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ІДЕЇ БАГАТОМОВНОГО НАВЧАННЯ 

У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І. П. ҐУДЗИК 

 

Ключові слова: багатомовне навчання; науково-педагогічна спадщина І. П. Ґудзик. 

 

Науково-педагогічна спадщина І. П. Ґудзик є багатогранною, теоретично 

обґрунтованою, експериментально апробованою й актуальною. Свою наукову діяльність 

вчена спрямовувала на дослідження як фундаментальних, так і прикладних проблем мовної 

освіти України. Але завжди результати її досліджень випереджали час, ґрунтувалися на 

провідних ідеях і методологічних наукових засадах, міжнародному і вітчизняному досвіду й 

освітній практиці. Зокрема, до кола її наукових інтересів входили питання філософії освіти, 

проблеми навчання російської, української, болгарської й інших мов етнічних спільнот 

України; компетентнісно орієнтованого навчання та компетентнісного підходу до 

визначення мети навчання тощо.  

Поряд з цим Ірина Пилипівна досліджувала й проблеми багатомовного та двомовного 

навчання в Україні. Ці питання вона розглядала з огляду на процеси відродження 

державності в Україні, що сприяли як вивченню української мови як державної, так і 

створенню умов для навчання рідною мовою або вивчення мов представників національних 

спільнот у закладах освіти. 

Так, у своїй статті «Проблема багатомовності у початковому навчанні» (1992) [1, с. 

15-18], вчена аналізує історичні підвалини та труднощі запровадження національних мов у 

шкільну практику. Зокрема, наголошує на концептуальних підходах до розроблення як 

організаційних, так і методичних питань; на нерозробленості навчально-методичного 

забезпечення та навчальної літератури для національних шкіл із навчанням і вивченням, 

наприклад, болгарської, угорської, польської, румунської мов тощо, на проблемах кадрового 

забезпечення та підготовки вчителів; на неготовності громадської думки щодо розвитку ідеї 

«національної (багатонаціональної) школи».  
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Ще тоді Ірина Пилипівна вважала за необхідне розроблення «цільової програми 

створення навчальних закладів різних рівнів (або відділень у них) з викладанням різними 

національними мовами. У контексті конструювання шкільних підручників вчена 

рекомендувала додавати матеріали, що полегшили б учням перехід від однієї мови 

викладання до іншої: розробити спеціальний довідковий апарат, передбачити переклад 

термінів, основних понять двома-трьома мовами (на зразок того, що містять підручники з 

другої мови)…. Або спрямовувала до використання зарубіжного досвіду створення 

багатомовних підручників, у яких, наприклад, у кінці параграфа було подано короткий, 

стислий виклад матеріалу іншою мовою. Це мало б сприяти не лише лінгвістичному та 

загальному розвитку особистості, а й було б корисним з огляду на виховання культури 

міжнаціональних стосунків, формування національної самосвідомості. 

Її хвилювали питання кількості викладових мов у школі, планування для шкіл з 

українською мовою навчання та з вивченням тієї чи іншої національної мови; визначення 

понять першої, другої та третьої мови тощо. 

Ось, як вона писала про багатомовність: «Багатомовність – це, без сумніву, позитивне 

явище, але воно має й негативні сторони, пов’язані з так званою інтерференцією – 

змішуванням особливостей двох (кількох) мовних систем. Реальна ситуація в Україні 

потребує постійного розмежування різних мовних стихій, подолання інтерференції. Для 

цього важливо завчасно сформувати в дітей поняття «рідна мова», «інші мови» – і на цій 

основі виробляти в них навичку мовного самоконтролю» [1, с. 17]. 

Вона була переконана, що у багатомовній державі Україні освіта теж має бути 

багатомовною, де було б належне забезпечення та вивчення як української мови як 

державної, так і умов для відродження та збереження інших мов нашої України. 

У статті «Рідна та інші мови у школі» (1994) [2, с. 34-38] дослідниця аналізує 

неоднозначність термінів «рідна мова», «іноземна мова», «мови національних меншин», 

пропонуючи більш прийнятні визначення на кшталт «мови народів, що живуть в Україні», 

«рідна мова та інші мови», «викладова мова та інші мови», та рекомендуючи у шкільній 

освіти конкретизувати назву тієї чи іншої виучуваної мови. 

Також вона розмірковує над поняттям «двомовність», закликаючи враховувати 

світовий досвід, адже проблеми мовно-національної політики актуальні для більшості країн 

сучасного світу. Так, аналізуючи зарубіжний досвід, І. Ґудзик узагальнює такі позиції щодо 

побудови двомовної освіти в багатьох країнах: «1) бажано (хоч і не завжди можливо) на 

першому етапі навчання користуватися рідною мовою учнів; 2) використання двох-трьох мов 

у навчанні спричинює певну інтерференцію, але переваги двомовності значно вагоміші за 
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деякі недоліки такої організації навчання; 3) другу мову доцільно вводити водночас з 

першою як окремий предмет, та досить швидко слід починати застосовувати її як мову 

навчання з окремих дисциплін шкільної програми. Інакше реальною є загроза, що вивчення 

другої чи третьої мови (коли вона є новою для учня) залишиться чисто школярською 

діяльністю, яка ігнорує основне призначення мови як такої» [2, с. 36]. 

Розглядаючи поняття двомовності на теренах України, вчена пропонує ряд шляхів для 

її запровадження, насамперед, вивчення мов тих етнічних груп, які складають народ України, 

зокрема «мови сусідів». Також вчена закликала до розроблення концепції мовної освіти, «яка 

б наголошувала не лише на необхідності вчити українську мову як державну в усіх типах 

шкіл, а й пропагувала вивчення інших місцевих мов. Одним із завдань школи мусить бути 

виховання інтересу до мов, якими говорять в Україні, формування відповідної мотивації до 

їх вивчення. Діти змалечку повинні звикнути до того, що треба знати свою мову і поважати 

мову іншого, повинні розуміти, як то важливо для співжиття – вміти звернутися до людини її 

рідною мовою» [2, с. 38; 5, с.12]. 

Проблеми двомовності та багатомовності вчена розкриває й у таких роботах як 

«Навчання мов у багатомовному середовищі» (1993) [3], «Багатомовне суспільство – 

багатомовна школа» (1995) [4]. 

Виступаючи на конференції з питань змісту освіти, у своїй доповіді «Мови у 

державному та шкільному компонентах навчального плану» (1995), І. П. Ґудзик визначає 

основні проблеми щодо організації мовної освіти у школі, а саме «якою мовою здійснювати 

навчання в неоднорідному мовно-національному середовищі (яке є типовим для багатьох 

регіонів України); скільки мов доцільно планувати для різних ступенів школи; які з них 

мають складати державний, а який – шкільний компонент; за яких умов можна вивести 

мовну дисципліну за межі навчального плану, вивчати поза школою; якими мають бути цілі 

навчання різних мов та за якими критеріями оцінювати навчальні програми, підручники, що 

створюються для нових мовних курсів та ін.» [5, с. 11]. 

Поряд із поняттями двомовності та багатомовності дослідниця аналізує поняття 

поліетнічності, полікультурності, багатокультурності, багатоманітності світу, діалогу мов і 

культур і взаємопов’язані з ними проблеми стереотипів поведінки, міжкультурного 

усвідомлення, формування позитивного образу співвітчизника [6, с. 12-15], [10, с.42-45], [11, 

с.85-90]. Зокрема, однією із визначальних рис навчально-виховного процесу в сучасній 

школі І. П. Ґудзик вважає інтеркультурність, адже саме вона забезпечує контакти носіїв 

різних мов, представників різних культур, їх взаємодії та взаємозбагачення [10, с.42-45]. 

Окремо вчена наголошує на необхідності добору відповідного культурологічного, 
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народознавчого, лінгвонародознавчого, соціокультурного змісту навчання та його реалізації 

у програмах і підручниках з мов [8, с.172-177], [9, с.45-54]. І як наслідок – роботі над 

текстом, над ключовими словами, які відображають мовні моделі світу, розкривають мовну 

особистість і сприяють розумінню культур, здійснення міжмовних зіставлень тощо. [10, 

с.43].  

Аналізуючи науково-методичні проблеми мовної освіти етнічних меншин, І. П. 

Ґудзик визначили основні характеристики щодо забезпечення функціональності шкільного 

навчання, а саме:  

 «багатоваріантність мовних курсів, відмова від єдиного підходу до визначення 

їх особливостей; 

 взаємозв’язок між тими мовними курсами, які співіснують у тій чи іншій 

школі;  

 врахування у навчанні мови реальних мовних контактів, що існують у певному 

регіоні; 

 таке співвідношення мовної теорії та мовленнєвої практики у навчанні, яке 

забезпечує пріоритет формування, розвитку навичок мовленнєвої діяльності; 

 інтегрований характер курсу мови, в якому до основної (мовної) частини 

додаються елементи змісту таких предметів, як література, історія, краєзнавство, 

народознавство та ін.; 

 відповідність змісту мовного курсу потребам навчання інших предметів (якщо 

це – викладова мова) та потребам опрацювання народознавчого компоненту змісту навчання; 

 відповідність змісту шкільних мовних курсів потребам формування в учнів 

національної свідомості й українського патріотизму, толерантності у міжнаціональних 

стосунках, інтересу до культурних цінностей свого народу й інших народів; а також 

потребам забезпечення інтелектуального розвитку учнів, уміння формувати власну думку 

про певну проблему, у цивілізований спосіб відстоювати її та поважати думку іншого тощо. 

Функціональний підхід має виявлятися також у тому, що вивчення української мови 

треба здійснювати з урахуванням рівня володіння мовою на початок її шкільного вивчення 

та ступеня спорідненості рідної мови учнів та української мов» [7, с. 60-61]. 

Одним із ключових питань наукових досліджень І. П. Ґудзик з огляду на 

багатомовність навчання було вивчення мовної особистості учнів, оскільки, як зазначала 

вчена, аналіз цих проблем є вкрай важливим не лише для мовної теорії, а й для планування 

мовної освіти у школах України, розроблення змісту та методів навчання конкретним мовам, 
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а також розвитку мовного, культурного усвідомлення учнів, частиною якого є мовна 

самосвідомість [12, с. 171-175]. 

Результатом обговорення проблем двомовного навчання на семінарі, організованому 

Європейським центром сучасних мов, та ознайомлення з матеріалами про застосування 

двомовного навчання в Європейській мережі з багатомовної освіти, став навчально-

методичний посібник за авторства І. П. Ґудзик «Навчання математики українською та 

російською мовами. 1-4 класи : навч.-мет. посібник-довідник для шкіл із навчанням 

російською мовою» (2005) [13]. У ньому дібрано основні математичні терміни та поняття 

українською та російською мовами, які опановують у 1-4 класах, розроблено завдання для 

розвитку культури математичного мовлення та рекомендації для вчителя. 

Термінологічна база щодо мовної освіти та питання персональної двомовності та 

багатомовності представлені в окремих розділах ґрунтовної монографії доктора педагогічних 

наук – І. П. Ґудзик [14]. 

Свої ідеї Ірина Пилипівна втілювала у навчальні програми, підручники, навчальні та 

методичні посібники для вчителя, дидактичні матеріали з російської мови для початкової та 

основної школи, читання в початкових класах; підручники з української мови, читання в 

початкових класах; підручники з української мови (усний курс) для шкіл із румунською 

(угорською) мовою навчання; підручник з болгарської мови; дидактичні матеріали тестового 

характеру для розвитку українського мовлення школярів; була співавтором навчального 

словника з російської мови для початкових класів.  

Отже, наукові праці І. П. Ґудзик не лише не втратили своєї актуальності, а й навпаки 

потребують ретельного вивчення, переосмислення та подальшого впровадження в освітній 

процес, адже мають вагоме наукове підґрунтя та сприяють досягненню сучасних цілей 

навчання. 
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Світлана Боднарюк, 

науковий співробітник ДНУ 

 «Інститут модернізації змісту освіти», 

Чернівецька філія 

 

ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ 

 

Ключові слова:  творча особистість, методологія пізнавальної діяльності, 

полікультурне виховання, особистісно зорієнтоване навчання та виховання. 

В сучасному світі  закономірними є запитання: яку роль відіграє школа у суспільному 

прогресі? Як виховати людину-стратега і проектувальника свого життя, суб’єкта 

життєтворчості? Як освіта може допомогти у здійсненні прав людини, оволодінні 

підростаючим поколінням демократичними цінностями і нормами?  

 Зокрема, в галузі освіти, однією з пріоритетних ми ставимо мету  виховати таких 

випускників школи, які були б самодостатніми, творчими та креативними особистостями, 

мали б ґрунтовні знання та володіли компетентностями, що потрібні у сучасному світі.  
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Ще перший філософ України Г. Сковорода у своїх працях підкреслював: «Єдність 

думок, вчинків, слова і діла, розуму і волі сприяють розвиткові всебічно розвиненої, 

духовної особистості, яка в подальшому буде працювати наполегливо, творчо». У центр 

власної філософії просвітитель поставив людину та проголосив принцип «пізнай себе» — 

вияви власні природні схильності, задатки до діяльності певного виду, знайди свою «сродну 

працю» (заняття за покликанням, діяльність відповідно до здібностей) — і ти будеш 

щасливим і задоволеним, «пізнаєш світ і його закони». Філософ був переконаний, що кожна 

людина має великі творчі здібності з народження та здатна  творити, реалізовуватися у 

суспільстві. Для цього потрібно зрозуміти особливості своєї невидимої натури — духу, 

розуму, «божественного обдарування», — йти шляхом розвитку природних нахилів і досягти 

«вершини буття»: «щастя твоє, і мир твій усередині тебе є». Г. Сковорода вбачав залежність 

розвитку творчих здібностей людини від усвідомлення нею власних задатків та свободи 

вибору діяльності певного виду в людському соціумі [5, c. 256]. 

