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Комітет був номінований на пленарній сесії 36-го Крайового з’їзду УНО Канади 

(23 жовтня 2010 року). Ініціатива створення Комітету рідного шкільництва 

Дирекції УНО Канади виникла внаслідок успішного відновлення і провадження 

Рідних шкіл УНО в Канаді. Створення комітету затверджено на першому 

засіданні Дирекції УНО Канади 27 жовтня 2010 року. 

 
The Committee was nominated at the plenary session of the 36th Annual 

Convention of UNF Canada (October 23, 2010). The creation of the UNF National 

Ukrainian School Initiatives Committee was a result of the successful revival and 

functioning of UNF Ridni Shkoly across Canada. The committee was approved at 

the first meeting of the Board of Directors of UNF Canada on October 27, 2010. 

 
 

Цілі роботи комітету Committee Goals 
 

 

 
Продовжувати: 

• Допомагати відродити освіту з української мови і культури в Рідних 

школах 

• Відновлювати/започатковувати та допомагати провадити Рідні школи 

• Працювати над розширенням сітки Рідних шкіл, де учні могли б 



отримувати кредити і над можливостями отримання кредитів учнями у 

різних містах через курси українознавства існуючих шкіл в системі УНО 

• Забезпечувати вчителів Рідних шкіл навчальними та позаурочними 

матеріалами 

• Заохочувати учнів до навчання в Рідних школах 

• Розвивати таланти та здібності прикладного мистецтва 

• Залучати учнів Рідних шкіл до участі у заходах УНО та ширшої громади 
 

 

Continue to: 

• Help revive the education of Ukrainian language and culture in Ridni shkoly 

• Help revive/start UNF Ridni Shkoly across Canada 

• Work on creating the network of Rini shkoly where the students can earn 

secondary credits and increase the availability of credit courses/high school 

credits for students of UNF Ridni Shkoly 

• Provide teachers of Ridni shkoly with support materials for use in class and 

outside of class 

• Encourage students to enrol in Ridni Shkoly (Ukrainian heritage language) 

programs 

• Introduce classes in the arts (including choral music) as part of Ukrainian 

cultural programming 

• Involve Ridnas shkoly students into participation of the UNF and wider 

community events 

 

 

Заходи комітету Committee Activities 
 

 

 
• Професійні майстерні та веб-семінари для вчителів 

• Розробка навчальних матеріалів для малокомплектних шкіл та 

багаторівневих класів 

• Представництво комітету на освітніх форумах провінційного, національного 

та міжнародного рівнів і співпраця з освітніми закладами в Канаді та у світі 

• Створення мережі освітніх контактів та співпраця з українськими освітянами 

у діаспорі 

 
• Professional workshops and webinars\seminars for teachers 

• Development of teaching materials for split /multi-level classes 

• Representation of the Committee at the local, national and international 

educational forums and cooperation with educational institutions in Canada 

and in the world 

• Creating educational contacts network and cooperation with Ukrainian 

educators in the diaspora 



 

 
 

 

Освітні програми/Педагогічні майстерні/Методична підтримка 

Educational programs/Pedagogical workshops/Methodological support 

 

 
• Комітет був співорганізатором Всеканадської конференції українських 

освітян «Святкування української спадщини через глобальні зв’язки» 

- Вінніпеґ, травень 2019 р. 

- У співпраці з Національною Українською Освітньою Радою (НУОР) КУК 

 
 Вчителі та адміністратори Рідних шкіл брали участь в онлайн майстер- 

класах по використанню онлайн платформ та презентаціях навчальних 

матеріалів при переході на віртуальний формат навчання через пандемію і 

закриття шклі. 

- Організовані Світовою Координаційною Виховно-Освітньою Радою (СКВОР) СКУ, 

Національною Українською Освітньою Радою (НУОР) КУК, Міжнародним інститутом 

освіти, культури та зв’язків з діяспорою (МІОК) 

– Квітень-червень 2020 р. і вересень-жовтень 2020 р. 

