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     Дорогі друзі,

45 років в часовому просторі є лише непомітна мить, а в освітянському — це багато років 
невтомної праці, збагаченого педагогічного досвіду, це відчуття причетності до формування 
нової ґенерації українства в умовах відновленої незалежності нашої Батьківщини.

В українському освітянському світі і взагалі в колах української інтелігенції ваш журнал 
відомий своєю високою науковою репутацією, своїми моральними принципами, в основі яких — 
українська національна ідея. Журнал став об’єднуючим центром української освітянської думки 
та джерелом духовного і професійного натхнення для багатьох поколінь українських педагогів 
Америки і поза нею.

Наш Інститут гордиться співпрацею з Вами, дорогі колеги. Для нас є великою честю участь 
академіка Євгена Федоренка в редакційній колегії журналу нашого Інституту «Українознавство». 
Ваш досвід в дослідженні ролі українознавчих студій в освітянському процесі є неоціненним 
для процесу відродження та розвитку українознавчої науки і практики в пострадянському 
українському суспільстві. Через освітянські програми, педагогічні семінари, вчительські форуми, 
що проводяться нашим Інститутом, нами поширюються теоретичні і практичні надбання 
українських вчителів Америки.

Вітаючи колектив редакції журналу «Рідна Школа» з ювілеєм, ми щиро вдячні всім вашим 
авторам — мудрим, досвідченим педагогам, патріотам своєї благородної професії, істинним 
провідникам українських моральних і духовних цінностей. Перебуваючи з коротким візитом 
до США цього року, відвідуючи школи українознавства, делеґація нашого Інституту бачила 
вихованців цих шкіл —б від молодших до старших, чиє становлення пройшло через ваші 
педагогічні майстерні. Саме майстерні, бо ми помітили, як з сирого матеріалу народжується 
гармонійна особистість молодої людини, що знає свої витоки, гордиться ними і готова пронести 
славу українських культурних, мовних та історичних традицій через все своє життя і передати 
своїм нащадкам любов до українського слова, пісні, танцю.

З побажаннями нових творчих досягнень    

Головному редакторові журналу «Рідна Школа»
Академіку Педагогічної Академії Наук України

Докторові Євгену Федоренку
Колективу редакції журналу «Рідна Школа»

Aкадемік Петро Кононенко,
директор Національного
Науково-дослідного Інституту Українознавства22 жовтня 2009 року

45-ЛІТТЯ ВИДАННЯ ЖУРНАЛУ
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Початок шкільництва в Америці

1893 року в містечку Шамокін (штат Пенсильванія) було відкрито першу школу, невдовзі таких шкіл 
стало шість. Діти відвідували їх після денного навчання у загальноамериканських навчальних закладах. 
Рівень освіти в цих школах був низький: не вистачало вчителів, підручників. Однак ці навчальні заклади 
відіграли значну ролю у збереженні національної ідентичности.

Початок XX ст. ознаменувався активізацією соціяльних рухів і національно-визвольних змагань на 
всіх українських етнічних землях. Відбувається процес структуризації українства, відродження української 
національної ідеї. Важливою подією загально-національного значення цього історичного періоду була ре-
волюція 1905-1907 рр., що окрім іншого стала виявом незнищенности ідеалу національно-державного та 
духовного відродження українського народу. Водночас воно стало на шлях системної науки, що в особі 
І.Франка, О.Потебні, М.Грушевського, митрополита Іларіона (І.Огієнка), а також в працях Наукового то-
вариства ім. Т.Г.Шевченка (НТШ) набуло доцільної інтеграції окремих галузей й постало як теоретико-
методологічна основа не лише всіх напрямків науки, а й освіти, культури, державного управління.

В цілому, початок XX ст. — це час багатостороннього і динамічно-змістовного осмислення ролі україн-
ства. На цей час українознання досягли чіткої наукової окреслености і в окремих галузях його — етнології 
та демографії, фольклористики, мовознавстві, історіософії й історіографії, економіці, географії, соціології, 
літературо- і мистецтвознавстві тощо.

У 1909 р. низка громадських українських організацій заснували товариство «Просвіта», яке почало 
створювати школи для неписьменних дорослих і дітей.

Перші українські цілоденні школи в Америці з’явилися у 20-х роках при українських католицьких 
церквах. Незабаром вони увійшли до американської освітньої системи. Навчання у цих закладах здійснюва-
лося українською та англійською мовами.

Після Другої світової війни українське шкільництво у США значно поліпшилося. Серед іммігрантів 
виявилося чимало вчителів. У 1953 р. виникла Шкільна рада — громадська організація, яка почала займа-
тися справою освіти українських дітей.

Близько 80% українських православних парафій також навчають дітей українською мовою. Аналогічне 
навчання здійснюють і українські баптистські громади.

Усі ці освітні заклади відвідує тільки чверть дітей шкільного віку, проте рівень українського шкільни-
цтва порівняно зі станом навчання дітей серед інших етнічних груп Америки — вихідців із Східної Європи 
— значно вищий.

В українській етнічній групі спостерігається питома вага людей з вищою освітою.

Вагомий внесок
журналу «Рідна Школа»
у загальний розвиток 
українознавства в США

Онкович Артем Дмитрович у 2000 році закінчив магістратуру Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Нині — аспірант Інституту вищої освіти АПН України, викладач катедри 
видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Це частина із його кандидатської дисертації.

Артем Онкович



5www.ridnashkola.org

Преса

Історія української преси в США почалася з 
англомовної газети «Вісник Аляски» — у 1898 р. в 
Сан-Франциско, яка з’являлася потому кожні два мі-
сяці. Редагував її священик з Київщини Агапій Гон-
чаренко, який започаткував видання додатку до цієї 
газети українською та англійською мовами — «Сво-
бода». У 1872 р. додаток став окремою газетою, яка 
проіснувала недовго.

У серпні 1886 р. перший український свяще-
ник у США Іван Волянський випустив як редактор 
у штаті Пенсильванія першу україномовну газету 
«Америка», яка мала постійну рубрику «Вісті з ста-
рого краю». Виходили й інші періодичні видання, 
однак вони існували недовго.

Першою довготривалою українською газетою 
на американському континенті була «Свобода», яку 
почав видавати священик Григорій Грушка у 1893 
році. Це щоденне видання Українського народного 
союзу, мало значний тираж. 

На різних етапах історичного розвитку українці 
Америки видавали цікаві часописи, які інформували 
про події, котрі становили інтерес для української 
громади. У різні роки їх налічувалося неоднакова 
кількість. Наприклад, між 1886 і 1934 рр. їх було 79. 
Одразу по закінченні Другої світової війни в США 
друкувалося лише 29 українських газет і журналів. 
У 1958 р. їх було вже 79, у 1963 — майже 300, а на-
прикінці 80-х — більше ста. Загальний річний на-

клад українських газет і журналів у США в 60-70-ті 
роки досягав 56-65 тисяч примірників. У наступні 
роки ця цифра значно знизилася. До того ж у США 
розповсюджуються українські періодичні видання з 
Канади і Західної Європи.

Українська преса у США інформує україномов-
ного читача про проблеми та події в країні та сві-
ті, прагне зберегти в американському суспільстві 
українську свідомість, мову, національні традиції, 
зміцнити зв’язок американських українців з краєм 
пращурів.

Значну ролю у цьому процесі відігравав і віді-
грає часопис «Рідна Школа», який започаткований 
близько 45 років тому, адресований вчителям шкіл 
українознавства і видається Шкільною Радою при 
Українському Конґресовому Комітетові Америки 
(УККА) і Опікунською радою тричі на рік.

Впродовж багатьох років редактором часопису 
є Євген Федоренко — відомий діяч української ді-
яспори, почесний академік АПН України. Про Фе-
доренка: Він — третій редактор цього видання. Із 
45-ти років історії «Рідної школи» він редагує його 
останні 30.

15-16 грудня 1999 року Є. В. Федоренка було 
обрано зарубіжним членом Академії педагогічних 
наук України. У вітанні Президента АПН В. Г. Кре-
меня говорилося: «Щиро вітаємо Вас з обранням і 
сподіваємося на Ваше подальше активне і плідне 
співробітництво у розвитку освіти і педагогічної на-
уки в Україні». До привітань і побажань з материко-
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вої України на адресу голови Шкільної ради доктора 
Євгена Федоренка приєдналися Управа Шкільної 
Ради при УККА і все вчительство.

Під час одного з візитів Є. В. Федоренка в Укра-
їну на засіданні правління Всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» йому було вручено медаль «Будів-
ничі України», якою відзначаються найвидатніші 
діячі української науки, культури, теології, взагалі 
українського політикуму молодої держави. Цією 
нагородою були удостоєні директор Інституту істо-
рії, академік Валерій Смолій, голова Національного 
банку України Віктор Ющенко, Патріарх УПЦ Київ-
ського патріархату Філарет, народна артистка Укра-
їни Неоніла Крюкова, професори Іван Ющук, Олек-
сандр Пономарів, П. Кононенко та ін.

У виступах присутніх зазначалося, що Є. В. 
Федоренко постійно допомагає школам, учите-
лям, бібліотекам, університетам та іншим освіт-
нім установам України, надсилаючи підручники, 
художню та політичну літературу. Йшлося також 
про активну участь професора Федоренка у Між-
народному конкурсі-фестивалі дитячої та юнаць-
кої творчості «Наша земля — Україна», що тра-
диційно проводиться на південному березі Кри-
му.

Виступаючи із заключним словом, проф.  
Є. В. Федоренко сказав, що висока нагорода «Про-
світи» є відзначенням того доробку, який чинять 
для України його колеги з управи Рідної Школи, усі 
українці в діяспорі.

Українознавчі орієнтири часопису 
«Рідна школа»

Українознавча освіта в Америці, як і в інших 
країнах, де проживає українська діяспора, має осо-
бливі завдання, специфічні риси і форми. Сьогодні 
— на зламі XX і XXI ст. в Україні йдеться про пе-
реосмислення українознавства як інтегративної на-
укової системи, впровадження його в науку, освіту, 
культуру, державне будівництво.

Аналіз публікацій часопису «Рідна школа» за 
останні роки підтверджує його орієнтацію на ма-

терикову Україну. Це 
вбачається у частих 
публікаціях, присвя-
чених проблемам роз-
витку сучасного укра-
їнознавства на тери-
торії України. Видавці 
широко представляли 
діяльність Інституту 
українознавства Націо-
нального університету 
імені Тараса Шевчен-
ка. Основне завдання 
сучасного українознав-
ства, на думку дослід-

ників Інституту,— наукове прочитання, переосмис-
лення, висвітлення всього, що торкається феноменів 
України і українства, розкриття їхньої сутности та 
ролі. Саме це засвідчило необхідність переосмис-
лення багатовікового розвитку україно-знавства, 
усього попереднього досвіду, засвоєння і продо-
вження великих традицій попередників, розбудови 
методології донесення українознавчої інформації на 
сучасному науково-теоретичному рівні. На кожному 
історичному етапі розвитку українознавство зале-
жало як від загального стану науки, так і від націо-
нальної долі.

Авторський корпус часопису

Автура часопису 
досить широка і різно-
манітна.

За час існування 
журналу «Рідна шко-
ла» його очолювали 
кілька головних редак-
торів. Започаткував 
часопис 1964 року то-
дішній голова Управи 
Шкільної Ради профе-
сор Едвард Жарський 
(1906-2003). Людина 
з гарною освітою, чу-
довими організатор-
ськими здібностями, 
педагог-ентузіаст, який вільно володів кількома 
мовами, впродовж кількох років поєднував керів-
ництво управою з добором авторів і матеріялів до 
часопису, редагуванням і виданням бюлетеня «Рідна 
школа». Він гостро відчував, що найбільш потріб-
но освітянам українських поселень, і не зволікаючи 
відгукувався на їхні потреби. Коли не було потрібно-
го авторського матеріялу, писав сам. І сьогодні деякі 
його публікації варті того, щоб їх увести в науково-
педагогічний обіг. От лише кілька назв його праць з 
перших чисел створеного ним педагогічного видан-
ня: «Виховники», «Шість виховних хиб», «Організа-
ція навчання і виховання», «Репетиція з батьками», 
«До проблеми навчання», «Практика кандидатів», 
«Педагог „прогресивізму“» (про Дюї), «Виховання 
та його мета», «Розвиток дитини», «Дитячі садки», 
«Забави у вихованні»...

Важко знайти випуск, у якому не було допису 
голови управи. (І це — традиція, яка зберігається 
до сьогодні — в кожному випуску «Рідної школи» 
обов’язково є публікації, підготовлені головою Є. В. 
Федоренком). До того ж, як свідчить остання сто-
рінка обкладинки, де вміщується інформація про 
шкільні підручники, видані Шкільною радою, він 
є автором посібників — конспектів для викладачів 
педагогічних курсів: «Історичні основи вихован-
ня», «Курс працівників дошкілля», «Психологічні 

Редактор Едвард Жарський

Редактор Володимир Калина
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основи виховання», «Нарис економічної географії 
України», зошита для вправ з географії для учнів 
шкіл.

Серед тих, кого професор Е. Жарський залучив 
до співпраці у «Рідній школі» в перші роки — Кость 
Кисілевський, Ірина Пеленська, Володимир Маць-
ків, викладачі Софія Гаєвська, Мирослав Семчишин, 
культурологи Б. Лончина, В. Радзикевич, М. Доль-
ницький, історик Петро Ісаїв, інж. Анатоль Вовк, 
директори і вчителі шкіл українознавства. 

Чимало матеріялів перших чисел мають 
навчально-методичний характер (С. Гаєвська — 
«Навчання в англомовних клясах», М. Дольниць-
кий — «Навчання культури», І. Сточанський — «На-
вчання історії України», «Методи навчання укра-
їнської мови в 1 класі», М. Семчишин — «Нові 
напрями в навчанні мови», «Навчання мови»), 
присвячені проблемам національного вихован-
ня (В. Лотоцький — «Національне виховання», В. 
Мацьків — «Національне виховання у передшкіль-
ному віці», «Виховання чи „едукейшин“?», О. Бан-
дура — «словник літературознавчих термінів» та 
ін.).

Про деяких з них (Кость Кисілевський, Дмитро 
Кислиця-Ієвлєв та ін.) у подальших числах вміщено 
некрологи.

Кость Кисілевський 20 вересня 1974 року відій-
шов у вічність на 85-му році життя. Від самих почат-
ків Шкільної Ради був членом Управи, інспектором 
шкіл українознавства. Свої знання і досвід переда-
вав молодим вчителям як професор Педагогічного 
інституту українознавства НТШ — Шкільна рада. 
Дійсний член НТШ. Був професором Львівського 
університету, Українського Вільного Університету, 
Українського Католицького університету і Україн-
ського технічного інституту, викладав у гімназіях на 
рідній землі, був директором шкіл українознавства. 
Він — визнаний вчений-дослідник в галузі україн-
ського мовознавства, зокрема — діялектології, істо-
рії мови, лексикології, граматики, правопису, мето-
дології мови й української філології взагалі, автор 
численних наукових праць, присвячених говіркам 
Галичини, питанням правопису, автор словників — 
україно-польських і польсько-українського в двох 
томах, редактор багатьох наукових праць, визначний 
громадський діяч.

Автор шкільних підручників, читанок, хресто-
матій, граматик, дидактик, правописних вправ тощо.

З 1978 року незмінний керівник видання — 
Є.В.Федоренко, нещодавно обраний почесним ака-
деміком АПН України. Його біографію і характерис-
тику багатогранної діяльности подано нами вище. 
Євген Васильович — багатолітній автор і редактор 
журналу «Рідна школа». При ньому до співробітни-
цтва було залучено ряд відомих діячів материкової 
України, відкрито корпункт в Україні, журнал почав 
надходити в Україну, подавати більш докладну ін-
формацію про події в освітянському полі.

Кислиця-Ієвлев Дмитро Варламович (7 листо-
пада 1912 року — грудень 1993 року) відомий уче-
ний, мовознавець. Народився 7 листопада 1912 року 
на Донеччині. Був надзвичайно здібною, працьови-
тою і скромною людиною. Навчався у початковій 
школі в рідному селі Сонцівка, навчався в педаго-
гічному інституті в Юзівці, а потім в Маріюполі, був 
аспірантом при Академії наук у Києві, докторантом 
в Оттавському університеті (Канада). З аспірантури 
був запрошений до Львівського університету, але ві-
йна перервала наукову кар’єру. Трудовий шлях в емі-
грації розпочав викладачем української мови в укра-
їнській таборовій гімназії. Згодом був запрошений 
на викладацьку роботу до Академії української ав-
токефальної православної церкви у Мюнхені викла-
дати історичну граматику української мови. У 1947 
році переїхав до Канади, де працював редактором 
радіомовлення в Монреалі. Після переїзду до США 
працював в Оклендському університеті. Впродовж 
1970-1976 років був редактором журналу «Нові 
дні». Створена ним «Граматика української мови» 
здобула широке визнання й перевидавалася Шкіль-
ною Радою. Цим підручником і зараз користуються 
вчителі і учні шкіл українознавства в Америці.

