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Ukrajinský jazyk na Slovensku. Súčasný stav výskumu 

Abstrakt 

 

Ukrajinský jazyk je najmä na východnom Slovensku dosť populárny (porov. napr. vydavateľskú 

činnosť, fungovanie rozhlasu a televízie). Národnostná menšina Rusínov-Ukrajincov používa ukrajin-

ský jazyk síce ako svoj materinský, avšak zároveň žije väčšinovo v slovenskom jazykovom prostredí 

s menšou frekvenciou kontaktov so súčasnou (živou) ukrajinčinou. Problematika ukrajinského jazyka 

na Slovensku je stale aktuálna a v súčasnosti pomerne málo skúmaná. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli 

zaoberať sa danou témou a zistiť súčasný stav používania ukrajinského jazyka na Slovensku. 

Na Slovensku žije veľké množstvo Ukrajincov. Niektorí z nich sa z Ukrajiny presťahovali spolu so 

svojimy rodinami, niektorí sa zosobášili so Slovákmi a na Slovensku sa usadia. Veľa študentov na-

vštevuje na Slovensku vysoké školy a po ukončení štúdia si na Slovensku nájde.  

Náš výskum sa zameriava predovšetkým na to, ako mladá generácia používa ukrajinčinu, t. j. vní-

ma, vie alebo sa chce učiť ukrajinský jazyk. Spracovali sme dotazník, ktorý plánujeme distribuovať 

v školách na východnom Slovensku, najmä v Prešovskom kraji (cca 250 osobám). Dotazník obsahuje 

19 otázok. Je anonymný a písaný v slovenskom jazyku. Naším hlavným cieľom je zistiť názor mlad-

šej generácie o ukrajinskom jazyku (prieskum sa uskutoční na stredných a vysokých školách). Prie-

skum chceme následne rozšíriť aj o ďalšie vekové skupiny. 

 

 

Українська мова в Словаччині 

Тема української мови на Словаччині завжди була і завжди буде актуальною. Тут проживає 

чимала кількість українців. Дехто переселився з України разом зі своєю сімєю, молоді люди 

одружуються і залишаються в Словаччині, чимало студентів іде вчитися в словацькі ВУЗи, а 

потім знаходять там роботу і залишаються. Звісно ж є багато інших прикладів того, як 

українська мова залишається «живою» на території Словацької республіки.  

Особливо популярна українська мова на сході Словаччини, адже ця частина території 

межує з Україною. У Пряшівському краї, наприклад, є чимало сіл і міст, де розмовляють 

діалектом, схожим на українську мову. Особливо ці діалекти схожі на те, як розмовляють у 

Закарпатській облаті. Також у Пряшівському краї є українські редакції, де випускають газети, 

журнали та різні публікації. Це також допомагає людям утримувати і не забувати українську 

мову в Словаччині. Та не тільки редакції у Словаччині підтримують українську мову. Ще є 

радіа, телебачення, письменники і поети, які використовують досліджувану нами мову.  
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За роки існування українскої кодифікованої мови було проведено чимало опитувань і 

зроблено чимало досліджень. Багато факторів мало вплив на розвиток і популярність 

української мови на території Словаччини на протязі багатьох років. Наші дослідження 

зосереджені в основному на те, як молоде покоління сприймає, знає і чи хоче вивчати 

українську мову. Але перед тим, несумнівно треба заглянути в минуле. 

Соціально-політична ситуація на початку п'ятдесятих років 20-го століття в Чехословаччині 

були для освіти української меншини відносно сприятливими, але ситуація ускладнювалася 

різними мовними орієнтаціями населення на північному сході Словаччини. Для більшості 

людей в регіоні переважало русинське (karpatoruské) почуття. У повсякденному спілкуванні 

вони використовували майже виключно місцевий діалект. Це було дійсно широко поширене, 

але всі спроби прийняття його в якості літературної мови закінчилося невдало. Верхівка 

населення зберігала російську орієнтацію, та для офіційного спілкування віддавала перевагу 

російській мові. Третій напрямок, який можна визначити як український, був серед населення 

північно-східної Словаччини найменш поширеним, тому що на відміну від Закарпаття, вони 

майже не мали традиції, а літературною українською мовою мало хто володів на той час. На 

практиці, при написанні книг, підручників, а також у навчальному процесі, використовували 

російську мову, іноді і в "карпатській" версії. Цей статус в українських національних школах, 

який був результатом конкретного етногенезу та історичного розвитку в регіоні треба було 

вирішувати. 