Отже, створення такої школи, яка б плекала творчу особистість і підтримувала умови 

для її повноцінного фізичного, інтелектуального та духовного розвитку є важливим 

завданням сьогодні.  

На моє глибоке переконання, концепція освітнього менеджменту повинна базуватися 

на національній концепції розвитку освіти, з прозорою стратегією та тактикою її 

реформування,  розумінням як сучасних потреб та реалій українського суспільства, так і 

перспектив його розвитку. Відновити та розвинути принцип суб’єктно-особистісної 

орієнтації педагогіки, наповнюючи її зміст та технології ідеями життя як найвищої цінності – 

ключові напрямки реалізації Нової української школи.  

Визначальною рисою Нової української школи є те, що вона ставить завданням не сам 

процес навчання, а  виховання дітей, всебічний розвиток їх здібностей і це в кінцевому 

результаті має дати суспільству фізично здорових,  духовно освічених та сильних людей.  

 Сучасна школа  має виконувати в першу чергу соціальне замовлення особистості – 

навчити її бути конкурентоздатною у суспільстві з ринковою економікою, виробити вміння 

планувати стратегію власного життя, орієнтуватись у системі найрізноманітніших 

суперечливих і неоднозначних цінностей. Видатний педагог і хірург, попечитель Одеського і 

Київського навчальних округів М. Пирогов ще в середині XIX століття різко критикував тих 

діячів школи, які звикли протиставляти життя школі і школу життю. На його погляд, 

важливо відновити пряме покликання школи – "бути керівником життя на шляху до 

майбутнього". Інший визначний педагог, П. Блонський, вважав, що школа – це організація не 

тільки навчання, а й всього життя дитини.  
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У змісті освіти пріоритетну роль покликані відігравати світоглядні проблеми, 

методологія пізнавальної діяльності, структури творчої розумової діяльності і емоційне 

ставлення, спрямоване на спроектовану систему цінностей.  

Нова українська школа – це передусім школа полікультурного виховання, школа 

культурного самовизначення й самореалізації особистості, де створені сприятливі умови для 

оволодіння кожною дитиною базовою культурою, серцевину якої становлять духовні 

цінності українського народу й світової цивілізації.  Особливу увагу в школах України 

приділяють питанням сприйняття іншої культури, національності, мови, міжетнічних 

відносин. 

Однією із центральних ідей нового культурно-освітнього мислення є перехід від 

знаннєцентричної до культуродоцільної школи. До пріоритетних напрямків поглиблення 

культуротворчої спрямованості діяльності школи належать:  

- по-перше, розкриття проблем духовності у контексті діалогу культур народів 

світу;  

- по-друге, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, прищеплення 

шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють 

Україну, активний обмін здобутками їхньої духовної культури;  

- по-третє, формування в учнів різнобічних духовних потреб та інтересів, створення 

умов для їхньої самореалізації у різних видах творчої діяльності;  

- по-четверте, інтеграція шкіл України із соціокультурним середовищем, творча 

співдружність із закладами культури і мистецтва у вирішенні складних проблем 

становлення духовної культури учня. Потрібно подбати, щоб освоєння духовних 

цінностей мало не пасивно-споглядальний, а активний характер, перетворювалось 

у внутрішній світ особистості. Важливо допомогти учням усвідомити, що без 

опанування світовими духовними цінностями, без взаєморозуміння різних культур 

неможливе становлення інтелігента демократичної незалежної України [2, с. 19].  

Імідж школи значною мірою залежить від інноваційного потенціалу навчального 

закладу, рівня інноваційної культури, що зводиться не лише до суми знань, а передбачає 

нову якість навчально-виховного процесу, кардинальні, базові перетворення у змісті, формах 

і методах навчання і виховання, в управлінні школою, в переведенні її з режиму 

функціонування у режим розвитку.  

 Педагогічне управління розвитком школи здійснюється на трьох рівнях - 

стратегічному, технологічному, особистісному.  
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На стратегічному рівні визначаються концептуальні засади нової школи, її базові та 

професійні цінності; цінності, які є фундаментом філософії конкретної школи, основою для 

визначення її місії, загальних напрямів. Стратегічний рівень у теоретичному аспекті 

базується на філософських, психологічних теоріях, ідеях, в яких простежується зв'язок із 

особистістю учня, що є мірилом цінностей ідей і теорії.  

Із практичного боку стратегічний рівень спирається на набір технологій, що 

забезпечують реалізацію ідей, бачення школи, тобто на повноцінний технологічний рівень. 

Зв'язок стратегії і технології не однозначний і не прямолінійний. Саме стратегічне 

управління новою школою базується на технологіях особистісно зорієнтованого навчання і 

виховання. Навчальний матеріал і навчально-виховний процес загалом мають бути 

персоналізованими. Тому потрібно використовувати такі форми, методи та способи його 

організації, які апелювали б до власного досвіду, активізували його емоційну й 

інтелектуальну сфери, залучали до процесу пізнання. 

Основне правило стратегії розвитку школи полягає в тому, що зміни мають 

охоплювати школу в цілому, а цілісний розвиток школи має плекати творчу особистість, 

людину, яка, за образним висловленням Софії Русової, "здатна до роботи, таку людину, яка 

ніде, ні при яких обставинах, не загине морально і фізично й проведе в життя свою 

незалежну думку".  
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В останні десятиліття в українській освіті успішно втілюється компетентнісна 

парадигма, згідно з якою якість освіти визначається рівнем компетентностей випускників 

навчального закладу. Компетентнісний підхід став одним із шляхів оновлення змісту освіти, 

її узгодження з сучасними потребами суспільства, що знайшло відзеркалення в Законі про 

освіту (2017), де визначено ключові компетентності, необхідні кожній сучасній людині для 

успішної життєдіяльності. 

Значний внесок у становлення та розвиток компетентнісної парадигми освіти в 

Україні зробила І. Ґудзик. Її монографічне дослідження «Компетентнісно орієнтоване 

навчання російської мови в початкових класах» (2007 р.) стало теоретичним підґрунтям для 

подальших фундаментальних наукових досліджень і практичних розробок. 

Мета нашої наукової розвідки – проаналізувати погляди І.Ґудзик на сутність 

компетентнісно орієнтованого навчання, дослідити її внесок у становлення і розвиток 

компетентнісної парадигми в українській освіті та підкреслити актуальність наукового 

доробку дослідниці для сьогодення. 

Науковиця, досліджуючи сутність компетентнісно орієнтованого навчання мови, 

насамперед виокремлює його важливі характеристики, зокрема: рівновага в розвитку 

афективної і когнітивної сфер особистості учня, розмежування умовно-мовленнєвої 

діяльності учнів і комунікативного використання мовлення учнями під час навчання, 

зорієнтованість навчання на забезпечення розвитку вмінь і навичок щодо всіх основних 

функцій мови: когнітивної, комунікативної, фатичної, емотивної і волюнтативної [1]. 

І.Гудзик, аналізуючи проблему співвідношення афективної і когнітивної сфер 

особистості, розглядає ці сфери як взаємопов’язані форми психічного відображення 

об’єктивного світу, що однаково важливі для людини: пізнавальна сфера відображає 

зовнішній предметний світ, а афективна – внутрішній стан людини. Шкільна освіта має 

забезпечити досягнення рівноваги в розвитку когнітивної і емоційної сфер особистості учня, 

а це можливо, на думку науковиці, лише за умови пріоритезації мовленнєвої лінії змісту 

навчання, що забезпечить увагу до внутрішнього світу учнів, їхніх емоцій та почуттів, 

розвиток їхньої уяви, самостійність і критичність мислення [1, с. 54-56]. 

Дослідниця, розглядаючи пріоритет мовленнєвої складової освіти, наголошує, по-

перше, на необхідності розвитку вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності, що 



14 

 

надасть можливість урівноважити когнітивну і афективну сфери в навчанні, адже збільшення 

частки роботи над мовленням (слухання, читання, обговорення текстів і життєвих ситуацій) 

неминуче посилить емоційний компонент; по-друге, на культивуванні соціокультурної 

складової, що забезпечить насичення змісту освіти національним продуктом духовної 

культури не лише для сприяння інформаційній компетентності, але й для розвитку творчого 

потенціалу особистості; по-третє, на використанні роботи над розвитком мовлення 

(змістовий аналіз тексту, усвідомлення учнями логічних зв’язків у ньому, аналіз характерів і 

вчинків персонажів, підтексту, розвиток уміння задавати питання різних типів щодо змісту 

тексту та дотримуватися правил побудови діалогу і монологічного висловлювання тощо) для 

формування в учнів теоретичного мислення [1, 57-58]. 

І. Ґудзик, наголошуючи на необхідності уваги до внутрішнього світу школярів, 

наполягає на необхідності обговорювати з дітьми теми, що безпосередньо пов’язані з 

життям, пропонує не лише використовувати на уроках мови тексти для мовного аналізу, а й 

інтегрувати в навчальну діяльність мовний і мовленнєвий складники, що відкриє уроки мови 

для обговорення тих питань, які дійсно цікавлять учнів. Такі обговорення, на думку 

дослідниці, мають стати обов’язковою частиною навчання. Йдеться про задоволення потреб 

дітей у спілкуванні, про розвиток вміння аналізувати свій внутрішній стан, розумітися на 

своїх почуттях і почуттях інших людей. Такі обговорення, зокрема, сприяють розвитку 

вміння слухати та розуміти іншого, висловлювати власну думку і намагатися робити це 

зрозуміло і цікаво для слухачів, читати вдома так, щоб потім вміти розповісти про прочитане 

в класі тощо. До життєво важливих умінь, пов’язаних з емоційною сферою, науковиця 

відносить і вміння розуміти жарти, поціновувати гумористичні вислови, відрізняти гарний 

жарт від несмаку [1, 59-72]. 

Розвиток уяви дослідниця пов’язує зі сприйняттям художнього тексту, яке може бути 

повноцінним лише за умови виникнення в уяві слухачів певної картини. Уява виникає на 

основі розуміння і сприяє розумінню. Розвиток уяви учнів має бути спрямований на вміння 

уявляти не тільки те, про що сказано в тексті, але й те, чого там немає, але слухач (читач), 

сприймаючи текст, може домислити [1, 72-77]. 

Розвиток самостійності і критичності мислення, на думку науковиці, пов’язаний з 

культивуванням на уроках мови висловлення учнями власних думок, що дозволить поєднати 

емоційну і когнітивну сфери навчання, забезпечить увагу до внутрішнього світу учнів, 

сприятиме розвитку їхньої уяви. Сутнісною характеристикою самостійного критичного 

мислення є вміння формулювати питання до виучуваного матеріалу, до художніх текстів, до 

обговорюваних ситуацій. Вміння формулювати питання, що сприяють усвідомленню 
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проблеми та пошуку інформації для її вирішення є, зазначає І.П.Ґудзик, важливою 

характеристикою інформаційної компетенції, яку дослідниця пов’язує з інформаційною 

грамотністю та критичним мисленням. Розвиток у учнів критичного мислення передбачає 

формування у них здатності до рефлексії. Один із суттєвих аспектів рефлексії – усвідомлення 

ступеню обізнаності щодо того чи іншого питання. Рефлексія в навчальному процесі 

передбачає також вміння оцінювати результати навчальної діяльності та сприяє, на думку 

науковиці, здійсненню навчальної роботи на двох рівнях: учні засвоюють програмовий 

матеріал та навчаються здобувати знання, обдумувати процес навчання, думати про своє 

мислення [1, 77-90]. 

Висновки. Науковиця визначила сутність компетентнісного підходу щодо навчання 

російської мови в початкових класах з українською мовою навчання, охарактеризувала 

аспекти російської мови як навчального предмету (зміст, форми, методи і прийоми 

навчальної діяльності, підходи до визначення результатів навчання) з позицій 

компетентнісно орієнтованого навчання. Незважаючи на те, що дослідниця висвітлювала ці 

проблеми на прикладі навчання російської мови в класах з українською мовою навчання, її 

теоретичні та практичні напрацювання можуть і мають стати підґрунтям для впровадження 

компетентнісного підходу для навчання і рідної, і іноземної мов, оскільки містять як 

конкретні, так і загальні положення. Ми розглянули лише одну з характеристик 

компетентнісно орієнтованого навчання, що висвітлені в науковому доробку І. Ґудзик. 

Перспективу досліджень лінгводидактичної спадщини науковиці вбачаємо у вивченні та 

аналізі інших аспектів її наукової діяльності. 
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Перед сучасною школою постає завдання виховати особистість, здатну до 

життєтворчої діяльності. Яка  зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні 

можливості; поставить перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане 

запорукою успіху в різних сферах діяльності. Становлення творчої особистості, розвиток її 

креативних здібностей у дітей залежить від гармонійного поєднання природних задатків, 

вагомих для конкретної дитини, мотивів діяльності та сприятливого розвивального 

середовища. 

Перед вчителем повстає проблема – як перетворити традиційне навчання, спрямоване 

на накопичення знань, умінь та навиків у процес розвитку особистості дитини; як перейти 

від формату відтворювання отриманої інформації до формату опанування компетентностей – 

динамічної комбінації знань, умінь і цінностей, що стануть у нагоді для прийняття рішень у 

повсякденному житті; як навчити школярів самостійно аналізувати інформацію, критично 

мислити, швидко адаптуватися до змін, співпрацювати в команді, успішно вирішувати 

життєві проблеми. 

Вирішення зазначеної проблеми можливе за поєднання компетентнісного підходу, 

інтеграційних процесів у змісті початкової освіти, які є не лише запорукою формування 

цілісних знань про природу, суспільство і культуру за мінімальних затрат зусиль і часу, але й 

способом розвантаження дитини; застосуванні активних методик навчання (гра, проектна 

діяльність), які є найбажанішими формами діяльності для дитини, а тому підвищують її 

мотивацію і стимулюють пізнавальну діяльність. Для реалізації пізнавальної та творчої 

активності школярів у навчальному процесі сучасний учитель використовує технології, 

орієнтовані на індивідуалізацію та варіативність освітнього процесу. 