У 1984 році він переклав з російської на україн-
ську спогади генерала Петра Григоренка. Похований 
в Оттаві (Канада).

У «Рідній школі» представлені художні твори 
письменників-класиків, сучасні автори. В кожному 
номері — публікації науковців, які представляють 
різні галузі гуманітарного знання. Зауважимо, що 
тут подавалися розлогі аналізи творів Василя Сту-
са, Ліни Костенко, Василя Симоненка, Євгена Ма-
ланюка — в ті часи, коли в Україні твори цих поетів 
не друкувалися, а їх імена було вилучено з літера-
турного контексту Радянської України.

В перші роки після проголошення незалежності 
сторінки журналу надавалися матеріялам, які висвіт-
лювали діяльність Міністерства освіти. Чимало ува-
ги приділено конфлікту, який виник між міністром 
П. М. Таланчуком і його заступником А. Г. Погріб-
ним, які були звільнені зі своїх посад. І це завдало 
багато шкоди українській справі, особливо — на те-
рені України.

Редактор Євген Федоренко



8 Рідна Школа • Лютий 2010 • 45-літ тя  видання

Серед авторів з України — доктори наук, про-
фесори: А. Г. Погрібний, П. П. Кононенко, С. У. Гон-
чаренко, Ю. І. Мальований, Г.  В. Онкович з Києва, 
Роксолана Зорівчак зі Львова, письменник Валерій 
Шевчук, викладач О. П. Макаренко із Кременця на 
Тернопільщини, професор О. В. Гонтар із Одеси, 
вчительки Л. В. Гафінова із Черкас, З. Ф. Донець із 
Києва, Н. В. Семенихіна з Сумщини, київські сту-
денти Оксана Шипко та Артем Онкович.

Зазначимо, що нині Інститут українознавства, 
очолюваний П. П. Кононенком, якнайповніше пред-
ставлений на сторінках американського педагогічно-
го журналу — і авторами, і діяльністю, і контактами. 
Саме цей Інститут і його експериментальні майдан-
чики обов’язково відвідує Є. В. Федоренко під час 
своїх візитів в Україну. Керівника шкіл українознав-
ства Америки і директора Інституту українознавства 
МОН України впродовж кількох років єднає справ-
жня дружба.

Під час перебувань в Україні, Є. В. Федоренко 
зазвичай має багато зустрічей — як з високими дер-
жавними посадовцями, так і з рядовими вчителями, 
учнями. Ці відвідини-звіти, часто з фотографіями, 
обов’язково відтворюються на сторінках видання.

В роки незалежности створено два корпункти, 
які працюють на громадських засадах. Їх адреси і 
телефони подано на другій сторінці обкладинки. 
Перший (зафіксовано у ч.3 (118) за листопад 1997 
року) очолює д.п.н., проф. Г. В. Онкович. Через цей 
корпункт до Америки надходять матеріяли різних 
авторів з усіх куточків України. Другий — молод-
ший, його очолює науковий співробітник Інституту 
українознавства І. П. Пасемко, матеріяли якого в 
основному висвітлюють діяльність цього закладу і 
його науковців.

Зауважимо, що в журналі багато інформації з 
місць — про роботу українських закладів освіти в 
Америці пишуть самі освітяни. Зазвичай, це — ди-
ректори шкіл, інколи — вчителі, учні, рідше — бать-
ки... Часто вміщуються фотографії випускників, по-
даються докладні звіти про конференції, випускні 
акції. Друкуються рецензії на нові видання.

Серед постійних рубрик «Рідної школи» — 
«Листи з України», автори яких представляють всі 
верстви освітянського загалу України: від міністра 
до школяра. В них — слова вдячності за літературу, 
надіслану Шкільною Радою до навчальних закладів 
материкової України, за передплату — впродовж 
кількох років на кошти української громади США 
освітянам України передплачуються педагогічні, 
дитячі та методичні видання (газети «Літературна 
Україна», «Освіта», «Українське слово», журнали 
«Рідна школа» (Україна), «Українська мова і літера-
тура в школі», «Дивослово», «Соняшник», «Пізнай-
ко» та ін.), за надіслану «Рідну школу» (США), яку 
сьогодні також одержують в Україні.

Порівняно з першими роками значно зменши-
лася кількість методичних матеріялів, рекомендацій, 

розробок.
Аналіз публікацій часопису «Рідна школа» за 

останні роки підтверджує його орієнтацію на ма-
терикову Україну. Це вбачається у частих публіка-
ціях, присвячених проблемам розвитку сучасного 
українознавства на території України. У часописі не 
виділено тематичні блоки, рубрики (виняток — «З 
листів з України»), однак корпус матеріялів можна 
поділити на певні тематичні напрямки: освіта, украї-
нознавство, літературознавство і художня творчість, 
українська мова, історія України, рецензії, актуальна 
інформація тощо. Отже, навіть за цим переліком мо-
жемо визначити тематичні переваги часопису.

Багатогранна діяльність і широта інтересів го-
ловного редактора знайшла своє відображення і на 
сторінках журналу, який він очолює і обличчя якого 
формує четверте десятиріччя поспіль.

З набуттям Україною незалежности серед ав-
торів — чимало представників української освіти, 
культури, літератури. Традиційно сторінки видання 
надаються діячам української діяспори, вчителям 
шкіл українознавства Америки, українським пе-
дагогам з материкової України. У «Рідній Школі» 
представлені художні твори письменників-класиків, 
сучасні автори. В кожному номері — публікації на-
уковців, які представляють різні галузі гуманітарно-
го знання.

Українознавча інформація часопису постає різ-
ними рівнями, елементами та формами: від первіс-
них (розповіді про природу, побут, звичаї, мораль-
ні, естетичні норми) до системніших і складніших 
(родина, виробництво, історія, економіка, право) та 
синтезуючих, науково-системних; зумовлюватися і 
загальними, і специфічними концептуальними заса-
дами сучасної освіти.

В останні роки значну увагу приділено публіка-
ціям праць педагогічних діячів, науковців і вчителів-
практиків сучасної України. Друкуються матеріяли 
про діяльність науково-педагогічних установ, про 
досвід роботи навчальних закладів і окремих пе-
дагогів. Педагогічна громадськість США широко 
інформується про окремі акції, що відбуваються в 
школах українознавства Америки та Канади, про 
фестивалі, конференції на терені України. У журна-
лі повідомляється про нові часописи в Україні, звер-
нення до яких сприятиме підвищенню професійної 
компетенції учителів діяспори.

Якщо звернутися до педагогічних орієнтирів 
журналу «Рідна школа», то легко переконатися, що 
національно-патріотичне виховання перебуває в 
центрі уваги часопису впродовж усіх років існуван-
ня.

У журналі повідомляється про нові часописи в 
Україні, звернення до яких сприятиме підвищенню 
професійної компетенції учителів діяспори. Чільне 
місце приділяється формуванню професійної компе-
тенції педагога засобами журналістики.
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Архітектоніка 
та тематичні переваги часопису

Самобутність кожного видання залежить від 
специфіки, традицій, можливостей, матеріяльної 
бази джерела інформації. Ці та інші фактори можна 
об’єднати у поняття «монтажна мова», яка є специ-
фічною характеристикою кожного каналу масової 
інформації як об’єкта країнознавства (у нашому ви-
падку — українознавства).

Найбільш константною складовою у будь-
якому часописі, як відомо, є заголовок, назва, «пас-
порт», який виступає не лише фірмовим знаком 
видання, а є синтезованим явищем національної 
культури з вербальними і невербальними чинника-
ми, оскільки елементи «паспорта» видання містять 
відомості з різних галузей знань. Для ілюстрування 
тези про феноменальність періодики як частини на-
ціональної та світової культури розглянемо саме цей 
«мовно-естетичний знак», хоча кожне видання має 
свою архітектуру, свій стиль оформлення.

«Рідна школа» не має явно виражених націо-
нальних ознак на першій своїй обкладинці. Бюле-
тень до 1978 року виходив практично без обкладин-
ки на 20 сторінках формату А4. З 1978 року з’явилася 
обкладинка, у верхній частині якої на голубому тлі 
смужки містилася назва, місяць і рік випуску в світ, 
рік видання і номер чергового числа.. Обсяг збіль-
шився до 32 сторінок (разом з обкладинками, на 
яких також друкувався текст). Відтоді видання зна-
чно поліпшилося й з поліграфічного боку: друкува-
лося на кращому папері, з ілюстраціями

Почали з’являтися фотографії й на обкладинці. 
Спершу це були подієві світлини, які відтворювали 
найбільш яскраві події в житті українських осві-
тян діяспори. Знімки містили великі групи людей. 
Наприклад, на перших фотообкладинках підписи: 
«Градуація шкіл українознавства метрополії Ню 
Йорку 1977 року» (число 59), «Учасники вчитель-
ської конференції в Назарет коледжі, в Рочестері, 
Н.Й.» (ч. 60), «У рік української дитини» — учасни-
ки „Великої костюмової забави“ Метрополітального 
Нью Йорку» (ч. 61), «Матуристи шкіл українознав-
ства Метрополітального Нью Йорку 1979 р.» (ч. 62), 
«Група учасників учительської конференції в Менор 
Коледжі, ПА» (ч. 63) і т. ін.

Вперше синю смужку на білій обкладинці за-
мінили коричневою у травні 1998 р., можливо, праг-
нучи виділити цей номер, присвячений 80-річчю 
проголошення Четвертого Універсалу Української 
Центральної Ради, що засвідчує портрет першого 
президента України Михайла Грушевського і ци-
тата з Четвертого універсалу на обкладинці, а далі 
з’являлися смужки синього кольору, однокольорові 
обкладинки як тло для світлин. Ці кольори не несуть 
ніякого символічного навантаження (білі, жовті, бі-
рюзові...).

У лютому 1980 року перше (63) число фіксує ви-

дання як ЖУРНАЛ Шкільної Ради УККА — Центра-
лі Опікунів Шкіл українознавства «Рідна школа» — 
Об’єднання українських педагогів у ЗСА. Зазначено, 
що видання редагує колегія у складі Євген В. Федо-
ренко — редактор, члени редколегії Ігор Гурин, Пав-
лина Андрієнко-Данчук. «Виходить три рази на рік. 
Річна передплата — 4 долари американських. Одне 
число — 1.50 дол.» Подається адреса редакції та ад-
міністрації.

Й дотепер на другій сторінці обкладинки пода-
ються вихідні дані, адреса в Нью-Йорку (в останні 
роки — й адреса та телефони українського корпунк-
ту), склад управи Шкільної ради, контрольної комі-
сії та товариського суду, зміст випуску. На четвертій 
обкладинці — перелік шкільних підручників, вида-
них Шкільною радою. Це — сталі орієнтири номерів 
останніх років видання.

Однак на першій сторінці обкладинки що-
разу дається новий ілюстративний матеріял, не 
обов’язково подієвий і часто — без підпису (під-
пис — на другій сторінці обкладинки). Наприклад: 
пам’ятник Тарасові Шевченку у Вашингтоні (бере-
зень 1983), портрет М.Грушевського (грудень 1984), 
Василь Стус на засланні в Магаданській області 
(лютий 1986), Софійський собор у Києві з написом 
«1000 років християнства на Україні» (листопад 
1987), Андріївська церква у Києві (листопад, 1997), 
малярський портрет Симона Петлюри (травень 
1986), фотопортрет Симона Петлюри (червень 1996), 
портрет І. Котляревського та ілюстрація до його тво-
ру «Енеїда» (листопад 1998), гравюра «Митрополит 
Петро Могила і Києво-Могилянська академія» (тра-
вень 1987), герб України (травень 1988), Гасло «24 
серпня 1991 року проголошено самостійну державу 
— Україну» з багатолюдною   світлиною    (жовтень 
1991), президент України Леонід Кучма і президент 
Америки Білл Клінтон (червень 1995); Симон Пет-
люра і перший секретаріят (уряд) Української Цен-
тральної Ради в 1917 році (травень 1999), графічні 
роботи на тему «Голодомор — 1933» (лютий 2003), 
актуальна фотографія тощо.

У багатьох випадках це — ілюстрації до тек-
стів випуску, які можна використовувати як засоби 
наочности. І тільки випуск 1981 року з позначкою 
«Спеціяльне видання» не мав на обкладинці ніякої 
світлини, крім напису: «Проєкт програм навчання в 
школах українознавства», що засвідчує важливість 
даного документу для читачів часопису.

У бюлетені та його наступнику — часописі 
протягом майже трьох десятиріч не виділялися те-
матичні блоки, рубрики (виняток — поодинокі ру-
брики «На допомогу вчителям», «Матеріяли з кон-
ференцій» та майже постійна в останні роки — «З 
листів з України»). Однак корпус матеріялів навіть 
без цих звичних орієнтирів у масовокомунікаційно-
му продукті можна було поділити на певні тематичні 
напрямки: освіта, українознавство, літературознав-
ство, художня творчість, українська мова, історія 
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України, рецензії, актуальна інформація тощо. Отже, 
навіть за цим переліком можемо визначити тематич-
ні переваги часопису.

В останні роки (з кінця 90-х минулого століття) 
у виданні почали з’являтися рубрики «Життя нашої 
громади», «Рідношкільні справи», «Наші граду-
анти», «Борітеся — поборете. Вам Бог помагає», 
«Сторінки нашої історії», «Мово рідна, слово рідне», 
«Жорстокі сторінки минулого», «Освіта в Україні», 
«Життя східної діяспори», «Наші видання», «На до-
помогу вчителеві», «Пишуть журнали України», «З 
листів із східної діяспори» та ін. І хоча деякі з цих 
рубрик зустрічаються в кількох числах, рубрикація 
не стала стилевою ознакою в оформленні видання і 
не визначає обличчя «Рідної школи», а редакція не 
має на меті сприяти читачам у прискоренні пошуку 
необхідної інформації.

Роля часопису в розширенні 
культурної пам’яті читачів

Безперечно, неабияке значення має ще один спо-
сіб орієнтованости у такому «очно-заочному» спіл-
куванні — наявність елементів зворотнього зв’язку. 
У навчальному процесі вчитель або викладач може 
виступити «ретранслятором». Адже саме через тако-
го посередника масово-комунікаційні джерела, на-
приклад, стають складовою не тільки повсякденно-
го життя, а й навчального процесу. І цю «функцію» 
варто закріпити за ним, адже використання кожної 
подачі (навіть фрагмента) потребує «гнучкої моде-
лі», на що й орієнтує пресодидактичний підхід у ви-
користанні ЗМІ в навчальному процесі.

Оскільки «культурна грамотність» носіїв мови, 
як правило, формується оточуючим середовищем, 
системою освіти та виховання, тими досягненнями 
в галузі духовної культури, що доступні особистос-
ті й з опорою на які відбувається її розвиток, засо-
би масової інформації виступають важливим засо-
бом розширення зони образно-емоційної культурної 
пам’яті за рахунок нових реалій культури під час 
навчання, зокрема й навчання в іншомовному сере-
довищі. Цим процесом можна успішно керувати під 
час навчання: зміст та обсяг культурної грамотности 
на різних етапах і в різних умовах змінюється. Нова 
інформація накладається на знання, що стали над-
банням культурної пам’яті, і таким чином, її межі 
розширюються. Задоволення інформаційних потреб 
допомагає весь час підтримувати інтерес до нового 
із нової культури, що стає доступним, насамперед, 
через пізнання явищ, сконденсованих у мовному 
знакові.

Через обсяг статті ми не зупиняємося на 
літературно-художній частині журналу, яка є над-
звичайно показовою в плані мистецького відобра-
ження національного буття і свідомости, виявленні 
ціннісних пріоритетів українства за межами Украї-
ни на означеному етапі історичного розвитку. Однак 

вище означене засвідчує, що журнал «Рідна школа» 
став вагомим внеском у розвиток педагогіки та укра-
їнознавства.

Системний підхід як основний концептуально-
методологічний принцип аналізу періодичних педа-
гогічних видань української діяспори дозволяє осяг-
нути значення класичних традицій і новаторство 
сучасної педагогічної, історичної, літературознавчої 
та українознавчої літератури. Отже, йдеться про са-
мобутню концепцію національного педагогічного 
журналістикознавства за межами материкової Укра-
їни та шляхи його подальшого розвитку.

Унікальність часопису «Рідна школа» полягає в 
тому, що його можна розглядати як явище культур 
двох країн — Америки та України.

