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ИКГАЗІЗАЛІЯ ЗАВМАЙЬЗИГИ ЙКИЛДЛК В КЕКАЇЗЛЬЕИХ ЛКБИМЗІХ МА ЗДДІЙЬЗИХ 

НЕИЙАХ ЗА ЕИКДИЗИЖ: ЙКИБЙДЖИ МА ВИЕЙИЕИ 

Заталія Жартинишин 

 

У смаммі идемься про нтлкоіолтвалля ткраїлськзу стбомліу ма ледійьлзу ркій жа кордолок. 
Увагт жосередеело ла ословлзу пробйекау оргаліжаоії лавпайьлого прооест в озу жакйадау. 
Нагойорело ла помребі жкілз пз оловйелля лавпайьло-кемодзплого жабежпепелля ж оіййю 
підвзселля енекмзвлосмі лавпалля ма комзваоії дімеи до взвпелля ткраїлської ковз. 
Обґртлмовало леобуідлісмь рожробкз ловзу лавпайьлзу камеріайів ж ткраїлської ковз як 
іложеклої (УМІ) ма ткраїлської ковз як дртгої дйя дімеи т співпраоі науівоів в снері УМІ ж Україлз 
ма впзмейів, со лавпаюмь ткраїлської ковз в ркойау жа кордолок.  

Кйюпові сйова: ткраїлська кова як іложекла, взкйадалля ткраїлської ковз, коктлікамзвлзи 
аспекм взвпелля ковз. 

 

The article refers to the functioning of the Ukrainian Saturday and Sunday schools abroad. The focus is 
made on the basic problems of the educational process in these institutions. The author emphasized on 
the need to change or upgrade teaching of the purpose of improving the efficiency of training and 
motivating children to learn Ukrainian. The necessity of developing new training materials from 
Ukrainian as a foreign language (UFL) and Ukrainian as a second language for children in collaboration 
specialists from Ukraine in the sphere of UFL and the teachers who teach Ukrainian  in the schools 
abroad. 

Keywords: Ukrainian as a foreign language, teaching Ukrainian language, communicative aspect of 
language learning. 
 

В сзиу ріжкзф обставзк відсоток україкмів жа кордокой жаведз жбіиьоувався. Події 

остаккіф років жканко впизкуиз ка кіиькість баеаюнзф ейігруватз ж Україкз. Чзсио ейіграктів й 

даиі кевпзкко жростатзйе. Отее, жаведз актуаиькзй буде пзтаккя луккміокуваккя 

україкськзф суботкіф та кедіиькзф окіи жа кордокой. Підтрзйка вее іскуюнзф та створеккя 

ковзф окіи – йоеизвість дия україкськзф сійей ке втратзтз рідку йову в нуеойовкойу 

середовзпі.  

У біиьоості взпадків відкрзття україкськзф суботкіф нз кедіиькзф окіи жа кордокой, 

оргакіжамія кавнаиького промесу в мзф жакиадаф є ікіміатзвою актзвкзф україкськзф гройад, 

якзй доводзться взріоуватз міизй ряд пробией. 

Насайперед постаке пзтаккя «йісмя», де відбуватзйуться жакяття. Якпо в гройадз є 

йоеизвість довготрзваиої орекдз каиеекого прзйіпеккя, то сзиайз тієї е гройадз його 

йоека жробзтз йаксзйаиько койлорткзй дия кавнаккя, відповідко обиадкатз, поб і в дітей, і 

в батьків буио баеаккя проводзтз нас у взфідкі дкі в україкській окоиі. Гірое – якпо своїйз 

кабікетайз «одзк декь ка тзедекь» жі окоиою діизться певка оргакіжамія, тоді про 

спрзятизву дия кавнаккя атйослеру говорзтз скиадко. 

Невідповідкість прзйіпекь, насто їфкє кежрунке рожтаоуваккя певкою йірою впизває ка 

ріоеккя батьків  віддаватз дзтзку в україкську окоиу нз кі. Трапияється, по й прз дуее 

добрій оргакіжамії кавнаиького промесу в україкській окоиі (вкиюнко ж біиьо-йеко жрункою 

иокаиіжамією окоиз) жаиунатз дітей стає дедаиі ваене. Хон буває й кавпакз, по ікожеймі, які 

ке йають еодкого відкооеккя до Україкз, баеають, поб і їфкі дітз кавнаизся в україкській 

окоиі. Такі взпадкз кепоодзкокі, аие сиід жажканзтз, по ікожеймів біиьое мікавзть україкська 
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куиьтура і йоеизвість до кеї доиунзтзся в промесі кавнаккя, кіе виаске взвнеккя україкської 

йовз. 

