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Summary 

This article aims at presenting the specifics of the work of an English teacher at the 

Department of Ukrainian Studies of the University of Warsaw. The studies are popular both 

with candidates from Poland as well as from Ukraine and even Belarus. Cultural diversity in 

groups is a huge advantage, allowing students to open up to other nationalities and teaching 

them tolerance. Students benefit from a rich curriculum of training in Ukrainian, Russian and 

English. Nevertheless, there are a few problems. A poor command of the English language of 

students from Ukraine and Belarus is just one of many obstacles that teachers of English face. 

Heterogeneous groups, language interference and the lack of adequate teaching aids 

explaining grammatical structures of the English language in Ukrainian are further 

difficulties that lecturers and students have to deal with. The authors intend to examine the 

abovementioned matters in the light of formative assessment and propose best solutions. 
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1. Wstęp 

 Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego została założona w 1953 roku i jest 

najstarszym ośrodkiem ukrainistycznym w Polsce1. W roku 2012 program nauczania Katedry 

Ukrainistyki wzbogacono o dwa języki: rosyjski i angielski, które wraz z ukraińskim zostały 

                                                 
1I. Mytnik, Warszawska ukrainistyka wczoraj i dziś. Przemówienie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Ukrainistyka – tradycje i współczesność” (Warszawa 6. grudnia 2013) [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia”, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa, 2015, nr 3, s. 44. 
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językami kierunkowymi. Nazwę kierunku zmieniono na ukrainistykę z językiem rosyjskim i 

angielskim. Obecnie na studiach licencjackich studenci uczęszczają między innymi na zajęcia 

z praktycznej nauki języka angielskiego (360 godzin w ciągu 6 semestrów) oraz warsztaty 

tłumaczeniowe (30 godzin w 6. semestrze). Studenci studiów magisterskich uczęszczają na 

zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego (150 godzin w ciągu 4 semestrów), języka 

turystyki (30 godzin w 3. semestrze) i języka biznesu (30 godzin w 4. semestrze) oraz 

wybrane zagadnienia z literatury i kultury angielskiej (30 godzin w 4. semestrze). Po 

zakończeniu studiów licencjackich studenci ukrainistyki prezentują poziom B2 (studia 

licencjackie) w zakresie znajomości języka angielskiego oraz na poziomie C1 (studia 

magisterskie) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).  

 Na kierunku ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim kształcą się głównie 

Polacy, Ukraińcy oraz sporadycznie Białorusini. Wybierając ukrainistykę, Polacy zazwyczaj 

kierują się chęcią poznania nowych języków (ukraińskiego i rosyjskiego), których znajomość 

łączą z karierą zawodową (profesja tłumacza). Studenci z Ukrainy i Białorusi natomiast 

podejmują studia w Polsce, przede wszystkim, szukając lepszej przyszłości i perspektyw. 

Trudna sytuacja na Ukrainie zmusza ich do opuszczania kraju. Kierunek ukrainistyka na 

Uniwersytecie Warszawskim jest prawdopodobnie dla młodych Ukraińców dobrym wyborem, 

gdyż znakomita większość z nich włada już językiem ukraińskim i rosyjskim. W ich 

przypadku język angielski stanowi dodatkową atrakcję, gdyż podczas studiów mają 

możliwość uzupełnienia braków w zakresie posługiwania się tym językiem a często też 

nauczenia się go od podstaw.  

 Reasumując, można zaobserwować coraz większe zainteresowanie ukrainistyką z 

językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów z Ukrainy 

i Białorusi, którzy coraz częściej aplikują na studia licencjackie i pozostają na kierunku do 

skończenia studiów magisterskich2.  

 

2. Specyfika nauczania języka angielskiego na kierunku ukrainistyka z językiem 

rosyjskim i angielskim 

 Kształcenie językowe w Katedrze Ukrainistyki odbywa się w grupach 

heterogenicznych. Penny Ur określa grupę heterogeniczną jako grupę, która składa się z 

uczniów reprezentujących przede wszystkim rozbieżny poziom znajomości języka, 

aczkolwiek różnice pojawiające się w grupach heterogenicznych dotyczą nie tylko 

                                                 
2W roku akademickim 2016/2017 w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego na studiach 1. Stopnia 

procentowy udział ukraińskich studentów wynosił 27 procent, na studiach 2. stopnia – 59 procent. 
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umiejętności stricte językowych, lecz także stylu uczenia się, motywacji, niezależności, 

otwartości na innych, planowania przyszłości zawodowej, postrzegania świata itd.3. Kwestie 

te są szczególnie zauważalne w grupach w których skład wchodzą Polacy, Ukraińcy i 

Białorusini.  