«Рідна школа» — актуальний навчальний по-
сібник з ряду дисциплін, тому що більшість текстів 
можуть бути використані учителем на заняттях або 
під час підготовки до них. Часопис став вагомим 
внеском у розвиток педагогіки, українознавства та 
журналістикознавства.
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Шкільна Рада 
при Українському 
Конґресовому Комітеті 
Америки
Оксана Кравченко

Кравченко Оксана Василівна у 1999 році закінчила філологічний факультет Київського університету ім. Драгома-
нова. За фахом — учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. Нині — аспірантка Національно-
го науково-дослідного інституту українознавства (ННДІУ). Назва наукової роботи «Історія та діяльність шкіл укра-
їнознавства за кордоном». Науковим керівником призначено Кононенка Петра Петровича — доктора філологіч-
них наук, професора, академіка, директора ННДІУ. Аспірантка є науковим співробітником відділу Інституту «Мова 
як українознавство» — є автором наукових праць. Це частина із її праці «Школи українознавства й освітня діяль-
ність українських громадських організацій США». Мову оригіналу збережено.

14-15 березня 1953 року в Нью-Йорку відбувся шкільний з’їзд делеґатів від освітніх установ, 
що займалися курсами й школами українознавства, на ньому і було засновано Шкільну Раду при 
Українському конґресовому комітеті Америки. Делеґати зазначили, що високовартісні й різнорідні 
культурні надбання, що їх створив український народ упродовж багатьох століть свого існуван-
ня, є основою навчально-виховної праці шкіл українознавства, координацію роботи яких поклика-
на здійснювати новостворена освітня організація. За словами засновника Шкільної Ради Едварда 
Жарського, «створення Шкільної Ради при УККА, як центрального надрядного тіла українського 
шкільництва, у 1953 році не було чимось новим на місцевому терені. Шкільна Рада продовжувала 
лише працю, що її започаткували піонери українського шкільництва у «пелюшкових роках нашої 
еміграції»1.

Першим головою Шкільної Ради був Едвард Жарський (1953-1954 pp.; 1961-1977 pp.), його на-
ступником — Володимир Калина (1954-1961 pp.), пізніше — Роман Дражньовський (1977-1983 pp.), 
а від 1983 року й дотепер — Євген Федоренко. Керівні органи Шкільної Ради, обрані на Загальних 
зборах у червні 1996 року, складаються з Управи, Контрольної комісії та Товариського суду. У Ста-
туті Шкільної Ради при УККА визначено, що вона є навчально-виховною, неприбутковою організа-
цією і охоплює своєю діяльністю усі штати США. Чітко прописані і пріоритетні завдання:

•   Дбати про навчання дітей і молоді української мови та інших українознавчих предметів.
• Підтримувати та розбудовувати мережу шкіл українознавства.
• Опрацьовувати навчальні програми та допомагати їх реалізовувати.
• Видавати, підбирати та рекомендувати школам навчальний матеріал.
• Дбати про вишкіл вчительських кадрів та підвищення кваліфікації наявних вчителів.
• Координувати працю шкіл українознавства у межах всього українського шкільництва.
• Організовувати конференції та з’їзди педагогів для поліпшення навчання та піднесення ви-

ховного рівня.
• Репрезентувати українознавче шкільництво перед українською громадою, її організаціями 

та організаційною надбудовою і пропагувати серед українського громадянства потребу існування, 
розбудови й забезпечення шкіл і курсів українознавства.

• Поширювати інформацію про українське шкільництво в навчально-виховних, політичних та 
громадських колах української діаспори та України.

• Намагатися виховувати молодь на морально-етичних засадах, пошанування гідності людини 
1 Жарський Е. Перше тридцятиріччя Шкільної Ради 1953-1983/ П’ятдесятиріччя Шкільної Ради при Українському конгресовому 
комітеті Америки. — Нью-Йорк, 2003. — С. 46. 
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та усвідомлення й зміцнення почуття приналеж-
ності молоді українського походження до укра-
їнського народу, й разом з тим виховувати цю 
молодь як добрих громадян США2.

З перших років існування українського 
шкільництва нагальною була потреба кваліфіко-
ваних вчительський кадрів, які б добре володіли 
українською мовою та матеріалом з україноз-
навчих предметів. Як стверджував ще на почат-
ку 60-х років XX століття дослідник українсько-
го життя в Америці Роман Ільницький, щоб ста-
ти вчителем українознавства, не достатньо бути 
педагогом, а потрібно «бути дуже добрим педа-
гогом... Учитель ще мусить мати високу особис-
ту культуру, щоб заімпонувати молоді і повести 
її з собою на шлях вірності українським тради-
ціям. Молодь, яка виходить з українських шкіл 
з легковаженням школи і вчителя — правдопо-
дібно понесе з собою почуття меншовартости 
всього, що українське до кінця свого життя»3. 
Зважаючи на зазначені вимоги до вчителів шкіл 
українознавства, складовою частиною програми 
діяльності Шкільної Ради стали щорічні вчи-
тельські конференції, мета яких — ознайом-
лення з найефективнішими методами навчання, 
обмін думками, набуття досвіду, підвищення 
кваліфікації та майстерності учителів. Одного 
року відбувається Всеукраїнська вчительська 
конференція, підготовку якої здійснює Шкільна 
Рада, а наступного проводяться регіональні до-
радчі семінари в п’ятьох округах, організацію 
яких координують члени Управи Шкільної Ради. 
Для обговорення проблем і стану українського 
шкільництва, питань видання українських під-
ручників, посібників, програм і методичних ма-
теріалів скликаються з’їзди директорів і педаго-
гічних дорадників.

2 http://www.ridnashkola.org/statut.htm
3 Ільницький Р. Призначення українців в Америці / Видано 
старанням проф. Тараса Гунчака, проф. Всеволода Ісаєва і мист. 
Богдана Титли. — Нью-Йорк, 1965. — С. 39.

Варто зазначити, що вже з перших років 
своєї діяльності Шкільна Рада особливу увагу 
приділяла справі видання шкільних підручни-
ків та посібників. До авторів підручників ста-
вилися відповідні вимоги: зміст підручника має 
узгоджуватися з чинними програмами навчання, 
чітко повинні простежуватися ідейні основи, на 
яких формуються особистість та моральний ха-
рактер учня — майбутнього члена української 
громади. Дотримуючись цих напрямних, Шкіль-
на Рада видала понад 70 назв різних видань 
підручників у загальній кількості накладу 2000 
примірників. Деякі з раніше виданих книг ви-
йшли з обігу, багато підручників, після попере-
днього їх виправлення і доповнення видавничою 
комісією, перевидаються та пристосовуються до 
новочасних вимог.

Вирішення проблем у видавничій та підруч-
никотворчій галузях стало одним з пріоритетних 
завдань у співпраці Шкільної Ради з Україною. 
Свідченням цього є такі положення Резолюції 
Загального з’їзду Шкільної Ради при УККА (м. 
Рочестер, штат Нью-Йорк, США, 2006 p.): «За-
гальний з’їзд вважає, що зв’язки Шкільної Ради 
з освітянськими установами в Україні є плідни-
ми і корисними, і треба сприяти цим установам 
спонсоруванням нагород та стипендій для кра-
щих учителів та учнів українознавства в Укра-
їні, безкоштовною висилкою журналів до Укра-
їни, нашого органу «Рідної Школи», підручни-
ків та художньої літератури. Відзначаючи плід-
ність поточної співпраці між Шкільною Радою 
і Києво-Могилянською академією та Науково-
дослідним інститутом українознавства Мініс-
терства освіти і науки України, Загальний з’їзд 
запрошує Міністерство освіти і науки України 
та інші установи системи шкільної освіти Укра-
їни до широкої співпраці зі Шкільною Радою 
в ділянці створення підручників і навчальних 
матеріялів, адаптованих до умов і потреб шкіл 
українознавства в Америці. Загальний з’їзд 
підтримує ініціативу деяких шкіл українознав-
ства в Америці щодо відрядження учнів для під-
вищення знань до України...»4.

Зародження тісних зв’язків Шкільної Ради 
США з Україною відбувається з кінця 1989 року, 
коли на американській виставці книжок для мо-
лоді у Львові було представлено дев’ять під-
ручників, виданих Шкільною Радою. Вбачаючи 
нагальну потребу шкільництва рідного краю у 
навчальній літературі, упродовж перших двох з 
половиною років Шкільна Рада надіслала кілька 
тисяч своїх підручників і художньої літератури 
(на загальну суму 120 тисяч доларів) в Україну 
та в інші колишні радянські республіки.
4 Кононенко П. П. Однодумність світового українства // 
Українознавство. — 2006. — Число 3. — С. 301.

Учасники учительського семінару 2009 року
біля пам’ятника гетьману Івану Мазепі
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Дієвою стала підтримка як Україною зару-
біжних українців, так і українською діаспорою 
Української держави з часу здобуття Україною 
незалежності. Ця підтримка, як констатує Пе-
тро Кононенко, «особливо ефективна в систе-
мі освіти, науки, культури: з України постійно 
надходили хвилі педагогів і вчених, які несли 
на всі континенти планети українське слово, 
досвід історії, здобутки культури, науки, мис-
тецтва, державотворення. А світове українство, 
поєднавши той досвід із досвідом зарубіжним, 
трансформує його у досвід всепланетарний»5. 
Органічним продовження цієї думки є слова го-
лови Шкільної Ради Євгена Федоренка: «Ми зі 
щирим серцем узяли на себе добродійну турбо-
ту про допомогу у відбудові національної освіти 
в Україні»6. На підтвердження цих слів Шкільна 
Рада вислала десятки тисяч навчальних підруч-
ників, довідників, енциклопедій та художньої 
літератури до бібліотек України, шкіл та уні-
верситетів, створюючи фонди рідкісної книги 
(на суму 650 тис. доларів), розгорнула широке 
листування з окремими школами, бібліотеками, 
університетами Києва, Львова, Харкова, Черкас 
тощо. Ця громадська організація передплачує 
українську пресу для шкіл в Україні, зокрема 
сільських, надає невеликі стипендії і навіть над-
силає гуманітарну допомогу.

З ініціативи Євгена Федоренка, з метою про-
тидії асимілятивним процесам з боку російсько-
мовної преси, і щоб донести до освітян україн-
ське слово, Шкільна Рада упродовж багатьох ро-
ків організовує передплату українських видань, 
клопочеться у різних громадських об’єднаннях 
та фундаціях про виділення коштів на передпла-
ту україномовних часописів і газет.

Актуальним питанням освіти присвячуєть-
ся започаткований 1964 року в Нью-Йорку ча-
сопис «Рідна школа», який виходить тричі на 
рік. На сторінках цього видання друкуються 
матеріали про діяльність шкіл українознавства 
за кордоном, різні методичні і навчальні поради 
для вчителів, цікаві наукові розвідки про шкіль-
ництво в Україні, систематизується і узагальню-
ється кращий педагогічний досвід, друкуються 
матеріли з важливих питань освіти, подаються 
публікації читачів. 320 примірників з кожного 
випуску цього часопису надсилаються в Украї-
ну. Відповідно найщиріша подяка за натхненну 
просвітницьку діяльність Шкільної Ради надхо-
дить з Української держави: «Дякуємо за пропа-
ганду набутків української національної педаго-
гіки та за педагогічну літературу, яку Ви щедро 
5 Кононенко П. П. Українська освіта: стан, проблеми, 
перспективи в Україні і в світі // Українознавство. - 2006. -Число 
1. - С.12.
6 Федоренко Є. Шкільна Рада в Америці // Українознавство. - 
2002. - Число 1 -2.-С. 5.

надсилаєте до Батьківщини. Зокрема журнал 
«Рідна школа», що високо пошановують просві-
тяни та освітяни України (П. Мовчан, Товари-
ство «Просвіта»)7.

Важливу роль відіграє часопис «Рідна шко-
ла» у підвищенні рівня   викладання  украї-
нознавчих  дисциплін  у  навчальних закладах 
української діаспори, збереженні самоідентич-
ності українців в США, висвітленні історико-
педагогічних, націєтворчих, мовних та інших 
проблем українців, які опинилися поза межами 
своєї етнічної батьківщини.

Поряд із активними заходами щодо за-
безпечення українського освітнього простору 
необхідною друкованою продукцією, Шкільна 
Рада надає допомогу вчителям різних областей 
України у вивченні англійської мови, залучаю-
чи спонсорство Українського Народного Союзу, 
також спонсорує нагороди для кращих учителів 
української мови в Україні, фінансує придбання 
комп’ютерної техніки для українських гімназій 
і шкіл.

На сьогодні Шкільна Рада при УККА функ-
ціонує як аналог Міністерства освіти: коорди-
нує діяльність шкіл українознавства в США; за-
тверджує і розробляє програми навчання; видає 
випускні свідоцтва та здійснює підготовку учи-
телів (педагогічні курси). На цій підставі корис-
ними і плідними є зв’язки Шкільної Ради з Мі-
ністерством освіти і науки України, Київським 
головним управлінням освіти і науки.

Серед пріоритетних напрямків цієї співп-
раці — дослідження стану та перспектив роз-
витку українознавства як науки та навчальної 
дисципліни в Україні, та в США; спільні ви-
дання підручників для загальноосвітніх шкіл та 
ВНЗ України за часткового або повного фінан-
сування українськими доброчинними фондами 
у США; створення підручників і навчальних 
матеріалів, адаптованих до умов і потреб шкіл 

7 П’ятдесятиріччя Шкільної Ради при Українському 
конгресовому комітеті Америки. - Нью-Йорк, 2003. - С. 5.

Книжки, подаровані Першій гімназії міста Черкаси
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українознавства в Америці; комп’ютеризація 
українських шкіл; комплектування шкільних бі-
бліотек та бібліотек ВНЗ України найновішими 
українськими виданнями наукової та художньої 
літератури, зокрема творами донедавна заборо-
нених українських авторів, що з’явилися друком 
у США, Канаді, Бразилії чи Аргентині за спри-
яння і фінансування доброчинних українських 
фондів та Шкільної Ради при УККА; перспекти-
ви стажування українських студентів у США та 
стажування американської молоді українського 
походження в Україні.

Україна вивчає зарубіжний педагогічний 
досвід, а зарубіжжя опановує український, укра-
їнські закордонні навчальні заклади та центри 
успішно функціонують завдяки всебічній співп-
раці з освітянами України, насамперед Києва.

Визначальним у процесі реформування і 
вдосконалення сучасної системи освіти в Укра-
їні є взаємозв’язок Шкільної Ради США з На-
ціональним науково-дослідним інститутом 
українознавства, Києво-Могилянською акаде-
мією, Українським гуманітарним ліцеєм при 
Київському національному університеті ім. Т. 
Шевченка, Першою міською гімназію м. Чер-
кас, Асоційованої школи ЮНЕСКО. При цьому 
важливо, що американські українознавчі школи 
зв’язані з канадськими, австралійськими і євро-
пейськими, тобто йдеться про цілісний процес 
української освіти з його досвідом, проблемами, 
перспективами.

Плідна співпраця Національного науково-
дослідного інституту українознавства й Управи 
Шкільної Ради при УККА успішно розвиваєть-
ся упродовж багатьох років, від самого початку 
створення Інституту українознавства як коорди-
нувального центру українознавчих вітчизняних 
і зарубіжних інституцій.

ННДІУ та Шкільною Радою розроблено і ви-
дано Програми з українознавства (1-11 класи)8, 

8 Програма Школи українознавства США / Начально-виховні 
програми з українознавства. - К.: Знання України, 2001. — 330 с.

хрестоматію «Українська література XX століт-
тя» (для 10 -11 класів)9, проведено Міжнародні 
конференції з українознавства та Міжнародний 
конгрес «Українська мова вчора, сьогодні, за-
втра в Україні і в світі» (2005), Перший (2006) 
та Другий (2007) Міжнародний конгрес «Укра-
їнська освіта у світовому часопросторі».

Пріоритетними напрямками у взаємовідно-
синах Шкільної Ради та Інституту українознав-
ства є обмін науковою інформацією; створення 
спільних фондів підтримки освітніх, наукових, 
культурних програм; підготовка професійних 
кадрів українознавства на базі ННДІУ як для 
України, так і для українського зарубіжжя. 
Окрім того, перспективним напрямком співп-
раці визначено використання  в освітянських 
програмах українських шкіл США програм дис-
танційного навчання, розроблених ННДІУ; за-
лучення Шкільної Ради до підготовки 5-томного 
видання «Україна. Земля і люди. Внесок укра-
їнців у розвиток світової цивілізації» та інших 
ґрунтовних видань.

У спільних ухвалах двох інституцій найваж-
ливішими є позиції: у системі виховної роботи 
на основі загальнолюдських вартостей етики і 
моралі формувати в учнів національну гордість 
за приналежність до української нації; ширше 
впроваджувати технічні засоби навчання в шко-
лах українознавства (Інтернет і аудіовізуальні 
засоби); налагоджувати зв’язок з урядами штатів 
у справі надання кредитів у вищих навчальних 
закладах США випускникам шкіл українознав-
ства; редакції журналу «Рідна школа» періодич-
но друкувати матеріали методичного характеру 
на допомогу вчителям, проекти вдосконалених 
навчальних програм з українознавчих предметів 
і християнської етики, біографії сучасних укра-
їнських письменників та уривки з їхніх творів; 
сприяти розвиткові українських засобів масової 
інформації, українських книг, які формують на-
ціональну свідомість співтворців української 
держави.