У Міністерстві освіти і науки України зазначили, що, згідно з державними 

статистичними даними, у 2020–2021 навчальному році функціонували 874 заклади загальної 

середньої освіти (державні, комунальні та приватні (ЗЗСО) з класами з навчанням мовами 

корінних народів та національних меншин поряд із державною: 19 – з українською та 

румунською мовами (Закарпатська, Чернівецька області); 69 – з румунською мовою 

(Закарпатська, Чернівецька області). 

Чернівецька та  Закарпатська  області  є полієтнічними , і це зумовлено значною мірою 

історичними процесами. Чимало мешканців активно використовують  в побуті декілька мов: 

українську, російську, румунську, угорську. 

Членами робочої групи проєкту Української асоціації дослідників освіти «На освітніх 

перехрестях: діалог із національними меншинами у Чернівецькій та Закарпатській областях» 
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було проаналізовано проблеми при багатомовній освіті в закладах загальної середньої освіти 

з навчанням мовами національних меншин. Цей проєкт було реалізовано у 2019 році у 

рамках «Фінської допомоги українським освітнім реформам» за підтримки Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства закордонних справ Фінляндії, Європейської комісії 

(«Прямуємо разом») та FCG. Проєкт мав на меті підвищити обізнаність представників 

національних меншин України про реформу шкільної освіти та сформувати позитивне 

ставлення до неї в Чернівецькій і Закарпатській областях. 

 У результаті аналізу змісту фокусованих групових інтерв’ю проведених у Чернівецькій 

та Закарпатській областях було підкреслено такі ключові позиції:  

- спостерігається покращення рівня володіння українською мовою в учнів молодшої 

школи, що пов’язано із впливом ЗМІ (телебачення і соціальних мереж), найнижчий рівень 

володіння українською мовою мають учні із сімей протестантського віросповідання, де 

відсутні телевізори та доступ до Інтернету. 

-учителі окремо наголошують на важливості демонстрації розвиваючих телепередач, 

фільмів та мультфільмів з озвученням українською мовою. 

- створення та видання двомовних підручників  для класів (груп) з навчанням мовами 

національних меншин ЗЗСО сприятиме удосконаленню вивчення  державної української 

мови в  класах (групах) з навчанням мовами національних меншин закладів  загальної 

середньої освіти, забезпеченню учнів якісною освітою, в контексті якої передбачено  

використання двох і більше мов з метою формування громадянина України готового до 

міжкультурного спілкування, конкурентоспроможного  на ринку праці, готового  реагувати 

на виклики сучасності 

Зміст підручника має забезпечити зв’язок з життям, бути спрямованим на формування 

особистості школяра, розвиток його здібностей та обдарувань. Основними принципами 

двомовного підручника має стати принцип діалогу мов і культур, комунікативний  та 

принцип інтегрованого підходу при вивченні рідної і української мов. 

Саме проведені дослідження  виявили ефективність багатомовної освіти в початковій 

школі в закладах загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою, оскільки 

створення класів з білінгвальним навчанням для середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів полягає у можливості формування особистості, відкритої до взаємодії з оточуючим 

світом, у процесі двомовного навчання другу мову розглядають не лише як засіб 

повсякденної комунікації, але і як інструмент пізнання світу, у результаті досягають 

високого інтегративного рівня мовної та предметної компетенції учня . 
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Система неперервної мовної освіти, а також мовна політика України сприяють 

оволодінню державною мовою, знанню рідної мови, а також вивченню іноземних мов, що в 

комплексі сприяє розумінню інших культур та розвитку толерантності до представників 

інших етнічних груп населення. 
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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 6 КЛАСУ ШКІЛ З МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО  ПІДХОДУ 
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морфології.  

 

        Процеси реформування на всіх рівнях системи національної освіти, реалізація 

компетентнісного навчання, ідей нової української школи об’єктивно актуалізують проблему 

пошуку невикористаних ресурсів, продуктивних підходів до  формування в учнів 6 класу 

шкіл з мовами національних меншин предметної компетентності під час навчання 

морфології  української мови на засадах особистісно орієнтованого підходу. Мету та 

завдання  навчання української мови в школах з мовами національних меншин окреслено в 

Концепції мовної освіти в Україні,  Законі України «Про освіту», Державному стандарті 

базової та повної загальної середньої освіти,  Державній  національній програмі «Освіта» 

(«Україна ХХІ століття»), Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, 

https://patrir.ro/wp-content/uploads/2019/04/Multilingual-education-in-Ukraine-Методичні-рекомендації_ПАТРИР.pdf%202
https://patrir.ro/wp-content/uploads/2019/04/Multilingual-education-in-Ukraine-Методичні-рекомендації_ПАТРИР.pdf%202
https://patrir.ro/wp-content/uploads/2019/04/Multilingual-education-in-Ukraine-Методичні-рекомендації_ПАТРИР.pdf%202
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Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, Загальноєвропейських 

Рекомендаціях  з мовної освіти, Концепціії «Нова українська школа».           

         Теоретичним підґрунтям для  формування в учнів 6 класу шкіл з мовами національних 

меншин предметної компетентності під час навчання морфології  української мови на 

засадах особистісно орієнтованого  підходу слугують  педагогічні дослідження наукових 

засад вивчення мови в  закладах загальної середньої освіти (Н.Бібік,  А.Богуш,  

М. Вашуленко, Н.Голуб, О.Горошкіна, Л.Попова та ін.);  у гімназіях, ліцеях (З. Бакум,  

Є. Голобородько, О. Горошкіна, С. Караман, С.Омельчук Г. Онкович, М. Пентилюк,  

В. Тихоша,  Т. Ясак та ін); формування в  учнів предметної та ключових компетентностей 

(Л. Вознюк, О. Горошкіна, Т.Груба, Н.Діденко,  С. Караман, О.Кулик,  Л. Мацько, 

В. Мельничайко,  А. Нікітіна, С. Омельчук, М. Пентилюк,  О.Полінок а ін.); дослідження із 

педагогіки та  психології (І.Бех, Д. Богоявленськаий, П. Гальперін, Ю. Гільбух,С.Гончаренко,  

О. Леонтьєв, Г. Костюк, В. Крутецький, Н. Лейтес, С.Максименко, О. Матюшкін, 

А. Петровський,  С. Рубінштейн, О.Савченко, М. Фіцула, І.Якимаенська та ін.). Теоретичні та 

прикладні аспекти  навчання української мови в  закладах загальної середньої освіти 

обґрунтовано в працях  сучасних лінгводидактів: З. Бакум, М. Вашуленко, О.Горошкіна, 

Н. Дика, Т. Донченко, Р.Дружененко, В.Заєць, С. Караман, О.Кулик, О.Кучерук, І.Кучеренко, 

Л.Мамчур,  Л.Мелешко,  М. Пентилюк,  Т. Окуневич, С.Омельчук, С.Яворська та ін. Проте 

проблемі формування в учнів 6 класу шкіл з мовами національних меншин предметної 

компетентності під час навчання морфології  української мови на засадах особистісно 

орієнтованого підходу в нових соціокультурних умовах приділено недостатньо уваги. 

        Реалізуючи ідеї нової  української школи в навчанні учнів 6 класу з мовами 

національних меншин,   учитель-словесник  покликаний сприяти духовному збагаченню 

учнів   через використання  текстів майстрів  слова про любов до рідної землі, звичаїв, 

традицій та культури українського народу, що зосереджують увагу на місії людини в 

громадянському суспільстві,  унаочнюють приклади  гуманності, самоповаги, 

взаємодопомоги, співпраці на засадах рівноправного партнерства. Робота з текстами, 

зануреними в життєвий контекст,  спонукає учнів до активної  навчально-пізнавальної 

діяльності, формує активну життєву позицію, виховує позитивне ставлення до духовних 

цінностей.  Задля  формування в учнів 6 класу шкіл з мовами національних меншин 

предметної компетентності під час навчання морфології  української мови  важливе значення 

має дидактичний матеріал, який використовується на уроці, зокрема, вправи й завдання, 

розроблені на компетентнісній основі й зорієнтовані на  розпізнавання морфологічних  явищ 

та понять, морфологічних класів слів та граматично нормативного використання їх у мовній 
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практиці. Надважливо в сучасних реаліях, коли освітній процес організовано в умовах 

змішаного навчання (онлайн, офлайн),  учитель-словесник має  бути обізнаний з методичним 

інструментарієм електронних ресурсів для здобувачів освіти шкіл з мовами національних 

меншин задля підтримання  мотивації до навчальної діяльності та врахування 

індивідуальних можливостей кожного учня. 

        Отже, перспективами в дослідженні означеної  проблеми вбачаємо в розробленні 

методики формування в учнів 6 класу шкіл з мовами національних меншин предметної 

компетентності під час навчання морфології  української мови на засадах особистісно 

орієнтованого підходу. 
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Предметна компетентність – базове поняття діяльнісного підходу. Відповідно до 

Постанови КМ «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», 

предметна компетенція – це сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного 

предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв'язання 

навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, 

виявляє ставлення, оцінює [2]. Державний стандарт базової і повної загальної середньої 

освіти визначає предметну (галузеву) компетентність як набутий учнями у процесі навчання 

досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов'язаної із засвоєнням, розумінням і 

застосуванням нових знань [1].   

Формування предметної компетентності  в учнів 5 класу шкіл національних меншин 

під час вивчення фонетики української мови відбувається через засвоєння звукового складу, 
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законів сполучуваності звуків, їх пристосування, модифікацій, асиміляцій, фонетичних змін, 

фонетичного членування мовленнєвого потоку. 

        Проблему реалізації діяльнісного підходу в закладах середньої загальної освіти 

розглядали в лінгводидактиці українські науковці, зокрема З.Бакум, О. Біляєв, М. 

Вашуленко, О. Горошкіна, Н. Голуб, Т.Груба, О. Караман,  В. Мельничайко, М. Пентилюк та 

ін. Лінгводидактичні орієнтири  формування предметної компетентності  окреслено в студіях 

З. Бакум, Н. Голуб, О. Горошкіної, О.Кулик, О.Кучерук, І.Кучеренко, М. Пентилюк, 

С.Омельчука  та ін.  

Предметну компетентність з української мови  розглядаємо як продуктивне 

опанування системи знань про мовні одиниці, правила і закономірності, їх відношення й 

взаємозв’язки, стильове різноманіття мовних засобів, вільне володіння мовними нормами в 

різних життєвих і навчальних ситуаціях.  Мовна компетенція, на думку Н. Шумарової, це не 

тільки володіння фонетикою, граматикою і словником, але й знання умов, ситуацій, у яких 

відбувається мовленнєвий акт. Саме поняття «мовна компетенція» науковець 

трансформувала в поняття «соціолінгвістична, комунікативна та діяльнісна компетенції». На 

думку дослідниці, мовну компетенцію варто тлумачити не просто як знання системи мови та 

правил її використання, а як реалізацію цих знань у численних комунікативних актах, під час 

вивчення основних розділів мовознавства зокрема. [6].   

  Українські лінгводидакти (З.Бакум,  О. Горошкіна, Н. Голуб, Т.Груба, О. Караман, 

О.Кулик,  В. Мельничайко, М. Пентилюк, С.Омельчук та ін.) зазначають, що в структурі 

діяльнісної компетентності найважливішою ознакою є вміння, зокрема організаційно-

контрольні, загальнопізнавальні, творчі й естетико-етичні. Вимоги до формування 

зазначених умінь реалізуються у чинній програмі з української мови для учнів середніх 

загальноосвітніх закладів через відповідну її змістову лінію. Формуванню діяльнісної 

компетентності сприяє діяльнісна (стратегічна) лінія – шляхом формування навчальних 

умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-

комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання 

життєвих проблем. В.Рябоконь пропонує використовувати назву «діяльнісна 

компетентність» як засіб виконання комунікативних завдань згідно з поставленою 

комунікативною метою; як здатність учня безпосередньо здійснювати мовленнєву діяльність 

і оперувати комунікативними стратегіями [4].  

 Діяльнісний підхід  розглядаємо як методичне зміщення акцентів у навчанні 

української мови з традиційного запам’ятовування мовної теорії  на формування 
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мовленнєвих умінь і навичок, що уможливлюють успішне розв’язання навчальних завдань і 

в процесі життєдіяльності. 

Отже, формування предметної компетентності  в учнів 5 класу шкіл національних 

меншин під час вивчення фонетики української мови доцільно реалізовувати багатовекторно, 

з урахуванням її складників та практико-орієнтованого спрямування освітнього процесу. 
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корінних народів і національних меншин. Це чітко визначено в Законі України «Про освіту» 

[1], Державному стандарті [2].  

Головним пріоритетом у закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами 

національних меншин  є забезпечення програмами, підручниками, словниками та навчально - 

методичною літературою.  

У закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин до 

здобуття Україною незалежності українська мова ніколи не вивчалась, і румунська також; 

вивчалася  молдовська мова  кирилицею. Тому програми і підручники потрібно було писати 

заново, й до цього процесу була причетна видатна науковиця Ірина Пилипівна  Гудзик.  

Сукупність зазначених проблем вимагали вироблення комплексних заходів відповідно 

до особливостей мовного буття різних етносів, які проживають в Україні. Усе це почалось на 

добровільних практично-творчих началах відповідно до потреб, вимог і за необхідності. 