Kandydaci-obcokrajowcy rozpoczynający naukę na omawianym kierunku studiów 

muszą się zmierzyć z wieloma trudnościami. Z reguły absolwent szkoły średniej na Ukrainie 

ma siedemnaście lat. Przyjazd do nowego kraju w tak młodym wieku stanowi wyzwanie 

zarówno w sferze emocjonalnej, jak i logistycznej – nowy kraj, nowy język, nowe obowiązki i 

rozliczne formalności, które musi wypełnić, mogą być trudne do udźwignięcia dla tak młodej 

osoby. Do tego dochodzą nowe wymagania akademickie oraz adaptacja w nowym 

środowisku, co może powodować duży stres. Młody człowiek musi zatem sprostać wielu 

wymaganiom na różnych płaszczyznach.   

Jeśli chodzi o praktyczną naukę języka angielskiego, najczęstszym problemem, z 

którym muszą się zmierzyć wykładowcy i studenci to nierówny poziom znajomości języka. 

Kandydaci z Polski zazwyczaj prezentują poziom B1/B2 po zakończeniu szkoły średniej i są 

przygotowani do kontynuacji nauki języka angielskiego na wyższym poziomie. Sytuacja ta 

drastycznie różni się w przypadku kandydatów z Ukrainy czy Białorusi – ich poziom 

zazwyczaj kształtuje się na A1/A2, a  często wręcz zdarza się, że kandydaci nie uczyli się 

języka angielskiego w szkole średniej na Ukrainie i zaczynają od poziomu zerowego. Nawet 

jeśli absolwenci szkół ukraińskich uczęszczali na lekcje języka angielskiego w szkole to mają 

duże braki, a ich wiedza jest nieusystematyzowana i raczej sprowadza się do wiedzy 

teoretycznej (suche reguły gramatyczne). Nierówne umiejętności studentów na etapie 

startowym powodują, że wykładowcy stają przed trudnym zadaniem wyrównania poziomu, 

szczególnie w pierwszych semestrach studiów licencjackich i magisterskich.   

Kolejny problem, który jest widoczny na samym początku, to duży strach słuchaczy z 

Ukrainy przed mówieniem w języku angielskim. Ten strach jest spowodowany brakiem 

praktyki. Z relacji studentów ukraińskich wynika, że zajęcia z języka angielskiego w szkole 

średniej prowadzone były według metody gramatyczno-tłumaczeniowej, która polegała na 

tłumaczeniu tekstów z języka angielskiego na ukraiński i zapisywaniu nowych słówek w 

zeszycie. Z tego samego powodu słuchacze z Ukrainy mają duży problem z ćwiczeniami 

doskonalącymi rozumienie tekstu słuchanego, które dla znakomitej większości są nowością.   

Interferencja językowa czyli „naruszenie normy języka docelowego pod wpływem 

                                                 
3P. Ur, A Course in Language Teaching, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, s. 302. 
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języka wyjściowego”4 to kolejne zjawisko, które cechuje słuchaczy z Ukrainy i Białorusi. 

Interferencja językowa oznacza „wszelkie odchylenia od normy językowej, spotykane w 

mowie ludzi posługujących się więcej niż jednym językiem. Odchylenia te powstają w 

wyniku nakładania się struktur języka wyjściowego na język przyswajany”5. Zjawisko to 

oczywiście można też zaobserwować u Polaków, aczkolwiek nie na taką skalę jak w 

przypadku Ukraińców i Białorusinów, gdyż ich poziom startowy Polaków w zakresie języka 

angielskiego jest znacznie wyższy.  

Jeśli chodzi o studentów z Ukrainy i Białorusi to na płaszczyźnie fonetycznej można 

zaobserwować następujące zjawiska wynikające z interferencji językowej: 

1. Podstawianie innych dźwięków niż te, które są potrzebne do wypowiedzi danego 

tekstu, np. [s] zamiast th : [θ] vs [ð] senk ju w wyrażeniu „thank you”, [w] vs [v] vajt 

w słowie „white”, 

2. Opuszczanie dźwięków, które powinny być wyraźnie wyartykułowane:  

majn w słowie „mind” 

3. Dodawanie dźwięków tam, gdzie nie powinno ich się słyszeć: 

np. w wyrazie „table”, w drugiej części słowa dodawane jest krótkie „u”. 