Отже, провідною громадською організа-
цією, яка координує весь комплекс навчально-
методичної й освітньо-виховної роботи шкіл 
українознавства у США, є Шкільна Рада при 
Українському конгресовому комітеті Амери-
ки. Культурно-о світні та наукові інституції, 
скеровані педагогами та науковцями Шкільної 
Ради, розгорнули активну навчально-виховну, 
культурно-організаційну, меценатську діяль-
ність задля збереження етнонаціональної іден-
тичності, розвитку української освіти, рідної 
мови, народних традицій.

9 Українська література: Хрестоматія: Для учнів 10—11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. П. П. Кононенка, 
Є. В. Федоренка. - К.: Міленіум, 2005.- 1264 с.

Петро Кононенко та Євген Федоренко
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То була винятково складна епоха особливо в історії Закарпатської України чи, 
може, краще Карпатської України, бо саме такий термін найчастіше побутував у за-
карпатців. Хоча фігурувала  іноді і Підкарпатська Русь, звичайно, на підставі чесь-
кої політичної термінології, бо, власне, для чехів та словаків Закарпаття було під 
Карпатами і це його географічне розташування і лягло в основу назв Подкарпатско 
або Подкарпатске Руско. У перші роки існування ЧСР, а особливо внаслідок ухвал 
Паризької мирної конференції та після набуття юридичної сили Сен-Жерменського 
договору від 10  вересня 1919 р., коли Закарпатська Україна ввійшла до складу Че-
хословаччини, на порядку денному стояло перш за все питання щодо українсько-
словацького кордону. Кажучи про цей кордон, ми повинні згадати про Збори аме-
риканських русинів у Скрентоні 19 листопада 1918 р., які ухвалили вже тоді приєд-
нати все Закарпаття включно вже з частково змадяризованими та так само частково 
зі словакізованими теренами Закарпатської України до складу ЧСР, посталої 28 
жовтня 1918 р. Тож на підставі тієї ухвали Зборів до Чехословаччини мали увійти 

Спішська, Шаришська, Земплинська, Абауй, Ґомор, Боршодь, Ужгородська, Угочська, Бережська і Мара-
морошська жупи або ж землі1.   

Але ще напередодні підписання Сен-Жерменського договору в Парижі 29 липня 1919 р. відбулася 
нарада президента ЧСР Томаша Ґаррі Масарика, Міністра внутрішніх справ А. Швегли та представника 
закарпатців о. Коломана Жатковича, де теж на порядку денному було питання закарпатсько-словацького 
кордону. Відсутність з боку закарпатських українців відповідних політичних і національних сил призвело 
до того, що західніша частина колись одного Закарпатського ареалу – Пряшівщини та ряду земель півдня 
Закарпаття назавжди залишились у підпорядкування інших країн і навіть після Другої світової війни, коли 
в політичній грі вже брала участь маріонеткова УРСР, засновниця ООН, яка змушена була виконувати у 
своїй закордонній політиці волю СРСР, нічого не змінилося, Україна продовжувала втрачати свої етнічні іс-
торичні землі на користь Польщі, ЧСР, Румунії, Молдови, Росії та Білорусі. Хоча, як стверджує Петро Стер-
чо у рецензованій праці «Карпато-Українська Держава» (Фундація ім. О. Ольжича: «Карпато-Українська 
Держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках.» Видавництво імені 
Олени Теліги. Київ-2009. 351 стор.). Реферуючи справу Закарпаття у Парижі в приміщенні французького 
МЗС Ке д’Орсе 5 лютого 1919 р. доктор Едвард Бенеш у присутності американських, великобританських, 
французьких, італійських та японських  представників підкреслював, що «Русини на південь від Карпат — 
це той самий народ , що й русини у Східній Галичині, від яких вони були відділені Карпатськими горами»2. 
Сьогодні, коментуючи ці слова міністра закордонних справ ЧСР др. Бенеша, додамо, що русини на захід 
від Закарпаття, на Пряшівщині,— це ті ж русини, що й на Закарпатті, але цього відомий чехословацький 
політик-дипломат чомусь не вважав за потрібне висловити на цьому знаному міжнародному форумі відо-
мих політиків та дипломатів. Зрозуміло, така істина була тоді не на руку все-таки демократичній Чехосло-

1 Стерчо Петро. Карпато-Українська Держава. До історії визвольної боротьби карпаторуських українців у 1919-1939 роках // Ви-
давництво імені Олени Теліги // Київ-2009. С. 17.
2 Там само, С. 18.

Романтичні пориви 
закарпатських українців
та галичан 1938-1939
Іван Пасемко

Член Міжнародної науково-координаційної ради з проблем українознавства, Лауреат премії 
Фундації УВУ в Нью-Йорку

Петро Стерчо
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ях працювало — 109 українців, 306 — «чехослова-
ків» та 48 осіб ін. національностей. Автор книжки 
подає також ситуацію у фінансових організаціях: 
українців — 41, інших національностей — 1279, в 
т. ч. — 1182 чехи і 10 словаків. У краєвих, окружних 
і волосних установах  було українців — 151, чехів 
— 239, словаків — 5, інших національностей — 84 
особи. Автор  П. Стерчо підбиває підсумки, пишучи, 
що «це вже  не з браку відповідних автохтонних сил, 
а з огляду на чеську політику чехізації Закарпаття. 
Бо в той час маса молодих українських інтеліген-
тів, уродженців Закарпаття, по закінченні відповід-
них шкіл діставала відмовні відповіді на прохання 
про прийняття на  службу, а тим часом ще постійно 
було імпортовано чеських чиновників, часто навіть 
із дуже низькою кваліфікацією або цілком без неї, 
з «гісторіцкіх земі на Подкарпатско»-«історичних 
земель на Закарпаття»3. Якщо мовити про кадрову 
політику ЧСР на Закарпатті, то найдоречніше по-
слатися тут на згадуваного письменника Івана Оль-
брахта, який в одному із своїх репортажів яскраво 
показав роль таких чеськомовних фахівців на Закар-
патті: старенька бабуся долає десятки кілометрів з 
гір, щоб подати прохання на виділення їй якихось 
коштів і отримує цинічну відповідь від такої собі 
юної пражанки-чиновниці: «Napíšte si papír česky» 
— «Напишіть заяву по-чеськи». Зрозуміло, висміює 
письменник, що ця бабуся, яка прожила весь вік в 
умовах Австро-Угорщини, не знала ні української, 
ні чеської грамоти, бо у своїй Колочаві або Голятині 
вона все життя чула лиш русинську чи українську. 

Резонно, автор Стерчо зупиняєтьтся на бурх-
ливій діяльності української молоді Закарпаття не-
забутнього 1938 р., звертаючись до таких постатей, 
якими були д-р С. Росоха, колишній секретар Пре-
зидента о. А. Волошина, військовий писар «Карпат-
ської Січі», член Проводу ОУН сл. п. І. Рогач, М. 
Вайда, М. Мельник, колишній провідник ОУН Гру-
бешівщини  (нині Польща) і головний зв’язковий  
через Буг А. Стерчо, якого більшовицькі кати ви-
везли аж до Горького, під Урал, щоб катувати за 
його підпільницьку діяльність до 1949 р. Головний 
редактор часопису закарпатської молоді «Пробоєм» 
д-р С. Росоха писав у передовій статті до журналу: 
«… ідея українського націоналізму — вічна, непе-
реможна й непоборна, як і сам Український Народ, 
— а заразом є смертельною зброєю проти ворогів 
і їхніх прислужників, що хочуть український народ 
туманити чужими розкладовими ідеями.

Українська молодь, що стала на службу лише 
своєму українському народові та його ідеї, зі всією 
рішучістю бореться проти чужих ідей: безбожного 
соціалізму, московського комунізму й усяких інших 
інтернаціоналізмів і їх пропаґаторів-запроданців; 
вона доводить це чином … українська молодь хоче, 
щоб кожний з нас під бурі, громи й блискавиці бо-

3 Стерчо Петро. Карпато-Українська Держава. // Видавництво 
імені Олени Теліги // Київ-2009. С. 37.

ваччині на чолі з таким популярним європейським 
демократом, яким був Томаш Ґаррі Масарик — син 
матері-чешки та батька-словака. До речі, тієї пори в 
національних паспортах певен час так і значилася 
національність — чехословак. Щоправда, ніхто не 
здогадався додати чехословак-русин. 

Але повернемося до того літопису «Карпато-
Української Держави», створеного  Петром Стер-
чем практично одразу по свіжих слідах після, ска-
жемо нині,  поразки тих закарпатських і галицьких 
романтиків, які стужилися за власною державою, 
і через якихось 20 років після визвольних змагань 
у 1918-1919 рр. кинулися в нерівну боротьбу, коли 
з’явилася іскорка надії у маленькій Закарпатській 
Україні — створити хай мініатюрну, але таки неза-
лежну Українську Державу. Тож дотеперішнє пере-
бування у складі ЧСР не таким вже було вдалим. 
Цікаво навести тут деякі деталі, як розв’язувалась 
доля місцевого люду: наприклад, 1921 р. словацький 

жупан Славік піс-
ля узгодження 
з Прагою видав 
циркуляр ч. 1851, 
що на захід від де-
маркаційної лінії 
Чоп-Ужок «нема 
ніяких русинів», 
тобто практично 
від колись єдино-
го спільного аре-
алу Закарпаття-
П р я ш і в щ и н и 
урядовими цир-
кулярами без 
всіляких плебіс-
цитів і референ-
думів вилучали 
етнічні русинскі 
(українські) зем-

лі, які ще в часи Коріятовича  входили до складу 
Русі і, зрозуміло, перебували у складі Київської та 
Галицько-Волинської Русі. Трохи згодом Законом 
Чехословавцького Парламенту від 14.07.1927 р.  
ч. 125 було проведено адміністративний поділ ЧСР. 
Уся країна поділялась на 4 землі чи провінції: Чехія, 
Моравія-Сілезія, Словаччина та Земє Подкарпато-
руске, тобто Підкарпатськоруські Землі. Як тільки 
не називали ці землі! Свого часу знаний чеський 
письменник Іван Ольбрахт (1882-1952), автор три-
логії про Закарпаття, в одному із своїх репортажів 
взагалі називав цей край «земля без імені». Кожен 
із завойовників придумував свою назву. Але якщо 
аналізувати становище українців у т. зв. Земі Под-
карпаторускій, то, спираючись на меморандум  
Руської Народної Ради від 9.02.1927 р., яка на знак 
протесту проти чехізації, домагалась трудовлашту-
вання представників Закарпаття хоча б у поштових 
та телеграфічних установах: тоді в таких інституці-

Томаш Масарик
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ровся за здійснення ідеалів Української Нації»4. 
П. Стерчо часто зупиняється на проблемах мо-

сквофільства, яке тут продовджувало своє життя у 
міжвоєнний період ХХ ст. З ідеями  москвофіль-
ства носились і білогвардійці, які після поразки в 
боротьбі з більшовизмом осіли саме у Закарпатті, 
у меншій мірі в Словаччині та Чехії. Але тут мо-
сквофіли зовсім не шукали союзників у середови-
щі закарпатських українців, вони хіба паразитували 
на їхній землі, шукаючи захист у відвічних ворогів 
закарпатського люду — мадяронів. Автор подає 
два яскраві приклади краху ідей москвофільства, 
які  зібралися на з’їзд «Учительського Товарище-
ства» в Ужгорді 26 червня 1938 р. Характерно, що 
ця твердиня москвофільства зібрала всього лише 
250 осіб з Закарпаття та Пряшівщини. Співвідно-
шення було таке: 1248 — українців до 250 москво-
філів. Але вже наступний з’їзд москвофільства на 
Закарпатті, тобто краєвий з’їзд членів Общества 
Духновича, москвофільського студентства, скаутів 
у «День Русской Культуры», який газета «Нова Сво-
бода» назвала «похороном русской культури», бо 
вулицями Мукачевого тоді марширувало всього 190 
москвофілів на чолі з їхнім ідейним натхненником 
др. Степаном Фенциком. Тоді українська молодь 
Мукачевого, зокрема Торговельної Академії, демон-
стративно з’явилась на вулицях міста у вишивках з 
українськими національними барвами. Таке нечува-
не дійство з боку українських патріотів викликало 
зло «русских»: їхній ідеолог з «типично русской фа-
милией» Фенцик, кинувся з держаком російського 
трикольору на українських хлопців і дівчат. Статус 
посла, тобто депутата, врятував тоді Фенцика од 
арешту і покарання. Той український дух відзначав 
на Закарпатті чеський письменник І. Ольбрахт, ко-
трий так славно описав знану Колочаву, рідне село 
нині знаного українського банкіра Станіслава Арже-
вітіна, оспівав голятинські полонини, де пройшло 
дитинство і юні літа братів Зимомрів. Не можу тут 
не згадати манюсінький епізод. Працюючи в цих 
краях, зокрема у райцентрі Міжгір’я на світанку 
своєї молодості 1957-58 рр., я якось навідався туди  
1971 р., зустрівся з колишніми учителями та учня-
ми, здається, це були В. Рубець, О. Рубець, Р. Гуч, 
Ф. Готько, В. Кошаркар, запрошую: «Приїжджай-
те принагідно до Києва, побачите цю столицю-
красуню над Дніпром…». І раптом чую несподіва-
не: «І чого до Вас їхати, коли у цій столиці жодного 
українського слова не почуєш…».  Стало прикро. А 
що скажуть нині, стежачи за роботою українсько-
го парламенту або  президентських перегонів, коли 
всі, крім Віктора Ющенко, демонструють те, що їх 
навчили на історичних, економічних, фізичних … 
факультетах тих альма матер, де вони опанували 
всі мови, крім рідної. Або візьмемо будь-яку «Сво-
боду», як там демонструють знання братньої мови 
всюдисущі комуністи з соціалістами. Яке блюзнір-
4 Там само. С. 46-47.

ство — люди воють за високий титул Президента 
України, але вважають за щось негідне, щоб корис-
туватися мовою  українських автохтонів, спілкую-
чись мовою заброд.

 Вище ми згадували галичан. То була епоха За-
карпаття 1938-1939 рр., коли закарпатські українці 
таки вибороли  і проголосили на незначний період 
свою незалежність. Якщо кремлівський вождь Ста-
лін з осудом поставився до проголошення самостій-
ності того регіону України, то на захист Карпатської 
України піднялися тоді не лише представники укра-
їнської діаспори у Європі і особливо у США, на її 
захист стали також галичани — молодь Дрогобич-
чини, Львівщини та Станіславщини. Знаний у США 
український громадський діяч, відомий публіцист 
Іван Стебельський (м. Денвер) лише наприкінці ми-
нулого ХХ ст. у своїй книжці «Шляхами молодості 
й боротьби» розповів, як він з однолітками «подався 
з міста Борислава в Карпати, щоб десь у засніжених 
лісах  перетнути кордон у межах с. Волосатого та 
опинитися у Закарпатті у с. Старій  Стужниці Ве-
ликоберезнянської округи, щоб потім податися до 
Ужгорода, а вже наступного  ранку  10 листопада 
1938 р. ця група на чолі з Волянським попрямува-
ла через Середні Підгоряни, Іршаву до  нової укра-
їнської Мекки — Хусту»5. Це лише одне свідчення 
того, як галичани дружньо підтримали героїчну бо-
ротьбу закарпатських українців за незалежність. У 
неповному списку 108 осіб, полеглих у боротьбі в 
Карпатській Україні, що поданий у книжці П. Стер-
ча, значиться 18 галичан. Тут брати Андрушкові, 
Василь Бойчук, брати Осип та Гриць Гасини з Ко-
нюхова неподалік м. Стрия, дрогобичанин Коссак-
Тарнавський, доктор Степан Фігура, причому роз-
маїта географія, де перевакжають вихідці з Дрого-
биччини. 

Закарпаття ще довго боролося за свою само-
стійність, довго гальмувала Прага шлях до свободи, 
аж поки Парламентом Чехо-Словацької Республі-
ки було ухвалено Конституційний Закон про авто-
номію Карпатської України 22 листопада 1938 р. 
Тоді в одному із розділів «Правляча та виконавча 
влада» § 13 було записано: 1. «Службовці централь-
ної державної адміністрації на території Підкар-
патської Руси будуть прийматися до служб, в пер-
шу чергу, з-поміж громадян Підкарпатської Руси».  
2. «До спільних центральних урядів, інституцій і 
підприємств буде прийнято до служби число грома-
дян Підкарпатської Руси,  пропорційне до населен-
ня Підкарпатської Руси»6.  Була усунута історична 
несправедливість, про яку згадувалось вище.