Замікавиекість україкською йовою (як і жагаиой баеаккя опаковуватз будь-яку ікожейку 

йову) капряйу жаиеезть від якості взкиадаккя, йетодзнкої доміиькості, від йотзвамії унків, а 

такое жканкою йірою  від особз сайого взкиадана. 

Виаске ж взкиаданайз нз внзтеияйз, які йоеуть кавнатз дітей україкської йовз в 

суботкіф (кедіиькзф) окоиаф сзтуамія кепроста. Дуее насто ж дітьйз прамюють июдз беж 

педагогінкої освітз (про кваиілікамію ліиоиога кавіть і ке йдеться), які просто воиодіють 

україкською йовою ка рожйовкойу рівкі. З одкого боку – ме йайее подвзг – прамюватз у 

взфідкі, будунз жайкятзй ка осковкойу йісмі прамі протягой тзекя, готуватз йатеріаиз дия 

жакяття в україкській окоиі. А ж ікоого боку – такого крзтерію, як просто воиодіккя 

україкською йовою дия какдздата ка посаду внзтеия україкської йовз, йаио бз бутз 

кедостаткьо. Та в тзф кепростзф уйоваф, в якзф перебувають україкмі жа кордокой, по-ікоойу 

покз по ке йоее бутз.  

Обсяг роботз ж підготовкз до жакяття україкської йовз в суботкій нз кедіиькій окоиі 

взйагає жканкзф жатрат насу кавіть від досвіднекзф педагогів. В одзк киас (групу) жажвзнай 

потрапияють дітз ріжкзф віковзф категорій і даиеко ке ж одкаковзй рівкей жкаккя україкської 

йовз. Прз мьойу кавнаиькі йатеріаиз йають жадовоиькятз всіф – бутз жрожуйіизйз і мікавзйз 

дия каййоиодозф дітей і в той ее нас – актуаиькзйз і дия старозф унків. Внзтеиеві потрібко 

каперед передбанзтз всі йоеизві трудкопі в оргакіжамії коекого коккреткого жакяття, 

вкиюнко жі сзтуаміяйз, коиз настзкз дітей кейає або коиз ка жакяття прзфодять дітз, які ке 

буиз ка попередкьойу жакятті нз кіиькоф жакяттяф. Зканко ускиадкюють промес кавнаккя 

насові пройіекз йіе жакяттяйз. Ціикой жрожуйіио, по жа тзедекь дітз йоеуть ногось і ке 

жгадатз, особизво, якпо в їфкіф сій’яф ке спіикуються україкською йовою подкя. Череж ме 

кавнаиькзй промес профодзть відкоско повіиько.  

Та кайбіиьоою пробиейою україкськзф суботкіф (кедіиькзф) окіи є кевідповідкість 

кавнаиько-йетодзнкого жабежпенеккя, яке є в окоиаф, реаиькзй потребай дітей, які 

відвідують мі окоиз. Внзтеиі, ке йаюнз ж ного обзратз, (кавнаиькзф рожробок ж УМІ і ж 

україкської йовз як другої дия дітей докедавка вжагаиі ке буио), прамюють жа підрункзкайз, 

жа якзйз кавнаються дітз у окоиаф Україкз. З взкорзстаккяй такзф підрункзків у взкиадаккі 
предйетів україкожкавного мзкиу («Я і Україка» і т. д.) пе йоека погодзтзся. Прз правзиькойу 

підфоді, жа уйовз, по дітз все рожуйіють (ж погияду йовз) – йоека онікуватз баеакого 

режуиьтату. Проте варто жажканзтз, по дия багатьоф україкськзф підрункзків «фарактерка 

взражка ідеоиогінка спряйовакість їфкього жйісту та куиьтурка авторелеректкість текстів – 

своєю жакрзтістю вокз взкиюнають діаиог йіе куиьтурайз» [2, с. 41]. Цього ке йоека ке 

врафовуватз, кавнаюнз йовз і передаюнз жкаккя про Україку дітяй, які в повсякдеккойу езтті 

спіикуються ікоою йовою, езвуть в ікоій країкі. Абсоиютзжуюнз та ідеоиогіжуюнз свою 

куиьтуру, дуфовкі міккості, авторз україкськзф підрункзків робиять їф практзнко кепрздаткзйз 

дия взкорзстаккя пожа йееайз Україкз. 

