
3. Директорів шкіл, які матимуть випускників, готових до складання кінцевих іспитів у 
цьому шкільному році, просимо не пізніше 15 березня 2021 р. подати заяву до Управи 
Шкільної Ради, користуючись онлайновою формою за таким посиланням: «Заява на 
складання кінцевих (матуральних) іспитів Шкільної Ради» 
(https://tinyurl.com/14lusuzw). 

4. Управа Шкільної Ради висловлює щиру подяку панові Степану Патриляку за довголітню 
працю у якості вчителя, директора та педагогічного дорадника Шкільної Ради Нашої 
Рідної Української Школи у м. Філадельфії, заступника голови Управи і голови іспитової 
комісії Шкільної Ради.  

5. Управа Шкільної Ради висловлює щиру подяку панові Петру Твардовському за 
довголітню працю у якості директора Школи українознавства Т-ва «Рідна школа» у м. 
Парма, Огайо та педагогічного дорадника Шкільної Ради для шкіл українознавства 
району Великого Клівленду.  
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ОБІЖНИК № 8 

18 лютого 2021 р., м. Нью-Йорк, Н.-Й. 
Каденція 2019-2022 рр. 

 
ДО ЧЛЕНІВ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ШКІЛЬНОЇ РАДИ, 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДОРАДНИКІВ, ДИРЕКТОРІВ, УЧИТЕЛІВ 
ТА ГОЛІВ ОПІКУНЧИХ УСТАНОВ ШКІЛ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

1. Просимо директорів шкіл подати щорічну інформацію про свої 
школи, користуючись онлайн-формою за таким посиланням: 
"Відомості про школу українознавства Шкільної Ради" 
(https://tinyurl.com/1817hzrl).  

2. Нагадуємо, що кінцеві письмові іспити за програмою 
українознавства Шкільної Ради у цьому 2020-2021 шкільному 
році відбудуться 17 квітня (з української мови і української 
літератури) і 24 квітня 2021 року (з географії України, 
української культури та історії України). Формат іспитів з 
огляду на стан перебігу пандемії буде оголошено пізніше. Дати 
і час проведення усних кінцевих іспитів директори шкіл мають 
погодити з педагогічними дорадниками своїх шкіл. 
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6. Управа Шкільної Ради вітає пані Ольгу Шутку в якості нового директора Школи 
українознавства в м. Баффоло, штат Нью-Йорк, і бажає їй плідної й успішної праці на 
цій посаді. 

7. Через непевну епідемомолічну ситуацію в 2020 році більшість американських і 
українських організацій в США скасували або перенесли свої масові заходи, що були 
заплановаі на літо-осінь 2020 року. Управа Шкільної Ради влітку 2020 року також 
ухвалила скасувати Літній семінар на «Союзівці», запланований на літо 2020 року й та 
перенести учительську конференцію і позачергові загальні збори, заплановані на осінь 
2020 року, на 2021 рік. Управа планує визначити нові дати проведення конференції і 
зборів найближчим часом. 

8. 22 листопада 2020 року Управа Шкільної Ради провела перший освітній онлайн-семінар 
«Використання мистецтва і ремесла у дистанційному навчанні учнів молодших класів», 
який відбувся в режимі Zoom-відеоконференції. Господиня семінару, п. Оля Михалюк 
поділилася власним досвідом навчання учнів з використанням різноманітних підходів, 
включно з мистецтвом і ремеслом, для покращення ефективності дистанційного 
навчання молодших школярів. Учасники семінару мали можливість поставити 
запитання чи висловити свої пропозиції щодо тематики семінару. Оля Михайлюк - 
учителька з багатолітнім досвідом успішного навчання молодших школярів у Нашій 
Рідній Школі (м. Філадельфія, штат Пенсильванія), активний учасник щорічних освітніх 
конференцій Шкільної Ради і член управи Шкільної Ради (з 2019 р.). Відеозапис онлайн-
семінару можна переглянути на YouTube-каналі шкільної Ради за таким посиланням - 
https://youtu.be/Rh9zL6BNuxc.  