Упродовж  років Ірина Пилипівна працювала із науковцями Чернівецької області, 

проводила консультації, дискусії, на яких обговорювалися нагальні освітні проблеми 

поліетнічних регіонів України: 

- тенденції розвитку освіти в цілому та шкільної мовної освіти, зокрема; 

-  порівняльний аналіз систем румунської і української мов з метою реалізації принципу 

опори на рідну мову; 

-  обґрунтування змісту початкового курсу румунської та української мови, його 

структурування; 

- порівняльний аналіз варіативних підручників з румунської мови, створених у Румунії 

та Молдові. 

Упродовж  наших зустрічей Ірина Пилипівна відвідувала уроки, проводила бесіди з 

учнями й учителями, разом з учителями аналізувала учнівські роботи, рукописні програми та 

підручники з румунської мови; надавала конкретну допомогу щодо змісту навчання, видів 

мовленнєвої діяльності, зокрема, аудіювання, що є важливим прийомом вироблення 

літературної вимови. Особливо цінними були поради щодо укладання  «Програми з 

румунської мови та читання для 1-4 класів», проблем формування знань про мову, мовних і 

правописних умінь і навичок. Значна увага приділялась взаємозв’язку всіх мов у навчанні, 

урахуванню явищ транспозиції та інтерференції, оскільки учні не підготовленні до 

користування мовами в реальних життєвих ситуаціях. І. П. Ґудзик акцентувала на потребі 

розроблення системного підходу до мовленнєвої роботи, який передбачає взаємозв’язок усіх 

видів мовленнєвої діяльності, розвиток усного і писемного, діалогічного і монологічного 

мовлення [3]. У широкому колі вчителів-словесників обговорювалися конкретні знання і 
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вміння, необхідні для тієї чи іншої діяльності, а також розроблялися поняття ключових 

компетентностей. Сформовані ключові компетентність свідчать про якості освіти, які 

допомагають людині успішно вирішувати життєві проблеми, уміння спілкуватися адекватно, 

оцінити ситуацію  й обрати стратегію спілкування, вислухати, зрозуміти співрозмовника, 

переконливо сформулювати свою думку, проаналізувати, аргументувати тощо. Отже, вже 

тоді мовна освіта розглядалась на основі компетентнісної парадигми.  

Завдяки порадам Ірини Ґудзик нами було створено лінійку програм і підручників для 

початкової школи з навчанням румунською мовою, в яких чільне місце відведено  

розвивальному, культуротворчому чинникам, вихованню відповідальної особистості, здатної 

до самоосвіти і саморозвитку, яка уміє критично мислити, обробляти різноманітну 

інформацію, використовувати набуті знання й уміння для творчого вирішення проблем, 

наближення їх до життя.  
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В усі часи функціонування суспільства потребувало певних умов задля перспективи 

його існування, зокрема спроможності його членів до вироблення, збереження і передачі 

інформації. Таким чином питання становлення і розвитку читацької компетентності були і 

залишаються серед актуальних. 

В лінгводидактичній спадщині науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

знаходимо поняття, що належать до однієї тематичної групи: «читацькі уміння й навички», 

«читацька діяльність», «читацька культура», «читацька компетентність». У певний період  

одне з них ставало предметом детальних теоретичних і практичних досліджень вітчизняних 

фахівців початкової освіти, зокрема Н. Скрипченко, О. Савченко, І. Ґудзик, О. Джежелей,   

М. Наумчук, Л. Варзацької, В. Зайцева, В. Науменко, А. Ємець, О. Вашуленко, М. Чумарної, 

М. Зубрицької та ін.   

Метою нашої статті є акцентування питань формування читацької компетентності 

молодших школярів, які є цікавими й для сучасної початкової освіти, у педагогічній 

спадщині доктора педагогічних наук, провідного наукового співробітника Інституту 

педагогіки АПН України Ірини Пилипівни Ґудзик (1940 – 2009) [1, с.46].  

Підручники з читання і перші методичні публікації І. П. Ґудзик щодо системи 

навчання читання на уроках мови датуються початком 90-х років ХХ століття. Це серія 

статей у журналах «Початкова школа» і «Русский язык в национальной школе»: «Перші 

кроки в опануванні читання російською мовою» (1990), «Начальное обучение чтению в 

украинской школе» (1990), «Чи треба вчити молодших школярів читати невідомий текст?» 

(1991), «Читання вголос та читання мовчки» (1991), «Проблема багатомовності в 

початковому навчанні» (1992). Предметом обговорення з педагогічною громадськістю були 

такі аспекти: роль і місце читання на уроках нерідної мови, стимулювання інтересу 

молодших школярів до читання, розвиток способів і видів читання, розвиток усного і 

писемного мовлення учнів на матеріалі прочитаних творів, педагогічний контроль за 

становленням і розвитком читацьких умінь тощо.  

Переконливим і для нашого часу залишається таке твердження Ірини Пилипівни: 

«Дуже шкідливо те, що діти звикають до думки, ніби читанням можна вважати просте 

перекодування графічного образу слів (наборів літер) у звуковий (ланцюжок звуків). 

Сутністю читання є сприймання, усвідомлення змісту. І завдання учителя – досягти того, аби 

діти засвоїли цю найважливішу думку з перших кроків навчання читання. Не слід 

пояснювати, що це необхідно не тільки для російського читання і навчання в цілому, але й 

для майбутньої життєвої практики» [3, с.33]. Сучасні вчителі також систематично 
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стикаються з проблемою механічного озвучення школярами прочитаного тексту, читачі-

початківці не завжди з першого читання розуміють зміст твору, значення окремих слів і 

виразів, важливих для усвідомлення авторської ідеї. І лише проведення словникової роботи 

перед ознайомленням з твором не спроможне попередити помилки при читанні. Тому 

питання формування навички читання – становлення і розвитку способів і видів читання 

(перші кроки у читанні), прийоми формування усвідомленого читання – не втрачають і досі 

своєї актуальності. Поновимо ще одну пораду І. П. Ґудзик учителям початкової школи: 

«Бажано так добирати матеріал для роботи, аби учні вчилися розрізняти звукову і 

граматичну форму українських і російських слів, порівнювати значення слів в обох мовах» 

[3, с. 34]. 

У методичних рекомендаціях «Розвиток навички читання» Ірина Пилипівна Ґудзик 

зіставляє дві форми читання – вголос і мовчки, формулює їх спільні (правильність, 

усвідомленість) і різні характеристики (виразність / оптимальна швидкість), розмірковує над 

первинним читанням відомого та невідомого тексту, у якій формі читання результат буде 

кращий. Авторка зауважує, що «навчити по-справжньому добре читати непросто. Необхідно 

створити для дитини сприятливі умови, забезпечити кваліфіковане керівництво навчанням, 

основою якого є знання особливостей процесу читання, володіння ефективними методами й 

прийомами» [5, с.3]. Тому ретельного вивчення потребує розвиток зорового сприймання під 

час читання, зокрема: розширення поля читання, уміння миттєво розпізнавати слова при 

зчитуванні, переглядання тексту як спосіб попереднього ознайомлення із твором, прийоми 

зняття вокалізації. Методичні рекомендації містять опис значної кількості продуктивних 

завдань і вправ для організації правильного типу читацької діяльності молодших школярів 

(картки з вертикальними пірамідками, картки-блискавки, таблиці частотних слів, ігрові 

завдання для знаходження визначених учителем об’єктів та ін.). 

Експериментальним зразком книжки для читання з вправами і завданнями слугує 

видання І. П. Ґудзик «Почитаймо, пограймося!» [4]. Метою цього видання є не лише 

стимулювання інтересу юних читачів до фольклорних і авторських творів, різних за 

тематикою («Краса нашої землі», «Рідна мова», «Красне слівце», «Народні музичні ігри», 

«Народні й авторські казки», «Про давнину»), але й усвідомлене залучення молодших 

школярів до виконання тренувальних вправ на розвиток зорового сприймання. «Особливі 

сторінки» книжки пропонують дітям влаштувати ігри-змагання «Хто швидше» (упізнай 

слово з одного погляду), «Хто більше» (однакові чи подібні), «Хто краще» (що тут заховане). 

Важливо зауважити, що авторка жорстко не зазначає вік дітей, яким призначене видання; 

ним можуть скористатися усі, хто незадоволений власними досягненнями у виробленні 
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навички читання. І скористатися при виконанні додаткових завдань на уроках читання, а 

також в позакласній гуртковій роботі, для спільних розваг з батьками та друзями, для 

самостійного читання.  

Узагальнення моделі навчання читати і способів його реалізації в підручниках для 

компетентнісно орієнтованого курсу мови знаходимо в монографії І.П. Ґудзик 

«Компетентнісно орієнтоване навчання російської мови у початкових класах (у школах з 

українською мовою навчання)». Дослідниця спеціально виокремлює питання підготовки до 

сприймання і продукування учнями усного і писемного мовлення, деталізує роботу над 

технікою сприймання школярами усного і письмового тексту, усвідомленням прочитаного 

матеріалу [2, с. 225].  

Система роботи над розумінням авторських і методичних (окрема група навчальних 

текстів) творів містить два навчальних напрямки: розуміння окремих мовних одиниць 

(зіставлення слів з об’єктами дійсності або іншими словами (синоніми / антоніми); 

зіставлення значень словосполучень, що різняться граматичною формою; утворення 

тематичних рядів слів) і розуміння тексту в цілому (розуміння фактичного змісту твору; 

усвідомлення теми, основної думки, авторської позиції; спостереження над особливостями 

мови твору). Реалізувати ці напрямки на уроках читання, на думку Ірини Пилипівни Ґудзик,  

необхідно не послідовно один за одним, а в логічному поєднанні: на підготовчому до 

сприймання твору етапі уроку зреалізувати завдання першого напрямку, продовжити їх 

використання на етапі повторного читання й аналізу твору (з метою удосконалення техніки 

читання за рахунок розвитку зорового сприймання й швидкого орієнтування у прочитаному 

тексті), а на етапі узагальнення набутих знань і вмінь максимально привернути увагу 

школярів до аспектів розуміння тексту як мистецького витвору, сприймання літератури як 

мистецтва слова.   

Ще один аспект навчання читати, який в останні роки життя і наукової діяльності 

намагалася дослідити І. П. Ґудзик, – впровадження різних форм організації діяльності учнів. 

Дослідниця бачила значний невикористаний потенціал у поєднанні фронтальної і групової 

роботи молодших школярів. Проблему «роботи в групах (у тому числі, в парах, які являють 

собою мінімальні групи)» Ірина Пилипівна пов’язувала не лише з організацією навчально-

пізнавальної діяльності учнів, але й з розвитком у них творчих здібностей та набуттям ними 

навичок критичного мислення при роботі з інформацією [2, с. 106]. У монографії ми бачимо 

методичні пропозиції з різноманітними комбінаціями роботи в парах і групах змінного 

складу, фронтальної і парної роботи, групової й індивідуальної роботи молодших школярів. 
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У наш час, в умовах впровадження освітнього проєкту «Нова українська школа», такі 

пропозиції мають вагоме прикладне значення. 

Таким чином, у педагогічній спадщині Ірини Пилипівни Ґудзик презентована 

перспективна й актуальна модель змісту навчання читати та способів його реалізації у 

підручниках для компетентнісно орієнтованого курсу мови, як рідної, так і нерідної, адже під 

її науковим керівництвом розроблялися матеріали для навчання російської, болгарської, 

ромської мов, івриту. Сучасним науковцям важливо зберегти і переосмислити методичний 

доробок І. П. Ґудзик при створенні підручників для нового покоління молодших школярів.   
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Проблема використання музичних творів при вивченні літератури не нова. Як 

правило, вона розглядається дослідниками у контексті реалізації міжпредметної інтеграції, 

міжмистецьких зв’язків, культурологічного підходу до викладання літератури тощо. 

Науковці Є. Колокольцев [3], В. Доманський [1], С. Жила [2] та ін. у своїх працях звертають 

увагу на основні напрями, прийоми використання музики при вивченні літератури. Але 
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запропонована дослідниками методика розглядається на матеріалі російської та української 

літератури. Виникає необхідність виокремлення напрямів використання музики при вивченні 

творів зарубіжної літератури, які б враховували специфіку шкільного предмета «Зарубіжна 

література» (інокультурну, перекладну природу творів; вивчення їх з позицій 

україноцентризму та ін.). Представимо основні напрями використання музики у процесі 

вивчення зарубіжної літератури.  

Музичний образ епохи. Реалізація цього напряму передбачає використання на уроці 

музики, яка ілюструє ту чи іншу історико-культурну епоху. Мета такої роботи – розкриття 

мистецьких зацікавлень представників епохи, висвітлення особливостей світосприйняття 

людини того часу, увиразнення особливостей розвитку мистецтва епохи. Так, розповідаючи 

про добу романтизму у 9 класі, вчитель може наголосити, що саме музика зайняла провідне 

місце у системі мистецтв цієї доби. Основна проблема музики доби романтизму – буття 

особистості у конфлікті з оточуючим світом. Із нею часто пов’язане питання існування 

творчої особистості як неординарної, талановитої людини. Не випадково люди творчих 

професій – актори, поети музиканти – головні герої музики романтизму. «Кохання поета» 

Шумана, «Фантастична симфонія» Берліоза ( підзаголовок – «Епізод із життя артиста»), 

симфонічна поема Ліста «Тассо», що присвячена одному із найвеличніших представників 

італійського пізнього Відродження, поету Торквато Тассо. Для створення ситуації 

«занурення» в епоху рекомендуємо прослуховування одного із названих музичних творів 

(або його фрагмента) з подальшим його обговоренням. 