Що стосується взкиадаккя предйету «Україкська йова» в україкськзф суботкіф 

(кедіиькзф) окоиаф жа кордокой, то взкорзстаккя у кавнаиькойу промесі підрункзків, 

прзйкяткзф дия кавнаккя дітей в Україкі, вжагаиі є кедоміиькзй. Ціикой жрожуйіио, по мі 

підрункзкз ке жорієктовакі ка дітей, дия якзф україкська йова ке є рідкою. Посиуговуваккя 

мзйз йатеріаиайз прзжводзть до того, «по взкиадаккя йовз як ікожейкої ведеться 

ждебіиьоого йетодзнко кеобґруктовако, взкорзстовуються або прзйойз взкиадаккя йовз як 
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рідкої, або взвнеккя йовз як предйета, а отее, ке прздіияється каиеекої увагз рожвзтку 

койукікатзвкзф кавзнок, по, своєю нергою, погіроує якість взкиадаккя і жасвоєккя жкакь» [3, 
с. 51]. 

Сайе ка койукікатзвкойу аспекті взвнеккя йовз сиід кагоиооуватз, лорйуюнз програйз 

ж україкської йовз дия україкськзф окіи жа кордокой. Потрібко докиадатз всіф жусзиь, поб, 

кавнаюнзсь, дітз віднуваиз прогрес, банзиз практзнке жастосуваккя взвнекого в певкзф 

койукікатзвкзф сзтуаміяф, які трапияються в повсякдеккойу езтті, рожуйіиз, по мі жкаккя 

будуть їй потрібкі, капрзкиад, дия каиагодееккя коктактів і спіикуваккя ж родзнайз, які 

проезвають в Україкі і т. д. Сиід нітко рожуйітз, по дия тзф, фто взвнає україкську йову, вйіккя 

правзиько поставзтз в певкій сзтуамії жапзтаккя нз, кавпакз, відповістз співрожйовкзкові 

україкською йовою – вагойе досягкеккя, порівкяко жі ждаткістю йефакінко взокрейиюватз, 

капрзкиад, підйет і прзсудок в україкськзф ренеккяф і текстаф. Отее, йовиеккєва койпетекмія 

– передусій. А по стосується йовкої койпетекмії, то про її лорйуваккя варто говорзтз в 
коктексті підготовкз взкиюнко лафівмів-ліиоиогів [1, с. 20] вее ке в окоиаф, а у взпзф 

кавнаиькзф жакиадаф. 

Суттєву підтрзйку україкськзй окоиай жа кордокой у взріоеккі пробией, по стосуються 

кавнаиько-йетодзнкого жабежпенеккя ж УМІ дия дітей ріжкзф віковзф катерогій, йаиа б 

кадаватз Україка. Попрз те, в Україкі, ка еаиь, пе кейає структурз, яка б, співпрамююнз ж 

лафівмяйз в гаиужі йовз як ікожейкої, жабежпенуваиа каиеекзй рівекь взкиадаккя україкської 

йовз як ікожейкої і в Україкі, і жа кордокой. Одкак, попрз відсуткість спрзятизвзф обставзк, 

ряд пожзтзвкзф жруоекь в мьойу капряйі вее є. Зокрейа, кеподавко жапрамював (в бета-

реезйі) створекзй у Міекародкойу ікстзтуті освітз, куиьтурз та жв’яжків ж діаспорою 

Львівської поиітефкікз (МІОК) освіткій портаи «Крок до Україкз» – ресурс дия дітей, студектів, 

внзтеиів – усіф, фто прзнеткзй до взкиадаккя нз взвнеккя україкської йовз як ікожейкої. Окрій 

мього, МІОК рожпонав співпрамю ж декіиькойа суботкійз україкськзйз окоиайз ж-жа кордоку, 

поб в експерзйектаиькойу промесі рожробкз (МІОК) та апробамії (україкські окоиз ж-жа 

кордоку) кавнаиькзф йатеріаиів ж україкської йовз як ікожейкої та україкської йовз як другої 

дия дітей досягкутз оптзйаиькзф режуиьтатів. І оскіиькз, як покажує досвід, кайкрапзйз 

кавнаиькзйз йатеріаиайз є ті, по ж’явияються в режуиьтаті спіиької роботз рожробкзків і 

міиьової аудзторії, дия якої вокз прамюють, лафівмяй ж україкської йовз як ікожейкої варто 

взкорзстовуватз будь-які йоеизвості дия жаиунеккя україкськзф окіи ж-жа кордоку до 

промесу створеккя якіского кавнаиько-йетодзнкого жабежпенеккя ж УМІ. Бежуйовко, така 

співпрамя повзкка доповкюватзся проведеккяй сейікарів, коклерекмій, ікозф жафодів, 

спряйовакзф ка рожозреккя коиа жамікавиекзф УМІ. 
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