільництві й засобах масової інформації України та забезпечити їй якнайкращі умови розвитку у всіх галузях суспільно-політичного, наукового і громадського
життя. Разом з тим З’їзд протестує проти намагань визнання російської мови як другої державної мови.
7. З’їзд пропонує Президентові України,
Премєр-міністрові та Верховній Раді звертати
увагу на те, щоб посадові особи, які представляють Українську державу як на внутрішньому, так і міжнародному рівнях, належно володіли українською мовою та не соромилися
нею користуватися.
8. Закликаємо Президента та Уряд України
захищати права та інтереси українців, які мешкають поза межами України на території колишнього СРСР та в країнах колишнього Варшавського договору. Також просимо, щоб український уряд дбав про правдиве висвітлення і
вивчення української історії за кордоном, зо-

крема в програмах середньосвітніх навчальних
закладів. З’їзд звертається до наукових інституцій в США з проханням здійснити заходи з перегляду тематики Київської Руси в підручниках
історії для середніх шкіл США й відповідно їх
виправити.
9. З’їзд рекомендує Управі Шкільної Ради
встановити постійні дієві зв’язки з Урядом України й Міністерством освіти й науки України
щодо виконання Статті 12 Конституції України
про задоволення потреб українців, які мешкають за межами України, зокрема в питаннях
забезпечення шкіл українознавства необхідними підручниками, методичними і наочними
засобами навчання.
10. З’їзд рекомендує Управі Шкільної Ради
звернутись до Міністерством освіти й науки
України щодо визнання дипломів та посвідчень
Шкільної Ради в Україні та зарахування стажу
вчителів, які працюють в школах українознавства, до загального українського.
11. З’їзд вітає Міністерство освіти й науки
України з оприлюдненням проекту навчальної
програми “Історія української культури” і вважає, що запропонований курс є дуже корисним
і своєчасним, адже кожна освічена особа повинна знати культуру свого народу. Також З’їзд
пропонує Міністерству освіти й науки України
прискорити процес розробки й запровадження
єдиного українського правопису в освіті.
12. З’їзд рекомендує Управі Шкільної Ради
ініціювати створення вебсайту шкіл українознавства у діяспорі, як форуму для обміну думками й інформацією між школами, виділити необхідні кошти та підшукати відповідних осіб
для створення й підтримки цього вебсайту.
Резолюційна комісія:
Голова — д-р Володимир Боднар, директор Школи українознавства ім. Тараса Шевченка, м. Парма (штат Огайо).
Члени комісії — Микола Дупляк, педагогічний
дорадник Шкільної Ради (штат Нью-Йорк);
Володимир Кривоніс, директор Школи українознавства, м. Пасейк, штат Нью-Джерзі.

9

60-річчя Школи Українознавства в Ню Йорку
Цього ювілейного року минає 60 років від
заснування в Ню Йорку Школи Українознавства при Тов. “Самопоміч”. Це тривалий
час наполегливої праці з українською молоддю,
який пройшов з немалими труднощами. Школа
випустила багато учнів, які влилися в нашу громаду, як і в американський світ, з відповідним
знанням українознавчих предметів. Немало з
них стали активними громадськими діячами.
провідниками в молодечих організаціях, а деякі
— вчителями в тій школі яку самі закінчили.
Перші кроки. Після Другої Світової війни
до Америки прибуло багато вчителів з етнічних
українських територій. Добре розуміючи небезпеку відірваності молодого покоління українців
від українства, рідних земель, учителі відновили Учительську Громаду. В різних місцях були
створені філії Учительської Громади, шо згодом перетворилися в Освітні Курси та Школи
Українознавства.
Відкриття Школи Українознавства в Ню
Йорку відбулося 5 липня 1949 року. Учительська Громада Ню Йорку, відчуваючи потребу
новоприбулих українських родин, заснувала
спочатку Вечірні Освітні Курси при Товаристві
“Самопоміч”. Навчання на Курсах проходило в
шкільних кімнатах в буднику Отців Василіян
на 9-й вулиці, №710 в Ню Йорку. На початку
кількість учнів, які не могли здобути загальну
середню освіту у зв’язку з війною, набралося на
три групи (кляси). Навчання провадили три
рази на тиждень — вівторок, п'ятницю й суботу. Першими вчителями були три високоосвічені особи: професор Кость Кисілевський,
професор Степан Стецик та професор Микола
Кокольський. Випускні (матуральні) іспити
приймала спеціяльна комісія, яку очолив представник Українського Вільного Університету
доктор Микола Шлемкевич.
У вересні 1949 року Вечірні Освітні Курси
було перейменовано на Школу Українознавства. На першій конференції Учительської Громади професора Костя Кисілевського було вибрано директором Школи, Степана Стецика —
секретарем Педагогічної Ради і Володимира
Калину — контролером каси. На грудень 1949

року в Школі вже функціонувало п'ять кляс. У
зв’язку з цим доктор Семен Демедчук писав у
газеті “Свобода” від 10 січня 1950 року: “Вечірні Освітні Курси мали першу нагоду показати громадянам успіхи своєї піврічної праці
над тутешньою та еміґрантською молоддю в ділянці українознавства та інших предметів навчання”.
В Школі нараховувалося 50 учнів, яких навчали 15 учителів за матуральними і заочними
програмами. Грошові кошти становили лише
575 долярів. В шкільній бібліотеці було 110
навчальних підручників і посібників, які здебільшого подарувала Школі дирекція Байройдської гімназії.
В наступні роки Школа почала розвиватися.
Вже в 1950-1951 навчальному році в Школі
навчалося 82 учні і було дві матуральні кляси,
включаючи одну заочну. Навчання провадилося за програмами європейської реальної гімназії з посиленими розділамми про українознавство та Америку. Загалом учні мали 60
лекційних годин. Курс навчання продовжувався шість місяців, після чого учні здавали передматуральні іспити та готовилися до здачі матуральних іспитів з української мови і літератури,
латинської, німецької та англійської мов, історії, географії, біології, фізики, хемії і математики. Випускники Школи здобували досить
глибокі знання і при вступі до американських
університетів одержували до 19 пунктів.
Матуральні іспити приймала авторитетна
комісія, в яку входили відомі українські інтелектуали: доктор Микола Шлемкевич від Відділу Заочного навчання при Українському
Вільному Університеті, директор Школи професор Кость Кісілевський, професор Василь
Лев (література), професор Сава Никифоряк
(українська мова), доктор Лука Луців (історія),
професор Іван Недільський (німецька мова),
професор Любомир Кузьма (англійська мова,
географія), професор Тадей Росткович (математика, фізика, хемія), професор Микола Кокольський (біологія), доктор Володимир Січинський (історія мистецтва), професор Кость Кісілевський (філософія, латинська і українська
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Д-р Роман Дражньовський (1975-1978
роки) педагог, професор ряду університетів,
ректор УВУ, географ, картограф, автор публікацій, що були надруковані в США, Канаді, Великобританії, Німеччині; учасник бою під Бродами, співредактор збірника “Чортківщина”,
голова Шкільної Ради в США.
Мгр. Атанас Кобрин (1978-1981 роки) педагог, психолог, журналіст, багатогранний інтелектуал. Закінчив УВУ в Мюнхені, навчався
в кількох американських університетах. Тепер
мешкає у Флориді і бере активну участь в громадському житті.
Мгр. Павло Дорожинський (1981-1986 роки) журналіст, закінчив Українську гімназію у
Празі та Український Вільний Університет в
Мюнхені; громадський і політичний діяч, член
українських громадських організацій ОДВУ,
СКВУ, УККА, СУЖА. В даний час проживає в
Києві і працює головним редактором журналу
“Самостійна Україна”.
Мгр. Ольга Теребус-Кекіш — діюча директор Школи Українознавства з 1986 року. Середню освіту одержала в Українській Державній Гімназії в Холмі, в Мюнхені закінчила
фармацевтичні студії (Luowig Maximilian Uniy)
і отримала диплом магістра фармації; вчитель
англійської мови в таборовій школі в Руменсфельд, Баварія. Переїхавши до США, працювала в Ню-Йоркському Університеті в дослідному
відділі за фахом біохеміка. В Інституті СлоанКеттерінг працювала на посаді Research
Associate. Її наукові статті на біохемічні теми
публікувалися в наукових журналах та книжках
США, Швейцарії і Великобританії. Член-коресподент Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка. У 1970-1980 роках викладала українську
мову в Ню-Йоркському Університеті та в Школі Українознавства.
Для всіх без винятку директорів Школа була
і є палким громадсько-політичним і моральним
покликанням. Поза межами Школи всі вони
працювали у сфері науки, політичної або господарської діяльності, в яких здобули заслужене
визнання. Те ж саме можна сказати і про вчителів, які зазвичай протягом робочих днів тижня
працювали в різних сферах діяльності, а по суботах поверталися до свого педагогічного покликання та до навчання українознавчиx предметів.

мови), професор Михайло Соневицький (латинська мова), доктор Микола Шлемкевич (психологія).
В перші роки функціонування Школи Українознавства виникало багато проблем, пов’язаних з написанням і друкуванням підручників
та навчальних програм, забезпеченням приміщень для навчання. З роками виникали нові
завдання і ускладнювалися першопочаткові.
Директори Школи з допомогою вчителів і батьків учнів працювали наполегливо і віддано,
щоб забезпечити безперервність навчального
процесу та сприятливі для учнів умови. За
кілька літ Школа Українознавства стала сильною національно-освітньою і виховною установою. Вона також сприяла впровадженню новоприбулої молоді в американське життя.
Директорами Школи були такі особи:
Проф. Кость Кісілевський, перший директор Школи (1949-1953 роки). Один із засновників Школи; педагог, професор кількох гімназій, автор ряду підручників з граматики української мови і літератури та публікацій про
видатних українських письменників і поетів,
дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Г.
Шевченка, член-кореспондент Української
Вільної Академії Наук, член Міжнародної
Вільної Академії Наук в Парижі, довголітній
член Шкільної Ради при УККА, незламний патріот.
Д-р Михайло Рабій (1953-1958 роки), педагог, письменник, науковець, член-кореспондент
Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка.
Проф. Василь Вишиваний (1958-1962
роки) політичний в’язень під час окупаційних в
Україні режимів, педагог, довголітній вчитель
Школи Українознавства “Самопоміч”, громадський діяч.
Проф. Іван Василишин (1962-1968 роки)
педагог, диригент учнівських хорів, громадський діяч.
Проф. Михайло Лисогір (1968-1975 роки)
педагог, громадський діяч, в’язень польського
режиму, вчитель української мови і літератури в
гімназіях Галичини, у Рідній Школі ім. Осипа
Маковея в Яворові (в цій гімназії в 1937-1939
роки навчав Ольгу Теребус); член редакційної
колегії збірника “Яворівщина”, інспектор та
член Управи Шкільної Ради.
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статтю про ювілей Школи, яку написала Уляна
Старосольська.
Під проводом учителів і батьків учні Школи
від 6-ої до 12-ої кляси кілька разів брали участь
у “Жалібному поході” від церкви св. Юра до
Катедри св. Патрика щоб пом’янути загиблих
під час штучно створеного сталінським більшовицьким режимом голодомору 1932-1933 років
в Україні.
Школу Українознавства відвідували гості з
України. В 1992 році Школу відвідав Перший
Заступник Міністра Освіти України Анатолій
Погрібний, який в кінці свого візиту так прокоментував діяльність Школи: “Ви тут уже півстоліття зберігаєте українську освіту. В цьому
— ваша велика заслуга”, 10 січня 1992 року
відбулася зустріч з учнями Школи астронавта
Леоніда Каденюка та його дублера Ярослава
Пустового. На зустріч приїхали учні і з навколишніх Шкіл Українознавства. Під час розмови
з учнями Леонід Каденюк повідомив, що у
свою космічну подорож він брав “Кобзаря” і
портрет Шевченка. 17 січня 1999 року Школа
одержала портрет першого, за часів самостійної
України, українського астронавта генерала Леоніда Каденюка з Києва з такими словами: “Українській Школі міста Ню Йорку з найкращими
побажаннями її учням у навчанні і не забувати
про Україну”.
На сучасному етапі. Тепер Школу відвідує
близько 250-260 учнів, які приїжджають з різних околиць Ню Йорку, Ню Джерзі, Коннектікуту та Лонг Айленду. Родичі цих дітей
розуміють важливість українського виховання
та знань з українознавчих предметів і тому не
шкодують своїх зусиль для того, щоб їх діти
здобули рідну освіту.
Навчання відбувається щосуботи в клясних
кімнатах Академії св. Юра від 9-ої години ранку до 1-ої після полудня. У клясах з 1-ої по 7му один вчитель викладає всі предмети, а у
клясах з 8-ої по 12-у кожний предмет викладає
окремий вчитель. В Школі працює 18 професійних учителів. Відповідно до програм Шкільної Ради викладаються такі предмети: релігія,
українська мова, українська література, історія,
культура і географія України. Навчальний рік
поділено на три семестри. Після закінчення
кожного триместру учні здають іспити. Результати клясифікації учнів щотриместру обгово-