Музичний образ національної культури. Створення музичного образу національної 

культури передбачає використання національно забарвленої народної та професійної, 

інструментальної та вокальної музики. Наприклад, готуючись до читання китайської поезії 

Лі Бо у 8 класі, доречно запропонувати для прослуховування аудіозапис китайської 

традиційної музики, що допоможе учням краще зрозуміти культуру Піднебесної та створить 

певну емоційну установку на сприйняття інокультурного твору. Національно-забарвлену 

інструментальну музику можна використовувати як фон для мелодекламацій поетичних 

творів, а вокальну музику на вірші мовою оригіналу рекомендуємо використовувати під час 

аналізу поезії для кращого розуміння учнями поетичної інтонації та мелодійності тексту-

оригіналу. 

Музика у житті та творчості зарубіжних письменників. Цей напрям передбачає 

виявлення поглядів письменника на життя і мистецтво, його музичних захоплень, розкриття 

багатогранності таланту митця. Зазначимо, що чимало зарубіжних письменників були 

професійними композиторами. Серед них давньогрецька мелічна поетеса Сапфо (на жаль, 
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музика Сапфо до наших днів не зберіглася); Е.Т.А. Гофман, автор «Лускунчика» і «Крихітки 

Цахес», який написав 85 музичних творів, у тому числі оперу «Ундіна» (цікаво, що на честь 

свого кумира – В. А. Моцарта, Гофман навіть змінив одне із своїх імен – Вільгельм на 

Амадей); О. Грибоєдов, автор комедії «Лихо від розуму», який створив відомий «Вальс (мі 

мінор)». Захоплювалися музикою і добре грали на музичних інструментах такі зарубіжні 

письменники, як Ф. Г. Лорка, Б. Пастернак, Х. Кортасар, М. Павич та ін.  

Музика як емоційний фон для установки на сприйняття та сприйняття 

літературного твору. Як відомо, прослуховування музики має великий естетичний вплив на 

людину. Музика хвилює людину, викликає багато емоцій, почуттів та асоціацій. Ці 

властивості музики традиційно використовуються вчителями на етапі підготовки до 

сприйняття художнього твору, коли необхідно активізувати творчу уяву учнів, створити 

певний емоційний настрій, викликати такі асоціації, які допоможуть учням уявити картини 

та образи твору, що читатиметься на уроці. Так, перед читанням повісті М. Гоголя «Ніч 

перед Різдвом» у 6 класі можна запропонувати учням прослухати аудіозаписи із різдвяними 

піснями, що створить атмосферу різдвяного свята та сприятиме зануренню учнів у текст 

твору.  

Музика у тексті художнього твору. Музика у тексті літературного твору може бути 

присутня в експліцитній або імпліцитній формі. Експліцитна присутність музики 

виявляється у назвах художніх творів (В. Короленко «Сліпий музикант», Ф.Г. Лорка 

«Гітара», А. Ахматова «Реквієм» та ін.), описах музичних переживань, коментарях музичних 

творів (М. Цвєтаєва «Книги у червоній палітурці», Х. Кортасар «Менади» та ін.), згадуванні 

музики, музичних творів, імен музикантів на сторінках художнього твору (Р.М. Рільке 

«Орфей, Евридіка, Гермес», М. Булгаков «Майстер і Маргарита», М. Зузак «Крадійка 

книжок» та ін.) та ін. Імпліцитність музики у літературному творі проявляється у текстових 

формальних і структурних аналогіях із музичними творами. У сучасному літературознавстві 

цю присутність музики в літературі називають «музикалізацією літератури» [4, с. 25-26]. 

«Музикалізація літератури» яскраво відобразилася у віршах поетів-символістів А. Рембо, 

П. Верлена, О. Блока та ін. Деякі літературні твори за своєю композицією нагадують 

музичні, наприклад, «Різдвяна пісня у прозі» Ч. Діккенса, «Фуга смерті» П. Целлана та ін.  

Музичні інтерпретації літературних творів (романс, пісня, опера та ін.). Цей напрям 

використання музики на уроках літератури реалізується чи не найчастіше. Найбільше 

музичні інтерпретації літературних творів звучать при вивченні поезії, і це не випадково, 

адже лірика з усіх родів літератури найбільше наближена до музики. На уроках зарубіжної 

літератури доречним вважаємо використання як іншомовних вокальних творів, так і 
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україномовних. Зокрема при вивченні лірики Г. Гейне у 9 класі можна прослухати один із 

романсів Г. Гейне мовою оригіналу на музику Р. Шумана. Реалізації україноцентричного 

принципу при вивченні зарубіжної літератури сприятиме прослуховування аудіозапису 

україномовного романсу Г. Гейне «Коли розлучаються двоє» на музику М. Лисенка і слова 

М. Славинського (переклад з Гейне). 

При взаємопов’язаному вивченні музики і зарубіжної літератури рекомендуємо 

використовувати такі види навчальної діяльності учнів: підготовка повідомлень «Музичний 

образ епохи», «Музичний образ національної культури», «Музика в житті письменника», 

«Музика у літературному творі» та ін; прослуховування музичних творів із подальшою 

бесідою на з’ясування особливостей сприйняття їх учнями; мелодекламація художнього 

твору із аргументацією вибору музичного твору; спостереження над текстом художнього 

твору з метою з’ясування проявів музичності у творі (пісенна інтонація, звукопис, повтори, 

ритмічність тощо); аналіз художнього твору крізь призму проявів музичності; створення 

музичного портрета персонажа; порівняльний аналіз музичного і літературного творів; аналіз 

та створення музичних відеопоезій, плейкастів на літературні твори; написання есе, творчих 

робіт на тему «Музика у творі / творчості письменника» та ін. 

 

 

Література 

1. Доманский В.А. Литература и культура: культурологический подход к 

изучению словесности в школе : учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 2002. 368 с. 

2. Жила С.О. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках 

із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи: Монографія. 

Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2004. 360 с. 

3. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках литературы. К.: Рад. шк., 1991. 208 с. 

4. Маценка С. Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на межі 

літератури й музики. Львів: Апріорі, 2017. 120 с. 

 

Вікторія Остапчук, 

кандидат філологічних наук, старший викладач  

кафедри полоністики і перекладу 

Волинського національного університету імені Лесі Українки   

 

ОСНОВНІ УВАГИ ЩОДО ПЕРЕКЛАДУ МОЛИТВИ «ѾЧЕ НАШЪ» 

СЛОВ’ЯНСЬКИМИ МОВАМИ 

 

Ключові слова: молитва, переклад, церковнослов’янська, чеська, хорвацька, 

українська, польська, етимологія 



32 

 

«Якби ти знав, як много важить Слово!» 

І.Франко  

 Заявлена у заголовку тема є актуальною, тому що авторам праць, присвячених спробі 

передати зміст сакральних текстів рідними мовами, не вдається точно перекласти слова 

Господа, адресовані людству.  

 Мета тез полягає в тому, щоб через поетику, зіставляючи переклади молитви « че 

на ш » слов’янськими мовами, виявити деякі моменти, що допоможуть уникнути існуючих 

недоліків.  

Проблему пропонуємо розглянути на матеріалі слов’янських перекладів « че на шу», 

тому що будь-які спроби змінити цей священний текст спричиняють гострі суперечки серед 

людей. І це недаремно, адже у Святому Письмі має значення навіть маленька «іота» 

(єврейська буква йод , схожа на нашу кому) чи «черта» (ледь видимі для ока невеликі 

рисочки, якими відрізняються деякі єврейські букви), на що вказують слова Спасителя: 

«Дондеже прейдет  небо и землѧ, іωта єдина, или єдина черта не прейдет  ѿ закона, дондеже 

всѧ будут » [Мф. 5 : 18]. Ось чому бурхливу полеміку в західному християнському світі 

викликали дії Папи римського Франциска, котрий затвердив у 2019 році нову редакцію 

італійського перекладу молитви « че на ш », замінивши слова «καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 

πειρασμόν» («не в веди на с  во искушение») на «не дай нам піддатися спокусі».  

 Як відомо, молитва, адресована людству самим Іісусом Христом, була перекладена із 

грецької мови для слов’янських народів рівноапостольними братами Кирилом і Мефодієм у 

ІХ ст.  Переклади іншими мовами слов’ян побачили світ значно пізніше. Зокрема, 

українською і польською мовами релігійні тексти вперше з’явилися у X I ст., чеською і 

хорватською – у XI  ст. Варто зіставити переклади відомої у християнському світі молитви 

« че на ш », що дозволить глибше зрозуміти її сутність. Пор.: 

 

Церковнослов’янською  Хорватською Польською Українською Чеською 

 че на ш  иже еси на 

небесѣх  [Мф, 6 : 9] 

Otče náš, jenž 

jsi na nebesích 

[5] 

Ojcze nasz, 

któryś jest w 

niebie [5] 

Отче наш, що 

є в небі [5] 

Oče naš, koji jesi 

na nebesima [5] 

Починається молитва зі схожого у слов’янських мовах звернення до Господа, де Він 

називається Отцем. Уточнення «иже еси на небесѣх » вказує на те, що звертання 

здійснюється саме до Бога, отця небесного а не до якогось земного [Див. дет.: 3, с. 121]. У 

церковнослов’янському, хорватському і чеському перекладах вживається іменник небеса 
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(nebesa, nebesi), а в українському та польському – небо (niebo). Хоча існують українські і 

польські тексти « че на шу», в яких збережене слово «небеса», але тут користуємося 

найбільш поширеними літургічними варіантами. Словники мов слов'янських народів 

подають слова небо і небеса як синоніми, вказуючи, що небеса – множина від небо. Одне із 

значень слова небо — «місце перебування богів, ангелів, святих; потойбічний світ, рай». 

Автори етимологічних словників виводять походження слов'янських слів небо і небеса від 

праслов'янського nebo, але разом з тим простежують зв'язок цих іменників з грецьким – 

nefos, латинськими словами – nubes i nebula (туман), литовським –  ebes s (хмара), 

німецьким – Nebel (туман) тощо. 

Є ще одне цікаве судження щодо етимології слова небеса, на яке вказує Л. Нісман: 

«Одна из версий состоит в том, что русское слово «небеса» происходит от «не, нет» и «беса, 

бесов» – буквально место, свободное от зла/демонов» [2]. Пор.: цсл. не беса і лит.  e bes s. 

Там, де живе абсолютне добро (Бог), не можуть існувати демони. Відомо, що злі духи 

перебувають над землею, у повітрі. Про це свідчить, зокрема, святий Апостол Павло, 

називаючи бісів «духами злобы поднебесными» (Еф. 6 : 12), а диявола – «князем власти 

воздушныѧ» (Еф. 2 : 2). У зв’язку з цим лексема небеса у порівнянні з синонімом небо є не 

лише більш поетичною, а й точнішою для окреслення місця знаходження Господа. Це 

свідчить про те, що в українському та польському перекладах доцільніше було б вжити слово 

небеса (niebiosa). 

Існують різноголосся щодо перекладу словосполучення «хлѣб  насущныи». Пор.: 

Церковнослов’янською Хорватською Польською Українською Чеською 

Хлѣб  на ш  насущныи 

да ждь на м  дне сь [Мф, 6 

: 12]. 

Kruh naš svagdanji 

daj nam danas [5]. 

Chleba naszego 

powszedniego  

Daj nam dzisiaj 

[5]. 

Хліба нашого 

щоденного дай 

нам сьогодні 

[5]. 

Chléb náš 

vezdejší dejž 

nám dnes [5]. 

Деякі українські переклади « че на шу» зберігають старослов’янізм насущний, але у 

найбільш розповсюдженому тексті  молитви українською мовою – «хліб щоденний». Подібно 

– в хорватській мові: незважаючи на існування лексеми nasušni, у перекладі Господньої 

молитви використовується слово svagdanji (щоденний). Чеська і польська мови, на відміну 

від української і хорватської, не зберегли старослов’янізму насѫштьн , тому тут 

перекладачі, виходячи з наявних мовних ресурсів, вжили лексеми vez ejší (синонімом у 

чеській мові є слово kaž o enní) і powszedni (синонім – codzienny). Але щоденний не 

відповідає повністю значенню слова насущний. Смисл молитви збіднюється. Словник 

української мови за редакцією І. К. Білодіда пояснює слово насущний – «який має важливе 
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життєве значення, украй необхідний. Хліб насущний (насушний) — необхідне для прожитку, 

існування». В. Даль і C. Ожегов суголосні з І. Білодідом у тлумаченні прикметника  

насущний. Древні церковні письменники етимологію старослов’янського слова насѫштьн  

виводять із грецького прийменника ἐπι (на) і ούσια (сутність, буття) – від είναι (бути). Деякі 

дослідники Святого Письма вказують на те, що під «хлібом насущним» слід розуміти не 

лише тілесну, а й духовну їжу [Див. дет. 3, с. 123]. Це підтверджують і слова Іісуса Христа: 

«Не пецытеся убо, глаголюще: что ѩмы, или что пием …» [Мф. 6 : 31] «Я есмь хлѣб  

жизни» [от Іоанна, 6 : 35]. «Отже, не щоденний, не просто необхідний щодня, – пише 

В. Щурат-Глуха, – а… для того, щоб ми… стали образом Божим і Його подобою. Тільки 

споживаючи Тіло і Кров Христа, дістаємо спроможність… віднайти нашу суть (рос. 

сущность)» [4]. Заміна слова насущныи позірним еквівалентом щоденний небажана, оскільки 

вона зводить зміст « че на шу» до буденності.  

Ось чому особлива увага привертається також до прислівника днесь (danas (хорв.), 

dzisiaj (пол.) dnes (чес.) сьогодні (укр.)). Так, А. Содомора писав, що саме пласт таких 

архаїзмів як днесь «дає нам щасливу змогу відрізняти врочисте від буденного, вічне від 

минущого, інформативне від почуттєвого, поверхове – од глибокого» [Цит. : 1, с. 124]. З ним 

погоджується Р. Зорівчак [Див. дет. : 1, с. 124]. Сказане свідчить про те, що найменше слово 

у молитві « че на ш » має важливе значення, тому не можна спрощувати Господній текст, 

робити його приземленим, опускаючи до рівня пересічної свідомості. 