     4. Poważne problemy z wymawianiem dźwięków typu długie samogłoski i krótkie 

samogłoski [iː] [I]: „ship” i „sheep” wymawiane tak samo.  

5. /æ/ and /e/ (/ɛ/) najczęściej są wymawiane jako /e/. Wyrazy „bet” i „bat” w wykonaniu 

Ukraińców najczęściej brzmią tak samo. 

 To tylko kilka przykładów ilustrujących poziom interferencji językowej cechujacej 

studentów z Ukrainy i Białorusi. W konsekwencji, świadomość gorszej znajomości języka 

angielskiego oraz złe nawyki językowe powodują strach przed mówieniem.  Strach ten z kolei 

jest w dużym stopniu związany z poważnymi brakami na płaszczyźnie fonetycznej, które 

utrudniają swobodną komunikację w języku angielskim.  

 Komorowska twierdzi, iż najpraktyczniejszym podejściem do zagadnień fonetyki jest 

„trenowanie wymowy w stopniu, który umożliwi komunikatywne wypowiadanie się”6. W tym 

celu studenci z Ukrainy i Białorusi uczęszczają na dodatkowe konsultacje w zakresie języka 

angielskiego w celu uzupełnienia braków z zakresu fonetyki i fonologii. Słuchacze poznają 

fonetyczne symbole, ćwiczą wymowę samogłosek krótkich/długich, problematycznych 

                                                 
4 J. Lukszyn, Tezaurus terminologii translatorycznej, PWN, Warszawa 1998, s.123. 
5A. Szulc, Słownik dydaktyki języków obcych, PWN, Warszawa 1997, s. 91. 
6H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2005, s.136. 
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spółgłosek oraz uczą się sprawdzania wymowy w słownikach. Studenci również otrzymują 

materiały do samodzielnych ćwiczeń polegających na odsłuchiwaniu tekstów w różnych 

rejestrach, co też pozwala im wypracować odpowiednie strategie pracy z tekstem słuchanym.   

 Kolejnym wyzwaniem w grupach heterogenicznych jest tłumaczenie tekstów z języka 

polskiego na angielski i odwrotnie w trakcie kursu warsztatów tłumaczeniowych. Kurs ten 

prowadzony jest w ostatnim semestrze studiów licencjackich, kiedy teoretycznie poziom 

studentów powinien zbliżać się ku B2, w praktyce jednak przedmiot ten stanowi duże 

wyzwanie zarówno dla prowadzących, jak i dla słuchaczy. Należy pamiętać, iż język polski 

jest językiem obcym dla Ukraińców i Białorusinów, a ich poziom angielskiego jest słabszy od 

poziomu studiujących z nimi Polaków. W konsekwencji prowadzenie takiego przedmiotu jest 

trudne, gdyż trzeba pogodzić nierówne umiejętności studentów z założeniami przedmiotu. 

Zbliżone doświadczenia mają wykładowcy języka rosyjskiego prowadzący podobny 

przedmiot w Katedrze Ukrainistyki. Jakubiak i Roguska wskazują następujące trudności, 

które można zaobserwować na zajęciach tłumaczeniowych języka rosyjskiego: wybór 

błędnych lub przestarzałych ekwiwalentów słownikowych, nieużywanych w danym 

kontekście, brak nawyku korzystania ze słowników specjalistycznych, brak znajomości 

kolokacji leksykalnych. Ponadto słaba znajomość języka powoduje, iż słuchacze robią błędy 

w odmianie wszystkich części mowy i nie potrafią posługiwać się tekstami paralelnymi7. Te 

wszystkie problemy pojawiają się również na warsztatach tłumaczeniowych w zakresie 

języka angielskiego. Zniechęceni studenci sięgają po pomoc takich programów jak Google 

Translate, co w praktyce skutkuje wieloma błędami na różnych poziomach lingwistycznych: 

interpunkcyjnym, gramatycznym, leksykalnym, stylistycznym. To wszystko powoduje, że na 

warsztatach tłumaczeniowych tłumaczy się stosunkowo małą ilość tekstów specjalistycznych. 