Мета суботньої школи українознавства —
виховати українську молодь, як повноправних
членів своєї нації, розбудити в них любов до
Батьківщини їх батьків, пізнати все, що є рідним — мову, літературу, історію, культуру і
мистецтво. Досягненню цієї мети сприяє співпраця батьків з учителями, яка ґрунтується на
взаємній пошані, на допомозі батьків своїм дітям при виконанні ними шкільних домашніх
завдань, у підтриманні авторитету Школи, її
всебічного життя. Так, завдяки зусиллям батьків і особливо пана Юрія Янчишина було відновлено шкільну бібліотеку й канцелярію. Тепер існує правильник шкільної бібліотеки, впорядковано списки книжок, рекомендованих для
навчання в окремих клясах.
Протягом усіх років Батьківський Комітет
Школи опікувався дітьми в Школі, бо батьки
все жили і живуть турботами своїх дітей і добровільно беруть на себе довколошкільні громадські обов’язки. Багато добрих традицій
Батьківського Комітету Школи започаткували її
добродійники: Ольга Сукованенко, Мирон Сурмач, доктор Пелехович-Гайворонська і професор Пантелеймон Ковалів.
1999-2000-й шкільний рік був ювілейним.
Для відзначення “золотого ювілею” Дирекція
Школи і Батьківський Комітет Школи організували Комітет 50-ліття Школи Українознавства
ОУА “Самопоміч”. До складу Комітету ввійшли:
Голова — пані Люба Лабунька;
Почесні члени — Ольга Теребус Кекіш;
Директор — Наталія Дума Голова ОУА “Самопоміч” з відділу Ню Йорк;
Члени Комітету — Оксана Хомут-Андерсон,
Наталія Даниш, Іван Дубрак, Маруся Дубрак,
Юрій Гаєцький, Ірена Галатин, Мира Ганкевич,
Сергій Гошовський, Славко Коновальський, Віра Косович, Віра Круп, Христя Кузьмович-Савицька, Емілія Літепло, Гандзя Савицька-Мицак, Оля Стасюк, Таня Тершаковець.
50-літній ювілей відзначали 2 жовтня 1999
року в Українському Народному Домі в Ню
Йорку. В цей день багато гостей відвідали
Школу та зробили пам’ятні записи на фірмовому папері, що зберігається в архівах Школи.
Цікаво зазначити, що автором фірмового паперу був учитель історії Іван Брикович. В лютому
2000 року журнал “Рідна Школа” присвятив
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Існування Школи Українознавства в Ню
Йорку треба завдячувати Товариству “Самопоміч” і не лише завдяки фінансовій підтримці.
Провід “Самопоміч” завжди давав значно більше — імпульс високої відповідальності за справу перед усією українською громадою і всією
Україною.
Таку настанову започаткував визначний політичний і освітній діяч Закарпаття, а з часом
— Голова Учительської Громади в Ню Йорку,
Директор Українського Інституту Америки, Голова Федеральної Кредитової Кооперативи
“Самопоміч” у Ню Йорку доктор Юліан Ревай.
Цю шляхетну традицію продовжували професор Михайло Лисогір, а від 1995 року її продовжує Голова Товариства “Самопоміч”, довголітній адміністратор бюра Союзу Українок
Америки пані Наталія Дума.
Протягом всієї своєї історії Школа Українознавства одержувала і продовжує одержувати
духовну опіку від Церкви Святого Юра, за що
ми, вчителі, батьки й учні висловлюємо щиру
подяку Високопренодобним Отцям Церкви.
За 60 років функціонування Школи Українознавства в Ню Йорку її закінчили сотні учнів
українських родин. Учні пізнали не тільки своє
коріння, але й вивчили мову, культуру та історію українського народу. Вони збагатили
свій світогляд, бо представляють у світ дві
культури, з яких одна з них є дуже давньою,
З часу відновлення державності України
чимало колишніх випускників шкіл українознавства, в тому числі і Школи Українознавства
в Ню Йорку, домоглися практичного застосування своїх знань української мови і культури:
вони працювали і працюють як представники
американських компаній, що мають торговельно-еконмічні та інші зв’язки з країнами колишньої совєтської імперії, в тому числі України, і
навіть на державній службі США. Наприклад,
випускник нашої Школи 1983 року Зенон
Завада — тепер постійний кореспондент-репортер від української газети в США Ukrainian
Weekly. Знаючи досконало українську мову, він
готовить для публікації в газеті важливі матеріяли про політичні і громадські події в сучасній
Україні. Його колега по Школі Іван Лозовий,
який закінчив нашу Школу в 1977 році, працює
в Києві на посаді президента Інституту Держави і Демократії (Institute of Statehood and

рюються на учительських конференціях. Вивідні конференції з батьками також організовуються три рази на рік.
Навчання в Школі керується Правильником
Школи Українознавства ОУА “Самопоміч”, що
складається з трьох частин:
1. Загальні відомості про Школу.
2. Академічні і дисциплінарні приписи для
учнів.
3. Учительські напрямні.
На зразок студентської громади у Школі
створена Учнівська Рада. До Ради належать учні — представники старших кляс. Раз на місяць
Учнівська Рада має конференцію з директором
Школи. Такі зустрічі досить корисні, бо на них
учні в невимушеній атмосфері діляться своїми
думками про успіхи чи назрілі проблеми.
В Школі запроваджено так звані Syllabi —
обов’язкові пляни навчання на шкільний рік. Їх
складають вчителі-опікуни по клясах від 1-ої до
7-ої, а вчителі старших кляс складають такі
пляни з окремих українознавчих предметів. В
плянах закладаються програми викладу матеріялів погодинно, що служить добрим орієнтиром для вчителів-заступників. Пляни складаються на підставі підручників, рекомендованих
Шкільною Радою.
По закінченню 12 років навчання учні Школи приступають до підготовки і здачі матуральних іспитів з української мови, літератури,
історії, культури та географії України. Від 1977
року видача матуральних дипльомів відбувається під час спільної урочистої ґрадуації всіх
шкіл Метрополії Ню Йорку.
В 1978 році, за директорства Романа Дражньовського, Школа домоглася рішення Board of
Education про дозвіл для випускників нашої
Школи здавати Regents з української мови, на
підставі яких американські університети дають
студентам “кредити”.
При школі існує Світличка під опікою 83-го
Відділу Союзу Українок Америки та Дошкілля.
Крім навчання, Школа влаштовує свята, присвячені важливим постатям в українській історії, літературі та культурі. У відзначенні свят
беруть участь учні всіх 12 кляс під керівництвом своїх учителів-опікунів. Школа має свій
власний хор, яким керує, починаючи ще з 1981
року, учителька співу пані Марія Олинець.
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Democracy). Пані Марта Коломієць з Чікаґо
довгий час також працювала в Києві репортером Ukrainian Weekly. Пані Марта Зєлик працювала в U.S. State Department на посаді офіційного усного перекладача з англійської на українську і з української на англійську під час
президенства Біла Клінтона. Вона кілька разів
супроводжувала віце-президента Ґора під час
його офційних візитів до України як офіційний
перекладач. Пані Меланія Грибович в середині
1990-х років працювала консультантом в Києві
від американської компанії Price Waterhouse.
Пані Христина Редько і тепер працює в якості
перекладача в Києві для різних офіційних установ. Випускниця нашої Школи Mary Mycio
як американський репортер відвідала Київ, де
провела числені інтерв’ю і розмови з представниками українських організацій по охороні
довкілля. Після цього написала вражаючу, повну зворушливих подробиць книжку про Чорнобильську катастрофу “Wormwood Forest: A
Natural History of Chernobyl.”
І тому нам приємно згадати і прочитати вислів Євгена Сверстюка про наших учнів-випускників Шкіл Українознавства: “Чому нас
так приємно вражають українські студенти, що
приїжджають з Америки, Канади, Польщі? Чому їм нічого не треба пояснювати, наче наперед
є моральна домовленість, чому вони зберегли
український дух, мову, лице?”
Коли ми, вчителі, керівники та батьки учнів
Шкіл Українознавства згадуємо ці слова Євгена
Сверстюка, нас огортає велике задоволення і
гордість.
Я , як директор Школи Українознавства і
вчитель української мови в 1980-1986 роках,
можу стверджувати, що, завдячуючи жертовній
праці учительського колективу з допомогою
Батьківського Комітету і шановних батьків
шкільної молоді під патронатом Тов. “Самопоміч”, Школа продовжуватиме цю корисну
працю для нашого народу ще довгі і довгі роки.

Українська громада в Росії зазнає політичних
утисків з боку російської влади. Про це заявив
співголова Об’єднання українців у Російській Федерації Валерій Семененко.
Він розповів, що українські вчителі стали об’єктом інтересу російських спецслужб. "Вони не
приховували, що з ФСБ, обходили наших вчительок, зокрема, Карасьову Лєну і Шовгун Ніну і питали, що там робилося. Я спершу цього не знав,
бо дівчата були залякані, але потім вони мені сказали", — розповів Семененко..
Директора московської школи, при якій діяв
Український центр, звільнили з роботи. Пояснили,
що через пенсійний вік, але Семененко припускає,
що вона потерпіла через прихильність до української діаспори.
Не сподобалося представникам російської
влади і те, як українці обговорювали складні сторінки історії. "З історії України ми слухання і по
Мазепі проводили. Оце, мабуть, стало основною
причиною тиску і нападу на нас", — зазначає Семененко.
Співголова Об’єднання українців Росії вважає,
що українська громада стала заручником погіршення українсько-російських міждержавних відносин на найвищому рівні, адже до того понад десятиліття Український освітній центр діяв не в підпіллі, а з відома управління освіти Москви. Він додав, що український центр було закрито. За опечатаними дверима — українські книги, дитячі національні костюми і супутник, який приймає телеканали з України.
Навесні минулого року московська влада заборонила діяльність Українського освітнього центру. Цей центр діяв при місцевій школі № 124 із
1995 року, а нещодавно був відбудований за
кошти українських підприємців, які вклали в устаткування близько 25 тисяч доларів. Офіційна причина закриття — недотримання російського законодавства. Семененко визнає, що Центр порушив
деякі норми, але каже, що пропозицію виправитися московські чиновники вперто не хочуть чути і
натомість повністю заборонили діяльність установи, в якій навчалося близько сотні українських
дітей.

Ольга Т. Кекіш, директор.

Українська Правда.