Можливо, найсвітлішою сторінкою у діяльнос-
ті Карпато-Української Держави були Висліди голо-
сування до Першого Сойму Карпатської України, 

5 Cтебельський Іван: Шляхами молодості й боротьби // Видав-
ництво Смолоскип // Київ-1999. С. 26-27.
6 Стерчо Петро. Карпато-Українська Держава. // Видавництво 
імені Олени Теліги // Київ-2009. С. 286.
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що відбулися 12 лютого 1939 р. У виборах брали 
участь мешканці Округи Чинадьово, Рахівської, Пе-
речинської, Свалявської, Середнянської, Севлюш-
ської, Хустської, Волівської, Великоберезнянської, 
Тячівської та Іршавської Округи. Тоді європейські 
вершителі долі закарпатських українців на Віден-
ському арбітражі вже встигли обсікти крила Закар-
паттю: Угорщині безпідставно були віддані Ужго-
род, Мукачеве та Берегове з околицями. Звичайно, 
на вимогу берлінського фюрера, який уже тоді за-
проваджував в Європі Новий порядок, який ліг на-
ріжним каменем у домовину Німецького Райху. Але 
до тієї домовини ще було добрих 6 років. 12 березня 
1939 р. А. Гітлер запросив до себе угорського по-
сла в Берліні Доеме Стояї і наказав негайно відбу-
ти до Будапешта особисто і поінформувати свою 
владу, що руйнування Чехословаччини відбудеться 
негайно, «а долю Карпатської України вже можуть 
тепер вирішувати мадяри»7. Вранці 13 березня 
1939 р. спеціальний посланник Гітлера Ґ. Альтен-
бурґ у супроводі німецького посла в Угорщині Отто 
фон Ердсманндорффа побував у регента М. Горті 
і в присутності угорського прем’єра П. Телекі, де 
було вирішено що в найближчі дванадцять годин 
угорські війська розпочнуть наступ на Карпатську 
Україну. Історія залишила цікаві свідчення. Гордо-
витий адмірал М. Горті, якого через недосконалість 
російської абетки українці змушені були називати 
адміралом Хорті, 13 березня 1939 р. написав власно-
ручно Гітлеру по-німецькому такого листа: «Ваша 
Ексцеленціє! Сердечно дякую! Я не можу навіть ви-
словитись, який я щасливий, бо ж ця життєдайна те-
риторія (Карпатська Україна – І. П.) для Мадярщини 
— я не часто вживаю великих слів — фактично є 
справою мого життя. 

Незважаючи на наших 5-тижневих рекрутів, 
беремося до справи з великим ентузіазмом. Дору-
чення вже видано. У четвер, 16 цього місяця, від-
будеться прикордонний інцидент, а в суботу рушить 
великий наступ. Я ніколи не забуду цей доказ при-
ятельства, й Ваша Ексцеленція може вічно зважати 
на мою крицеву вдячність. З приятельською відда-
ністю. Горті. Будапешт, 13 березня 1939 р.»8.  Але 
Гітлеру були абсолютно недоречними зволікання 
Горті майже на цілий тиждень. З Берліна надійшли 
розпорядження: діяти негайно! Отже, словаки, ма-
ючи право на незалежність, як і кожна нація світу, а 
мадяри з цієї нагоди здіснюють анексію Карпатської 
України, а Німеччині не залишалось більш нічого, 
як захопити Чехію і Моравію, щоб не допустити до 
чесько-моравської війни. З метою запобігти  угор-
ському наступу на Словаччину 15 березня 1939 р. 
Гітлер направив деякі військові частини німецького 
вермахту до Словаччини (яка 14.3.1939 р. проголоси-
ла незалежність), як попередження угорців: зайвого 

7 Там само, С. 246.
8 Там само, С. 247.

не беріть! Справжнісінька дитяча гра!!! Угорці по-
чали свій мілітарний наступ на шматок української 
незалежності — Карпатську Україну. Вночі з 13 на 
14 березня 1939 р., о 2 год. ночі, угорські війська 
перейшли кордон у районі села Підгоряни округу 
Чинадьово і взяли напрям на Чинадьово та Сваля-
ву. Ріббентроп у Берліні інформував закордонних 
дипломатів: Чехо-Словаччина розпадається, угорці 
напали на Карпатську Україну, Словаччина прого-
лосила самостійність, а Чехія та Моравія у розпачі. 
Хаос серед німецькомовних поселень у Чехії та Мо-
равії. Негайно були викликані до Берліна Президент 
ЧСР Гаха та міністр закордонних справ Хвалков-
ський. О 4-й годині ночі Гаха і Хвалковський підпи-
сали заяву, якою вони віддавали долю свого народу в 
руки Фюрера. Після обіду 15 березня 1939 р. Гітлер 
тріумфально в’їхав до Праги і зайняв місце Гахи у 
празькому кремлі на Градчанах. Коли розгортались 
ці події на заході, дипломатичний представник Ні-
меччини в Хусті Г. Гоффманн отримав таку телегра-
му з Берліна: «Прошу поінформувати Уряд Карпат-
ської України усно, що з огляду на те, що мадярські 
війська на широкому фронті просунулися вже в глиб 
Карпатської України, уряд Німеччини радить йому 
не чинити опору. Так як справи зараз склалися, уряд 
Німеччини вважає, що в такому становищі, він не 
може прийняти охорону»9. Карпатські і галицькі во-
їни героїчно гинули на Красному Полі. 

 Європейські політики і нині ставлять палиці 
у колеса українських колісниць. Не забуваймо, як 
закарпатські події знаменували собою початок Дру-
гої світової. У час проведення виборів Закарпаття 
було позбавлене своїх найважливіших історичних 
та культурних осередків — Ужгорода, Мукачевого 
та Берегова, тоді відсоткові показники на виборах 
перевершували показники Українського референду-
му 1.12.1991 р.  

Висновки, що зроблені автором книжки: 
1. П’ятимісячне існування Карпато-Української Дер-
жави, хоч навіть у федерації з чехами і словаками, 
мало колосальне значення не тільки для карпат-
ських українців на даному відтинку часу, а виріши-
ло на всі часи приналежність Закарпаття до Укра-
їни. 2. Для загальної української справи ці події 
прислужилися тим, що … небувало зактуалізова-
но ідею української визвольної боротьби. 3. Тепер 
дух націоналізму охоплює широкі маси українців 
(Р. Л. Буел). 4. Відновлення Української Держави 
на Сході Європи — це неминучість для збереження 
спокою в майбутньому, неминучість для послаблен-
ня російського імперіалізму різних верств10. Завер-
шуючи роздуми, відзначимо: прекрасну справу здій-
снило Видавництво імені Олени Теліги, видавши 
вартісну книжку з історії боротьби за державність 
Карпатської України.    

9 Там само, С. 256.
10 Там само, С. 261-265.
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Модель хартійних  шкіл (charter schools) в середній освіті дозволяє створити мережу навчальних за-
кладів найвищого академічного рівня.  Викладання  в таких щоденних школах ведеться українською та ан-
глійською мовами.  Наукові дослідження підтримують такі двомовні методи викладання, а світовий досвід 
(Канади та європейських країн) підтверджує їх життєздатність.  Грецькі, еспанські, єврейські та китайські 
громади вже створили хартійні школи в США. Перспективи української хартійної школи залежать від на-
явності критичної маси потенційних учнів та зорганізованості громади.  Українська держава вже створила 
установи, що можуть допомогти у справах української освіти закордоном. 

Модель хартійних шкіл

Хартійні школи є безкоштовними для учнів.  Фі-
нансування шкіл ведеться державою на рівні штату.  
Керівництво школами провадиться комерційними чи 
благодійними організаціями, які виступають засно-
вниками та визначають програму навчання, бюджет 
та матеріальне заохочення персоналу.  Більшість іс-
нуючих хартійних шкіл показують фінансові  прибут-
ки.  Державне фінансування хартійних шкіл ведеться 
в об’ємах витрат на учнів в державних школах.  На-
приклад в штаті Ню Йорк, хартійна школа отримає 
12,432 доларів на кожного учня.  Існує можливість 
підвищення якості навчання за рахунок використан-
ня накопичених прибутків.  

 За останні десятиріччя хартійні школи ста-
ли серйозним явищем середньої освіти США. В  
2007-08 навчальному році існувало 4,388 хартійних 
шкіл, де навчалося 1,276,731 учнів (4.4 та 2.6 відсо-
тки відповідно від загалу державних шкіл і їх учнів).  
Є ще більше бажаючих  бо кількість місць обмежена, 
а вступ вирішується через лоторею.  За даними жур-
налу “US News and World Report”, зі ста найкращих 
шкіл останнього ступіня (high school), шістнадцять 
є саме хартійними.    Наразі федеральний та місцеві 
уряди виступають з підтримкою поширення моделі 
хартійних шкіл.  

Юрій Омельченко, Президент ККДУ 
Христина Васильків, кандидат до магістерії (2010 рік) з викладання англій-
ської як другої мови, Університет міста Ню Йорк (CUNY)

Популярність та життєздатність хартійних шкіл 
пояснюється головне тим, що громада, безпосеред-
ньо контролює освіту.  Є можливість створити аль-
тернативну школу, яка б повністю відповідала ви-
могам громади, якщо існуючі варіанти незадовільні.  
Таким чином виникає реальний вибір між навчаль-
ними закладами: державною, хартійними чи приват-
ними школами.  

Українська двомовна освіта     

Ідея повної середньої освіти українською мо-
вою не нова-- вона виникала майже  в кожній грома-
ді за межами України.  Наприклад, по першій хви-
лі еміграції в Америку було створено україномовні  
школи при церквах.  Як оповідає Юліян Бачинський 
в книжці «Українська імміграція в Сполучених Шта-
тах Америки» (Львів 1914, Київ 1994), за декілька 
років більшість з шкіл перейшли до моделі суботньої 
школи чи дитячого садочку через конкуренцію з боку 
безплатних державних шкіл та нестачу коштів.  Роз-
глядаючи можливі напрямки розвитку освіти, автор 
писав, що «... реформи не прийде доти, доки не ви-
ховаються на місці в англійских учительских семіна-
ріях кваліфікованих українських учителів і не засто-
сується в українських школах план наук публічних 

Українська мова  
за кордоном:  
навчання рідною мовою  
в хартійних школах США
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шкіл».    Думки Бачинського виправдилися в Канаді 
через шістьдесят років.  

Саме ініціативна група талановитих педагогів у 
Канаді в 1974 році переконала громаду, що щоденна 
двомовна школа можлива і буде  вона найвищого ака-
демічного рівня.  Ця група освітян і стала головною 
рушійною силою при заснуванні мережі українських 
шкіл.  Фінансування провадиться державою, зорга-
нізовані вони в більшості парафіями.  Викладання в 
початкових класах ведеться українською та англій-
ською мовами.  У старших класах англійська стає 
більш поширеною для тих предметів, навчання яких 
буде продовжуватись у ВУЗах.  За останні тридцять 
років розроблені  методичні матеріали викладання  
різних шкільних предметів саме українською.  Існує 
Центр викладання української мови при університеті 
Альберти.  Більше тисячі учнів в цій провінції від-
відують двомовні українські школи.  

Приклад Канади не поодинокий.  Також слід 
згадати про двомовний український ліцей імені Та-
раса Шевченка в місті Сігету-Мармацієй в Румунії, 
заснований в 1944 році, який має зараз 265 учнів.  В 
Придністровській Молдовській Республіці існують 
чисельні двомовні українські школи.  В Канаді та 
Європі двомовна освіта підтримується як засіб роз-
витку та збереження різних культурних спільнот.       

    
Українська держава та українська освіта 
закордоном

В  2007 році за рішенням Кабінету Міністрів 
створено Центр міжнародної освіти.  Завдання Цент-
ру — забезпечення конституційного права на освіту 
громадян України, які опинилися за кордоном.  По-
чався діалог з українськими спільнотами та школами 
закордоном, щодо найефективніших методів спів-
праці.  Основною стратегією Центру є створення 
саме повної української середньої школи.

Матеріали цієї статті підібрані з досліджень Ко-
ординаційного Комітету Допомоги Україні (ККДУ) 
з метою заснування двомовної хартійної школи в 
США.  Хочемо подякувати чисельним українцям, які 
своїм зацікавленням,  порадами та ентузіазмом спри-
яли проведенню цих досліджень, родині Філевичей 
з Альберти, яка мала учнів та вчителів  двомовної  
української школи, та Шкільній Раді, та українським 
школам,  які своєю багаторічною працею є прикла-
дом наснаги при служінні рідній культурі.

Повну біблографію з додатковими матеріалами 
можна отримати від авторів за електронною адресою  
yurkiv@yahoo.com. ККДУ готовий  до співпраці з 
метою створення щоденної  української школи гідної 
нашої громади в США.  Чекаємо на Ваші думки — 
це наступний крок до української школи.  Шановні 
освітяни, потребуємо Вашого досвіду в конкретному 
втіленні ідеї освіти українською мовою.  До роботи, 
друзі!

Прислів’я та приказки про мову

Хто мови своєї цурається, 
хай сам себе стидається.

Птицю пізнати по пір’ю, а людину по мові.

Рідна мова — не полова: її за вітром не розвієш.

Більше діла — менше слів.

Будь господарем своєму слову.

Мовивши слово, треба бути йому паном

Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.

Від красних слів язик не відсохне.

Від солодких слів кислиці не посолодшають.

Від меча рана загоїться, 
а від лихого слова — ніколи.

Від теплого слова і лід розмерзається.

Вода все сполоще, тільки злого слова ніколи.

Впік мене тим словом, не треба й вогню.

Гостре словечко коле сердечко.

Де мало слів, там більше правди.

Діла говорять голосніше, як слова.

Де слова з ділом розходяться,
там непорядки водяться.

Добре слово краще, ніж готові гроші.

Добрим словом мур проб’єш, 
а лихим і в двері не ввійдеш.

За грубе слово не сердься, а на ласкаве  
не здавайся.

З пісні слова не викидають і свого не вставляють.

І від солодких слів буває гірко.

Кого не б’є слово, тому й палиця не поможе.

Коня керують уздами, а чоловіка — словами.

Красне слово — золотий ключ.

Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова — 
ворогів.

Краще переконувати словами, як кулаками.
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Про поезію бага-
тьох, зокрема й Василя 
Борового, молоді читачі 
майже не знають. Не зна-
ють, бо ж сталінсько-
беріївські жорна, разом з 
кагановщиною зро били 
немало, аби національ-
ний дух України спопе-
лити, зітерти, поганьби-
ти... А носіїв ідей — за 

ґрати, за дроти! Пекельна машина працювала 
на винищення людства. Згадаймо маячню про 
«всемирную революцию». Чер воний сатана 
узурпував владу, поставив нації гострим ко-
ліном на камінь безвісті, конання...

Ротата прірва ковтала по світах волелюб-
них по етів. Хто не знає імени закатованого 
геніяльного Федеріко Ґарсіа Лорка? Хто не 
чув про долі Василя Мисика, Івана Виргана, 
Василя Бондаря, Василя Стуса, Ігоря Калин-
ця, Івана Світличного, Тараса Мельничука, 
Ми колу Данька, Михайла Осадчого, Степана 
Сапеляка? Хто й уцілів, пройшовши круги 
концтабірного пекла, потрапляв до смер-
чу нових гонінь і знущань. Імперія робила 
своє... Відкаторжанив за вірші десять літ 
Ва силь Боровий — на руднях Нориллагу, де 
переважали українці, а під час відомої «від-
лиги» видав збірки поезій, але недрімаюче 
око через запопадливих сексотів зага няло 
поета на новий круг... Маланчуківці погроми-
ли харківський журнал «Прапор», Борового 
увільнили з посади редактора відділу поезії 
і висипали добрячий лантух бруду, називаю-
чи «українським фашистом» па тріота укра-
їнської ідеї. Часи брежнєвського «застою» 
— це часи руйнації української культури, 
зросійщення, що, на лихо, триває й досі. 
Давно назріла потреба від крити на Сході 
України, зокрема в духовному центрі Сло-
божанщини — Харкові, НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЛІТЕ РАТУРНИЙ ІНСТИТУТ. Не може так 

бути, щоб українська Держава не мала свого 
вищого літератур ного (як і кіно) закладу! Час 
вимагає високої освіти. Традиції Сковороди, 
Квітки, Багалія повинні жити на цій землі, де 
ще не остигли їх сліди!...