W konsekwencji studenci, ich zdaniem, nie są w pełni przygotowani do wykonywania 

zawodu tłumacza, z którą wiązali swoje nadzieje rozpoczynając studia.  

 Studenci studiów magisterskich uczęszczają na zajęcia z języka turystyki (3. semestr) 

oraz na język biznesu (4. semestr). Przedmioty te zakładają znajomość słownictwa 

specjalistycznego oraz mechanizmów, związanych z danym obszarem wiedzy pozajęzykowej 

z zakresu biznesu, handlu zagranicznego,  obsługi klienta, turystyki i hotelarstwa. Roguska i 

Jakubiak uważają, że głównym problemem na podobnych przedmiotach z języka rosyjskiego 

                                                 
7O. Jakubiak, J. Roguska,  Katedra Ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim w obliczu nowych wyzwań w 

nauczaniu języka rosyjskiego, [w:] „Pedagogika”, t. XXV nr 1, pod red. K. Rędzińskiego i M. Łapota, 

Częstochowa, s. 243-253. 
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jest leksyka, która jest tłumaczona na język polski z angielskiego lub na odwrót, natomiast dla 

Ukraińców oznacza to podwójną pracę, gdyż muszą nauczyć się danej leksyki w obu obcych 

dla nich językach8. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku języka angielskiego. 

Dodatkowo można zaobserwować ogromną niechęć studentów z Ukrainy i Białorusi do 

prezentacji ustnych lub scenek polegających na odegraniu różnych ról (sprzedawca – kupiec, 

rozmowy biznesowe, scenki związane z podróżowaniem itd.). Słuchacze z Ukrainy i Białorusi 

zazwyczaj przygotowują gotowe kartki z prezentacją, której treść znają na pamięć lub czytają 

nie utrzymując kontaktu wzrokowego z resztą grupy. Bardzo trudno przełamać ten model, 

gdyż studenci tłumaczą, że właśnie w taki sposób wyglądała ich nauka języka angielskiego 

polegająca na zapamiętywaniu tekstów angielskich i ich recytacji na ocenę. Dużym 

wyzwaniem dla wykładowców staje się wyćwiczenie sprawności interakcyjnych w każdym 

rodzaju zajęć z języka angielskiego, polegających na „współwystępowaniu kilku 

umiejętności”9. Przykładem takiej sprawności interakcyjnej jest umiejętne prowadzenie 

rozmowy polegającej na uważnym słuchaniu i doborze odpowiedzi w sposób adekwatny do 

sytuacji i reakcji interlokutora. Studenci z Ukrainy i Białorusi potrzebują czasu by 

przyzwyczaić się do ćwiczeń komunikacyjnych (gry, debaty itd.), które na początku wydają 

im się „dziwne” i „sztuczne”. 

 Na zajęciach z grupami mieszanymi polsko-ukraińskimi niemałym kłopotem jest 

dobór materiałów do nauki języka angielskiego. Ogólnodostępne podręczniki napisane są w 

języku angielskim. Polacy nie mają problemów ze zrozumieniem poleceń w tym języku, gdyż 

w szkole średniej korzystali z podręczników wydanych w podobnej konwencji. Studenci z 

Ukrainy nie rozumieją poleceń w języku angielskim, bądź mają z tym duże kłopoty, gdyż w 

szkole średniej najczęściej korzystali z podręczników napisanych przez ukraińskich autorów, 

gdzie polecenia były przedstawione w języku ukraińskim. Takie podręczniki zazwyczaj 

skupione są na pracy z tekstem, leksyką oraz gramatycznymi zagadnieniami, całkowicie 

pomijając ćwiczenia mające na uwadze komunikację oraz słuchanie. Idealnym rozwiązaniem 

byłoby zaproponowanie dobrych pomocy dydaktycznych objaśniających zagadnienia 

gramatyczne języka angielskiego po ukraińsku, by studenci mogli nadrobić braki 

samodzielnie. Niestety pomocy takich brakuje aktualnie na rynku. 

 

3. Wyzwania w nauczaniu języka angielskiego w świetle oceniania kształtującego 

   Nowoczesne standardy nauczania języków obcych powinny uwzględniać zasady 

                                                 
8Ibidem s. 234-235. 
9Komorowska, op.cit., s. 213.     
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oceniania kształtującego. Opiera się ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie 

nauki informacji, które pozwolą ocenić, jak przebiega proces uczenia się, aby: 

- nauczyciel modyfikował dalsze postępowanie; 

- uczeń otrzymywał informację zwrotną pozwalającą mu robić postępy w nauce10.  