ФСБ взялося за українських
вчителів в Москві
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Третій міжнародний конґрес
21-22 жовтня 2009 року в Києві відбувся
Третій Міжнародний конґрес “Українська освіта у світовому часопросторі”.
Головною темою конґресу було “Українознавство і реформування освіти в Україні і за
кордоном”.
Голова оргкомітету, директор Національного науково-дослідного інституту українознавства академік Петро Петрович Кононенко відкрив пленарне засідання і визначив мету і завдання Kонґресу.
Привітання учасникам конґресу прислав
Президент України, почесний Голова Міжнародної ради з питань освіти, науки, культури
Віктор Ющенко, Святійший Патріярх Київський і всієї Руси-України Філарет і багато інших посадових осіб і інституцій.
Привітання від Голови Шкільної ради при
Українському Конґресовому комітеті Америки
д-ра Євгена Федоренка зачитала делегат від
шкіл українознавства в Америці вчителька
школи Українознавства ім. Лесі Українки в
Морріс Каунті Валентина Каплун.
Валентина Каплун прийняла участь у шостій
сецціїї, темою якої було “Українське шкільництво за кордоном. Діяльність Українознавчих
центрів у діаспорі”.
Валентина Каплун, вчителька школи українознавства Ім. Л. Українки в Морріс каунті, Нью
Джерзі, США:
Вельмишановна президія, вельмишановні
колеги, пані і панове!
Дозвольте мені від імені вчителів шкіл Українознавства в Америці, від імені Шкільної Ради при Українському Конґресовому Комітеті
Америки і особисто від Голови Шкільної Ради
професора доктора Євгена Федоренка, який
очолює Шкільну Раду в Америці від 1983 року і
до тепер, привітати Вас на цьому важливому
для нас усіх Третьому Міжнародному Конґресі.
Україна, рідна мова — це найдорожче, що
ми маємо і мусимо зберегти на чужині.
Мені пригадалися чудові і дуже правильні
слова, нажаль, я не можу пригадати автора цих
слів, — “Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає”.
Коли зникає мова — народу більше нема!

Мета наших освітянських програм полягає у
збереженні української мови, культури, у вихованні української молоді Америки в дусі патріотизму і гордості за країну свого походження.
Наші бабусі, дідусі, батьки і рідні виїхали на
еміґрацію, втікаючи від страшного совєцького
режиму, там, далеко від своєї рідної землі, старалися зберегти нашу українську мову. Побудували українські церкви, відкрили українські
школи, різні культурні центри, музеї, щоб ми
зараз, за кордоном, могли навчати наших дітей
про нашу багатостраждальну пра-Батьківщину.
Всім навчально-виховним процесом шкіл
українознавства в Америці керує Шкільна Рада,
яка була створена 56 років тому при Українському Конгресовому Комітеті Америки і яка й
до нині є централею шкіл українознавства в
Америці. Цього року на початку жовтня відбувся з’їзд Шкільної ради. У Роботі з’їзду прийняли участь понад 50 учителів і директорів
шкіл українознавства в Америці.
Голова Шкільної ради д-р Є. Федоренко,
який був одноголосно переобраний Головою
Шкільної ради на наступні 4 роки, у свіїй доповіді підкреслив, що за роки існування Шкільної
Ради через українські школи пройшло понад 75
тис. дітей, більш ніж 7700 випускників отримали дипломи. В школах тепер працюють переважно вчителі з України. Кожного року Шкільна рада організовує літні двотижневі семінарі
підвищення кваліфікації вчителів, на яких викладають професійні професори і кожен вчитель має нагоду вдосконалити і поповнити свої
знання з різних українознавчих предметів. Ініціятором і головним провідником таких семінарів вже багато років є д-р Є. Федоренко і цього
року ми відбули 25-й вчительський семінар.
На сьогоднішній день в системі Шкільної
ради діє 41 суботня школа українознавства, де
навчається понад 2500 дітей. Шкільна рада видає журнал “Рідна Школа” — головний редактор Є. Федоренко. З цьго журналу діти, батьки і
вчителі дізнаються про події в шкільництві в
Америці і на Україні, також інформацію про
програми і підручники, видані Шкільною радою. Керівником Корпункту “Рідної Школи” у
Києві є Іван Петрович Пасемко з яким Шкільна

15

потреб українців, які мешкають за межами України, зокрема в питаннях забезпечення шкіл
українознавства необхідними підручниками,
методичними й наочними засобами навчання.
Щоб наші школи не занепадали і розвивалися, шоб діти і батьки не втратили інтересу до
школи українознавства, щоб зберегти українську мову і національні традиціїї в чужоземному середовищі, — треба все зорганізувати
доступно з виявом інтересу до школи.
Ми дуже тішимося, коли випускники наших
шкіл (шкіл українознавства в Америці) їдуть на
вищі студії до українських університетів і мають два дипломи — вищої американської школи і диплом школи Українознавства, але, на
жаль, і досі диплом школи Українознавства не
визнається на Україні, хоча ми вже зверталися
до міністерства освіти України минулого року
на Міжнародній Науково-практичній конференціїї , яка проходила в Києві, але до нині ніяких
відгуків не дістали. У деяких вищих навчальних закладах Америки такий диплом про
закінчення 12-річної школи Українознавства
дає дітям від 4 до 6-ти кредитів (балів), як знання іноземної мови, а це велика економія часу і
особливо коштів. Ми розуміємо, що наш диплом не може конкурувати з дипломом, який
дістали діти закінчивши школу в Україні, але
просимо Міністерство Освіти України розглянути наше прохання і надати нашим дітям можливість вчитися в Україні, як і надати дітям
кредити (бали) при вступі до Вищих навчальних закладів на території України, щоб навчання в українській школі в Америці стали їм у
пригоді у подальшому житті.
Також Всеамериканський з’їзд вчителів
шкіл українознавства Шкільної ради при УККА
(Українському Конгресовому Комітеті Америки) пропонує Міністерству освіти й науки України прискорити процес розробки запровадження єдиного правопису в освітній практиці.
Щоб залучити до співпраці всі школи українознавства за кордоном, наш З’їзд рекомендує
створити веб-сайт шкіл українознавства в діяспорі, як один із сучасних способів обміну думками й інформацією між школами та вчителями. Звичайно, все упирається в кошти, але
для цього існує 12 стаття Конституціїї України!
Сподіваюся, що наша з вами спільна співпраця дасть гідні результати.

рада має тісний зв’язок (пересилка підручників
і атласів з України). Також активно співпрацюємо з Національним науково-дослідним Інститутом українознавства, особисто з директором
Академіком Петром Петровичем Кононенко.
Завдяки такій співпраці ми, вчителі шкіл українознавства за кордоном, стараємося зберегти
ті чудові надбання наших батьків, щоб ми, наші
діти і майбутні покоління і надалі продовжували збагачувати і розвивати нашу “солов’їну”
українську мову.
Навчаючи учнів у школі українознавства за
кордоном, де є діти третього, а то і четвертого
покоління українців (деякі подружжя змішані),
слід враховувати їхні можливості. Поряд з цим
є і приплив нової хвилі з України. Ці факти варто брати до уваги, організовуючи навчальний
процес, щоб вивчення української мови і взагалі — всіх українознавчих предметів було
прийнятне для усіх дітей. Для дітей, народжених в Америці — українська мова — це іноземна (друга мова), а для новоприбувших —
рідна (перша). Але вчити мусимо їх разом, в одному клясі, по одній програмі. Легше працювати з дітьми, які ходять до школи від садочка,
спілкуються в сім’ї українською мовою, дивляться українське телебачення, — вони сприймають матеріял краще. Коли батьки приводять
дітей вже в 5-6-ий кляс, то виникає багато проблем, бо деякі діти вміють тільки говорити українською мовою, а писати і читати ні.
Звичайно, ми часто користуємося навчальними матеріялами з України, але практично
неможливо охопити і донести до учнів завідомо
складний матеріял програми звичайної української школи всього за 4 години один раз на
тиждень (всього 32-33 суботи в році).
Отож, підручники для нас — це одне із найболючіших питань. Нам дуже потрібні підручники спеціяльно для шкіл зарубіжжя, добре
ілюстровані, стисло і доступно викладені, щоб
ішли в ногу із сучасністю. Але, саме головне,
що обсяг має бути посильним до виконання. А
організовувати такі підручники й навчальні
програми нам може допомогти тільки Україна.
На це ми надіємося і це є наше прохання. На
з’їзді Шкільної ради в Америці піднімалося питання співпраці з Урядом України й Міністерством освіти та науки України щодо виконання
статті 12 Конституції України про задоволення
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Фонд проф. Василя Тершаківця
при школі ім. Л. Українки
в Морріс Кавнті
На вшанування пам'яті довголітнього учителя нашої школи, професора Василя Тершаківця його діти
організували фонд ім. Василя Тершаківця, щоб надавати підтримку обдарованим дітям нашої школи,
допомогти їм більше пізнати Україну, її історію. І це
велика нагорода нашим дітям, бо пан Тершаківець
"жив" Україною, переймався її проблемами і вірив у її
щасливе майбутнє. Цей фонд — це пам'ять про
справжнього патріота України — Василя Тершаківця і учні з вдячністю і любов'ю згадують свого вчителя, який дійсно був частинкою України на американській землі.

Влітку 2009 року я мала можливість поїхати до України на навчання в Києво-Могилянську Академію. В Академії я вивчала українську мову і літературу, філософію та енергію.
Навчання проводили професори, які зараз викладають в університеті. Двоє з них закінчили
Києво-Могилянську Академію і розповідали
нам про свій досвід. Нам було дуже цікаво слухати, як вони проводили їхні студентські роки в
одних з найкращих університетах України.
Кожен день, після лекцій, ми ходили на екскурсії по Києву і бачили багато пам’яток архітектури минулих століть. Проїзджаючи вулицями Києва ми бачили Собор Святої Софії, Майдан Незалежності, Андріївський узвіз, Хрещатик та будинок Верховної Ради. Всі ці місця
показують, що Київ — це унікальне місто, де
можна побачити церкви побудовані князями,
які є відомі по цілому світі і разом з цим модерні, сучасні будівлі. Цікаво бачити на одній
вулиці історичні будинки і магазини сучасних
дизайнерів. Цікаво було побачити Золоті Ворота, які збудував князь Ярослав Мудрий, КиєвоПечерську Лавру, яка, на жаль, іще й досі знаходиться під Московським Патріархатом, пам’ятники Тарасові Шевченкові, Григорієві Сковороді, Лесі Українки, жертвам голодомору 3233 рр., та багато іншого, але за браком часу багато всьoго ми побачити не змогли.
Але, понад усе — ця поїздка була для мене
дуже важлива, як для українки. Я змогла побачити на власні очі все те, що я раніше бачила
тільки в книжках. Це мені дало нові почуття.
Завдяки цій поїздці я змогла відвідати ті місця,

Під час перебування в Києві.
(Соломія Пилипів третя від ліва).

де наша історія починалася і я насправді відчула гордість, що я є УКРАЇНКА!
Після чотирьох тижнів навчання в Академії,
на прощальному обіді, ми мали честь поспілкуватися з президентом Києво-Могилянської Академії Сергієм Kвітом, який на закінчення вручив всім учасникам сертифікати про закінчення
Літньої школи.
Після закінчення навчання ми подорожували по історичних місцях західної України відвідали Тернопіль, Івано-Франківськ та Львів.
Я дуже задоволена, що мала можливість
поїхати до Києва на навчання під час літніх вакацій. Я щиро вдячна фундації імені професора
Василя Тершаковця, яка нагородила мене стипендією на навчання в столиці України в одній
із найпрестижніших Академій. Я є дуже горда,
що була першою студенткою, що отримала цю
нагороду від фундації. Також, я щиро вдячна
моїм учителям школи Українознавства імені
Лесі Українки в Випані, Нью Джерзі, що обрали саме мене для нагородження. Це велика
честь для мене. Дякую!
Соломія Пилипів, учениця 12 кл. Школи
Українознавства ім. Лесі Українки, Випані,
Нью Джерзі.
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що, але звороту “відчути грунт під ногами” —
нема. Це авторська новація, авторська праця
над словом. Новотвір образний і пасує до художнього твору. Мовний смак схвалює.
ЧУТИСЯ У СВОЇЙ ТАРІЛЦІ чи ПОЧУВАТИ СЕБЕ У РІДНІЙ СТИХІЇ?
До переробок стандартних виразів належить
і вживання звороту чутися не в своїй тарілці
без заперечення: чутися (почуватися) у своїй
тарілці. Пише авторка: “Серед книг я почуваюся у своїй тарілці“. Мовний смак таку переробку може тільки привітати. І коротко, і просто, і зрозуміло.
ВПАСТИ В ДИТИНСТВО чи ЗДИТИНИТИСЯ?
Іноді авторові доводиться для точного зображення події чи факту іти проти течії усталеного слововжитку, і то навіть, вдаючись до
запозичень. Критерієм доречности такого кроку
буде художній успіх або невдача. Усе вирішує
творча доцільність. Про европейське Різдво
міркує письменниця: “Різдво — це шанс і право
кожного стати дитиною... — радіти, впасти в
дитинство. Згідно з нормами української мови
вираз впасти в дитинство — русизм, бо ми маємо слово здитиніти. Але звороти зі словом
впасти цілком українські: впасти в розпуку,
впасти в гріх, впасти в непам’ять, впасти в
амбіцію тощо. У даному тексті сказати ...стати
дитиною... — радіти, здитиніти, просто нема
як, бо тимчасово стати дитиною — це таки не є
здитиніти, а впасти в дитинство. І наша мова
має всі права на користування цим виразом, коли того потребує розповідь. Але впадати в
дитинство треба обережно. Цей вираз не слід
вважати, наприклад, як це зробив інший автор:
...просторікування... скидалися на маячіння...
людини, яка на старості впала в дитинство.
Тут якраз на місці боло б здитиніла.
ШПИГАЮЧИЙ чи ШПИГУЧИЙ?
Читаючи вдало написані описи талановитих
авторів, мимоволі помічаєш промахи у майстрів пера. Пише першокласний стиліст: “...вороновані вінчестери визирали з-поміж... топірців, сікачів і ще якихось ріжучих, колючих,
шпигаючих знарядь убивства”. Чи не краще звучало б ...ріжучих, колючих, шпигучих знарядь
убивства? Ми ж кажемо стрибучий від стрибати, співучий від співати, а чому не сказати
шпигучий від шпигати? Мовний смак проти.