 
 На допомогу вчителям: Уляна Плавущак Підзамецька зібрала вибрані 

українські електронні навчальні ресурси (з гіперпосиланнями) ТОМИ 1 – 8:  

http://bit.ly/3b3Ok8f 

 

 На допомогу вчителям: Олена Андрусяк працює над розробкою Комплексу 

навчально-методичних матеріалів для малокомоплектної школи 

«Орієнтовне календарне планування та збірник навчальних матеріалів» 

 
 Освітницько-інформаційна сторінка для вчителів та батьків в тижневику 

УНО «Новий шлях-Українські вісті» 

- корисні матеріали на допомогу батькам і вчителям, поради психолога 

- новини з рідних шкіл і цікавинки для учнів 

- віночки українських традицій 

Друкується за підтримки Фундації УНО 

 
 Робота над Сторінкою Рідного шкільництва на веб-сайті www.unfcanada.ca 

- Головна сторінка «Вітаємо!» 

- Педагогічні майстерні 

- Новини з рідних шкіл 

- На допомогу вчителю 

- Корисні лінки 

http://bit.ly/3b3Ok8f
http://www.unfcanada.ca/


 

• The Committee was the co-organizer of the National Conference for Ukrainian 

Educators  Комітет був співорганізатором Всеканадської конференції 

українських освітян «Celebrating Ukrainian Heritage through Global 

Connections» 

- Winnipeg, May 2019 

- In cooperation with the UCC National Ukrainian Educational Council 

 
 Teachers and administrators of Ridni shkoly took part in online professional 

development workshops on using online platforms and presentations of 

teaching materials due to school closures and moving onto online format of 

learning due to pandemic. 

- Organized by the UWC International Educational Coordinating Council, the UCC 

National Ukrainian Educational Council, the International Institute of Education, 

Culture and Relationships with Diaspora (МІОК) 

– April -June 2020 and September – October 2020 

 
 Materials for teachers: Ulana Plawuszczak-Pidzamecky compiled selected 

Ukrainian electronic educational resources (with hyperlinks) VOLUMES 1-8:  

http://bit.ly/3b3Ok8f 

 

 Materials for teachers: Olena Andrusyak is working on developing of the 

teaching materials for multilevel classes schools with calendar planning 

accompanied by the ready-to-use materials. 

 
 Educational and informational page for teachers and parents in the “New 

Pathway- Ukrainian News” weekly with: 

- useful materials for parents and teachers 

- News from Ridni Shkoly and interesting facts for students 

- Ukrainian traditions 

Supported by the UNF Foundation 

 
 Working on the Ridna Shkola tab on www.unfcanada.ca 

- Welcome page 

- Workshops for teachers 

- News from Ridni Shkoly 

- Materials for teachers 

- Useful links 
 
 
 

Рідні школи УНО сьогодні UNF Ridni Shkoly today 
 
 

 

http://bit.ly/3b3Ok8f
http://www.unfcanada.ca/


 Рідна ш кола і Курси укра їнозна вства Філ ії У НО Торонто -З а хід існує з 1933 року. 

Рідна школа має свою багаторічну історію діяльності і працює згідно документу 

«Правильник Рідної школи». Для ефективного адміністрування і управління 

школою Управою Філії УНО Торонто-Захід створено Шкільний Комітет, до якого 

сьогодні належать 7 членів Філії УНО Торонто-Захід. Голова ШК – Василь Салючок. 

У школі працює 9 вчителів (на постійній основі) і троє членів адміністрації: 

директор, завуч та секретар школи. Дирекція Рідної школи підпорядковується 

TCDSB. Учні Курсів (учні 9-11 кл.) отримують кредити від TCDSB. 

2020-2021 навчального року маємо 100 учнів, з яких 25 - матуранти, які від 8 

кл. вивчали такі предмети: українська мова, література, історія, культура та усне 

мовлення. 

2009 р. на базі Рідної школи відродила свою роботу Молодь Українського 

Національного Об’єднання – МУНО, Відділ Торонто-Захід. Юні провідники 

намагаються заохотити юнаків та дівчат бути активнішими у ширшому колі 

українсько-канадської громади і брати участь в культурно-мистецьких програмах 

діаспори. 24 квітня відбулася онлайн презентація від лідерів МУНО Т-З для учнів 9- 

11 класів про головні цілі і майбутні завдання перед мунівцями. 