Проаналізувавши наведені вище варіанти « че на шу», доходимо висновку, що 

найбільш вдалим є переклад, здійснений рівноапостольними братами – Кирилом і Мефодієм. 

Церковнослов’янська мова – єдина в світі мова, спеціально створена для того, щоб стати 

словесним вираженням молитовних текстів. Вона ніколи не використовувалася у 

розмовному мовленні, а завжди була і залишається мовою високого стилю. Саме тому 

богослужбові тексти цією мовою звучать гармонійно і природно. 
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У сучасних умовах роль національної спрямованості освіти невіддільна від органічної 

єдності з національною історією і традиціями, від збереження і збагачення культури 

українського народу, але водночас варті посиленої уваги педагогічної громадськості й інші 

представники національних меншин, їх мова, культура тощо. Актуальність полікультурного 

виховання та мультилінгвальної освіти на сучасному етапі суспільного розвитку 

підтверджується запитами держави щодо об’єднання різних народів, національних та 

етнічних груп, які проживають на території України. Провідним у діяльності будь-якого 

освітнього закладу, в т.ч. дошкільної освіти має стати «принцип полікультурності, який 

передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, 

створення для цього необхідних передумов: формування відкритості, толерантного 

ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; 

здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати 

українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської» [1]. Відповідно до 

вищезазначеного важливим напрямом навчально-мовленнєвої та виховної роботи в закладі 

дошкільної освіти повинно стати вивчення культури, побуту, традицій і звичаїв українців та 

національних меншин.  

Метою нашої статті є ознайомлення з проєктом мультилінгвальної освіти 

дошкільників у Виноградівському закладі дошкільної освіти «Ясла-садок «Джерельце»» 

Болградської міської ради Одеської області (завідувач – Кочмар Р.М.), представити 

локальний досвід роботи з національно-патріотичного виховання дошкільнят через 

ознайомлення з традиціями і культурою гагаузького народу та вивчення рідної мови.  
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Сьогодні в суспільстві спостерігається підвищений інтерес до вивчення історії рідного 

краю: його традицій, цінностей, культурно-історичного, соціального і духовного життя. 

Адже саме в цій роботі наповнюються конкретним змістом такі поняття, що є близькими для 

кожного громадянина, як «мала Батьківщина», «рідний край», «сім’я і рід» тощо. Завдяки 

народознавчій спрямованості дошкільного виховання діти поступово усвідомлюють, що 

кожному народові нашої багатонаціональної держави, зокрема гагаузькому, так само як і 

українському, властиві певні звичаї, обряди, традиції, фольклорні форми. Пізнаючи 

творчість і мудрість життя, втілену в усній народній творчості гагаузів, – казках, піснях, 

загадках, прислів’ях, приказках, національних іграх, прикметах – дошкільники розширюють 

первинне уявлення про своєрідність етносу. На думку А.М. Богуш, Н.В. Лисенко, 

«прилучення дітей до народних джерел започатковується з раннього віку. Тому вихователі 

дошкільних закладів мають бути добре обізнані з рідним краєм, національною культурою, 

традиціями, звичаями й озброєні методами та прийомами роботи з дітьми в цій галузі» [2, с. 

3].  

У рамках експерименту МОН України «Формування багатомовності дітей та учнів: 

прогресивні європейські ідеї в українському контексті» та базуючись на концепції 

сензитивного мовного розвитку двомовних дітей (Л.С. Виготський, Л.В. Щерба, А.Є. 

Супрун, І.М. Верещагіна та ін.) упродовж 2019/21 навчальних років у ЗДО «Джерельце» 

втілювався проєкт мультилінгвальної освіти дошкільників з одночасного вивчення рідної 

(гагаузької) та державної мов у взаємозв’язку з національно-патріотичним вихованням. 

Вихователі закладу Л.Г. Бужилова, А.П. Гайдаржи, А.П. Кирчева, М.І. Чапкин на заняттях з 

розвитку мовлення, під час виховних заходів і режимних моментів знайомили дітей з 
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характерними для рідного краю промислами і професіями (вівчарів, хліборобів, тваринників 

та ін.), дбаючи не лише про збагачення відповідних уявлень, а й про розвиток емоційно-

почуттєвої сфери вихованців.  

У дитячому садку проводилася систематична робота з ознайомлення з місцевими 

пам’ятками, краєвидами с. Виноградівка, родинними традиціями, що передаються з 

покоління в покоління. Наприклад, для середньої і старшої груп було проведене спільно з 

батьками свято: «Моя родина – моя стежина», в ході якого кожна родина представила свій 

сімейний герб, генеалогічне древо роду, улюблену страву, розповідь вихованців про 

представників старших поколінь.  

Зазначимо, що дуже подобалися дітям екскурсії в етнографічний музей села – 

обласний центр гагаузької культури, 

де у доступній формі малят 

знайомили з історичним минулим 

свого народу, з виробами сучасних 

майстрів. У бібліотеці центру 

зібрано історичну та художню 

літературу, твори сучасних 

письменників і поетів гагаузького 

народу, накопичено багато 

високохудожніх матеріалів 

гагаузькою мовою для дітей 

дошкільного віку. Передусім завдяки 

художньому слову розвиватиметься 

мовленнєве середовище гагаузів, 

відбуватиметься успішне знайомство 

дітей з рідною мовою. Також у 

роботі закладу використовувалося 

багато національних пісень та музичних творів, народних ігор, елементів народних танків та 

хороводів. Адже без знання свого коріння, традицій свого народу, в сучасній державі не 

можна виховати гармонійно розвинену особистість, здатну до поваги всіх інших мов і 

національностей.  

Таким чином, аналіз передового педагогічного досвіду з упровадження 

багатомовності педагогічним колективом Виноградівського закладу дошкільної освіти 

«Ясла-садок «Джерельце»» доводить успішність реалізації багатомовної освіти дошкільників 
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за умови врахування психолого-педагогічних основ навчання другої мови, постійних 

міжмовних контактів і вмотивованого взаємозв’язку навчально-мовленнєвої та виховної 

діяльності всіх учасників освітнього процесу.  
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На сучасному етапі модернізації вітчизняної системи освіти особливо суттєвих змін 

зазнала початкова, оскільки тут упродовж останніх років відбувається активне 

цілеспрямоване впровадження положень Концепції «Нова українська школа». Вони 

спрямовані насамперед на вдосконалення структури освітнього процесу, кардинального 

оновлення змісту освіти, його дидактичного і методичного  забезпечення, створення 

комфортного і безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти, де 

навчаються молодші школярі.  У цьому процесі основний акцент зроблено на формуванні в 

учнів життєво важливих ключових компетентностей на засадах компетентнісного і 

діяльнісного підходів, провідною серед яких визначено вільне володіння державною мовою, 

здатність користуватися нею як рідною у всіх комунікативних ситуаціях. Такий підхід 

цілком відповідає реаліям сьогодення і забезпечує включення громадян держави у всі сфери 

її життєдіяльності, допомагає ефективно вирішувати проблеми особистого і суспільного 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15#Text
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характеру.  У контексті зазначеного проходять суттєві зрушення й у  викладанні  української 

мови як державної в закладах освіти з навчанням мовами національних меншин. Одним із 

основних завдань уроків української мови в них є формування в учнів на основі 

компетентнісного підходу вмінь  усного мовлення, зокрема аудіативних [4]. Зумовлено це 

тим, що вміння слухати і чути, розуміти сказане лежать в основі володіння мовою [1] і 

забезпечують її успішне практичне використання в реальному спілкуванні. Саме тому в 

новій програмі з української мови для цього типу шкіл оновлено й уточнено мету і завдання 

вивчення української мови, а з орієнтацією на нову мету навчання мови – формування і 

розвиток комунікативної компетентності з урахуванням  можливостей та інтересів молодших 

школярів [4] – постала необхідність посилити увагу до формування їх умінь користуватися 

усіма видами мовленнєвої діяльності у процесі спілкування в усній і письмовій формах.        

Аналіз вітчизняної лінгводидактичної та науково-педагогічної літератури свідчить 

про те, що зацікавленість вчених проблемою формування аудіативних умінь і навичок учнів 

зростає у зв’язку з розширенням функцій української мови у суспільному житті та 

міжособистісній комунікації.  Впродовж останніх років різні її аспекти висвітлено в працях 

В.Бадер, І.Большакової, М.Варварук, М. Вашуленка, І. Ґудзик, С. Дубовик, І. Лапшиної, 

Г.Лешенко,  Г.Підлужної, К.Пономарьової, С. Цінько, О. Хорошковської, Т.Хорошковської 

та ін. Однак надзвичайної актуальності в суспільних реаліях нашого часу набувають питання 

організації аудіативної діяльності румуномовних учнів початкових класів на уроках 

української мови, адже в Україні маємо лише один науково-методичний посібник (І. Гудзик) 

та окремі статті, присвячені проблемі  розвитку вмінь аудіювання в процесі вивчення 

української  мови як державної в початкових класах закладів загальної середньої освіти з  

навчанням мовами національних меншин. 

 Формування умінь аудіювання – одне з ключових завдань навчання усного мовлення. 

Воно «розпочинається в 1 класі саме з усного практичного курсу, який передбачає засвоєння 

учнями певного обсягу української лексики, формування  і розвиток у них аудіативних умінь 

(слухати й розуміти почуте українською мовою) та вмінь діалогічного й монологічного 

мовлення (уміння говорити)» [3, с.289] і продовжується та розвивається впродовж наступних 

років навчання. Складність і відповідальність цього процесу в україномовному розвитку 

іншомовних молодших школярів полягає у тому, що вони мають навчитися почути 

співбесідника, влучно відповісти на його запитання, адекватно зреагувати на репліки, 

підтримати діалог, запитати або уточнити, висловити згоду, заперечення, припущення, 

власне ставлення до почутої чи прочитаної інформації, а також засвоїти формули 
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українського мовленнєвого етикету і вміти комунікативно виправдано вживати у власному 

мовленні.   

Педагогічна практика і наш власний досвід показують, що ефективність аудіювання 

на уроках української мови як державної/другої/іноземної визначається насамперед 

застосуванням відповідних методів і прийомів його організації та здійснення. Хоча в 

сучасній науці наявні різні тлумачення й класифікації методів навчання і самий термін 

визначається «як спосіб досягнення навчальної мети, система послідовних, взаємопов’язаних 

дій учителя й учнів, які забезпечують засвоєння змісту освіти» (О. Савченко), як прийом чи 

система педагогічних прийомів (Ю. Бабанський), для вдосконалення методів навчання другої 

мови важливе значення має класифікація М.Успенського, створена на основі концепції  І. 

Лернера та М. Скаткіна. Вчений залежно від цілей і загальної мети навчання  поділяє їх на 

три групи: методи одержання теоретичних знань з мови (пізнавальні); методи формування 

мовленнєвих умінь і навичок (тренувальні); контрольно-перевірні методи. Наголосимо, що 

наведена класифікація найповніше охоплює процес навчання мови, однак вона не відповідає 

основним завданням формування аудіативних умінь і навичок румуномовних молодших 

школярів і тому не може бути основним орієнтиром в організації їх аудіативної діяльності на 

уроках української мови. 

Ефективність аудіювання на уроках української мови визначається застосуванням 

відповідних методів і прийомів його організації. У контексті нашої проблеми заслуговує на 

увагу класифікація І. П. Ґудзик, яка виділяє методи перевірки розуміння текстів: метод 

перевірки розуміння способом виконання дії, метод множинного вибору. Застосування 

першого реалізується через низку прийомів, в основі яких уважне слухання учнями і 

виконання певних (фізичних) дій, що відповідають змісту сприйнятого на слух 

висловлювання. Наприклад: вислухати інструкцію і знайти заховану річ, зробити нескладний 

малюнок або певну позначку на ньому,  показати відповідну сигнальну картку. Реалізація 

другого методу відбувається, коли вчитель пропонує запитання за текстом та кілька (2 - 4) 

варіантів відповідей на нього, одна з яких є правильною. 

  На основі аналізу наявних класифікацій ми зробили спробу визначити методи 

розвитку аудіативних умінь учнів на уроках української мови в школах з румунською мовою 

навчання, що були б відповідними специфіці аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та 

особливостям його формування під час вивчення української мови як державної. На нашу 

думку, доцільними у цьому процесі будуть такі методи: організаційні, антиципаційні, 

контрольно-перевірні. 
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Організаційні методи спрямовані на забезпечення концентрації уваги та активізацію 

пам’яті  молодших школярів під час слухання. Розуміння мовлення нерідною мовою є 

складним процесом, оскільки доводиться сприймати не тільки зміст, але й мовну форму 

аудіоповідомлень [1, с. 6]. Усе це вимагає від слухача значної концентрації уваги. Незначне 

відволікання від інформації веде до часткового або спотвореного її розуміння, оскільки у 

процесі аудіювання вона пред’являється один раз. Отже, від уміння учня концентрувати 

увагу під час аудіювання, утримувати, розподіляти, спрямовувати її на різні аспекти мовного 

явища залежить успішність акту рецепції. Тому наявність максимальної концентрації уваги є 

вихідною умовою його ефективності. Забезпечення цього підходу до  аудіювання 

відбувається через створення умов для уважного слухання - чіткість завдань, наявність тиші, 

робочий порядок у класі та використання ігрових прийомів, які виступають засобом 

мотивації уважного слухання. 

Антиципаційні методи спрямовані на розвиток в учнів умінь передбачати зміст 

повідомлення. Механізм антиципації (ймовірного прогнозування) відіграє в процесі 

аудіювання важливу роль і дозволяє реципієнтові за початком слова, речення, темою 

висловлювання спрогнозувати, передбачити його кінець чи навіть загальну структуру  [2]. 