Мова про мову
Святослав Караванський

У згоді з мовними смаками і без
Говорити про лексичні новотвори, треба
підкреслити, що вдала словотворчість можлива
тоді, коли вони не суперечить мовному смаку.
Дехто може спитати : “А що воно таке мовний
смак? Як його можна визначити?”. Почнім із
смаку взагалі. Беру тлумачний словник. Слово
смак має кілька визначень. До мовного смаку
найкраще підходить таке: Розвинуте почуття
прекрасного, здатність до естетичної оцінки,
то не будемо лізти у нетрі людської мудрости, а
поставимо крапку. Мовний смак — це мовний
смак, і цим усе сказано. Правда, ми знаємо, що
смаки різняться і на смак товариш не всяк. Отже, і мовний смак і “почуття прекрасного” можуть буті різні. Як тут бути? А дуже просто —
я висловлюю свою точку зору, а хто має іншу
— хай висловить свою. І вовки будуть ситі й
кози цілі. Найкраще у такій ситуації — це перейти до прикладів, домовившись, що новотвором зватимем слово, що його не зафіксовано у
більшсті відомих словників або яке вжито з
невідомим досі значенням.
ВІДШУКОВУВАТИ чи ВІДШУКУВАТИ?
Взявши попереднє до уваги, читаю: “Відшуковуючи в земному неземне...”. У жoдному з наявних у мене словників слова відшуковувати не
значиться. Значить — новотвір. У згоді з мовним смаком? Мабуть — ні. Наш мовний смак,
поза всім іншим, не схвалює задовгих слів. Нащо говорити відшуковувати, коли існує коротше відшукувати? Чи відшуковувати має якісь
естетичні переваги перед словом відшукувати?
Жодних. Як бачимо, мовний смак якоюсь мірою узгоджується і із звичайною побутовою
логікою: нащо зайві звуки?
ВІДЧУТИ ТВЕРДИЙ ГРУНТ ПІД НОГАМИ
чи ВІДЧУТИ ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ?
До новотворів слід зарахувати переробки
старих зворотів з протилежним або трохи іншим значенням. Відомий автор пише: “Прошу
пробачення, — ...втрутився Лібіх, “відчувши
твердий грунт під ногами”...”. Існує ряд сталих
зареєстрованих зворотів із словами “грунт”:
“вибити грунт з-під ніг”, “втратити грунт під
ногами”, “мати твердий грунт під ногами” то-
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як в епоху царату відійшли в небуття слова й
вирази прикажчик, жовтий білет, престольний град тощо, відходить або й уже відійшов
цілий жмут слів та виразів, характерних для
преси солоецьких часів. Канучи у прірву забуття п’ятирічка, ударні будови, парткоми й
профкоми тягнуть за собою й улюбленця червоної пропаганди борзописця. Хай земля їм буде пухом!
Якось треба підсумувати ці роздуми. А ось
як: Хочеш бути оригінальним у мові? Плекай
мовнмй смак і почуття прекрасного!

АКУЛА ПЕРА чи БОРЗОПИСЕЦЬ?
Політичні системи своєю настирливістю
пропагандою можуть заялозати лексичні одиниці до тої міри, що вони викликають оскому у
читача. Тому поява вдалих синонімів на зміну
зачовганим виразам буває просто необхідним
профілактичним засобом у мові. Під цим оглядом поява у сучасній публіцистиці виразу акули
пера на означення певної категорії газетярів,
що їх преса зрілого соціялізму охрестила борзописцями, свідчиь про безперечний мовний смак
тих, хто вживає цей новітній синонім. Так само,

_____________________________________________________________________________________

Презентація словацької монографії у київському
видавництві “Смолоскип”
Ту знакову презентацію у нині славетному в
Україні і США видавництві “Смолоскип” відкрив директор Ростислав Семків, привітавши
учасників цієї української культурологічної події, що мала за мету — ознайомити представників української літературної еліти з винятково
цікавими виданнями словацьких україністів,
академіка НАН України Миколи Неврлого та
доцента Братиславського університету ім. Яна
Амоса Коменського Мирослава Даніша, з їхніми україзнавчими виданнями.
Тож виступаючи на презентації цих видань,
голова видавництва “Смолоскип” п. Осип Зінкевич відзначив, що українська література радянської доби — це література, з якої були викреслені численні імена українських письменників і серед них — Микола Хвильовий, Іван
Багряний, Аркадій Любченко, Григорій Косинка, Євген Маланюк, батько Антон та сини Іван і
Тарас Крушельницькі, поети празької школи,
письменники “розстріляного відродження”.
Скілька втрат понесло українське письменство!
Нашим колективом ми намагаємось відновлювати, реанімувати все втрачене. Нам ще у США
вдалося видати п’ятитомник Миколи Хвильового. Сьогодні максимально працюємо над виданням серії “розстріляного відродження”. Уже
вийшли у світ твори Юрія Лавріненка, Івана Багряного, Олега Ольжича, Клима Поліщука, Сер-

гія Пилипенка, Олени Теліги, Юліана Шпола,
Майка Йогансена, Богдана Лепкого. Але нині в
Україні все-таки мало знають про поетів празької школи. І тому ми у видавництві, запізнавшись з творчістю Миколи Неврлого, вирішили
ознайомити українських читачів, особливо студентську молодь, з літературознавчим та славістичним доробком Миколи Неврлого, якого по
праву можемо вважати прекрасним літописцем
українського літературного процесу ХХ та і
ХХІ ст., зокрема тих письменників, які у 20-30
рр. минулого століття опинилися в Празі, взагалі у порівняно демократичній ЧСР за президентства Томаша Масарика, який не тільки створив
нормальні умови для проживання в ЧСР українських емігрантів, але й підтримав передислокацію з Відня до Праги Українського Вільного
Університету. Були вирішені питання оплати
професури, навіть студентських стипендій.
Отже, нині презентуються твори Миколи
Неврлого “Минуле й сучасне. Збірник слов’янознавчих праць” (Київ. “Смолоскип”, 2009 р.,
956 сторінок) та словацька монографія М. Неврлого у співавторстві зі словацьким істориком,
вихованцем Київського університету ім. Т.
Шевченка Мирославом Данішем “Іван Франко.
Життя і творчість. 1856-1916”, яка побачила
світ у Пряшеві-2009 р. (С. 334) словацькою мовою.
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надзвичайно глибоких і аналітичних передмов.
Перше видання — це свідчення словацького
євангелиста про Полтавську битву 1709 р., розповіді про українського генія Івана Мазепу,
Карла ХІІ, Пилипа Орлика; словацька монографія про Івана Франка — це глибокий аналіз
життя і творчості геніяльного українського поета і вченого, цю монографію, на мій погляд
можна порівняти хіба що з монографією польського біографа Тараса Шевченка знаного Єжи
Єнджеєвича “Українські ночі або родовід генія” та, зрештою, останній фоліант — це “Минуле й сучасне…” М. Неврлого.
Тому, як першому, Осип Зінкевич надав слово академіку НАН України Іванові Дзюбі. Виступаючи за трибуною, акад. І. Дзюба, перш за
все, привітав усіх присутніх з літературною подією в українському житті — мова про книжку
М. Неврлого, книжку, яка довгий час ходила по
багатьох київських видавництвах і лише завдяки “Смолоскипу” побачила світло рампи. Микола Неврлий — це один із закордонних членів
НАН України. Це перший вагомий збірник творів акад. Микола Неврлого, висловився Іван
Михайлович, на який спромоглася нині Україна. І це, звичайно, завдяки “Смолоскипу” й особисто п. Осипові Зінкевичу.
Акад. І. Дзюба зазначив, що в українознавчому та слов’янознавчому доробку академіка
М. Неврлого він виокремив чотири головні масиви досліджень:
Перший — розвідки з української класичної
літератури (Котляревський, Шевченко, Франко,
Леся Українка, Панас Мирний);
Другий масив текстів — численні розвідки
та публікації з української літератури та літературознавства т. зв. “розстріляного відродження”;
Третій масив літературознавчої продукції
— численні дослідження академіка з ділянки
українсько-чеських та українсько-словацьких
літературних зв’язків;
І четвертий масив україністичної продукції
М. Неврлого — це його зразкові з усіх поглядів
видання творів “проскрибованих” видатних українських поетів ХХ ст. — Б. І. Антонича “Перстені молодості” (1966), Д. Фальківського “Ранені дні” (1969), Є. Маланюка “Земна Мадонна” (1991), Олега Ольжича “Цитаделя духа”
(1991), М. Ситника “Катам наперекір” (1998).

Нині вже загальновідомо, що Микола Неврлий — це ціла епоха в історії української літературної критики та славістики, це і героїчна
сторінка його життя в період Другої світової
війни, коли Микола Ярославович у складі похідних груп ОУН дійшов аж до Василькова, де
запізнався з відомим українським поетом Михайлом Ситником. Це вже згодом, у 2004 році,
пишучи передмову “Рання поезія Михайла Ситника” до книжки поета “Від серця”, Микола
Неврлий, цитуючи Ситника та пишучи про нього, констатуватиме:
“Я не Єсенін, не Сосюра,
Не Лєрмонтов я і не Фет.
Я просто по своїй натурі
Малий, без імені поет.
З цим можна погодитись, бо ж Ситник, якого ми знаємо, і згадані поети — величини неспівмірні, хоч, в якійсь мірі, з того самого “тіста”. Можна припустити, що якби його життя
склалось краще і умови творчості були б сприятливіші, то й він, можливо, дозрів би до їхньої
величини. Але так, на жаль, не сталося, доля
для нашого поета не була ласкава” (С.580).
Осип Зінкевич, високо оцінюючи творчу
спадщину М. Неврлого, відзначив, що колектив
видавництва “Смолоскип” самовіддано працював над літературним доробком цього закордонного академіка НАН України, бо все написане
цим славістом і літературознавцем, гідне щонайвищої оцінки, воно не йде в жодне порівняння зі спадщиною радянських критиків, котрі
змушені були творити під партійним пресом,
оспівувати соціялізм і висловлене щось критичне проти системи могло хіба що завершитися
Гулагами.
Я, як автор цих рядків і учасник презентації
творчої спадщини М. Неврлого та його співавтора М. Даніша при створенні словацької монографії про І. Франка, думав про те, що наша читацька публіка мала б знати, що академік Іван
Дзюба причетний до видання аж трьох словацьких речей, а саме: “Подорожній щоденник”
словацького євангелиста Даніела Крмана (1999
р.), словацької монографії про Івана Франка
(2009 р.) М. Неврлого і М. Даніша та найновішого фоліанта М. Неврлого “Минуле й сучасне.
Збірник слов’янознавчих праць”, бо в цих трьох
випадках акад. Іван Дзюба виступає як автор
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ження І. Франка, засвідчили, що словацька славістика, продовжуючи добрі традиції ХІХ-ХХ
століть і нині в ХХІ столітті крокує в авангарді
всіх слов’янських народів у справі вивчення і
пропагування творчої спадщини Великого українського поета і вченого. Український франкознавець І. Дзюба зупинявся і на тому, що
нині словацька україністика регулярно відзначає українські історичні та визначні дати з
ділянки української культури. Взяти хоча б
“круглий стіл” з нагоди 100-річниці від дня народження українського поета Богдана-Ігоря Антонича, що відбулося 27 жовтня 2009 р. в читальному залі Університетської бібліотеки Пряшівського Університету в Пряшеві.
Директор Національного НДІ українознавства МОН України академік УВАН у США,
лавреат Міжнародної премії ім. Й. Ґ. Гердера
проф. Петро Кононенко, вітаючи академіка М.
Неврлого з цими унікальними виданнями, заявив, звертаючись до Миколи Ярославовича, що
Ви ніколи не приховували своєї позиції, коли
йшлося про празьку поетичну школу низки
українських поетів, про авторитет української
літератури в Європі і світі. П. Кононенко зупинився на своїх знаних наукових відрядженнях
до Парижа і Донецька, де він виступив з рефератами про цього невтомного велета української літератури І. Франка і відзначив, яким великим інтересом користується творчість Каменяра і в Парижі, і в Донецьку. Для М. Неврлого,
підкреслив доповідач проф. П. Кононенко, українська література ніколи не була загумінковою, академіка Неврлого можемо сміливо відносити до тієї категорії людей максималістів,
які коли щось ненавидять, то ненавидять, але
коли щось люблять, то справді люблять, за цю
любов вони готові все покласти, що є в них
найдорожче. Пан Микола і нині не відчуває
втоми — він готовий відстоювати свої ідеали
до останньої миті, підсумував свій виступ
проф. П. Кононенко.
Академік Микола Жулинський відзначив,
що у нас нині свято української культури.
1991р., звернувся він до Миколи Ярославовича,
Ви опублікували рецензію на мою книжку, вказавши на деякі недогляди. Але можете уявити,
в яких умовах творились окремі статті. Стаття
про Василя Стуса зазнала не менше 10 переро-