З самого початку в шкільній політиці виникали невизначеності, пов'язані із визначенням 

мови навчання і виховання як і самої назви школи. До єдиного рішення питання про мову так і 

не вдалося дійти, а сама ситуація залишалася невирішеною навіть після лютого 1948 року, 

в результаті чого було багато труднощів, які ускладнювали ситуацію в українській 

національній освіті. Основною проблемою було те, що питанням вирішили зайнятися 

розпорядчі партійні і державні органи, починаючи з Центрального Комітету Комуністичної 

партії Словаччини (ЦК) і комісії Міністерства освіти та закінчуючи районною радою (ІС) КСС 

і Комітетом районного народного (МОБ) в різних районах. Бюро ЦК вирішило, що остаточне 

рішення мовного питання в східній Словаччині, має бути одним із перших завдань Культурної 

Асоціації українських працівників (KZUP) в Чехословацькій Республіці (Чехословаччина). 

Регіональний комітет (KV) KSS в Пряшеві 28 червня 1950 запропонував, щоб з 1 вересня 1950 

в першому класі в українських національних школах мовою навчання була введена українська 

мова. Було також підписана згода про те, що в українських школах у другому і третьому класі 

була введена українська мова як обов'язковий предмет. 

Отже, визнання української мови на території Словаччини, в минулому Чехословаччини, 

пройшло не легким шляхом. Можливо сааме тому ця тема цікава і з кожним рокому набирає 

все більше популярності. Колись були заборони, довгі дебати, небуло спільного та 

одноголосного рішення, але все ж таки вдалося. Українська мова булла запроваджена у 

школах, а люди й надалі продовжували нею спілкуватися. Ситуацію минулих років 

досліджувало, порівнувало багато мовознавців та науковців. Але яка ситуація сьогодні? Що 

відбувається зараз і як молоде покоління реагує на українську мову?! Чи старше покоління 

дотримує старі традиції і чи бажає, аби їх діти та внуки спілкувалися соловїною мовою. Саме 

це ми й збираємося дізнатися.  

Ми розробили анкету для опитування, котре хочемо провести у школах східної Словаччини, 

зокрема у Пряшівському краї. Анкета складається з девятнадцяти запитань. Анкета є 

анонімною і написана на словацькій мові. Нашою головною метою є дізнатися думку молодого 

покоління, щодо української мови, тому перш за все опитування буде проведено в школах, 

гімназіях та університетах. Але це не виключає думки про те, що опитування буде проведено і 

між людми середньої вікової категорії та людей літнього віку.  
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DOTAZNÍK 

*Správnu odpoveď označte krížikom 

 Ukrajinské/ 

ukrajinský 

Slovenské/ 

slovenský 
České/ 

český 

Maďarské/ 

maďarský 

Poľské/ 

poľský 

Iné 

Štátne občianstvo       

Materinský jazyk       

Prvý jazyk       

Druhý jazyk       

Vyučovací jazyk na základnej 

škole 

      

Vyučovací jazyk na strednej 

škole 

      

Jazyk komunikácie s matkou       

Jazyk komunikácie s otcom       

Jazyk komunikácie s rodičmi        

Jazyk komunikácie vašich rodi-

čov s ich rodičmi 

      

Jazyk komunikácie so súroden-

cami (ak sú) 

      

Aký jazyk používate v dennom 

styku 

      

Želaný vyučovací jazyk pre 

budúce deti 

      

Oficiálne uznávate ako rodný 

jazyk 

      

Čítate časopisy/knihy v jazyku       

 

 

Jazykové kompetencie 

 

 Zlé Dobré Veľmi 

dobré 

Nerozprávam/nerozumiem 

Ovládanie ukrajinčiny(rozprávať)     