Основними прийомами, що забезпечують реалізацію цього методу, є спеціальні завдання: 1) 

закінчити фразу, речення, виходячи зі змісту раніше прослуханого; 2) за поданим 

заголовком, групою слів, темою, малюнком з’ясувати можливий зміст розповіді (про що, про 

кого); 3) прослухати вірш і додати останнє слівце у рядку. 

У 1 - 2 класах доцільним під час виконання завдань першої групи є застосування 

унаочнення – предметних та сюжетних малюнків. Наприклад, учням пропонують розглянути 

предметні малюнки і прослухати речення, яке вчитель вимовляє не повністю, робить після 

якогось слова паузу. Учні мають здогадатись, яким може бути наступне слово і відібрати 

малюнок із зображенням предмета, що називається цим словом. 

Контрольно-перевірні методи застосовуються як з метою розвитку вмінь розуміти 

зміст прослуханого, так і для контролю рівня сформованості аудіативних умінь і навичок. 

Реалізація їх  відбувається через використання системи таких прийомів:  

- слухання низки слів, співвіднесення значення слів із малюнком; 

-  слухання низки слів, виділення «зайвого» слова за тематичним принципом; 

- слухання й співвіднесення змісту сприйнятого на слух із серією малюнків, 

розміщених в іншій послідовності; 

-  слухання уривка й знаходження серед ілюстрацій тієї, яка відповідає змісту 

сприйнятого на слух; 
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- слухання й знаходження розбіжностей між змістом прослуханого й малюнком;  

- слухання діалогу, відповіді на запитання; 

- слухання тексту, виконання малюнка за його змістом. 

Висновки. Таким чином, у ході дослідження нами були визначені найефективніші 

методи формування аудіативних умінь, які забезпечують ефективність цього виду 

мовленнєвої діяльності на уроках української мови в початкових класах шкіл з румунською 

мовою навчання. Успішному протіканню цього процесу сприятиме виконання різноманітних 

завдань і вправ, зокрема: завершити речення, відповісти на запитання, за малюнком 

придумати початок, продовження або закінчення речення, сформулювати запитання до 

почутого тексту/побаченого малюнка, переказати, розіграти діалог та ін. Великі можливості 

для розвитку аудіативних умінь учнів надає вчителю використання ілюстративного 

матеріалу, який водночас розширює словниковий запас румуномовних молодших школярів. 
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У процесах становлення й розбудови незалежної держави, як засвідчують реалії 

сьогодення, одними з найскладніших виявилися сфера мовної політики та утвердження 

української мови як державної у всіх галузях суспільного життя і, насамперед, у системі 

вітчизняної освіти. Зумовлені вони передусім багатонаціональним складом населення 

України, що формувалося впродовж багатьох століть з різних етносів, хоча українці завжди 

становили його переважну більшість. Ще однією важливою причиною цього  є складні умови 

розвитку мови титульної нації, яка в процесі свого історичного розвитку зазнавала постійних 

переслідувань з боку інших держав і тому виконувала другорядні функції. Не набагато 

покращилося її становище і з переходом у статус державної, якого вона ще й досі в повній 

мірі не набула через неспроможність та непослідовність діяльності нинішньої влади. І це 

незважаючи на те, що в демократизації суспільного життя, духовно-інтелектуальному 

відродженні українського народу, розвитку його національної самосвідомості, відповідно до 

Конституції України та законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», українській мові відведена першочергова роль. У зв’язку з цим 

зростає і відповідальність закладів освіти у забезпеченні повноцінного функціонування 

державної мови, оскільки саме вони покликані сформувати провідну компетентність 

здобувачів освіти – вільне володіння державною (у разі відмінності від рідної) мовою та 

здатність застосовувати її у всіх життєво важливих комунікативних ситуаціях. 

У контексті зазначеного особливої актуальності набуває вивчення української мови 

представниками національних менших, які оволодівають нею у закладах освіти з навчанням 

їхніми рідними мовами, і, відповідно, формування готовності вчителів, у першу чергу 

початкових класів, до здійснення цього процесу. Адже досконале опанування української 

мови забезпечує порозуміння представників різних національних меншин між собою у 

багатонаціональних мікрореалах та їх соціалізацією, створює умови для безперешкодної 

комунікації в різних ситуаціях (повсякденному житті, виробничій діяльності), відкриває 

доступ до джерел різноманітної інформації, надбань культури. 

Водночас особливості навчання української мови як державної та підготовки 

майбутніх і діючих учителів до його забезпечення ще не привернула належної уваги вчених і 

педагогів-практиків. Наявні наукові публікації  з даної проблеми, авторами яких є Н.Бабич, 

М.Кірик, К.Маргітіч, Н.Михайловська, О.Петрук, К.Пономарьова, О.Хорошковська, 

Т.Хорошколвська, Г.Шумицька та ін., не вирішують у повній мірі окреслених проблем. Крім 

того, «Методика початкового курсу викладання української мови як державної для шкіл з 

мовами навчання національних меншин (угорськомовних, румунськомовних, 

польськомовних, словацькомовних та ін.) перебуває лише на стадії розробки [1, с.5]. Ми 
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повністю поділяємо цю думку і водночас зазначаємо, що її створенню сприятиме видання 

таких навчально-методичних посібників, як «Нова українська школа: методика навчання 

української мови в класах з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої 

освіти» (2019), «Нова українська школа: методика навчання української мови в 1-4 класах з 

навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти на засадах 

компетентнісного підходу» (2020), «Успішні практики багатомовної освіти в Україні» (2020), 

«Українська для всіх: як навчати тих, для кого українська мова не є рідною», що вже 

використовуються в діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти Закарпатської, 

Одеської, Чернівецької областей, а також у підготовці майбутніх учителів початкових класів 

та вчителів-філологів у закладах вищої освіти цих регіонів.  

Аналіз теоретичних напрацювань названих вище лінгводидактів і практичного 

досвіду у цій галузі  дає підстави стверджувати, що методика навчання української мови як 

державної повинна складатися з двох частин: 

1) теоретичної, яка визначає місце і завдання викладання української мови в  школах 

з мовами навчання національних меншин, формулює наукові основи методики навчання 

здобувачів освіти 6-10 років, розглядає історію виникнення й розвитку методів початкового 

навчання, визначає структуру й форми організації освітнього процесу за відповідною 

програмою, окреслює наукові вимоги до підручників і посібників з української мови як 

державної; 

2) практичної, що пропонує конкретні методи, прийоми, засоби, форми навчання, 

педагогічні технології й розкриває  механізми їх упровадження в освітній простір нової 

початкової школи, тобто містить детальний опис професійного алгоритму вчительської праці 

(компетентності). 

Сприяти її формуванню та практичному застосуванню в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин покликані, крім 

зазначених праць науковців, методистів та педагогів-практиків, і  відповідні навчальні 

дисципліни/освітні компоненти, що викладаються для майбутніх учителів української мови і 

літератури в Ужгородському національному університеті та Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича. Їх мета – підготувати фахівця, який спроможний: 

- навчити учнів розуміти мову, усвідомлено та правильно читати, грамотно писати, 

зв’язно викладати думки в усній та писемній формах; 

- забезпечити практичну мовленнєву підготовку учнів; 

- надати їм у доступній формі наукові відомості з граматики та правопису; 
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- розкрити культурну спадщину українського народу та прищеплювати любов до 

рідного краю;  

- збагатити уявлення учнів про навколишній світ, підвищити рівень їх загального 

розвитку. 

Зважаючи на те, що основи оволодіння державною мовою закладаються в початковій 

школі, автором цієї публікації розроблено й упроваджено в освітній процес спеціальності 

«Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня обов’язкову навчальну дисципліну 

«Методика навчання української мови як державної в школах з навчанням мовами 

національних меншин», що викладається на 4-му курсі. Її мета - поглибити знання студентів 

з лінгвістичних і лінгводидактичних навчальних дисциплін,  сформувати готовність  до 

інноваційної діяльності в навчанні української мови як державної учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин на засадах 

компетентнісного і діяльнісного підходів, суб’єкт-суб’єктних відносин та педагогіки 

партнерства,  нових концепцій мовної  освіти в Україні в умовах модернізації початкової 

школи. 

У процесі засвоєння  змісту цієї навчальної дисципліни у студентів продовжується 

формування інтегральної та загальної компетентностей, удосконалюються фахові 

компетентності. Водночас здобувачі освіти набувають знань, умінь і досвіду навчання 

української мови як державної у початкових класах закладів загальної середньої освіти з  

навчанням мовами національних меншин, оволодівають навичками використання в 

освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, стимулювання молодших 

школярів до вивчення української мови та її практичного застосування в життєво важливих 

мовленнєвих ситуаціях.   

На вивчення дисципліни виділено 3 кредити: на аудиторні заняття (лекції і семінари) 

відведено 22 години, решта часу – на самостійну роботу студентів. Викладання курсу 

передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного 

навчання, в якому використовуються інформаційні технології. Під час сесії формат очно-

дистанційний (offline/Facetoface). 

У процесі вивчення першого (теоретичного) змістового модуля здобувачі освіти 

повинні засвоїти теоретичні основи методики навчання української мови як державної в 

школах з навчанням мовами національних меншин; опанувати знаннями про наукові засади 

навчання і сучасні підходи до вивчення української мови як державної у початковій школі та 

особливості створення сприятливого освітнього середовища для оволодіння українською 

мовою учнями - представниками національних меншин. 
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Другий модуль передбачає актуалізацію знань студентів з методики навчання 

української мови в початковій школі з одночасним набуттям знань, умінь і навичок 

викладання її як державної в іншомовному середовищі. При цьому головну увагу в 

оволодінні ними зосереджено на формуванні здатності майбутніх педагогів до виховання в 

учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, читання, дитячої 

книжки; опануванні методики формування комунікативних умінь молодших школярів, 

оскільки засвоєння іншої/другої мови починається з набуття вмінь усного мовлення, 

збагачення їхнього лексичного запасу. А далі – на виробленні навичок читання і письма, 

дослідження мовних одиниць і явищ, засвоєнні початкових лінгвістичних знань і норм 

української мови як державної. 

У викладанні курсу враховуємо те, що нова українська школа, в першу чергу 

початкова,  потребує компетентного, конкурентоспроможного педагога. За визначенням 

учених і нормативно-правових документів, компетентність – це педагогічна категорія, а 

вчитель, який володіє нею, - це фахівець із ґрунтовними знаннями зі шкільного 

предмета/низки предметів (у випадку вчителя початкових класів). Вона є складовою 

педагогічної майстерності і відіграє важливу роль у підготовці майбутнього педагога до 

професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами 

національних меншин.  На її формування якраз і спрямований авторський курс, викладання 

якого здійснюється на компетентнісному та діяльнісному підходах з урахуванням сучасних 

досягнень вітчизняної і зарубіжної лінгводидактики.  
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Основні ідеї Нової української школи – розвиток ключових компетентностей учнів та  

інтегроване навчання. Одинадцять ключових компетентностей, згідно з Державним 

стандартом базової середньої освіти (2020), мають реалізовуватися в рамках кожної освітньої 

галузі (таких 9) або кожного окремого шкільного предмета. Це: вільне володіння державною 

мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна 

компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; 

культурна компетентність; підприємливість і фінансова грамотність [1, с. 3 - 5]. 

Коротко проаналізуємо реалізацію концептуальних положень Стандарту в модельній 

навчальній програмі «Зарубіжна література. 5 – 6 класи», створеній співробітниками 

Інституту педагогіки [2]. Її зміст дібрано з урахуванням вікової психології молодших 

підлітків, їхніх читацьких інтересів і особливостей сприйняття художнього тексту та 

структуровано на основі поєднання жанрового і  проблемно-тематичного принципів. Для 

читання і вивчення подано класичні твори зарубіжної літератури. Цікаву і доступну для 

сприйняття підлітків зарубіжну прозу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у кращих 

українських перекладах запропоновано на вибір учителя та учнів для читання та 

обговорення. Такий розподіл творів передбачає формування читацького досвіду учнів, різні 

рівні їхньої читацької компетентності та літературного розвитку, навчання читачів, здатних 

самостійно орієнтуватися в розмаїтті сучасної художньої літератури, вибирати книжку для 

читання, самостійно визначати її художню цінність. Завдання до розділу «Для читання та 

обговорення» розраховані на більш високий рівень читацької компетентності, сприйняття і 

комунікації, передбачають більшу самостійність учнів. Якщо на творах «для читання і 

вивчення» п’яти-шестикласники навчаються читати, інтерпретувати, створювати 

найпростіші медійні продукти з допомогою вчителя (про що вказано в колонці «Очікувані 

результати навчання»), то на творах «для читання та обговорення» діти мають самостійно 

продемонструвати те, чого навчилися. 

Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі має реалізовуватися «через 

розвиток умінь і ставлень та базові знання» [1, с. 6]. У процесі створення модельної 

програми важливо було виокремити зі списку базових знань, умінь і ставлень прийнятні для 

формування в рамках адаптаційного циклу. Наприклад, серед предметних базових знань 

нами дібрано такі: інформація, комунікація; взаємодія; аргументація; інтонаційні засоби; 

емоційний стан співрозмовників; формули мовленнєвого етикету; принципи етики 
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спілкування; цифрове середовище; текст: опис, розповідь, роздум; зміст прочитаного; 

тема; ідея; підтекст; літературний твір; художній переклад; мовна норма; помилка; 

засоби художньої виразності. Як видно з переліку, не всі з наведених понять можна віднести 

до мовно-літературних. Очевидно, що й літературознавчі поняття потрібно було ретельно 

дібрати, щоб зберегти специфіку літератури.  