Хоча, безсумнівно, сучасного українського
читача зацікавлять такі частини збірника як
“Закарпаття і Пряшівщина”, де фігурують такі
постаті, як Юрій Шерегій, Борис Ігор Антонич,
Іван Мацинський, Юрій Бача, Іван Яцканин,
Іван Ольбрахт, Микола Мушинка. Цікавим
вийшов і розділ “Спогадів”, де читач ознайомиться з Олександром Олесем, Олегом Ольжичем, Василем Ґренджою-Донським, Іваном
Панькевичем, Миколою Бажаном, Святославом
Гординським, Дмитром Чижевським і Томасом
Манном, Юрієм Дольд-Михайликом, Вячеславом Чорноволом, Марком Антоновичем — сином Дмитра Агнтоновича — останній творець
Музею Визвольної Боротьби України в Празі,
Володимиром Сосюрою і, зрештою, докладніше про Дмитра Чижевського.
Думаю, що для багатьох літературознавців
буде винятково цікавим розділ Вибраного епістолярію, тобто колись отриманих листів М.
Неврлим від Гр. Майфета, акад. Євгена Кирилюка, поета Володимира Сосюри, енциклопедиста Миколи Бажана, Бориса Антоненка-Давидовича, Івана Світличного, Святослава Гординського, Аркадія Жуковського, Ореста Зілинського, Зіновії Франко, Марка Антоновича, Ігоря Качуровського, Богдана Кравцева, Михайла
Романа, Бориса Патона.
Що ж до словацької монографії, яка присвячена життю і творчості Івана Франка, то автор цих рядків, рецензуючи монографію М.
Неврлого і М. Даніша на шпальтах “Українського Слова”, наголошував, що акад. І. Дзюба
звернув увагу на те, як “Автори акцентують
увагу читачів на великій і багатогранній творчості Івана Франка, яка має що сказати кожній
ґенерації. І в цьому його ґеніяльність. Ця праця
поширює відомість про феномен Івана Франка
в слов’янському світі, зокрема у середовищі
словацького суспільства”. Вступ і 12 розділів
монографії — це постійно напружена, багатопланова розповідь двох словацьких україністів
про нелегкий життєвий і творчий шлях українського апостола правди і науки”. Монографія
про І. Франка, з’явившись в 2009 р. після великих урочистостей, проведених в усьому світі з
нагоди 150-річчя від дня народження, як свого
часу іще більший фоліант 1959 р. після проведення у Пряшеві Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народ-
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Своєрідним підсумком першого знайомства
з вагомим набутком нашої культури стала і
зустріч з М.Неврлим, Г. Булахом в Національному НДІ українознавства директора Інституту
акад. УВАН у США проф. Петра Кононенка та
доцента Тараса Кононенка, народних артистів
Василя Нечепи, Валентини Ковальської, відповідального секретаря журналу “Українознавство” Тетяни Ренке та інших. Зустріч учених і
науковців інституту зі світилом словацької україністики академіком Миколою Неврлим вилилось у цікаву розмову представників вітчизняної школи українознавства та одного із провідних представників закордонної україністики
у Словацькій Республіці.
Одностайними були учасники зустрічі в
Національному НДІУ МОН України в питанні
висунення словацької монографії про українського письменника на здобуття літературної
премії Івана Франка. Думається, не лише громадськість України, але й Франківський комітет охоче підтримає цю ініціятиву українознавців столиці України і високо достойна праця двох словацьких авторів буде гідно оцінена
незалежною Українською державою.
На завершення зустрічі українські митці
виконали улюблені народні пісні двох академіків Миколи Неврлого та Петра Кононенка
“Ой, Морозе-Морозенку…” та “Ой, чий то кінь
стоїть”, що були своєрідним прощанням зі славетним Миколою Неврлим, який після тривалої
перерви знову відвідав рідну Україну, на просторах якої відбулося формування цієї людини
як українського націонал-патріота і відданого
сина українській землі.

бок і у ЦК КПУ, і у відділі цензури, а Ви так
тонко, чутливо оцінювали мою книжку.
На презентації також виступила Марія Кочур, підкреслюючи, що у архівах Г. Кочура безліч листів, часто повторюються імена М. Неврлого, О. Зілинського. Далі з цікавим аналізом
видань М. Неврлого виступили: Олександр Шугай, Павло Дорожинський, Віль Гримич, Сергій
Гальченко, Катерина Криворучко, членкор
НАН України Віталій Дончик, поет і актор
Григорій Булах — всі вони присвятили свої
роздуми неординарним виданням М. Неврлого,
а останній виступаючий декламував схвильовано вірш, присвячений цьому мужньому і невтомному, завжди творчому і винятково винахідливому 93-річному Миколі Неврлому.
На закінчення виступив академік НАН
України Микола Неврлий, який щиро дякував
усім присутнім, хто виступив в обговоренні і
хто згадав його праці, особливо автор подякував п. Осипові Зінкевичу за його жертовну діяльність у справі збереження скарбів української літератури для майбутніх поколінь. П.
Микола Неврлий згадував Харківський Будинок письменників 20-30-х років ХХ ст., зустрічі
на житейських перехрестях з діячами української культури, тепло говорив про Олега Ольжича, який приєднав його до похідних груп в
1941 р., про перебування у Василькові та про
знайомство з поетом В. Ситником, про зустрічі
з акад. О. Білецьким, Ю. Меженком, поетами В.
Сосюрою, Т. Масенком, Б. Антоненком-Давидовичем, В. Симоненком, Г. Кочуром, Ю. Шовкоплясом, В. Мисиком, І. Вирганом та ін. Щоправда, коли в 1968 р. в нас побували радянські
танки, відзначив академік М. Неврлий, мені
заборонили друкуватися. Ось така і крута, і
звивиста моя житейська стежка. Ще раз щира
вдячність тим, хто побував на цій презентації,
щира дяка організаторам.

Іван Пасемко, член Міжнародної науковокоординаційної ради з проблем українознавства, лавреат премії Фундації Українського
Вільного Університету в Нью-Йорку.

_____________________________________________________________________________________
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25-ліття учительського семінару (1985-2009)
Юрій Гаєцький
Шкільна Рада підготовляє учительську кадри для Шкіл Українознавства. В 1985 році голова Шкільної Ради проф. Є. Федоренко та предсідник Українського Народного Союзу д-р Іван
Флис уклали угоду про те, що УНС спонзоруватиме учительські курси на Союзівці два тижні для кільканадцять вчителів та викладачів, які
провадитимуть програми з українознавчих
предметів для підвищення кваліфікації учителів
“Рідної Школи”.
Від 1985 до 2004 року відбулося 20 учительських семінарів на Союзівці. В них брало
участь понад триста учителів з США, Канади та
України. Були також учителі з Польщі та Австралії.
Програма кожного року включала українську мову, літературу, культуру та історію.
Деколи були виклади з географії, історії діяспори та методики. Після двох років прослухання лекцій, студенти одержують диплом, який
дозволяє їм викладати в системі Рідної Школи.
Навчання на курсах проходило щоденно від
9:00 до 12:00 та від 4:00 до 6:00 — 7 академічних годин. Гостинні лекції відбувалися в суботу.
Літературу викладав на курсах 1985-2004
проф. Євген Федоренко. Він був відповідальним за рівень курсів та присутнім на всіх се-

мінарах. Він є головою Шкільної Ради від
1983 року, академік Української Педагогічної
Ака-демії Наук та співавтор “Рідне Слово” 4
томи хрестоматії української літератури та
літера-турної критики ХХ століття. Він
викладав різні курси з історії літератури — від
Котлярев-ського до Коцюбинського, раннє 20те століття, “Розстріляне відродження” —
література 1920-30-их років, Празька Школа,
письменники-емі-гранти,
хрестоматія
української літератури, та деколи давав курси з
мови.
Проф. Микола Француженко-Вірний з Вашінгтону, довголітній співробітник
“Радіо
Свобода “ і “Голосу Америки” та автор книжки
про В. Барку читав лекції з літератури 4 роки.
Це були виклади про клясиків 1920-1930-их років, про шістидесятників та окремих оіб, як
Тичина й Антоненко-Давидович.
Викладав літературу також проф. Леонід
Рудницький. Сам він германіст й був ректором
Українського Вільного Університету. Чотири
роки він читав лекції про релігійні мотиви в
українській літературі та в творчості шістидесятників та про творчість І. Франка та Л. Українки.
Лекції з літератури провадили три роки професори з Києва. В 1996 році лекції давав проф.
Василь Яременко з Київського Університету
про шістдесятників. В 1997 прибув голова Інституту Українознавства проф. Петро Кононенко. Його українознавчі програми використовуються коледжами та університетами, де нема
повної української програми. В 1999 курс
“Найновіша Українська література” давав
проф. Анатолій Погрібний з Інституту Мовознавства Української Академії Наук. Він колишній заступник міністра освіти П. Таланчука
за президента Кравчука.
Українську мову 11 років викладав проф.
Павло Маляр. Він був редактором газети “Українські Вісті” та автором багатьох книжок. Як
спеціаліст свого предмету щодня опрацьовував

д-р Євген Федоренко та д-р Юрій Гаєцький.
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пані Наталія Боднар з Кент, Огайо показувала
як вживати комп’ютер на лекції географії.
Було й багато гостей на Учительських семінарах. Між ними був знаний письменник й критик-шістдесятник Євген Сверстюк. Він дав лекцію про універсальні вартости в літературі.
Поетеса Галина Могильницька З Миколаєва мала лекцію про Ліну Костенко та “Марусю Чурай”.
В 1988 прибула на курси пані Євгенія Барчинська з Австралії. Вона тоді було головою
Шкільної Ради в Австралії й розповідала про
освіту й шкільництво в своїй країні. Письменниця Раїса Іванченко з Києва розповідала про
працю над романом з життя княгині Ольги в
1995 році. Валентина Стрілько з Києва оповідала про українізацію шкіл в Київській області.
Проф. Віра Боднарук з Чікаго інформувала про
діяльність “Товариства Української Мови”, а
пані С. Гнатейко розказувала про реставрації
образів в музеях Львова.
Також студенти давали показові лекції, святкували ювілей проф. П. Маляра, мали панель
про сучасний стан в Україні та відбули дві сесії
присвячені “Голодомору в Україні” в 1993 та в
2003. Кожного року відбуваються традиційні
“Прощальні Вечори”, де студенти вміло та з
гумором оспівують, описують, диклямують та
висміюють свій побут на курсах.
Результати учительських семінарів очевидні
— 11 директорів й сотні учителів суботніх
шкіл, — колишні випускники курсів, зорганізованих Шкільною Радою на Союзівці. Дороговказ на майбутнє — продовжувати ці курси
(можна навіть на три тижні). Приходять нові
вчителі з України, яким бракує знання з історії
й культури України, бо ці предмети були
пофальшовані й викривлені в школах України
до 1991. І тільки Учительські Семінари в сучасну пору можуть задовольнити потребу вчителів
для суботніх шкіл українознавства.
Одначе є й нові проблеми. З 2000 роком
потрібно було знайти нових спонзорів, бо Український Народний Союз скоротив свої пожертви на шкільництво. На щастя багато Кредитівок розуміє вагу Семінарів та українського
шкільництва та підтримують їх фінансово.
Потреба таких курсів очевидна й вони бу-дуть
існувати поки буде фінансування на їх утримання.

