POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2009 • 1 (3)
ISSN 1898-1593

WIKTORIA LICZKEWYCZ
Kamieniec Podolski

Język polski na Ukraińskim Uniwersytecie Państwowym
w Kamieńcu Podolskim
Język polski jako specjalność filologiczna na Ukraińskim Uniwersytecie
Państwowym w Kamieńcu Podolskim wprowadzono w roku akademickim
2003/2004. Studia polonistyczne połączone są z filologią angielską i specjalizacją pedagogiczną, dlatego absolwenci tego kierunku otrzymują dyplom
ze specjalnością: „Nauczyciel języka angielskiego i polskiego oraz literatury
światowej”.
Obecnie na filologii angielsko-polskiej naukę pobiera 125 studentów (po
25 na każdym roku). Język polski jest wykładany jako drugi język obcy.
W ciągu ostatnich lat została otwarta pracownia języka polskiego, zaopatrzona w około 5 tysięcy egzemplarzy literatury, wśród których znajdują się
podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego, literatura piękna,
czasopisma, gazety i in.
Nasi studenci odbywają praktyki językowe w Sanoku — mieście, w którym
znajduje się nasza uczelnia partnerska. Organizowane są również wyjazdy do
Warszawy w ramach projektu dydaktyczno-poznawczego Polska z bliska realizowanego przez prof. Wiktorię Liczkewycz. W trakcie kilkudniowych pobytów w stolicy Polski najlepsi studenci polonistyki uczestniczą w zajęciach
w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” oraz w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
to również okazja do poznania polskiej kultury, historii i rzeczywistości
w sposób bezpośredni poprzez odwiedzanie muzeów, galerii, teatrów czy kin.
Na praktyki językowe przyjeżdżają do nas studenci ukrainistyki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku oraz Państwowej Wyższej
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Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, z którymi nasz uniwersytet ma
podpisane umowy o wpółpracy. Nasi studenci prowadzą wówczas wycieczki
dla gości z Polski, przedstawiając im historię miasta w języku polskim.
W ramach współpracy z polskimi uczelniami organizujemy wspólne konferencje naukowe, „okrągłe stoły” poświęcone słynnym postaciom związanym z historią Kamieńca, takim jak Antoni Józef Rolle.
Z wykładami gościnnymi przyjeżdżają do nas wybitni wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Organizujemy również spotkania z kierownikami
takich organizacji, jak Instytut Spraw Publicznych (Jacek Kucharczyk) i Polskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe (Wojciech Starzyński).
Uczestnicy konferencji o polskich zabytkach w Kamieńcu Podolskim,
wzięli udział w konkursach organizowanych przez Fundację Semper Polonia: Ocalmy od zapomnienia i Polska architektura w pejzażach Podola, w których
zostali nagrodzeni dyplomami.
W przyszłości chcielibyśmy otrzymać licencję na otwarcie samodzielnej
katedry języka polskiego. Na razie jest to niemożliwe z powodu braku odpowiedniej kadry naukowo-dydaktycznej.
Dr Wiktoria Liczkewycz jest pracownikiem Katedry Języków Obcych oraz
kierownikiem Katedry Polonistyki Narodowego Uniwersytetu w Kamieńcu
Podolskim. Jest współautorką kilku podręczników do nauki języka angielskiego. Zainteresowania naukowe: pedagogika, psychologia.