9. У зв’язку із запровадженням коронавірусного карантину у березні минулого року і 
тимчасовим закриттям публічних шкіл США, більшість наших шкіл минулий шкільний 
рік завершили у режимі дистанційного навчання. Це навчання відбувалося з 
використанням різних платформ, наприклад Zoom, Skype, Google Class, тощо.  Також 
кінцеві матуральні іспити були проведені в дистанційному режимі.  

10. Школи українознавства з початком 2020-2021 навчального року відновили своє 
навчання у різноманітних доступних форматах – очному, гібридному (частково очному, 
частково дистанційному) і повністю дистанційному. Різноманітність форматів зумовлена 
низкою чинників, зокрема й місцевою епідемологічною ситуацією. Також низці шкіл 
було відмовлено в оренді приміщень, які вони винаймали раніше і вони були змушені 
терміново шукати нові приміщення або переходити на дистанційний режим навчання. 
Управа Шкільної Ради рекомендує адміністраціям шкіл жодним чином не переривати 
навчання з урахуванням вимог місцевих органів влади і відділів охорони здоров’я для 
забезпечення безпеки учнів, учителів і батьків, і забезпечувати організацію навчання у 
будь-якому доступному режимі. 

11. Управа Шкільної Ради започаткувала серію онлайн-зустрічей з представниками 
українських громад, які цікавляться українським шкільництвом, у містах компактного 
поселення українців. 4 червня 2020 року ми мали першу онлайн-зустріч з батьками і 
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вчителями Школи українознавства ім. Гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного з м. 
Йонкерс, штат Нью-Йорк, на якій обмінялись враженнями від проведення 
дистанційного навчання під час пандемного карантину. 

12. 25 червня 2020 р. відбулася зустріч з представниками української громади в м. 
Філадельфії, штат Пенсильванія. Під час зустрічі обговорювалися питання, що 
стосуються сучасного стану і перспектив українського шкільництва в США та освітніх 
проєктів Шкільної Ради. Учасники зустрічі також мали можливість отримати відповіді 
на свої запитання стосовно обговорюваних тем від членів Управи Шкільної Ради. 
Наступні зустрічі плануються з представниками українських громад штатів Ілінойс, 
Нью-Йорк, Нью-Джерзі. 

13. Минулого шкільного року Управа отримала дуже незначне число кандидатур на 
отримання звання Учитель року 2020 і Учень року 2020. Управа ухвалила продовжити 
термін подання кандидатур за 2019-2020 шкільний рік до 31 березня 2021 року. Просимо 
директорів шкіл разом зі своїми учителями обговорити і запропонувати кандидатів. 
Також ми просимо школи подати кандидатів на звання Учитель року 2021 і Учень  року 
2021 за результатами 2020-2019 шкільного року до 1 червня 2021 року. Онлайн-форми 
для подання відомостей про кандидатів можна знайти тут – «Заява на участь 
кандидата-учителя від школи українознавства у конкурсі на звання "Учитель 
року" Шкільної Ради» (https://tinyurl.com/4sskxlqd) і «Заява на участь 
кандидата-учня від школи українознавства у конкурсі на звання "Учень 
року" Шкільної Ради» (https://tinyurl.com/4ytkw6rj). 

14. Управа Шкільної Ради оголосила створення Комісії підручників, яка під її наглядом 
займатиметься питаннями оновлення існуючих та створення нових підручників та 
посібників для наших шкіл українознавства. Обов’язки Комісії включатимуть, серед 
інших, організацію, проведення і оцінювання конкурсів для написання підручників для 
шкіл українознавства, а також організацією їхньої апробації в школах. Передбачається, 
що п’ять членів Комісії мають бути фахівцями з п’яти основних матуральних предметів, 
які викладаються в старших класах шкіл українознавства, – української мови, 
української літератури, історії України, української культури та географії України, та 2-3 
члени – фахівцями з дошкільної та початкової українознавчої освіти. Звертаємось до 
директорів і педагогічних колективів шкіл пропонувати кандидатів до комісії з числа 
своїх вчителів. Подання імен кандидатів просимо супроводжувати обгрунтуванням 
їхньої кваліфікації (освіта, досвід, вміння, педагогічні досягнення тощо). Крайній термін 
подання номінацій – 1 травня 2021 року. 

З повагою, 

 

д-р Володимир Боднар 

Голова Управи Шкільної Ради 