граматичні правила з студентами з гумором.
Знаний як “професор апостроф”.
Два роки мову викладала п. Ярослава Цьовх
з Канзас Університету. Вона готує підручник з
граматики.
Довгі роки (14) вів курси з лінгвістики др.
Ігор Гурин. Співавтор кпижки “Українці в поселеннях” він мав лекції з історії мови, походження слів та з історії еміграції.
Історію на курсах викладав проф. Юрій Гаєцький, 1986-2004. Він довний час був при
Гарвардськім Українськім Університеті та в
Києво-Могилянській Академії. Автор “Козацька Адміністрація Гетьманщини” та співавтор
“Козаки в 30-літній війні (1618-48). Гаєцький
провадив курси з 4-ох періодів української історії; Київська Русь, Козаччина й Гетьманщина,
Доба відродження й Україна в 20 столітті. Його
підручник “Нова історія України”, 1945-2002,
служить як текст для 11 кляси в Школах Українознавства.
Курс з історії давав проф. Тарас Гунчак три
роки. Він автор багатьох праць з історії України 20 століття. Він дав 2 курси з історії України 20 століття та Україна в Другій Світовій
Війні.
Культуру викладало багато людей. Пані
Слава Геруляк мистець кераміст викладала
чотири роки, вбільшости про культуру до-християнської України. Шість років з культури
читав проф. Орест Павлів з Монреалу про звичаї та ритуали українського народу. Проф. Ігор
Мірчук з Філядельфії приготовив новий підручник з культури для Шкіл Українознавства. Він
читав лекції з мистецтва та іконографії. Пані
Люба Волинець, директор Музею в Стемфорді,
Конектикат, давала курси з вишивок та ікон.
Пані Ізабела Оменцінська з Рочестеру давала
лекції про архітектуру з прозірками. Мисткиня
Леся Кочман з Чікаго провела курс “Сучасні
українські художники” з ілюстраціями.
Лекції з музики давав проф. Ян Хойнацький,
Тарас Філенко та пані Тамара Булат. Також
проф. О. Коновець з Києва показував студентам
як вчать культуру в Україні. Директор Катерина Немира з Парми, Огайо давала лекції з історії театру й кіно два роки.
Крім основних лекцій були й додаткові.
Вправи з географії провадив колишній голова
Шкільної Ради проф. Е. Жарський, а недавно
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щоб кожний слухач отримав і матеріяли першоджерел з історії Гетьмянщини, а також дав
можливість ознайомитись з результатами його
наукових досліджень.
Надзвичайно цікавими були лекції з українського мистецтва. Проф. Олксандра ДяченкоКочман всі свої лекції супроводжувала прозірками з Ураїнського Музею в Чікаго, де вона
працює, а також було багато цікавих прозірок з
українського мистецтва, які вона підібрала у
приватних колекціях.
Були на семінарі і гості-лектори. Про історію педагогіки в Україні, а також про педагогічну спадщину Сухомлинського розповів слухачам науковий співробітник з Інституту Педагогіки м. Києва Дмиторо Маргуліс.
У семінарі брали участь вчителі Шкіл Українознавства з Детройту, Нью-Йорку, Сиракуз,
Гатфорду, Кергонстону, Чікого, з Канади та
України.
Закінчились курси, як завжди, підсумковими
іспитами, результати яких засвідчили, що багато корисного пізнали для себе вчителі і є надія, що набуті знання вони передадуть учням у
Школах Українознавства, особливо в старших
клясах. У п‘ятницю, 7-го серпня відбулась градуація слухачів семінару і, як водиться, прощальний вечір, для організації якого багато
зусиль доклала адміністратор Шкільної Ради —
Стефанія Квасовська з Пассейку. Прозвучали
тут теплі слова від учасників семінару на адресу Шкільної Ради і УНС, які дали можливість
підвищити педагогічну кваліфікацію учителів в
поєднанні з приємним відпочинком на Союзівці. А потім був невеличкий концерт, організований учасниками семінару, на якому прозвучали жартівливі пісні, гуморески.
Мені, як учительці з України, хочеться подякувати Шкільній Раді, яка кожного року дає
можливість побувати на учительських семінарах педагогам з України, сприяє педагогічному
зближенню програм, а також зробила величезну роботу в напрямі написання і видання підручників для українських дітей.

Рефлексії з учительського
семінару (1992)
Д-р Марія Вісьтак, Львів
Шкільні роки... І сьогодні срібним передзвоном відбиваються вони в душі кожного з нас,
дзвенять трепетно, весело, але разом з тим і жалісно. Подібні почуття охопили сьогодні, в останній день навчання, і учасників учительського семінару, який організувала Шкільна Рада, а
спонзорував УНС.
Семінар відбувся в днях від 26-го липня до
8-го серпня в мальовничому куточку природи, а
саме на “Союзівці”. Голова Шкільної Ради —
д-р Євген Федоренко приклав максимум зусиль, щоб семінар пройшов на високому методично-пізнавальному рівні. Слухачі мали нагоду слухати лекції з української мови та літератури, історії, а також з українського мистецтва.
Лекторами цьогорічного семінару були проф.
Павло Маляр — українська мова, д-р Євген Федоренко — українська література, д-р Ігор
Гурин — поселення українців у світі, д-р Юрій
Гаєцький — історія України та проф. Олександра Дяченко-Кочман — українське мистецтво.
Особливо слід відзначити широкоінформативні і багаті за змістом лекції з української літератури д-ра Є. Федоренка. Саме тут, далеко
за межами рідної України, я як і мої колеги
мали змогу познайомитись з кращими творами
письменників України різних напрямків, різного періоду. Детальну характеристику розселення українців в діяспорі, причини, що спонукали
таке розселення по світі, а також про стан
українознавства в цих регіонах дав у своїх
лекціях д-р Ігор Гурин.
Не було байдужих на лекціях з історії України, особливо, коли йшлося про Гетьманщину.
Лекції перетворювались у жваві диспути, адже
більше половини інформації слухачі отримували вперше, не говорячи про вчителів з України, для яких це все було колись заборонено,
звичайно, незнане. Д-р Ю. Гаєцький подбав,
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Юрій Гаєцький, Євген Федоренко,
Ігор Гурин, П. Маляр (1988 р.).

Лекція з історії (1988 р.).

Студенти кладуть квіти до пам’ятника Голодомору 1932-33 рр. (2003 р.).
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Славний Квас на Союзівці,
А Квасовська в школі,
Бо плекають вчителів,
Мов ті квіти в полі.

Коломийки “Рідної Школи”
на Союзівці
Зажурилась “Рідна Школа”,
Що її почати,
Як придбати вчителів,
Щоб дітей навчати?

Ой, вставайте, дівчатоньки,
Не смійтесь ночами,
Бо в вас міна поквасніє
Від завважань ...мами.

Федоренко гладить чуба,
Наче він чубатий.
Він погладив би і вуса,
Але де їх взяти?

Як ми їхали сюди,
Ніяк не гадали,
Що так мудрих вчителів
Будуть зустрічали.

Ой, недаром Федоренко
“Чуб” Шкільної Ради.
Носить свою головоньку
Та невід паради.

Ой, на нашім семінарі
Дзвеніла культура,
Зашуміли нам гаї,
Пройшла гура-бура.

А наш доктор Федоренко
Не ходив до ліса,
А пішов він на пораду
До ...самого Флиса!

Капу-капу-кап водичка,
Мокро під ногами,
А по лісі наша Мавка
Ходить за ґрибами.

Ой, на славній Союзівці
Теплий вітер віяв,
Бо наш Батько УНСоюз
Лан новий посіяв.

Дуже тяжко, дуже важко
Буде нам прощатись,
Бо приємно було в вас
Знань нових набратись.

Розшумілась Союзівка,
Радість й шум довкола,
Заясніла метеором
Наша “Рідна Школа”!
Ой, зелена Союзівка,
Мов та рідна мати,
Дала їсти, дала пити,
Ще й ...гарні кімнати!

Коломийка зложена курсантами Вчительського семінару на Союзівці і виконана під час
програми у Веселці. О. М.
_________________________________________

Дорогі гості на Союзівці
Літо 1985 року в Америці позначилося небуденною подією в історії українського поселення на цьому континенті, яка стала звортним
пунктом у житті “Рідної Школи” і її вчителів.
Мабуть всі читачі нашої преси довідалися,
що Український Народний Союз став Батьком
“Рідній Школі”, що загрожена асиміляцією і
браком допливу фахових учительських сил,
стала шукати прихильників, а головне меценатів, які захотіли б допомогти фінансово, в тій
вийнятково трудній ситуації. Бо тільки добра
фінансова база могла б дати запоруку в успішному змаганні за самозбереження.
І ось УНС, як чільна українська громадська
установа, зрозумів пекучу потребу українсько-

З’їхались на Союзівці
Славні професори,
І навчають нас “курйозів”
Ой, та й для дітвори...
На викладах вже від рання
Мудро викладають,
Ще й колегами по фаху
Всіх нас називають.
Тільки тяжко нам по-правді,
На час появлятись,
Бо лазничка в нас одна,
А всім тра-а-а вмиватись.
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кращого розуміння проблем, із якими зіштовхуються під час навчального року наші учні й
викладачі суміжних спеціальностей. Напевно,
це звучить наївно в такому виданні, яким є
квартальник “Рідна школа”, але так склалося,
що я взяла участь у семінарі вперше й, поглянувши на все під кутом зору неофіта, прагну
поділитися своїми враженнями з усіма, кого це
могло б зацікавити, — з учителями інших шкіл,
із батьками учнів, із батьківськими комітетами
шкіл українознавства, навіть із колишніми
учнями, випускниками, які вагаються, чи
віддавати своїх діток до суботньої школи!
Отже, в останій тиждень липня й перший —
серпня 2009 року відбувся черговий 25-й, семінар учителів на “Союзівці”. Навіть тим, хто
в Америці — недавно, відома назва “Союзівка”
— це відпочинкова оселя на сході США. Через
пресу та радіо долітають відомості про те, що
там відбувається, а на її власній сторінці у
Всесвітній мережі можна ознайомитися з розкладом подій, щоби взяти в них участь. Українці, що мешкають на сході країни, часто відвідують “Союзівку “ — так часто, як дозволяють обставини, бо щиро люблять це місце.
Оскільки від часу свого заснування “Союзівка” підтримувала все укранське, то не могла
полишити обіч проблеми українського шкільництва. Щороку гостинно брала під свою опіку
й семінари вчителів шкіл українознавства
Америки. Важко полічити, скільки педагогів
підвищило тут свій освітній рівень за цей час!
Адже впрдовж 25 років навчання щоліта тривало по два тижні. Ще раз наголошу, як шкода
мені, що не скористалася з нагоди переймати
знання в корифеїв-викладачів у попередні роки
мого перебування в Америці. Більшість з них
уже відійшла на спочинок чи й у вічність. Я ж
можу лише вести мову про те, свідком чого
стала 2009 року. Нам викладала наша професура — найвищі та найбільш визнані у своїх
галузях авторитети, автори багатьох видань
українською й англійською мовами, а вчителям
шкіл українознавства знань ніколи не буде
забагато — до їх поглиблення вони завжди
відчувають спрагу! Навпаки, день, коли хтось із
нас не навчився нічого нового, — прожитий
марно, або й більше — свідчить, що той учитель уже покинув наш світ.