 
Директорка Світлана Гетьман  
www.unfridnashkola.net 
Фейсбук: 
www.facebook.com/Ridna-Shkola-UNF-Toronto-West-662818667149357 
Tел: 647-824-1222 

 

Ridna Shkola and Secondary Level Studies UNF Toronto-West was founded in 1933 

and has been continuously working since then. It functions as per “Ridna Shkola 

Guidelines” document. The UNF Toronto-West School committee has been created to 

support and effectively administer the school activity which includes 7 UNF Toronto- 

West members, Wasyl Saluchok chairing the committee. 

Ridna shkola currently employs 9 permanent teachers and 3 administrators – a 

principal, vice-principal and secretary. The school program is subordinate to the 

TCDSB. Kursy students (Grade 9-11) earn credits through the TCDSB International 

Languages Program. 

100 students attend Ridna shkola in 2020-2021 school year with 25 graduate 

students. Kursy students starting from grade 8 learn the following subjects: Ukrainian 

Language, Literature, History, Culture and Speaking. 

In 2009 the Youth of Ukrainian National Federation Toronto-West branch has 

been revived with involving the Ridna shkola students into the YUNF activities and 

participation in a wider Ukrainian community. On April 24 the online presentation by 

YUNF leaders for grade 9-11 students took place with the highlights of main and future 

goals of the YUNF members. 

 
Principal Svitlana Getman  
www.unfridnashkola.net 
Facebook page: 

http://www.unfridnashkola.net/
http://www.facebook.com/Ridna-Shkola-UNF-Toronto-West-662818667149357
http://www.unfridnashkola.net/


 

www.facebook.com/Ridna-Shkola-UNF-Toronto-West-662818667149357 
Phone: 647-824-1222 

 

 Рід на Ш кол а У НО Ред жа й на радо вітає студентів будь-якої раси, національного та 

етнічного походження; усі права, привілегії, програми є доступними та 

адаптованими до вікових, розумових та психо-фізіологічних можливостей і 

показників дітей. Рідна Школа прививає учням почуття ідентичності та 

приналежності до українського народу. 

Рідна Школа є українською суботньою школою для дітей дошкільного та 

шкільного віку. Вона заснована з метою навчити, виховати та привити любов дітям 

до української мови та літератури, історії та культури України. 

 На вча льно-виховни й проце с відбува ється за на ступни ми на прямка ми :  

- українська мова та література; 

- трудове навчання та художня праця; 

- музичне виховання та народознавство 

- українська мова як іноземна. 

Окрім навчальних занять протягом року Рідна Школа готує ряд виховних заходів. 

 
www.ridna-shkola.com  
ridna.shkola.unfrb@gmail.com 
тел :306-581-8359 

 

Ridna Shkola UNF Regina welcomes children of both Ukrainian and mixed heritage 

and from all denominations. The goal of our program is to instil in students a strong 

sense of their identity as Canadians of Ukrainian descent, and an understanding of 

their responsibility to carry forward the Ukrainian tradition. 

Ridna Shkola UNF Regina is a Ukrainian language Saturday school for children of 

kindergarten to middle school age. 

The main objective of Ridna Shkola is the education of its students in Ukrainian 

language and culture, in order that they may retain their Ukrainian heritage. The 

school achieves this through professional and caring teaching which encourages 

respect for and proficiency in Ukrainian language, literature, history and culture, 

always with the individual student in mind. 

The school innovative program is delivered in several ways, including: 

- Ukrainian language and literature; 

- traditional folk arts and crafts; 

- music lessons and our ethnographic tradition; 

- Ukrainian as a second language. 

In addition to regular classes, throughout the school year Ridna Shkola organizes and 

features a variety of educational activities, where all the students are involved. 

 
www.ridna-shkola.com  
ridna.shkola.unfrb@gmail.com 
Phone:306-581-8359 

http://www.facebook.com/Ridna-Shkola-UNF-Toronto-West-662818667149357
http://www.ridna-shkola.com/
mailto:ridna.shkola.unfrb@gmail.com
http://www.ridna-shkola.com/
mailto:ridna.shkola.unfrb@gmail.com


 

 
 

Виклики в зв’язку з закриттям шкіл і переходом на дистанційне 
навчання через пандемію 

 

Через недостатню кількість/зменшення кількості учнів у програмах з 
української мови під час пандемії та переїзд декількох сімей учнів Рідної школи у 
інші міста Рідна школа в Судбури і заняття для дорослих у Вінзорі і Судбурах 
тимчасово припинилися. 