Іван Михайлович Дзюба щиросердно 
підтримав цю думку в листі до автора цих 
рядків. Нелегко втілити золоту ідею, але 
треба працювати. а не руйнувати. Вибачай, 
шановний читачу, що рояться мислі глибше 
й далі — за горизонти поезії. Та кожна мить 
— непов торна. А Харків — віддавна столиця 
наукових від крить, літераіурних звершень. 
Багатющий чорнозем Слобожанщини аж 
голубий в душах. Подбаймо за на род — не-
вмирущий, козацький, і такий нині — розпо-
рошений! Його трагічна доля починається з 
руйнації Січі, що москалі безжально засто-
совують і в Чечні. Вузьколобість політиків, 
імперська зажерливість — не анахронізм... 
Можливо — Це не час для поезії. Для вро-
дженої лагідности, вивершености зрілої 
думки і людської прямоти, яка притаманна 
віршам Василя Бо рового. Він живий свідок і 
1933, і 1937, і 1941 років. Хлопчаком, бачив 
на околицях Харкова опухлих го лодних се-
лян; школярем — бачив як сновигали по ву-
лицях «чорні ворони» НКВД, а пізніше напи-
сав про це вірш... Далі — відомо. Терор трид-
цятих, сорокових, п’ятидесятих, шістдесятих, 
сімдесятих. Здавалось — не буде кінця ро-
татій прірві, що поглинала мільйони україн-
ців... Останній політв’язень Богдан Климчак 
був звільнений із тюрми лише декілька років 
тому. Жи вих добивали, мертвим розтрощува-
ли черепи... Май бутнім історикам іще треба 
чимало потрудитись, аби дістатись істини, 
а справжнім літературознавцям — написати 
історію української «літературної Січі», яку 
не розгромив і тоталітарний режим!... В ряду 
подви жників нації буде названо й поета Ва-
силя Борового, нині удостоєного премії імени 
Василя Мисика — на шого краянина, апосто-
ла совісти, чести, поета-клясика... Це велика 
честь! Знайомив мене з Боровим Василь Бон-
дар. (Василі — страдники землі української!) 
Він високо цінив поезію свого колеги. Втім, 
про В. Боро вого схвально писали і Новичен-
ко, і Муратов, Ільницький і Стус. Ім’я відоме. 
Менше знають про його зако ханість у поезію, 
його зустрічі з геніяльним Свідзінським... 
Василя Борового п’ятьнадцять років тому 
поновили в членстві Спілки письменників, 
«Український письмен ник» видав збірку його 

Микола Козак, Харків

НЕСКОРЕНІСТЬ 
ПОЕТА І ПОЕЗІЇ
(Невеселий роздум 
 про подвижників нації)

Василь Боровий
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поезій «Полинова снага». Жит тєлюб і праце-
люб. Тонкий лірик і перекладач, а най перше 
— неупокорений українець, що так не до 
шмиги людоловам. Нині йому 86 років — як 
86 борозен, за сіяних урожайним житом — на 
врожай, на добро. Шахтар у метанових шах-
тах Каєркана на Крайній Пів ночі з тавром 
підневільця-зека, робітник на Харків ських 
заводах, нарешті — поштар, бо й двірником 
до найближчого дитсадка не беруть за вка-
зівкою недрем ного КГБ,— і водночас тер-
пеливий і працьовитий, оптиміст за вдачею, 
бо обрав як життєве кредо слова Богдана 
Хмельницького: «Буде — що буде, а буде те, 
що Бог дасть». Це — поет Василь Боровий, 
нескорений мандрівник у незнане, у чарівний 
світ Поезії, у ній бо, як сказано — заповітні 
формули національного само збереження. І 
нескореність подвижників нашої нації.

1. 
Вивели з хати... Ой, не вернусь!
В ніч відступає селянська околиця...
За Україну — синів твоїх Русь, —
Матінка стала в куточку і молиться.
Сон над шляхами висне замком.
Шум-очерет щось про мене питається...
Мовби хустиною — білим димком
Батьківська хата зі мною прощається. 

2. 
Конвою крик, виття вівчарок,
Услід колоні — темний пил...
І гасить ген, мов недогарок,
Твій день
холодний небосхил.
Хіба ж уперше — злі ординці,
Гаркавий крик, цупкий нагай?
І ти — із віком наодинці —
Не відставай,
давай, давай!
І тільки в серці мимоволі
Десь потай приказка стара
Про козака, що не без долі,
І долю,
що не без добра.

Доля

Василь Боровий

Змовкає  контра6ас  джмеля, 
Як  повінь наростає  тиша.   
І  звільна  остига  земля,   
І  у  перелісках  світліша.   
На  вересневий  камертон   
Настроюються  скрипки  вітру.   
А  день  вбира  в  яскравий  тон   
Примглілу  степову  палітру.   
А  день  на  рунь  озимини   
Веде  останню  хмарку  літа...   
І  дивним  наспівом  струни   
Душа  і  збуджена,  й  зігріта.   
І  вже  я  відчуваю  світ   
Усім  єством — в  найменшім  тоні   
Тонкий  і  чистий  сонця  слід,   
І  міць  живуща  в  кожнім  гроні. 
О  світе  мудрий!  Що  ж  бо  ти?   
Не  галасливість  голих  гасел —   
Полинна  свіжість  гіркоти   
І  павутинки  з-понад  прясел; 
Бентежна  усмішка  з-під  вій,   
Коли  дівча  іде  з  роботи,   
І  рунь  до  сонця: — Обігрій! —   
Коли  зима  стоїть  навпроти.

Імперіал  з  дворів  монетних  Риму,   
Карбований  не  знати  як  давно.   
Конкістадор  завіз  тебе  до  Криму,   
Коли  приплив  по  золоте  руно. 
 
А  може,  завезли  тебе  в  Тавриду   
Із  Генуї  звойовники  й  купці.   
І  не  згубилась  ти  в  піску  без  сліду,   
Не  довго  бувши  в  скіфа  у  руці. 
 
Я  бачу  ринок...  Наче  із  туману,   
Твій  злотний  дзвін  на  ханські  терези,   
Як  виторг  за  вкраїнку  Роксолану —  
Впав  тягарем  пекучої  сльози... 
 
І  ось  тепер  в  старого  нумізмата   
Лягла  собі  спочить  ти  горілиць,   
Зелена  од  вологи  і  щербата —
Яких  єдиний  свідок  таємниць!.. 
 
Збігає  час,  як  хмара  швидкоплинна.   
Я  чув  малим  казки  про  анталіз.   
А  в  цій — людська  тривога  нерозмінна,   
Нетлінна  пам’ять  каторги  і  сліз.

Змовкає контрабас джмеля...

Монета

Поезії
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Ви  бачили  мою  маму?  Он  в  одежині  подертій
Сіла  на  камінь,  чекає,  хто  б  їй  картоплю  доніс...
Сіла  перепочити — перед  ворітнями  смерті,
Перебира  пережите  очима,  повними  сліз.

Коли  вибирали  долю — усі  святі  були  проти
Лихої  для  неї  долі,  а  біс,  певне,  вигукнув „за“...
Крутиться  світ  шалений:  війни,  перевороти,
Тільки  печаль  незмінна,  як  удовина  сльоза.

Пасла  в  людей  корови.  Паморозь — ноги  ж  босі.
А  підросла — у  пана  зрізала  соняшники...
Та  до  престолу  Бога  й  сирітські  доходять  сльози:
Солдат  з  революцій  вернувся — 
у  дівчини  просить  руки.

Час  на  життя  й  на  жито — в  полі  на  власне  жито.
Та  не  даремно  тричі  тужно  гукав  їй  сич...
Цвіт  не  зів’яв  з  весілля,  як  хлібороба  вбито,
Мужа  її  убито.  Ким? — не  розкаже  ніч...

Наче  нитви  в  прядильні — хто  обірвав  надії?
Йваночку,  мій  Іване,  не  довго  ж  топтав  ти  ряст...
Рогатий  позаздрив  на  долю?
Проспали  ту  ніч  святії?

„Йдуть  сльози  вдови  до  неба“, —
сказав  це  Екклезіаст.
Ви  бачили  мою  маму?  Зморшки  геть  поорали
Її  обличчя  ласкаве,  і  ніч  стоїть  на  сліду.

Сам  Бог,  напевне,  позаздрив:
прийшли  і  сина  забрали,
Бо  треба  ж  комусь  кайлувати
на  Півночі  нашій  руду.

Ви  бачили  мою  маму?  Он  в  одежині  подертій
Сіла,  дивиться  довго — у  потойбічну  пітьму...
А  біля  неї  Ангел,  зажурено  Ангел  смерті
Стоїть,  а  сльоза  йому  котиться — і  сам  не  знає,  чому.

Ви бачили мою маму?

  ***
Мала жаринка звіробою,
Ой, як же тепло із тобою
На цій беззахисній землі,
Де із яруг вповзає морок,
Де сотню перемнож на сорок —
І то не всі мої жалі.
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Тарас Кононенко, Народно-звичаєві обрії філософії 
Г. С. Сковороди. Вступ до методології 
українознавства. Київ, 2008. Науково-дослідний 
інститут українознавства. 174 ст. 

Григорій Сковорода 
(1722-1794) — славний український 
філософ, який жив та творив підчас 
Гетьманщини. Як людина часу 
барокка він пояснював Святе Письмо 
по-своєму, що впливало негативно 
на його відносини з православним 
духовенством. 

Він створив свій власний світ «Утопію», 
де люди були прив’язані до мудрості, любові та 
змагають до совершенства. Сковорода вірив, що 
політичні системи можуть бути зреформовані, але 
треба вживати християнські чесноти та класти 
добро людей понад власне. 

Він подорожував багато по Європі, навчався 
у філософа Християна Вольфа (1679-1754) 
в Гальському Університеті та цікавився його 
доктриною пієтизму про Бога, людину та її душу. 
Це й той симфонізм — також і твори «Наркіс» та 
«Асхань» написано з тої позиції. Ці речі є широко 
описані в наукових творах Дмитра Чижевського — 
найважливіший «Сковорода-філософ», 1976. 

Перед нами збірник 13 статтей молодого 
науковця Тараса Петровича Кононенка. Хоч 
книжка має бути про Сковороду, перших шість 
статтей (93 ст.) майже не мають нічого спільного зі 
Сковородою. Всі статті раніше були видруковані  
в журналі «Українознавство» за 2003-06 та 
в «Збірниках Науково-дослідного інституту 
українознавства». 

 Перейдемо до статтей про Сковороду. Цікаві 
інформації є про творчість Павла Тичини, яка 
залишилася ненадрукованою. Це 60 папок та  
2.5 тисячі сторінок статей про Сковороду.

Там такі статті, як «Сковорода і Гомер», 
«Сковорода і Платон», «Сковорода і Кант» тощо. 
Також сказано яких авторів Сковорода міг читати 
коли ходив до Києво-Могилянської Академії 
(ст.102-113). Цікава стаття про погляди російського 
філософа В.Соловйова на «цілісну людину» 
Сковороди (ст. 160-173). 

На нашу думку треба було б згадати твори 
Чижевського та інших західних науковців, які 
писали про Сковороду. Також у книжці бракує 
дискусії про важливість барокової філософії та її 
впливу на філосфію Сковороди. Тільки назвати 
Локка, Гобса, Лейбніца, Канта ще нозначає, що 
читач знає про що справа. 

Було б краще, якби цю книжку було названо 
«Збірник праць Тараса Кононенка».

Афоризми 
Г. С. Сковороди

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той 
ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався 
бездіяльним. 

Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись — 
значить, не жити, а бути мертвим, адже турбота — рух 
душі, а життя — се рух. 
 
Що може бути солодше за те, коли любить і прагне до 
тебе добра душа? 
 
Надмір породжує пересит, пересит — нудьгу, нудьга ж 
— душевну тугу, а хто хворіє на се, того не назвеш здо-
ровим. 
 
Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я 
сам перший люблю. 
 
Хіба розумно чинить той, хто, починаючи довгий шлях, в 
ході не дотримує міри. 

Як купці вживають застережних заходів, аби у вигля-
ді добрих товарів не придбати поганих і зіпсутих, так і 
нам слід якнайретельніше пильнувати, щоб, обираючи 
друзів, цю найліпшу окрасу життя, більше того — неоці-
ненний скарб, через недбальство не натрапити на щось 
підроблене. 
 
Не все те отрута, що неприємне на смак. 
 
Добрий розум, робить легким будь-який спосіб життя. 

Бери вершину і матимеш середину. 
 
З усіх утрат втрата часу найтяжча. 
 
Коли ти не озброїшся проти нудьги, то стережись, аби 
ця тварюка не спихнула тебе не з мосту, як то кажуть, а з 
чесноти в моральне зло. 

То навіть добре, що Діоген був приречений на заслання: 
там він узявся до філософії.

Аналітичний етюд
Юрій Гаєцький
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Так само як боязкі люди, захворівши під час плавання на 
морську хворобу, гадають, що вони почуватимуть себе 
краще, коли з великого судна пересядуть до невелич-
кого човна, а відти знову переберуться у тривесельник, 
але нічого сим не досягають, бо разом з собою пере-
носять жовч і страх, — так і життєві зміни не усувають з 
душі того, що завдає прикрості і непокоїть. 
 
Безумцеві властиво жалкувати за втраченим і не радіти з 
того, що лишилось. 

Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши ра-
зом з ним і двох-трьох ворогів. 
 
Більше думай і тоді вирішуй. 
 
Скільки зла таїться всередині за гарною подобою: гадю-
ка ховається в траві. 
 
Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати 
— це наполовину завершити. 
 
О, коли б змога писати так само багато, як і мислити! 
 
Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо: ми прагне-
мо до того, чого немає, і нехтуємо тим, що є, так ніби ми-
нуле зможе вернутись назад, або напевно мусить здій-
снитися сподіване. 
 
У тих, хто душею низький, найкраще з написаного і ска-
заного стає найгіршим. 
 
Уподібнюйся пальмі: чим міцніше її стискає скеля, тим 
швидше і прекрасніше здіймається вона догори. 
 
О, коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі і 
боязкі, як це часто ми буваємо боязкі і хибно соромливі 
у порядних вчинках! 
 
Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру. 
 
Розум завжди любить до чогось братися, і коли він не ма-
тиме доброго, тоді звертатиметься до поганого. 
 
Одне мені тільки близьке, вигукну я: о школо, о книги! 
 
З видимого пізнавай невидиме. 
 
Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя. Але 
щасливіший той, хто вміє ним користуватись.. 
 
Не досить, щоб сяяло світло денного сонця, коли світло 
голови твоєї затьмарене. 
 
Звірившись на море, ти перестаєш належати сам собі. 
 
Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або зноси-
ти, коли вони несерйозні. 

 Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, 
але немає нічого отруйнішого від удаваного друга. 
 
Мудрець мусить і з гною вибирати золото. 
 
Коли велика справа — панувати над тілами, то ще біль-
ша — керувати душами. 
 
Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай 
справжніх благ. Копай всередині себе криницю для тої 
води, яка зросить і твою оселю, і сусідську. 
 
Для шляхетної людини ніщо не є таке важке, як пишний 
бенкет, особливо коли перші місця на ньому займають 
пустомудрі. 
 
Хіба не любов усе єднає, будує, творить, подібно до того, 
як ворожість руйнує? 
 
Природа прекрасного така, що чим більше на шляху до 
нього трапляється перешкод, тим більше воно вабить, 
на зразок того найшляхетнішого і найтвердішого металу, 
який чим більше треться, тим прекрасніше виблискує. 
 
Неправда гнобить і протидіє, але тим дужче бажання бо-
ротися з нею. 
 
Чи знаєш ти, яких ліків вживають ужалені скорпіоном? 
Тим же скорпіоном натирають рану. 
 
Сліпі очі, коли затулені зіниці. 
 
Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. 
 
Все минає, але любов після всього зостається. 

Кому душа болить, тому весь світ плаче. 
 
Тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений. 
 
Ти робиш найкращу і для тебе рятівну справу, коли твер-
до ступаєш по шляху доброго глузду. 
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УКРАЇНА
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГІМНАЗІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН №323
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

02140, м. Київ, вул. Мишуги, 5; тел. 565-99-90

Голові Управи Шкільної Ради при УККА 
академіку УВАН в США професору  
Є. В. Федоренку

Вельмишановний Євгене Васильовичу! 

Адміністрація гімназії міжнародних відносин № 323 з поглибленим вивченням англійської 
мови, педагогічний та учнівський колективи нашої освітньої установи з великим задоволенням 
прийняли Ваш дорогоцінний дар — документальний роман-дилогію великого українця Василя 
Барки «Жовтий князь», книжки, що вийшла завдяки Вашій ініціативі у знаному харківському 
видавництві «Майдан» наприкінці 2008 року. Лише перше ознайомлення з цією книжкою, 
зокрема, з багатоплановою передмовою Асі Гумецької, зі зверненням-листом Василя Барки 
«До радянських письменників на Україні» — збагатило нас духовно; ці матеріали розкривають 
перед нинішніми читачами України безліч таємниць того жахливого геноциду нашої нації в 
1932-1933 роках. Але коли читаєш страхітливі сторінки першого і другого томів «Жовтого 
Князя», цих сторінок геноциду однієї з найбільших слов’янських націй саме того періоду, коли 
СРСР у корабельних трюмах відправляв тоннами українську пшеницю західноєвропейським 
партнерам, тоді особливо усвідомлюєш, якою «високогуманною» була більшовицька влада в 
СРСР, відправляючи на той світ мільйони українців. Не можна без хвилювання перечитувати і 
«Автобіографію» Василя Барки, де письменник докладно розповідає про те, як він потрапив у 
полон та про незадовільну підготовку радянських армійців до бойових дій з добре підготовленими 
до боїв «фашистами».