го шкільництва і витягнув помічну руку, ставши спонзором двотижневих учительських вакаційних семінарів на нашій славній зеленій Союзівці.
УНСоюз подарував нам не тільки приміщення й харчі, але також лекції фахових професорів українських і американських університетів. А все сталося старанням голови Шкільної
Ради Євгена Федоренка і Головою Уряду УНС,
з головним предсідником д-ром Іваном Флисом
на чолі.
Ми, українські вчителі, щиро дякуємо
УНСоюзові за його шляхетний дарунок, з якого
напевно скористаємо і в наступних роках, і запевняємо, що як довго житимуть добрі українські вчителі справа українського поселення:
“не вмре, не загине”, бо:
Без нас загине еміграція,
І український дух завмре,
Без школи й знань — не стане націй,
І тут, і там ми пропадем!
Народу пісня, його слава,
Традиції довгих поколінь,
І тисячліняя держава,
І геній духа й правда в нім...
Тож в імені всіх курсантів ще раз щире Спасибі УНСоюзові і Союзівці та її управителеві
Володимиру Квасові за щедрий дар, батьківську любов і піклуванн.
Олександра Мудра, в імені учасників семінара.
_________________________________________

Семінар учителів на “Союзівці”
Віра Журавська
“Рідна школа” в Чікаго належить дл всеамериканського товариства “Рідна школа” з головною квартирою в Нью-Йорку. Керує розгалуженою мережею шкіл українознавства, що
вкриває всю Америку, Шкільна Рада, яка опікується не лише учнями, а й освітнім рівнем учителів. Для піднесення цього рівня щороку влітку, у час вакацій, проводиться двотижневий семінар, де представникм шкіл вивчають ті предмети, які викладають у школі. Не лише той,
котрого самі навчають, а всі, які вивчають учні
шкіл. Це необхідно для розширення світогляду,
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Обгрунтовано, науково, водночас живо, осучаснюючи науковий матеріял найсвіжішими
політичними подіями сьогодення, навчила нас
географії України пані Наталя Боднар. Це — не
просто інший предмет до вивчення, це — інша
грань історії: населення України, динаміка його
збільшення та зменшення, причини цього й
наслідки, та йшлося й про нас, про сучасну
еміграцію, адже ми розглядали статистичні дані
за 18 останніх років.
Також нас навчав професор Ігор Мірчук, що
є автором виданого у 2004-2008 рр. підручника
з культури — посібника з двох частин для
вивчення у вищих клясах шкіл цієї грані українознавства. Мета курсу полягала в допомозі
вчителям практично висвітлювати період козацького бароко через усі форми мистецтва —
архітектуру, музику, малярство, для чого педагогам необхідно знати значно більше ще й поза
межами підручників.
У складі педагогів-студентів було двоє вчителів літератури, двоє — культури, один — історії, а решта — учителі молодших класів.
Заняття тривали по п’ять астрономічних годин
щодня. Завершилися вони іспитами в різних
формах — рефератів, тестів, проведення тематичного уроку в скороченій формі.
Ми, учителі, сумлінно й старанно навчалися,
намагалися вловити та зафіксувати такі цікаві,
важливі відомості, які ми самі мали б здобувати
копіткою працею за допомогою студій у бібліотеках, пошуком у Всесвітній мережі. Та чи
робили б це самотужки? Адже, щоби щось
знайти, треба знати, що саме ми шукаємо! А чи
маємо в повсякденному житті час, сили, бажання, зрештою?! А тут на нас лилися благодатні потоки знань із фахових джерел — від
наших професорів! Ми могли задавати питання
й отримувати готові відповіді! Хай буде благословенною ця ідея — навчати систематично
вчителів, і нехай благословенними будуть ті,
хто втілює її, і ті, хто надає таку можливість!
Дякую дирекції “Рідної школи” в Чікаго,
уможливила мені участь у семінврі! Дякую викладачам за впорядкування й розширення моїх
знань. Дякую “Союзівці” за комфортні умови,
що дали нам можливість ще й відпочити, пізнати цікавих людей, забрати із собою незабутні
спогади. Дякую фінансовим спонсорам, без
яких це все було б неможливим. Закликаю всіх

Отже, почнемо із професури. Головою
Шкільної Ради шкіл українознавства Америки є
пан професор Євген Федоренко, цього року він
викладав семінаристам літературну творчість
українських емігрантів — писменників і поетів.
Під його керівництвом видано й кілька разів
перевидано “Хрестоматію з української літератури “, де зібрано відомості й зразки творчості
не лише письменників і поетів, що жили,
працювали й гинули на теренах України, а й
тих, кого доля закинула ворожими вітрами й
розсіяла світом. Пан Федоренко є незмінним
головою семінарів уже 25 років — від часу
виникнення задуму й до втілення самої ідеї
семінарів. На превеликий жаль, із роками
щораз важче стає знайти кошти на вишкіл
вчителів, але вартість набутих знань неможливо переоцінити!
Про часи козацького бароко — Козаччини,
Гетьманщини, славної Запорізької Січі — розповів їх неперевершений знавець професор
Юрій Гаєцький, автор багатьох фундаментальних праць, які відкривають світові неперекручену, правдиву історію нашої України. Не лаючи й не очорнюючи визначних постатей
нашої історії, а розглядаючи їхні вчинки, наміри, перемоги та поразки й те, як вони спричинилися до того, що ми мали досі та маємо нині.
Опрацювавши набуті знання, я відчула, що
відтепер досі мені не відомі моменти довершили загальну історичну картину й дали цілісне, живе розуміння періоду XV-XVIII ст.
Неціненною була й копітка праця з визбирування зі Всесвітньої мережі та розкладення за
хронологією ілюстративного матеріялу, виконана доктором Володимиром Боднарем — директором школи з міста Парма (Клівленд).
Перед нашими зацікавленими очима проходили
портрети всіх історичних постатей: князів литовськх, королів польських, ханів кримських,
султанів турецьких, царів московських одночасно з постатями навіть зовсім дрібних, “недовготривалих” гетьманів Запорізької Січі, що
вже казати про потужні історичні постаті, що
заважили в історії країни, такі як Іван Вишневецький, Петро Могила, Петро Сагайдачний,
Богдан Хмельницький — аж до Івана Мазепи та
ще далі — майже 70 років потому стали на свої
місця “пазлики” й розгорнулося полотно пані
Історії.
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Професор Юрій Гаєцький читав цикл лекцій
з історії Козаччини та Гетьманщини. Ми довідалися про славних жінок-меценатів, що давали великі гроші на школи та монастирі у
XVII столітті. Нас цікавила роля братств, які
опікувалися церквами й організували школи
при них. Також ми зрозуміли ролю Гетьмана
Мазепи та козацьке бароко.
Професор Євген Федоренко, Голова Шкільної Ради й організатор цих вчительських семінарів, читав лекції про Празьку Групу поетів і
про еміграційних письменників. Ми довідалися про творчість таких письменників, як
Юрій Дараган, Юрій Липа, Євген Маланюк,
Олег Ольжич, Олена Теліга, Богдан Ігор Антонич. Також ознайомилися з творчістю Івана
Багряного, Уласа Самчука, Васлиля Барки, Тодося Осьмачки та поетами Нью-Йоркської Групи — Богданом Бойчуком і Богданом Рубчаком. На лекціях професора Федоренка обговорювали окремі питання з мови та дискутували
про правопис української мови.
Професор Микола Француженко подав цікаві повідомлення про Григорія Сковороду, Івана
Котляревського, “Історію Русів”, Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка, Михайла
Коцюбинського.
Професор Ігор Мірчук викладав культуру
тільки тиждень, проте ми дуже багато дізналися
про українську архітектуру доби Ренесансу,
Барроко, Рококо та Клясицизму.
Стефанія Квасовська вміло полагоджувала
всі кожноденні справи.
Нас було 19 студентів: з Філядельфії, Клівленду, Нью-Йорку, Нью-Джерзі, Йонкерсу та
Гартфорду.
У суботу та неділю ми скористали багато, бо
брали участь у Сесії про УПА.
Ці курси для вчителів українських шкіл при
системі Шкільної Ради дуже потрібні. Вони
існують вже 21 рік і дають змогу вишколити
кадри нових учителів і дати їм змогу підвищувати свою кваліфікацію систематично. Ми
брали участь у різних програмах “Союзівки” та
вдячні Українському Нродному Союзові за
допомогу.
Також ми вдячні фінансовим інституціям і
кооперативам, які надали кошти на ці учительські курси — Українська Кредитова Кооператива “Самопоміч” у Нью-Йорку, Українська

причетних до цього продовжувати цю справу, а
вчителів шкіл українознавства з усієї Америки
— брати участь у літніх семінарах!
Від імені всіх учасників учительського семінару подякуємо фінансовим організаціям і кредитівках, які фінансували ці курси: українській
кредитовій кооперативі “Самопоміч” (НьюЙорк); українській національній кредитовій
кооперативі (Нью-Йорк); Фундації “Спадщина” (Чікаго); Українсько-американській федеральній кредитовій спілці (Філадельфія); фундації Українського вільного університету (НьюЙорк); Українсько-американській федеральній
кредитовій спілці “Самопоміч “ (Чікаго, філії в
Нюарку, Нью-Джерзі); українсько-американській федеральній кредитівці “СУМА” (Йонкерс, Нью-Йорк) й українській кредитовій кооперативі “Самопоміч” у Кліфтоні, Пасейку
(Нью-Джерзі).
_________________________________________

Про вчительський семінар
Цього року з Клівленду нас приїхало троє:
Леся Губар, яка вже була раз, Наталя Бокотей і
я — Галина Пляка. Нас приємно здивували
приміщення “Союзівки “. Ліс, гори, що нагадували нам рідні Карпати, веселі крики та сміх
дітвори долинали з басейну, щирі привіти курсантів, які приїхали перед нами, та статуї різних україських письменників і діячів.
Наш курс тривав два тижні (з 24 липня до 5
серпня 2005 року), де нам викладали історію,
мову, літературу та культуру. Кожного дня від
9:00 до 12:00 ранку та від 4:00 до 6:00 після
обіду ми сиділи в клясі та слухали лекції професорів. Вечорами дивилися на українські художні фільми (про Устима Кармелюка, Тараса
Шевченка “Заповіт”, “Камінна душа” й інші),
читали конспекти, мали дискусії на свіжому
повітрі під кронами ялиць.
Усі ми дуже добре себе почували серед
розкішної природи, дехто навіть бігав зранку,
щоб не набрати зайвої ваги, бо кухня була дуже
смачною.
Після обіду ми ходили в басейн, бо було дуже гаряче, намагалися знайти черниці й ожини
в лісі. Але вся наша енергія йшла на слухання
лекцій.
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розкинені між деревами ялини і смереки, кущів
і невеличких полян. Союзівка — це відпочинкова оселя й в таке гарне літо переповнена українськими літниками.
Пані Квасовська зразу зайнялась адміністрацією семінара, а я приглядалась всьому, тут
мені було все нове, все цікаве. Вкоротці почали
приїздити перші учасники семінара і лектори.
Під вечір приїхали вже всі й ми мали першу
зустріч, де кожний з нас мав подати деякі дані
про себе: в якому місті вчителює, які кляси,
стаж праці тощо. Ще перед першою зустріччю
вчителів мене назвали “пані Австралія” й коли
я прийшла на чергу давати інформацію про
себе — “пані Австралію” привітали оплесками.
Нам подали плян праці на два тижні. Виклади відбуватимуться крім неділі, кожного
дня від 9 до 12 год. вранці та 4-6 по обіді. Лектори: д-р Юрій Гаєцький, д-р Тарас Гунчак, д-р
Ігор Гурин, мгр. Ярослава Геруляк, д-р Едвард
Жарський, проф. Павло Маляр, д-р Леонід
Рудницький, д-р В. Трембіцький, д-р Євген Федоренко та гостинний виступ пані Стефанії
Гнатенко, яка торік працювала в Львівському
Музеї, а тепер у Музеї в Нью-Йорку.
Вільний час від викладів кожен міг проводити як хоче, але нам було цікаво обмінюватись
думками й досвідом і так ми в час дозвілля говорили про школи, учнів і іметоди навчання.
Присутність на семінарі “пані Австралії”
була несподіванкою і атракцією. Зі мною хотіли порозмовляти всі учасники, бо їм було цікаво довідатись, як ми “внизу під землею” живемо, скільки нас та найважливіше яка система
навчання в українській школі. В розмовах виявилось, що частинно їхні проблеми в шкільництві є й нашими проблемами. Зате ведення
семінарів в Америці не має проблем, бо з поданого списка професіоналів, які були лекторами на семінарі, видно як легко мати дуже
цікаві лекції на високому академічному рівні.
Мене цікавили майже всі виклади, а деякі лектори були ще й великими мистцями слова.
Двічі в тижні були товариські вечори для
всіх мешканців. Один полтавсько-гуцульський
вечір з полтавськими галушками й гуцульськими танцями. Другий — вечір талантів, на якому
виступали різні люди й від учителів брала участь пані Леся Мудра з Чікаго, вона прочитала
свої вірші, а також заспівала кілька пісень під