 

Розглядалися шляхи і можливості для учнів старших класів (курсів 
українознавства) у віддалених районах отримувати кредити через дистанційне 
навчання у базових українських суботніх школах за погодженням з урядом. Працю 
в цьому напрямку потрібно продовжувати, особливо тепер, коли навчання 
відбувається загалом віртуально. 

 

Challenges of pandemic school closures and remote learning 
 

Due to insufficient/decreased number of students enrolled into the language 
programs during the COVID-19 pandemic and relocating of a few Ridna shkola families, 
Ridna Shkola in Sudbury and the programs for adults in Windsor and Sudbury have 
temporarily closed. 

 

Efforts were made to investigate the possibility for kursy students in remote 
areas in Ontario to obtain high school credits through distance learning with 
established Ukrainian Saturday schools as per government approval. This investigation 
process needs to be continued especially now with mostly remote learning format. 

 

 

Деякі напрямки на майбутнє: 

Співпраця з іншими комітетами/навчальними закладами 

Moving forward: 

Relationships with other committees/educational institutions 
 
 

 

 Співпраця із комітетом в справах з молоддю і дитячими програмами УНО 

 Співпраця з МУНО 

 Співпраця з Методичним центром української мови Канадського 
інституту українських студій при Альбертському університеті 

 Співпраця з філіями УНО і БО Канади 

 Співпраця зі Шкільною Радою, КУК і СКУ 

 Співпраця з українськими школами в Європі та методична підтримка 

таких шкіл 

 Collaboration with the Committee of Youth and Children’s Programs of the 
UNF 



 

 
 

Потреби/Виклики/Напрямки на 2021-2024 

Needs/Challenges/Plans for 2021-2024 

 
 Організація майстерень/семінарів/конференцій для вчителів Рідних 

шкіл для забезпечення ефективного навчання українознавчих 

предметів в Рідних школах та допомога філіям/відділам, що мають 

(або планують відкрити) школи щодо освітніх технологій чи 

програмного забезпечення 

 Праця із філіями/відділами з метою розвитку існуючих програм і/або 

започаткування Рідних шкіл при діючих філіях/відділах 

 Залучення учнів Рідних шкіл до діяльності філій УНО/відділів ОУК в 

межах позашкільних заходів та представляти організацію серед 

ширшої української громади 

 Удосконалення бази даних рідного шкільництва УНО для вчителів для 

обміну методичними матеріалами та інформації для батьків 

 Налагодження співпраці між Рідними школами УНО для проведення 

спільних онлайн занять чи/і заходів з метою покращення навчального 

процесу та залучення більшої кількості учнів до програм з 

українознавства 

 Продовження роботи над затвердженням урядом Онтаріо процесу 

отримання кредитів учнями старших класів у віддалених районах 

через дистанційне навчання у базових українських суботніх школах 
 

 Organization and delivery of workshops/seminars/conferences for teachers 

of the UNF Ridni Shkoly, to ensure effective academic instruction of 

Ukrainian studies subjects in Ridni Shkoly and support branches with 

currently functioning Ridni Shkoly (or when planned to revive/start 

programs) with educational technologies or software 
 

 Working closely with the branches to develop existing educational 

programs and/or start new Ridni Shkoly at active branches 

 Collaboration with UNYF 
 Collaboration with Ukrainian Language Education Centre of the Canadian 

Institute of Ukrainian Studies at the University of Alberta 

 Collaboration with UNF and AO Branches 

 Collaboration with the UCSB, UCC NUEC and UWC IECC 



 

 
 

Оксана Левицька 
Комітет Рідного шкільництва Дирекції УНО Канади 

15 травня 2021 р. 

 
Oksana Levytska 

UNF Ukrainian School Initiatives Committee 

May 15, 2021 

 

 Direct involvement of Ridni Shkoly students in the activity of the UNF and 

UWO branches as part of extracurricular activities and represent the 

organization within the greater Ukrainian community 
 

 Developing the database of teaching materials and resources as well as 

providing information for parents 

 

 Cooperation among UNF Ridni Shkoly in order to conduct joint online 

classes and / or activities to improve the learning process and attract more 

students to Ukrainian studies programs 

 Continuation of efforts to gain Ontario government approval of the process 

to obtain high school credits for students in remote areas through distance 

learning with established Ukrainian Saturday schools 


