“Pomoc Polakom na Wschodzie” ‒ один із найбільших фондів, який сприяє
розвитку польської мови та культури поза межами Польщі, а також проводить
досить ефективну політику сприяння полоністичної діяльності серед польських
громад у Східній Європі та польської етнічної спільноти, зокрема в Україні.
Фонд активно допомагає розвитку полоністики в академічному середовищі,
а саме ‒ в університетському.

Названий Фонд разом із Сенатом Республіки Польща здійснюють важливу
опікунчу місію над представниками польської мови та культури на Буковині.
Відрадно, що участь у конкурсі, який щорічно проводить “Pomoc Polakom na
Wschodzie”, можуть брати й представники університетів.
Так, “Центр славістичних студій” (“Centrum Studiów Slawistycznych”) як
структурний

підрозділ

Чернівецького

національного

університету

імені Юрія Федьковича ‒ 28 травня 2019 року виборов право на фінансування
проекту “Підтримка полоністичної діяльності «Центру славістичних студій
SLAVIA»” Nr 35/Kultura/2019 в рамках програми національної програми
Республіки Польща “Kultura i Dziedzictwo Polskie” (“Культура та Польська
культурна

спадщина”).

Висловлюючись

польською

мовою,

“projekt

współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad
Polonią i Polakami za granicą”.
Проект nr35 / Kultura / 2019, по суті, був логічним продовженням
попереднього проекту (Nr 24/Kultura/2018) і цього разу мав на меті виконання двох
завдань, які були передбачені вищеназваним проектом, і які вдалось успішно
реалізувати.
До них відносимо:
1.

Методологічні семінари на базі «Центру славістичних студій» для

дослідників, які займаються вивченням культурної спадщини на території північної

Буковини в межах Чернівецької області (це місто Чернівці та Сторожинецький
район Чернівецької області). Ці, семінари, згідно з угодою, були успішно
реалізовані професором Інституту славістики Польської академії наук пані
Геленою Красовською (Prof. Helena Krasowska). 15 слухачів курсу виконували
різноманітні вправи, проводили дискусії, маючи можливість перевірити на
практиці свої попередні знання щодо методології польових досліджень.

Слухачі семінарів зрозуміли переваги технік вільного інтервʼювання,
візуалізації,

спостереження,

групового

опитування

та

засвоїли

їх.

Пані проф. Гелена Красовська вміло продемонструвала методи навчання польської
мови.
Згадані учасники практично ознайомились із методологією безпосереднього
методу, когнітивного та аудіолінґвального; вони засвоїли техніки та форми
навчання. Не зайвою, а навіть необхідною, стала дидактична допомога: тексти,
візуальні засоби, навчально-методична допомога (найновіші польськомовні
видання підручників, граматик та словників).

Окрім того, слухачі семінарів навчились планувати й виголошувати лекції з
допомогою самостійно виготовлених матеріалів, адаптованих до потреб учнівської
та студентської молоді в Україні.

2.

Важливим етапом у реалізації проекту стало запровадження лекторату

польської мови для магістрів-філологів на 5 курсі та студентів-україністів на
третьому курсі. Участь у названих заняттях сукупно взяло участь близько 95
студентів.

Результатом

такого

навчання

був

розвиток

студентами

власних

лінгвістичних компетенцій, з-поміж яких хочемо виокремити вміння застосовувати
мовні знання з граматики, орфографії, лексики в комунікативній діяльності
(рецептивна, продуктивна, навчальна й професійна діяльність).

Студенти розвинули загальномовні, а також комунікативні компетенції,
завдяки чому можуть послуговуватися розмовною польською мовою з поляками.

Приємно, що 27 серпня 2019 року, у рамках робочого візиту, “Центр
славістичних студій” відвідав Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці,
пан Даміан Цярцінські.
Консул познайомився з багаторічною полоністичною діяльністю Центру, а
також висловив побажання й надалі плідно працювати в напрямку поширення й
популяризації польської мови та культури.

Завдяки фінансовій підтримці Сенату Республіки Польща та фонду “Pomoc
Polakom na Wschodzie” в рамках проекту було закуплено значну кількість
найновішої навчально-методичної та наукової літератури, що було передбачено
також і угодою.