У 2008-2009 навчальному році в гімназії був проведений ряд заходів, присвячений пам'яті 
жертв голодомору 1932-33 рр. в Україні.

З 17.11.2008р. в приміщенні бібліотеки працювала виставка художньої літератури 
«Пам’ятаємо минуле заради майбутнього». Учні мали змогу познайомитися з творами  
С. Вакулишина «Голодова катастрофа в Києві», Левка Лук’яненка «Маршал Жуков і українці у 
другій світовій війні», С. Старова «Страти голодом» та інші.

18.11.2008р. педагог-організатор Радченко В.М. та представники учнівського самоврядування 
були присутні на відкритті виставки «Україна через Голодомор до вершини світової цивілізації», 
яка проходила в Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. Мазепи, 13).

Учні 8-11 класів мали можливість ознайомитися з постійно діючою експозицією «Забуттю не 
підлягає», експонати якої в комп’ютерному варіанті були подаровані гімназії Київською міською 
організацією імені В.Стуса.
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З метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 19.11.2008р. класними керівниками 1-11-х 
класів був проведений єдиний «Всеукраїнський урок пам'яті».

19.11.2008р. о 12 годині для учнів 5-9х класів були створені умови для перегляду прямої 
трансляції уроку «Пам’яті» за участю Президента України В. А. Ющенка.

Кафедрою історії та учнівським самоврядуванням для учнів 10-х класів був проведений 
круглий стіл «Голодомор 1932-1933 років»: уроки трагедії». Протягом року учні та вчителі 
збирали спогади очевидців, згадки рідних та близьких про події того часу. Зібрана інформація була 
використана на уроках пам’яті, під час проведення круглого столу та заповненні сторінок «Книги 
Пам’яті».

22.11.2008р. працівники гімназії брали участь у Всеукраїнських заходах, присвячених 
вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

На знак вшанування пам'яті невинних жертв Голодомору 1932-1933 рр. 22.11.2008 р. з 16 
години всі працівники гімназії, учні та їх батьки приймали участь у всеукраїнській акції «Засвіти 
свічку».

Учнівським самоврядуванням та учнями 7-х класів було організовано виставку-конкурс 
плакатів, газет з тематики «Україна пам’ятає».

Учні беруть активну участь в науково-пошуковій роботі «Україна пам’ятає». Ведеться 
заповнення «скорботних сторінок Книги скорботи», проводяться круглі столи, учнівські науково-
практичні конференції, вечори пам’яті. У березні була проведена конференція «Голодомор 1932-
1933 років: уроки трагедії», у квітні — круглий стіл «Причини голодомору», у травні — вечори 
пам'яті.

Висловлюючи Вам особисто і Управі Шкільної Ради щиру подяку за цей гуманітарний дар, 
водночас повідомляємо Вам, що педагогічний і учнівський колективи нашої гімназії до кінця 
2009-2010 навчального року планують провести читацьку конференцію за дилогією Василя Барки 
«Жовтий Князь» та водночас конкурс учнівських творів на тему: «Страшні картини голодомору у 
романі «Жовтий Князь» Василя Барки».

Ці та інші заходи, які ми плануємо здійснити у нашому закладі після ознайомлення школярів-
гімназистів та батьків нашого навчального закладу з романом-дилогією Василя Барки, стануть 
важливою ланкою у втіленні в життя ідей нашого Президента Віктора Ющенка.

Сподіваємось на плідне подальше співробітництво.

З повагою, Директор гімназії № 323
А. Г. Жукова

Свято рідної мови у гімназії № 323
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Правлінню Товариства «Друзі Харкова» м. Нью-Йорк, США

Вельмишановні добродії!

Від української громади Харкова прийміть щирі вітаня з новорічними і різдвяними 
святами! Зичимо здоров’я, наснаги, успіхів у громадських і особистих справах!

Водночас хочемо розповісти Вам про ситуацію, яка останнім часом склалася в 
суспільному житті Харкова. Річ у тому, що за умов наростаючої кризи у нашому місті 
напередодні виборчих перегонів розпочалася небачена досі антиукраїнська капманія. 
Цинічна зневага до соціально-культурних потреб україномовних жителів Харкова, 
порушення закріплених конституцією норм функціонування української мови в харківських 
освітніх закладах, офіційних установах, перманентна війна з пам'ятниками української 
державності й репресивні дії до діючих на Харківщині українських громадських організацій 
є на сьогодні реальною картиною суспільного життя краю.

Особливе занепокоєння викликає те, що очолюють агресивну й ворожу до української 
громадськості діяльність, зазвичай, високі посадовці Харківської міської ради на чолі 
з міським головою Михайлом Добкіним. Грубо порушуючи законодавство України і 
застосовуючи кримінальні засоби, ці чиновники абсолютно безкарно блокують діяльність 
української громади Харкова шляхом послідовного впровадження корупційних схем 
виселення українських громадських організацій із орендованих приміщень. Антиукраїнські 
дії Михайла Добкіна за останні роки призвели до, практично, повного витіснення 
українських організацій з офісів та до «зачищення» від «українських елементів» територій, 
які вони займали. Так, зокрема, нещодавно великого суспільного резонансу набула 
зініційована міським головою рейдерська атака на культурно-освітній центр Харківського 
міського товариства «Спадщина», який тепер лишається фактично останнім активно діючим 
та незаангажованим політично українським громадським осередком Харкова, що втримує 
орендоване приміщення. Саме цей факт, а також активна громадська позиція організацій, 
які об’єднує ХМТ «Спадщина» у справі обстоювання в Харкові соціально-культурних 
потреб україномовних жителів міста, високий авторитет та вагомі здобутки «Спадщини» 
на ниві реалізації в регіоні українських суспільно-корисних програм й стали причиною 
самоуправних і незаконних дій Михайла Добкіна. Виходячи із власних шовіністичних та 
антидержавних переконань п. Добкін вирішив загальмувати діяльність культурно-освітнього 
центру шляхом виселення організації із законно орендованого приміщення за адресою: 
Харків, вул. Сумська, 44/2 за допомогою вже відпрацьованої схеми подання позову до суду. 
Суспільне обурення викликає й те, що свої агресивні наміри Михайло Добкін виявляє 
відкрито й власними антисоціальними діями провокує місцеві деструктивні елементи у 
Харкові до політично вмотивованих громадських конфліктів.

Проблема незаконного виселення культурно-освітнього центру ХМТ «Спадщина» 
наочно викриває злочинну та дискримінаційну діяльність керівництва Харківської міської 
ради на чолі з Михайлом Добкіним до української громади Харкова, а тому виходить за межі 
суто побутового характеру й стає принциповою справою всіх громадських і політичних сил із 
відстоювання прав українців Сходу України, розбудови в Україні правового суспільства.

У зв’язку із зазначеним просимо Вас, як авторитетну і багатознану в світі установу 
підтримати боротьбу української громади Харкова за свої конституційні права й
допомогти відстояти культурно-освітній центр Харківського міського товариства 
«Спадщина». Докладну інформацію про антиукраїнську кампанію у Харкові можна отримати 
на сайті: www.cym.org.ua 
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26 грудня 2009 р.

тел. культурно-освітнього центру ХМТ «Спадщина»:
(057) 751-17-68; (057) 762-70-47; (057) 762-34-53
ел. скринька культурно-освітнього центру ХМТ «Спадщина»:
cym-ua@ukr.net
поштова адреса культурно-освітнього центру ХМТ «Спадщина»: 
вул. Сумська, 44/2, м. Харків, 61002

З повагою —
Співзасновники Харківського культурно-освітнього центру ХМТ «Спадщина»

Від Правління Харківського 
міського товариства «Спадщина» К. П. Черемський

Від Проводу Харківської крайової орґанізації Спілки Української Молоді О. П. Вишняков

Голова правління Фонду 
національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича А. А. Перерва

Голова Харківської молодіжної патріотичної 
організації «Сокіл» О. В. Волковий

Голова Асоціації захисту історичного середовища І. П. Сокорчук

Директор підприємства
об’єднання громадян «Український простір» Р. П. Черемський

Від Харківського Кобзарського Цеху С. І. Бєлков

Від Харківської
громадської бібліотеки ім. Гната Хоткевича

 

О. В. Салтівська

 

Страйк проти виселення культурно-освітнього центру
Харківського міського товариства „Спадщина”
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Додаток:

Матеріал до справи про виселення Харківського міського товариства «Спадщина»

Харківське міське товариство «Спадщина» є однією з найавторитетніших і 
найвагоміших на Харківщині українських громадських організацій, яка з 1988 року бере 
активну участь у розбудові державності. Об’єднуючи у своїх лавах понад 10 громадських 
організацій-асоційованих членів, які синхронно діють у справі реалізації низки державних 
гуманітарних програм, Харківське міське товариство «Спадщина» вже двадцять другий рік є 
ініціатором та реалізатором багатьох творчих проектів, культурницьких, освітніх заходів, що 
знаходять підтримку серед широкої громадськості, керівництва України й виконують важливу 
роль у становленні громадянського суспільства та міжнаціонального ладу на Харківщині. У 
приміщеннях «Спадщини» вже кілька років функціонують єдині у Харкові недержавні курси 
української мови, школа журналістики, краєзнавчі, катехитичні студії, розвиваючі студії 
для дітей, громадська бібліотека, студії гри на бандурі, які допомагають сотням харків'ян, 
переважно молоді, зреалізовувати себе у суспільно-корисній діяльності. Багато з членів 
«Спадщини» є на сьогодні відомими в Україні й поза її межами діячами культури, які своєю 
самовідданою роботою творять імідж і славу Харкову. Чимало членів ХМТ «Спадщина», як 
от: літератори Олександра Ковальова, Анатолій Перерва, художники Петро Мось, Михайло 
Попов, фольклорист і кобзар Кость Черемський є лауреатами Харківських муніципальних та 
державних нагород.

ХМТ «Спадщина» на законних підставах орендує в Управлінні комунального майна 
та приватизації Харківської міської ради приміщення за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 
44\2. Плата за аренду та комунальні сплати проводяться ХМТ «Спадщина» регулярно і в 
зазначений термін. Проте, починаючи з квітня 2009 року, використовуючи надумані приводи, 
керівництво Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради в 
особі Голови Солошкіна Володимира Миколайовича та його заступника Клемчук Тетяни 
Юріївни розриває договір про аренду з ХМТ «Спадщина» і вимагає самостійного виселення 
товариства із займаних приміщень. Офіційним приводом служить нібито неузгодженість із 
санепідеміологічною станцією та пожежниками. Проте ці обвинувачення є безпідставними, 
адже від згаданих установ за весь період оренди до ХМТ «Спадщина» з 2003 року не було 
жодних претензій (існують офіційні, документально затверджені узгодження з санстанцією та 
протипожежною службою).

Після низки протестних акцій ХМТ «Спадщина», керівництво Управління 
комунального майна та приватизації подає позовну заяву до Господарського суду Харківської 
області на виселення ХМТ «Спадщини». Насьогодні судовий процес триває.
Вказані дії харківська громадськість розцінює як сплановану рейдерську атаку проти 
останньої в Харкові активно діючої української громадської організації, що має власне 
приміщення.

Своє цинічне ставлення до ХМТ «Спадщина» начальник Управління комунального 
майна та приватизації Харківської міської ради Солошкін В. М. офіційно продемонстрував 
шляхом рукоприкладства до членів товариства і представників незалежної преси  
(див.: http://kharkovnews.info/news/n5487).

З протестними заявами щодо незаконного виселення керівництво ХМТ «Спадщина» в 
особі Голови Товариства Дяченка Валерія Петровича зверталась до місцевих органів влади, 
Харківської облдержадміністрації, Президента України, Вищих органів влади, народних 
депутатів України, органів правопорядку.

Докладну інформацію про перебіг протестних заходів дивись на сайті: www.cym.org.ua
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На 2010-й рік припадає 45-ліття журналу «Рідна Школа». В цьому числі подаємо перелік матеріялів, рецен-
зій, згадок та коротких біографій, які були надруковані в перших 25 числах.

Тут є більші статті М. Семчишина, Т. Горохович, Б. Корчмарика, І. Головінського та інших на різні теми — з  літера-
тури, мови, історії, культури. Також бачимо короткі згадки Е. Жарського, Н. Хоманчук, Ю. І. Любінецького, І. Пеленської,  
Б. Лончини, П. Ісаїва про методику викладання, приготовлення викладацьких матеріялів, поведінку вчителів у клясі, 
себто — допоміжні педагогічні засоби.

Всі ці особи брали участь в організації українського шкільництва по школах Америки та Канади. Вони й ство-
рили Шкільну Раду при УККА в 1953-му році.

Голови Шкільної Ради Едвард Жарський, Володимир Калина та Євген Федоренко були також і редакторами 
часопису «Рідна Школа», який почав виходити у форматі журналу в 1978 році. До цього часу він виходив як бюле-
тень. Оцей список і є індексом перших 25 чисел журналу від 1964 року.

Зміст журналу «Рідна Школа»
(1964-1978)

№ 1
1. Шкільна Рада УККА
2. Радзикевич, В. Проф.
 Україна кличе!
3. Успішна педагогічна сесія
4. В чийому інтересі?
5. Семчишин, Мирослав 
 Нові напрямні в навчанні мови
6. Проти невірних насвітлень
7. Сточанський, І.
 Школи українознавства та їх роля
8. Педагогічний Інститут Українознавства
9. Шкільна хроніка
10. Видавництво Шкільної Ради — УККА видало шкільні  
 підручники

№ 2
1.  V З’їзд делеґатів Шкільної Ради
2.  Правильник товариства «Рідна Школа»
3.  Правильник персональних справ
4.  Ствердження сесії для справ української культури ...  
 28 і 29   березня 1964 р. в Торонті
5. Семчишин, Мирослав
 Нові напрямні в навчанні мови II
6. Дольницький, М.
 Навчання культури
7. Е. Ж.
 Виховники
8.  Обіжник Шкільної Ради УККА Ч. 1 — 1964/65
9.  Шкільна хроніка
10. З наших буднів
11.  Шкільні підручники

№ 3
1.  На порозі нового шкільного року
 вк. Обіжник Шкільної Ради Ч. 2 — 1964/65
2.  Правильник батьківських комітетів українознавчих  
 шкіл і курсів Шкільної Ради УККА
3.  Правильник відділів УККА у відношенні до Шкіл  
 Українознавства
4. Березовський, Д.
 Централя опікунів шкіл українознавства
5. Навчання мови 
6. Е. Ж.
 Старі й нові методи 
7. Е. Ж-ий
 Шість виховних хиб 
8.  Забування 
9.  Репетиція з батьками 
10.  Педогогічний Інститут Українознавства — вписи на  
 педагогічний курс 
11. Шкільна хроніка 
12. Нові видання — розрізна азбука та розрізні склади 
13. Поліція виховує 
14. Шкільні підручники

№ 4
1. Грушевський, М.  (1910)
 Старий край до своїх братів та сестер в америці 
2. Жарський, Е.
 Обіжник Шкільної Ради Ч. 3 — 1964/65
3. Козловський, Яків 
 До вп. Членів об’єднання україських педагогів Канади
4. Мацьків, Володимир
 За правильний підхід
5. Змісти навчання і формування
6. Уклад змістів навчання і формування
7. Жарський, Е.
 Організація навчання і формування
8. Горохович, Таня 
 Українознавчі змагання
9.  Шкільна хроніка
10. Брозницький, І. 
 Рідні школи в Австралії 
11. Успішна акція
12. Які іграшки?
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№ 5
1. Мацьків, В.
 За нашу майбутність!
2. Жарський, Е.
 Обіжник Шкільної Ради Ч. 4 — 1964/65
3. Мацьків, В.
 Батьки і діти
4. Е. Ж. 
 Репетиція з батьками
5. Освіта і навчання в Україні
6. Семчишин, М.
 Навчання мови
7. Е. Ж.
 До проблеми навчання
8.  Шкільна хроніка
9. Шк. Р.
 І це мають бути педагоги?
10. Е. Г.
 Імпрези

№ 6
1.  Обіжник Шкільної Ради Ч. 1 — 1965/66
2. Білоус, Іван
 Критики і дійсність
3. Лободоцька, Ірина
 Слово п. І. Лободоцької на Свяченім 
 Школи Українознавства в Дітройті — захід
4. Лотоцька, Олена 
 Дошкільне виховання
5. Сесія для справ українського дошкілля
6. М. С.
 Педагогічний курс в Чікаґо
7. Наради директорів та опікунів шкіл українознавства
8.  Шкільні підручники

№ 7
1. Жарський, Е.
 Обіжник Шкільної Ради Ч. 2 — 1965/66
2. Пеленська, І.
 Дитячий садок
3. Сточанський, І.
 Навчання історії Ураїни
4. Гаєвська, Софія
 Навчання в англомовних клясах 
5. Педагог прогресивізму
6.  Шкільні підручники