Ovládanie ukrajinčiny(rozumieť)     

Ovládanie slovenčiny(rozprávať)     

Ovládanie slovenčiny(rozumieť)     

Ovládanie ruštiny(rozprávať)     

Ovládanie ruštiny(rozumieť)     

 

 Menej ako 10 rokov 11 – 30 rokov 31 – 50 rokov Viac ako 50 rokov 

Váš vek     

 

 

Перші п'ятнадцять запитань відносяться до загальних і мають можливість на вибір між 

українським, словацьким, чеським, угорським, польським або інше.  
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Перше питання анкети стосується громадянства. Тобто потрібно відзначити хрестиком 

поле, котре Вам пасує (громадяном якої країни Ви офіційно є). Друге запитання про рідну 

мову. Третє і четверте стосується мови, яку ви вважаєте прешою і другою для Вас. Тобто 

преша мова є та, яку Ви найчастіше використовуєте кожного дня, а теж саме, щодо другої 

мови. Пяте питання стосується мови начання у школі у початковій ланці, а шосте – мови 

начання у основній ланці у школі. Сьоме, восьме і девяте запитання базується на мові 

спікування з батьком, мамою і батьками в загальному. В десятому запитанні мова йде про 

мову, на якій спілкуються або спілкувалися ваші батьки зі своїми. Цим запитанням ми хочемо 

трішечки заглибитися в історію вашої родини, щодо мови спілкування. Одинадцяте – про те, 

яка мова вам більше пасує для спілкування з вашими братом чи сестрою, якщо вони у вас є. 

Наступне запитання стосується мови, яку ви використовуєте у повсякденному житті. 

Тринадцяте запитання стосується вашого майбутнього. З його допомогою, ми бажаємо 

дізнатися, яку мову ви б обрали для своїх дітей, як основну. Чотирнадцяте запитання звучить 

так: яку мову взнаєте за рідну офіційно. Що ж цим ми хочемо сказати?! Те, що рідна мова 

може бути для кожного різна, але коли треба написати в офіційних документах мову яку ви 

вважаєте за рідну, то може виникнути різниця. Наприклад, вдома ви спілкуєтеся на українській 

мові, але в офіційних документах напишете, що словацька мова є для вас перша. Пятнадяцтим 

запитанням ми намагаємося посунути концентрацію із загальних основних питань на ваше 

дозвілля і відпочинок. За допомогою цього запитання ми хочемо дізнатися про те, якій мові ви 

надаєте перевагу при читанні книг або журналів. 

Наступні три запитання зосереджені на знанні мов. На вибір ми залишили три мови. А це 

українська, російська і словацька. Серед можливих варіантів відповідей у вас можливість 

вибрати: погано, добре, дуже добре, не знаю/не розумію. Також кожна мова розділена на два 

рядки. У першому ми хочемо дізнатися наскільки ви добре розмовляєте даною мовою, а у 

другому – як добре ви розумієте цю моу на слух.  

Останнє, дев’ятнадцяте запитання, відносно вашого віку. Ми не бажаємо знати ваш вік 

точно, тому ми відтворили чотири вікові категорії. Серед них вікова категорія менше десяти 

років, від одинадцяти до тридцяти, від тридцяти одного до п’ятдесяти й більше п’ятдесяти. 

Отже, за допомогою цих питань ми намагатимемося зясувати як молоде покоління і не 

тільки, проживаюче на території Словаччини, відноситься до української мови. У нас в плані 

роздати анкети більше 250 людям. Після зібрання даних буде зроблена статистика і шкала 

результатів. Звісно, на за закладі лише цих даних не можна робити висновки. Також у нас в 

плані зібрати записі розмов зі старшими людими, а їх розповіді і спогади ми перенесемо на 

папір і проаналізуємо з погляду мови, літературної «живої» української мови. Це лише перший 

крок на шляху до досягнення мети. Мети, що буде дійсно Сподіваємося, що наша робота буде 

приносом для мовознавців і дослідників української мови, як і для самих людей.  
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