 Jest to szczególnie istotne w przypadku pracy ze studentami z Ukrainy i Białorusi, 

którym często brakuje samoświadomości w zakresie właściwego doboru strategii 

efektywnego uczenia się. Rola nauczyciela w tym przypadku jest ogromna, gdyż polega ona 

na wytyczaniu celów i nawiązywaniu do nich w procesie edukacji. W ten sposób słuchacz 

dostrzega sens uczenia się i jest świadomy tego, co się dzieje na zajęciach. Ponadto taka 

postawa nauczyciela otwiera dialog między wykładowcą a studentem i przełamuje wzorzec 

charakterystyczny dla wschodniej szkoły, gdzie obowiązuje formuła Nauczyciel („Pan i 

Władca”) + Student („Podwładny”). Przy wyborze celów w grupie heterogenicznej warto 

zwrócić uwagę na kilka aspektów:  

- czy są one zrozumiałe dla ucznia  

- czy są interesujące dla wszystkich członków grupy  

- czy wprowadzane treści są ważne ze względu na potrzeby ucznia.  

Poprzez obserwację nauczyciel może wprowadzić zmiany do programu, nadrobić materiał 

oraz udzielić informacji zwrotnej sygnalizującej postępy i braki słuchaczy, co pozwala 

studentom na świadome zaplanowanie procesu uczenia się. W takim układzie nabiera wagi 

ocena koleżeńska i samoocena – słuchacze doceniają pozytywne aspekty swoich wypowiedzi 

i uczą się od siebie nawzajem. Uczą się też samooceny oraz samokrytyki. 

 Przykłady zastosowania oceniania kształtującego na zajęciach języka angielskiego 

obejmują  wszystkie rodzaje ćwiczeń komunikacyjnych polegających na ćwiczeniu 

sprawności interakcyjnych. Na wszystkich rodzajach zajęć z języka angielskiego studenci 

uczą się wspólnie rozwiązywać problemy, osiągać kompromis, grają w gry językowe, 

układają historie oraz odgrywają role11. W ten sposób uczą się nie tylko języka, ale też 

koleżeństwa oraz współdziałania.  

 

4. Podsumowanie 

 Podsumowując rozważania nad specyfiką pracy wykładowcy języka angielskiego 

Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, należy podkreślić konieczność 

opracowania odrębnej strategii nauczania tego języka. Elementami tej strategii byłby m. in. 

                                                 
10http://www.ceo.org.pl/pl/ok 
11J. Harmer, The Practice of English Language Teaching, Longman, New York, 1983, s.113. 

http://m.in/
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podział na oddzielne grupy zajęciowe (przynajmniej na początku procesu nauki): Polacy 

(jedna grupa), Ukraińcy i Białorusini (druga grupa), które realizowałyby inny program 

nauczania dopasowany do stopnia i specyfiki zaawansowania językowego i uwzględniałby 

różnorodność wyjściowej znajomości języka. Ideałem byłoby stworzenie warunków do tego, 

aby w grupach ukraińskich język angielski wykładała osoba, władająca biegle zarówno 

językiem angielskim, jak i językiem ukraińskim. Dzięki temu wiedziałaby, jakie trudności 

mogą mieć z językiem angielskim studenci z Ukrainy oraz jak pracować nad ich 

wyeliminowaniem.   

 Kolejnym ważnym wyzwaniem jest uwrażliwienie studentów z Ukrainy na niuanse 

fonetyczne w języku angielskim oraz położenie większego nacisku na ćwiczenia doskonalące 

umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i umiejętność wypowiedzi ustnej, co w znacznym 

stopniu przyczyni się do lepszej komunikacji w tym języku. Niezbędne jest zatem 

wprowadzenie dodatkowych konsultacji, które pomogą w zbudowaniu solidnej bazy 

językowej opartej na ćwiczeniu wszystkich czterech sprawności – słuchania, mówienia, 

pisania i czytania.   

 Nade wszystko należy dbać o standardy oceniania kształtującego, które polega na 

budowaniu dialogu między wykładowcą a słuchaczami. Pozwoli to wypracować adekwatny 

model zajęć – najbardziej efektywny i motywujący zarówno dla słuchaczy, jak i dla 

wykładowcy. 
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