№ 8
1.  др. Володимир Калина — Некролог
2. Мацьків, Володимир
 Виховання чи «Едукашен»?
3. Пеленська, І.
 Організуємо дитячі світлички
4. Гаєвська, Софія
 Навчання в англомовних клясах (продовження)
5. Жарський, Е 
 Педагогічні курси — практика кандидатів
6. Тис (Лісова Мавка)
 Педагогічні курси — «Коротко, ясно і просто»

№ 9
1. Жарський, Е.
 Обіжник Шкільної Ради Ч. 3 — 1965/66
2. Ю. Сп.
 Спів у школі українознавства
3. Гаєвська, С.
 Навчання в англомовних клясах (закінчення)
4. Шкільні журнали — молоді
5. Педагогічні курси — до основ виховання

№ 10
1. Жарський, Е.
 Обіжник Шкільної Ради Ч. 4 — 1965/66
2. Мацьків, Володимир
 По тих, що будують майбутність
3. Сточанський, І. 
 Методи навчання української мови в 1-шій клясі
4. Жарський, Е.
 Пелагог «прогресивізму» (закінчення)
5. Шкільні хроніка

№ 11
1. О. С-ий
 До основ виховання
2. Жарський, Е. 
 Обіжник Шкільної Ради Ч. 5 — 1965/66
3. Березовський, Д.
 Обіжник Ценралі Опікунів Ш. У. Ч. 1
4. Мацьків, В.
 Національне виховання у передшкільному віці
5. Брозницький, І.
 Рідне шкільництво в австралії
6. Жарський, Е.
 Виховання та його мета
7. Шкільні хроніка
8. Налукова, Софія
 Листи до редакції

№ 12
1. Жарський, Е
 Обіжник Шкільної Ради Ч. 1-2 — 1966/67
2. Пеленська, І.
 Заняття у світличці
3. Мацьків, Володимир
 Шукаючи нових шляхів
4. Налукова, Софія 
 Навчання української мови в 1-шій клясі
5. Ж. Е
 Розвиток дитини
6. Дреж.
 Дитячі садки
7. Жарський, Е.
 Забави у вихованні
8.  Приготування дитини до школи
9. Дитячі забави
10. Виховні явища і вимоги
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№ 13
1. VII З’їзд делеґатів шкільної ради УККА
2. Жарський, Е
 По-з’їздові рефлекції
3. Ставнича, Михайліна 
 Навчання української мови на нижчому ступені
4. Сидорович, Юрій 
 Навчання української мови  і літератури
5. Назаренко, Т. 
 Як привчити молодь до читання
6. Григорий Сковорода (1722-1794)
7. Гайський, О
 Про вечерниці-забави і поважніші справи
8.  УККА у справі молоді і шкільництва
9. Жарський, Е
 Обіжник Шкільної Ради Ч. 4 — 1966/67

№ 14
1. Пеленська, Ірина
 Організаційні можливості українського
 шкільництва в ЗДА
2. Кучер, Іванна 
 Навчання мови в школах українознавства в 5-й кл.
3.  Спільними силами
4. Телепко, Ярина Г. 
 Підготовна кляса 
5. В. Л. 
 Оцінки при допомозі пунктів
6. Григорий Сковорода (1722-1794)
7. Же
 Огляд пед. літератури — до метод навчання
8.  З листів до редакції
9. Жарський, Е
 Обіжник Шкільної Ради Ч. 1 — 1967-1968

№ 15
1. Світовий Український Педагогічний Конґрес
2. Жарський, Е
 Напрямні української виховної системи
3. Обіжник Шкільної Ради Ч. 1 — 1967-1968

№ 17
1.  Світова виховно-освітна сесія
2.  За Залізною заслоною
3. Пеленська, Ірина 
 Друга зустріч дітей
4. Іван Франко «Захар Беркут» — виїмки (продовження)
5. Кисілевський, К.  
 Вступ до правильного мовлення (продовження)
6. Кошель, Олена
 Нервова дитина
7.  Українське шкільництво в Німеччині
8.  Картинний словник
9. Йоган Ф. Гербарт
10. Розвіймо міти про совєтські школи
11. Нові видання

№ 16
1.  Педагоги на СКВУ
2.  Фізичне виховання і Наші Школи
3. Козій, Д. 
 Виховний ідеал
4. Кисілевський, К.
 Вступ до правильного мовлення
5. Пеленська, Ірина  
 Дитяча світличка
6. Обіжник ч. 3 — 67/68
7.  Українське шкільництво в Австралії
8.  Започатковано серію виїмків з
 українського письменства — доповнення до хрестоматії
 Іван Франко «Захар Беркут» — виїмки

№ 18
1. Білоус, Іван
 СВОС — і що дальше?
2. Міщенко, М.
 Походження і розвиток інтелекту
3. Лотоцький, В. 
 Національне виховання
4. Третя зустріч дітей
5. Четверта зустріч дітей
6.  Іван Франко «Захар Беркут» — виїмки (продовження)
7. Кисілевський, К.
 Вступ до правильного мовлення (продовження)
8. Сточанський, І. 
 Б’ємо на сполох!
9. Гошовський. Б.
 Лист до редакції
10. Українська культура
11. Жарський, Е.
 Обіжник Ч. 4 — 67/68

№ 19
1.  Відчуження та УВС
2. Мацьків, Володимир
 Важлива справа
3. Пеленська, І.
 Дитяча світличка
4. Кисілевський, К.  
 Вступ до правильного мовлення (продовження)
5. Лончина, Б.
 Українська культура (продовження)
6. Мацьків, Володимир
  Одне 50-ліття
7. Д.Б.
 Вчення Й. Гербарта (продовження)
8. Жарський, Е.
 Вивчання
9. Хроніка
10. Некролог
11. В.Л.
 З Листів до Шк. Ради
12. Книжки — журнали — статті
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№ 20
1. Пеленська, І.
 Дитяча світличка (продовження)
2. Жарський, Е. 
 До проблеми навчання
3. Данчук, П. А. 
 Вивчання граматики
4. Скальська, А.
 Навчання Чужих Мов
5. Лончина, Б. 
 Українське мистецтво
6. Шкільна хроніка
7. Витвицький, Богдан
 Школа під обстрілом

№ 21
1. Жарський, Е.
 Пляни і програми
2. Семчишин, Мирослав
 Поєкт змін-скорочень-доповнень «Програм навчання»
3. Е. Ж. 
 До проблеми виховного процесу
4. Лончина, Б. 
 Українська культура (продовження)
5. Мацьків, Володимир
 У 100-ліття «Просвіти»
6. Дреж. 
 З психології вивчання
7.  Речення і словосполучення
8. Мацьків, В.
 Асиміляція та наслідування
9.  Мандрівні дяки
10. Гошовський, Б.
 Українська дитяча література
11. Обіжник Ч. 1 — 1968 — 1969

№ 22
1. Березовський, Д.
 Рідношкільний фонд
2. Кисілевський, К. 
 Вивчання української мови
3. Е. Ж. 
 Розвиток дидактичної думки в Україні
4. Мацьків, Володимир
 Культура українського народу
5. Пеленська, І.
 Дитяча світличка (продовження)
6. Ісаїв, Петро
 Бібліографія і каталоги педагогічних книжок та фільмів  
 в ЗСА й Канаді
7. Жарський, Е.
 Батьки і діти
8. Лончина, Б. 
 Українська культура (продовження)
9. Мацьків, Володимир
 Пекуча проблема
10. В. І.
 Конкурс деклямації
11. Господарство України — корисні копалини 
 Західної України
12.  Помилки
13. Некролог

№ 23
1.  Конференція крайової виховної ради
2. Загарбані ціннощі
3. Ісаїв, Петро
 Вступні завваги — до проєкту змін програми навчання  
 історії України
4. Лончина, Б. 
 Українська культура (продовження)
5. Пеленська, І.
 Дитяча світличка (продовження)
6. Е. Ж
 Учень і вивчання
7.  Шкільна лєктура «Гайдамаки»

№ 24
1.  Конференція крайової виховної ради ІІ
2. Е. Ж
 Учень і вивчання (продовження)
3. Пеленська, І.
 Дитяча світличка (продовження)
4. Лончина, Б. 
 Українська культура (продовження)
5. Ісаїв, П.
 Методична побудова шкільної лекції
6. Мацьків, В.
 Дитячий театр засіб виховання
7. В. М.
 Підготовна кляса
8. Мацьків, Володимир
 До проєкту програм
9. Білоус, Іван
 Нові видання «Дивись і Скажи»
10. Шкільна лєктура «Гайдамаки» (продовження)
11. Поправки і доповнення

№ 25
1. Мачук, Юрій 
 Місцеві виховні ради
2. Семчишин, Мирослав
 Проєкт змін-скорочень-доповнень «програм навчання» ІІ
3.  Пограма навчання Української мови
4. Лончина, Б..
 Український театр
5.  Дві розмови
6. Їсаів, П
 Методична побудова шкільної лекції (закінчення)
7.  Поправки — до проєкту змін програми навчання історії  
  України
8. Жарський, Е.
 Мистецтво навчання
9.  Культура України 
10. Білоус, І.
 До проєкту змін програм
11. Хроніка
12.  Листи до Редакції
13. Книжки — статті — журнали
14. Шкільна лєктура «Гайдамаки» (закінчення)
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Подяка всім,
хто склав пожертви на Коляду 2009 року

Самотулка Д. $50
Боднар В. Н. $50
Перекліта А. $50
Костів О. $50
Луцька О. $50
Гороховський П. $50
Демидович Х. $50
Райко І. $30
Левков І. $30
Чапельський О. $25
Гурський П. $25
Малий М. $25
Коцибала А. $25
Кулинич О. $25
Церква св. Володимира
Гемпстед, Ню Йорк $25
Король В. $20
Дячук У. $20
Михайлюк О. $15

і  на діяльність Шкільної Ради

Олена Цетнар $400
Ольга Михайлюк $200
Неоніла Сохан $25



Лончина, Б. І.. Українська культура.
     Вел. Формат Н.-Й., 2004, 64 стор.....................................................
Янів. В. Нарис української культури,
     для вищих кляс, Н.-Й., 1985, 96 стор........................................... 
Кольоровий атлас з історії України..........................................
Мірчук, І. Українська культура, ч. І, 2004...................................  
Мірчук, І. Українська культура, ч. II, 2008..................................

ГЕОГРАФІЯ

Жарський, Е.. Зошит для вправ з географії:
     Н.-Й., 1988, 32 стор. (великого формату)....................................
Оришкевич, П.. Початкова географія України
     і українських поселень. Н.-Й., 2006...........................................
Оришкевич, П.. Географічні мали України.
     Н.-Й., 1970................................................................................................
Дражньовський, Р Стінна фізична мапа України.
     Велика, кольорова. Н.-Й..................................................................
Мапи України: Русь-Україна, 22” х 27”.............................................
Контурна мапа, 38” х 50”.........................................................................
Карта України (нова з України) 29” х 20”...........................................
Кольоровий атлас з географії України.......................................
Масляк П. Географія України, Н.Й., 2003, 212 ст.......................
Кольоровий атлас для молодших клясів...................................

ШКІЛЬНА ЛЕКТУРА

Багряний, І.. Тигролови. Н.-Й., 1970, 48 стор................................
Вовчок, М.. Інститутка. Н.-Й., 1970, 15 стор...................................
Куліш, П.. Чорна Рада. Н.-Й., 1996, 48 стор....................................
Модрич-Верган, В.. Василь Симоненко. Н.-Й.,
     1985, 32 стор..........................................................................................
Нечуй-Левицький, І.. Микола Джеря. Н.-Й., 2001
     32 стор. (скорочено)...........................................................................
Українка, Л.. Бояриня. Н.-Й., 1999, 48 стор....................................
Франко, І.. Борислав сміється. Н.-Й., 1970, 40 стор..................
Франко, І.. Захар Беркут Н.-Й., 1999, 48 стор...............................
Понеділок, М.. Буржуйка Н.-Й., 2009, 20 стор..............................

МАТЕРІЯЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ 
(конспекти викладів)

Жарський, Е.. Історичні основи виховання.
     Лекція 1 Н.-Й., 1960, 80 стор............................................................
Жарський, Е.. Курс працівників дошкілля.
     Н.-Й., 1967 32 стор................................................................................
Жарський, Е.. Нарис економічної
     географії України. Лекція 1 Н.-Й..................................................
Жарський, Е.. Психологічні основи виховання.
     Лекція 1 Н.-Й., 1961 63 стор..............................................................
Кисілівський, К.. Методика навчання
     української мови й літератури. Н.-Й.......................................

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСІБНИКИ

Шкільні каталоги.......................................................................................
Шкільні денники для вчителів.............................................................
Шкільні денники для учнів....................................................................
Річні свідоцтва (для старших кляс)....................................................
Річні свідоцтва (для молодших кляс)................................................
Річні свідоцтва для 8 кл. (кінцевої).....................................................
Повідомлення про успішність.............................................................
Програма Шкільної Ради, 1981 44 стор............................................
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МОВА Й ЛІТЕРАТУРА

Розрізна азбука і розрізні склади (3 картки)............................
Макогон, В., Денисенко, Т.. Перші кроки,
     Книжка вправ для вивчення абетки і слів, 1985.....................
Козловський Я.. Мій буквар. 1990, 128 стор.................................
(Методичний порадник до нього, для вчителів).........................
Гаєвська, С. Слово рідне. Початковий курс
     для англомовних кляс, Н. Й., 1995, 160 стор.............................
Боднарчук, І.. Читанка І, для 2-ї кл., 2004, 88 стор......................
Боднарчук, І. Читанка II, для 3-ї кл., 2004, 88 стор......................
Боднарчук, І.. Читанка III, для 4-ї кл., 2002, 92 стор....................
Боднарчук, І.. Збірник диктантів. 40 стор.....................................
Безушко, К., Читанка для 2-го р. англ. кл., 98 стор......................
Шкільна Рада: Четверта читанка
     для 5-го року, Н. -Й., 1986, 152 стор..............................................
Пеленський, Е. Ю.. Українська читанка
     для 4-го року, Н. -Й., 1962, 150 стор..............................................
Ватра, читанка для V і VI кляси. Друге поправлене
     й доповнене видання, ОПЛДМ, 2004...........................................
Овчаренко, М.. Золоті ворота,
     читанка для 7-8 року Н.-Й., 2004, 208 стор................................
Романенчук, Б.. Вправи з граматики
     для нижчих кляс, ч. 1, 2003...............................................................
Романенчук, Б.. Вправи з граматики
     для середніх кляс, ч. 2, 1998............................................................
Радзикевич, В. Історія української літератури
     для вищих кляс, Н.-Й., 2003, 160 стор........................................
Кислиця, Д. Граматика української мови, ч. 1
     (фонетика і морфологія), Н.-Й., 2002 р........................................
Кислиця, Д . Граматика української мови,
     ч. 2 (Синтакса), Н.-Й. 1997..................................................................
Кулакова, Н., Федоренко, Є.. Граматика української
     мови. Вправи до Граматики Д. Кислиці, ч. 1
     Н.-Й., 2000, 176 стор..........................................................................
Кисілевський, К.. Хрестоматія з української
     літератури, для вищих кляс, Н.-Й. 1989, 149 стор.................
Федоренко, Є., Маляр, П. Хрестоматія з української
     літератури XX ст., 1997 (Друге перероблене
     і доповнене видання), 400 стор...................................................
Кисілевська-Ткач, Л.. Українська література, нарис
     методики навчання у вищих клясах, 1983, 95 стор................
Федорук, Л.. Липнева моя Україна (поезії), 1993.......................

ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА

Черняк, Н.. Княжа доба, Н.-Й., 2003, 100 стор..............................
Черняк, Н.. Козацька доба, Н.-Й., 2000, 147 стор.....................
Лотоцький, А.. Княжа Слава, опрацьовання
     І. Боднарчука, 1991 80 стор..............................................................
Хойнацька Надія Л.. Історія України від доісторичної
     доби по 1340 2-ге поправлене видання, 20 лекцій
     для 8-ої і 9-ої кляс, 1992.....................................................................
Хойнацька Надія Л.. Історія України від 1340 до
     1992 р. (для учнів 9-ої, 10-ої, 11-ої та 12-ої кляс)....................
К. І.. Історія України — короткий огляд
     для початкових кляс, Н.-Й., 2006, 64 стор..................................
К. І.. Історія України для англомовних кляс,
     Н.-Й., 1997 64 стор................................................................................
Грушевський, М.. Історія України, з додатком
     нового періоду, 1914-1919, Н.-Й., 1990, 588 стор................. 
Крип’якевич, І. Дольницький, М.. Історія України,
     для вищих кляс, Н.-Й., 1989............................................................
Гаєцький Ю.. Новітня історія України, 1945-2001
     Н.-Й. 2002 р...........................................................................................

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ, ВИДАНІ ШКІЛЬНОЮ РАДОЮ
(Ціни подані в американських долярах)