Національна Кредитова Кооператива, НьюЙорк, Фундація Українського Вільного Університету в Нью-Йорку, Українсько-Американська
Кредитова Спілка “Самопоміч” у Ньюарку,
Нью-Джерзі, Українсько-Американська Федеральна Кредитова Спілка “Самопоміч”, Клифтон, Нью-Джерзі, Українсько-Американська
Федеральна Кредитівка СУМА, Йонкерс, НЙ,
Українсько-Американська Федеральа Кредитова Спілка, Філядельфія, Фундація “Спадщина” у Чікаго, Ілиной. У п’ятницю, 5 серпня, ми
мали свій прощальний вечір, на якому отримали грамоти та дипломи, подякували професорам за науку. Ми співали, жартували про своє
навчання, іпити, побут, деклямували вірші та
згадували про два тижні приємних хоч надзвичайно й насичених днів.
Галина Пляка, вчитеька української мови,
місто Клівленд.
_________________________________________

Семінар учителів в Америці
Е. Барчинська
У днях 21 липня по 13 серпня відбувся семінар учителів Америки. Я отримала запрошення
від проф. Є. Федоренка — голови Української
Шкільної Ради Америки і таким чином мені
прийшлося збиратись в дорогу. Перед виїздом я
приготовила деякі матеріяли з праці українських щкіл в стейті НПВ, а також дещо з історії
нашого поселення в Австралії. Виїхала я в холодний день австралійської зими, а приїхала в
найгарячіший час літа в Америці. В Сіднеї я
знаю всіх учителів і спосіб ведення учительських семінарів, а тут я нікого не знала, а також
система семінарів мені невідома. Огортав мене
неспокій, а при температурі 40 степ. І думати
було важко.
З панею Стефою Квасовською (заступниця
голови УШРАмерики, вона також адміністратор семінара) вранці 31 липня я приїхала на
призначене місце “Союзівку” — українську
оселю Українського Народного Союзу. Положена вона в горах Кетскільських, віддалена 2 і
пів-години їзди автом від Нью-Йорку.
Перше враження — це краса природи, якої в
нас в Австралії немає. Гарні будинки в оселі,
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рясні оплески присутніх. Кожний з нас мав нагоду заспівати, навіть якщо декому “слон наступив на вухо”.
Ми в Сіднеї користуємося допоміжним підручником навчання “Перші Кроки” редакції пні Валентини Макогон і Тамари Денисенко. І
якраз учасницею семінара була п-ні Валентина
Макогон, з якою я близько запізналась; вона
вчителює в українській школі в Ротчестері.
Вже в перших днях семінара вчителі й лектори проводили спільно час на дружніх розмовах і дискусіях. І так мене запросив енергійний, приємний та дуже симпатичний д-р Ігор
Гурин поїхати його автом із ще одним лектором із Сиркуз та двома вчителькими з Чікаго до
Бавнд Бруку на святкування Тисячоліття Хрещення Руси-України УАПЦ. Я думала, що 5
осіб в авті то може забагато, бо дорога далека
— три і пів години їзди в одну сторону. Але дра Гурина аргумент: “пані Австралія “ — це
незвичайна нагода для вас побачити Центо
УАПЦ” — переконав мене, я й поїхала.
Бавнд Брук — це великий площею центр, де
побудована церкву-пам’ятник, Дім Української
Культури з залею на 2 тисячі місць та Адміністративний Центр, де ще не все устатковане,
але має там міститись музей і бібліотека. Велику частину площі займає кладовище-цвинтар.
Тут поховані православні й католики в тіні кріслатих дерев.
Протягом двох тижнів я слухала викладачів,
все спостерігала та робила нотатки, мені хотілось якнайбільше запам’ятати, щоб могти по
приїзді до Сіднею передати вчителям НПИ все
про семінар в Америці.
Пляную це зробити на конференції вчителів.
Два тижні швидко проминули, хоч була велика спека. В останній день відбувся прощальний вечір з маленькою мистецькою програмою.
Мене попросили розказати про Австралію і
шкільництво в НПВ.
В суботу 13 вересня ми роз’їздились, всі
прощались дуже сердечно, хвилююче останнє
стискання рук нових приятелів: учителів і лекторів, які дружно відносились до мене. Я їду до
Нью-Йорку, а звідти до Австралії.

Учительський семінар
на Союзівці (1985-2004)
Кергонстон, Н. Й. — В гостинних Кетскильських горах, на відпочинковій оселі УНСоюзу
— Союзівці, відбувся 19-ий учительський семінар, організований Шкільною радою УККА.
Перший семінар відбувся тут ще в 1985 році.
Учасники семінару прибули з різних околиць:
по п’ять з Огайо і Нью-Йорку, два — з Канади,
по одному учасникові з Пенсильванії і Конектикату.
Відкрив учительський семінар голова
Шкільної ради проф. Євген Федоренко. В половині 80-их років, сказав він, виникла проблема поновлення учительськх кадрів. І було вирішено розпочати щорічно учительські семінари, де вчителі українознавчих шкіл можуть
поглибити свої знання. Завдяки УНСоюзові за
час від 1985 року понад 200 учителів брали
участь у них. 10 директорів шкіл є випускникаи
цих курсів.
В теперішній час більшість учителів є з
“четвертої хвилі”. Є й нові школи, створені емігрантами “червертої хвилі”. Але ще не всі сім’ї
з “четвертої хвилі” приводять своїх дітей до
українознавчих шкіл. І це нас турбує, сказав
д-р Є. Федоренко.
В суботу, 2 серпня, учасники семінару відзначили 70-ліття Голодомору в Україні 19321933 років. Вранці о. Володимир Письо, парох
церкви, відправив Панахиду за душі померлих
від голоду, а вчителі принесли великий вінок,
сплетений з дубового листя та хвої. Це відбулося перед великим Хрестом, поставленим в пам’ять жертв Голодомору. Володимир Боднар
проілюстрував перебіг Голодомору у своєму
монтажі на комп’ютері. Також Ірена Павлів і
Наталя Боднар зі своєю донечкою Іреною читали вірші.
Цього року більшість лекторів викладала
предмети з найновіших часів. Є. Федоренко читав лекції з курсу літератури 1920-их років
(“Розстріляне відродження “). Він також мав
лекції з української мови. Проф. Микола Француженко з Вашінгтону подав лекції з літератури. Творчість шістдесятників — Ліни Костенко,
Івана Драча, Василя Симоненка, Василя Стуса
— постала перед слухачами. Проф. Юрій Га-
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школи в Пасейку Стефанію Квасовську. Слухачами цьогорічного семінара були: Олеся Бутенко, Марія Бутенко, Марія Вісьтак, Іра Дрогобицька, Анна Дрогобицька, Наталія Липецька,
Софія Малиновська, Євгенія Мельничук, Віра
Зельвак, Павлина Олеськів, Марія Олинець, Наталка Плескун, Галина Тоодорович, Дмитро
Трояновський, Марія Федак, Люба Фуртак,
Ярослав Фуртак, Людмила Хойнацька, Марта
Черник, любов Цибульська, Ірина Щурко, Володимир Щурко.
Кожен день на Союзівці був немов би святом. Виклади лекцій були цікавими...
Про ролю Гетьманщини в побудові Української держави почули на викладах д-ра Юрія
Гаєцького. Багато інформації про історичні події цого періоду не було раніше опубліковано
на Україні, або, якщо подавалися, то у викривленому вигляді. Тепер на Україні починають
ознайомлювати читачів з правдивою історією
своєї Батьківщини. Для цього багато зробили
історики діяспори.
Виклади з української літератури, проведені
проф. Євгеном Федоренком і проф. Ігорем Гурином, зближали слухачів до своєї рідної землі.
Відображали красу рідної України та духовне
багатство її народу.
Проф. Павло Маляр наголошував слухачам
семінару важливість доброго знання рідної мови. Пояснив багато правил, які необхідно знати,
щоб грамотно писати. Навів цікаві приклади.
Він також акцентував, що Україна і діяспора
повинні мати єдину граматику, не повинно бути розбіжностей. Мова, це є засіб взаєморозуміння і єднання людей.
Слухачі семінару були захоплені прозірками
Лесі Кучман. Особливо цікавими були український авангард і сучасне художнє мистецтво.
На закінчення семінару відбувся заключний
вечір, на якому слухачі демонстрували свої
таланти. Щира подяка Українському Народному Союзові та всім викладачам, а також тим,
хто готував смачне харчування та добре обслуговування на Союзівці. Особлива подяка належиться адміністраторові Стефанії Квасовській,
яка, наче матір, опікувалася слухачами семінару. Дякуємо також керівнику д-ру Євгену Федоренку і д-ру Ігореві Гурину.

єцький проводив курс з найновішої історії України — від Другої світової війни до 2002 року.
Він розкрив, як дійшло до проголошення незалежности України в 1991 р., як організувалася
нова Українська держава. Проф. Орест Павлів з
Монреалю вів мову про вибрані проблеми зі
світу культури. Наталя Боднар подала цікаві
лекції з географії.
Учителі ходили до кляси на виклади, писали
завдання і готувалися до іспитів. Увечорі був
перегляд фільмів, які можуть вживати в клясах
під час навчального року в школі — “Життя і
творчість Т. Шевченка”, серія фільмів “Невідома Україна”.
Також цього року припадає 50-ліття Шкільної ради і в жовтні 2003 року відбудеться учительська конференція та ювілейний бенкет в
готелі “Рамада”, в Іст-Гановері, Н.Дж.
Два тижні — з 27 липня до 9 серпня — важливі для учителів та громади. Впродовж них
було підготовлено нові кадри, які продовжать
працю, що її розпочали в США та Канаді від
1953 року організатори “Рідної школи” і
Шкільнoї Рада.
Галина Касіян.
________________________________________

Восьмий вчительський семінар
на Союзівці (1992)
Цьогорічний вчительський семінар, як і попередніми роками, проводився для того, щоб
підвищити кваліфікацію вчителів Рідної школи.
Він був спонзорований УНСоюзом. Слухачами
були представники Авмерики, Канади та України. Програма семінару була досить насиченою і включали виклади сучасної української
літературної мови, лекції з якої давав проф.
Павло Маляр. Українську літературу викладали
д-р Євген Федоренко та д-р Ігор Гурин. Історію
України — д-р Юрій Гаєцький. Лекції з культури та мистецтва, а також майстерний показ прорізок сучасного світового і українського художнього мистецтва провела проф. Леся Кочман.
Гість семінару Дмитро Маргуліс познайомив
слухачів із спадщиною Сухомлинського.
Керівниками семінару були д-р Євген Федоренко, заступником — Ігор Гурин. Функції адміністратора були покладені на директора

Від слухачів семінару Ярослав Фуртак.
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