Починаючи з 5 класу, автори модельної програми послідовно вибудували систему 

вивчення теорії літератури на доступному для учнів рівні, але в повній відповідності з 

вимогами сучасної науки. Основні літературознавчі поняття – казка, міф, оповідання, 

повість, автор, тема, герой літературного твору; сюжет, композиція, діалог, портрет, 

пейзаж, алегорія, підтекст, гіпербола, гумор, художня деталь, фантастика тощо вводяться 

в активне використання в навчальній практиці і є основою аналізу художніх творів. 

Програма передбачає чітку і послідовну роботу із засвоєння, закріплення цих понять і 

збагачення знань про них від теми до теми і від класу до класу. 

Подібну копітку роботу було проведено і з переліком умінь. Наведені у Стандарті 

вміння – не традиційні читацькі чи літературні (мовно-літературні), а сформульовані в 

рамках певної ключової компетентності і мають психосоціальне забарвлення. Наприклад, 

такі: аналізувати діалоги персонажів художнього тексту, медіатексту з погляду основних 

правил спілкування, визначаючи деталі, які сприяють або заважають їхній успішній 

комунікації; розкривати актуальність художніх творів у контексті викликів сучасності та 

власних життєвих потреб; проектувати власну поведінку в ситуаціях, подібних до тих, що 

зображені у художніх текстах тощо.  

Ціннісний компонент Стандарту також зазнав суттєвих змін з позицій формування 

комунікативних і соціальних навичок. У програмі актуалізовані такі ставлення: розуміння 

ролі читання текстів (зокрема художніх текстів, медіатекстів) зарубіжних авторів для 

розвитку і самовдосконалення; прагнення збагачувати читацький і мовленнєвий досвід; 

потреба в читанні рідною мовою; плекання українських національних цінностей, повага до 

цінностей інших народів і культур тощо. 

Загалом у розробленій МНП максимально охоплено усі обов’язкові результати мовно-

літературної освітньої галузі за адаптаційний цикл: читання, слухання, аудіювання, аналіз, 

інтерпретація, усна та письмова взаємодія, дослідження індивідуального мовлення.  
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Переклад відіграє одну з першочергових ролей у формуванні полоністичних знань, 

умінь і навичок у закладах як середньої, так і вищої освіти. Це викликано природою явища 

двомовності, на якому побудована система полоністичної освіти в Україні. Відтак знання 

української мови має важливе значення у процесі засвоєння польської мови як іноземної. 

Процес перекладу на заняттях з польської мови має декілька важливих рівнів. При 

вивченні лексичного матеріалу виникають труднощі із розумінням польських слів-реалій, які 

не мають буквальних відповідників в українській мові. Учитель повинен пояснити, що в 

такому випадку маємо справу з явищем «неперекладності», однак після вивчення 

культурологічних елементів, пов’язаних із життям у польському середовищі, можна вдатися 

до описового способу перекладу і застосувати лексичні трансформації. Цей спосіб 

полоністичної освіти детально опрацював Є. Ковалевський, тож можна використати на 

заняттях запропоновані ним методичні розробки [5, с. 5–16]. 

Не менш важливим елементом застосування перекладацьких компетентностей є усний 

переклад, виражений на різних рівнях – морфологічному, семантичному, синтаксичному, 

фонологічному. Учень повинен орієнтуватися в польсько-українському переліку 

«фальшивих друзів перекладача», на які увага звертається від перших кроків вивчення 

польської мови як іноземної до здачі сертифікованого іспиту з цієї мови [3]. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898
https://drive.google.com/file/d/1Cz1MGthFJsmBF_5Ol0UQ3UCBQIDXsih3/view
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Полоністичні здібності повинні охоплювати навички послідовного та синхронного 

перекладу, який у довільній формі передусім відбувається у мисленні того, хто засвоює 

іноземну мову, а з часом ці вміння можуть пригодитися у професійній перекладацькій 

діяльності [2, с. 153]. 

Під час виконання вправ учні здійснюють письмовий переклад, починаючи від 

пояснення слів і завершуючи іншомовною інтерпретацією речень, фрагментів тексту, а то й 

цілого твору. Ці вправи допомагають сформувати правильні навички письма польською 

мовою, навчають формулювати думку в іншомовному просторі, виробляють навички 

мовленнєвого стилю, який у польській та українській мовах значно відрізняється. Важливо 

звернути при цьому увагу на порядок слів у словосполученнях, особливості вживання 

особових займенників (їх стилістичного виключення, повних і коротких форм, 

чоловічоособового та нечоловічоособового родів тощо) [1, с. 95]. 

У процесі перекладу варто вияснити, що суфікси багатьох польських прикметників 

відрізняються від формотворчих частин українських слів при їх кореневому співзвуччі (-ний 

– -owy; -тивний – -cyjny), а також дуже часто у польській мові використовуються латинські 

корені прикметникових лексем: translatoryczny, atrakcyjny, skomplikowany, sfrustrowany тощо. 

Зважаючи на ці перекладацькі труднощі, на заняттях з польської мови як іноземної потрібно 

застосовувати вправи на побудову синонімічних рядів лексики, що допоможе в майбутньому 

знайти правильний відповідник іноземного слова в рідній мові або здійснити якісний 

українсько-польський переклад [4, c. 43]. 

Варто підсумувати, що без перекладацьких трансформацій іншомовного (в цьому 

випадку – польського) тексту вивчення будь-якої мови як іноземної не дасть бажаних 

ефектів. У процесі засвоєння знань з полоністики варто звернути особливу увагу на 

відмінність морфологічних компонентів міжмовних омонімів, значні труднощі, викликані 

поширеністю «фальшивих друзів перекладача», перекладом польських чи українських слів-

реалій, а також невідповідністю стилістичних форм у побудові польських і українських 

текстів. Для українського учня важливе значення має засвоєння знань з рідної мови, без чого 

вивчення польського матеріалу неможливе. Учителеві варто звернути увагу на ці особливості 

під час побудови програми курсу вивчення польської мови як іноземної, щоб в перспективі 

не тільки сформувати носія іноземної мови, а  й розвинути його перекладацькі здібності на 

професійному рівні. 
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Особливо вагомим   напрямком державної освітньої політики України є мовна освіта, 

спрямована насамперед на обов’язкове оволодіння громадянами України державною мовою. 

В Україні «забезпечується право національних меншин на задоволення  освітніх потреб 

рідною мовою, збереження та розвиток етнокультури, її підтримку та захист державою.   

Мова є важливим чинником соціально-економічного, науково-технічного, 

загальнокультурного прогресу і впливає на встановлення та розвиток нації, держави, 

національної гідності та мовно комунікативної компетентності людини.   

       Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [1], Концепція 

гуманітарного розвитку України  [2], Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року [3] передбачають  забезпечення змісту навчання з орієнтацією на основні 

компетентності, оволодіння якими допоможе здобувачам освіти  вирішити проблеми в 
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професійному, соціальному житті, підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в 

нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у 

міжнародний освітній простір. Пріоритетом державної політики в галузі освіти є формування 

мовної особистості, людини самодостатньої, комунікативно компетентної, здатної й готової 

до спілкування в будь-якій життєвій ситуації і в різних сферах суспільного життя. 

Компетентнісний підхід в освіті – це вимога сьогодення. 

Комунікати вна компете нтність – здатність особистості застосувати у конкретному 

спілкуванні знання мови, встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими 

людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування. 

Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим 

для спів розмовника. Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої 

взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід набувається не 

тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої: через літературу, театр, 

кіно, з яких людина отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості 

міжособистісної взаємодії тощо. У процесі опанування комунікативної сфери людина 

запозичає з культурного середовища засоби аналізу комунікативних ситуацій у вигляді 

словесних і візуальних форм. 

Комунікативна компетентність містить такі складники: 

 комунікабельність (здатність встановлювати й підтримувати необхідні контакти з 

іншими людьми); 

 володіння змістовною інформацією та вміння оперувати нею; 

 здатність до партнерської взаємодії та досягнення взаєморозуміння. 

Причинами невдалої комунікації можуть бути: 

 стереотипи — спрощені думки щодо окремих осіб або ситуації, внаслідок чого 

відсутній об’єктивний аналіз і розуміння людей, ситуацій, проблем; 

 перенасиченість комунікативного простору інформацією перешкоджає прийняттю 

актуальних рішень, призводить до зайвих емоційних перевантажень, тим самим 

ускладнюючи взаємини з оточуючими; 

 «упереджені уявлення» — схильність не брати до уваги того, що суперечить власним 

усталеним поглядам, того, що є новим, незвичайним («Ми віримо в те, у що хочемо вірити»). 

Людина рідко усвідомлює, що тлумачення подій іншою людиною так само законне, як і її 

власне тлумачення. 

Ці складові виявляються під час професійної взаємодії вчителя на різних рівнях: 

 учитель — учень; 
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 учитель — учитель; 

 учитель — адміністратор. 

Для кожного з учасників освітнього процесу якість і результат професійної взаємодії 

визначаються окремо. 

Отже, від рівня розвитку комунікативної компетентності вчителя залежить ефективність 

його професійної діяльності. У загальному вигляді комунікацію можна визначити як 

змістовний аспект соціальної взаємодії. Процес комунікації складається з окремих актів, за 

посередництва яких реалізуються основні її функції: 

 управлінська — пов’язана з успішністю функціонування певної організації і є 

генетично та структурно вихідною; 

 інформативна — пов’язана з обміном інформацією та науковим аналізом змісту 

інформаційних повідомлень; 

 емотивна — пов’язана з емоційними переживаннями; 

 фактична — пов’язана зі встановленням контактів. 

Із наведеного випливає, що комунікативна компетентність є синтезом теоретичних і 

практичних знань із реалізації управлінської, інформативної, емотивної, фактичної функцій у 

процесі спільної діяльності. 

Метою вивчення української мови, мов національних меншин як мов навчання є 

формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного і 

необхідного обсягу знань з мови навчання, опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та 

набуття певного соціального досвіду.  

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: 

 формування в учнів мотивації вивчення мови; 

 забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, 

говоріння, читання і письма); 

 формування комунікативних умінь; 

 опанування найважливіших функціональних складників мовної системи з 

урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем кожної з мов навчання; 

 соціально-культурний розвиток особистості; 

 формування вміння вчитися. 

Важливим аспектом є вироблення технології формування комунікативної компетентності 

особистості учня на уроках словесності як умови для розвитку мислення, здібностей учнів. 

Теоретична значущість полягає в тому що педагог аналізує, узагальнює, систематизує 

матеріал з проблем формування комунікативної компетентності. Практичне значення 
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полягає в запровадженні в практику роботи педагога технології формування комунікативної 

компетенції в процесі професійної діяльності. 
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У Чернівецькій області з 2019 року запроваджена дослідно-експериментальна робота 

регіонального рівня «Розвиток комунікативної компетентності здобувачів освіти у 

полікультурному середовищі засобами CLIL», у ході якої керівниками перевіряється гіпотеза 

щодо застосування у процесі викладання навчальних (немовних) предметів українською 

мовою, що сприятиме розвитку комунікативної компетентності при дотримання таких 

педагогічних умов: 

 підготовка вчителів до впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання в 

освітній процес закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних 

меншин; 

 врахування індивідуальних і вікових особливостей здобувачів освіти при 

плануванні та організації освітнього процесу; 

 застосування технології «мовного занурення» у процесі викладання української 

мови для створення мовно-культурного середовища; 

 реалізація програми роботи мовного табору як складової позакласної роботи учнів 

закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин. 

https://cutt.ly/sTX0GvO
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На формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи одним із завдань є 

визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості комунікативної компетентності 

учнів базових закладів загальної середньої освіти Чернівецької області.  

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що проблему комунікативної 

компетентності школярів досліджено численними науковцями, серед яких Г. Андреєва, 

В. Бадер, Ф. Бацевич, Н. Бібік, І. 3имня, Є. Пассов, Є. Халлідей, Д. Хаймс, але питання щодо 

основних критеріїв, показників та рівнів комунікативної компетентності учнів досліджено 

недостатньо. Тому виникає необхідність дослідити не лише основні критерії, але й 

показники рівнів сформованості комунікативної компетентності. 

Метою підготовки тез є аналіз критеріїв, показників та рівнів сформованості 

комунікативної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти, для яких 

українська мова не є рідною. 

Термін «CLIL» був представлений Девідом Маршем (David Marsh), професором 

університету Ювескюля (Фінляндія). CLIL (англ. Content and Language Integrated Learning) у 

перекладі означає «предметно-мовне інтегроване навчання». Простіше кажучи, це 

викладання предметів засобами мови, яка не є рідною для здобувачів освіти.  

Використання української мови в CLIL освіті залежить від поставлених освітніх 

завдань і цілей. CLIL об’єднує низку теорій та підходів, які застосовуються в різних освітніх 

контекстах. Існує декілька термінів, що описують різні способи впровадження CLIL, 

наприклад: повне мовне занурення, «мовна злива» тощо. Цей підхід дозволяє здійснювати 

навчання за двома предметами одночасно, хоча основна увага може приділятися мовному 

або немовному предмету. В Україні такий спосіб навчання може бути цікавим для закладів 

освіти з мовою навчання національних меншин (з метою полегшення вивчення державної 

мови), та й загалом й для всіх інших освітніх навчальних закладів для якомога 

ефективнішого вивчення іноземних мов. Адже цей спосіб значно підвищує мотивацію 

навчання та розширює словниковий запас. 

Так як володіння державною мовою передбачає відповідний рівень мовної та 

мовленнєвих умінь, то складовими комунікативної компетентності ми вважаємо види 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та інтегрований підхід до 

їх формування в освітньому процесі.  

Для виявлення рівня сформованості комунікативної компетентності учнів на початок 

та після завершення дослідно-експериментальної роботи педагоги використовували критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів, представлених у листі  МОН України від 30.08.2013  

№ 1/9–592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання  результатів навчання російської мови 
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та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних 

закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її.  

Відповідно до Критеріїв  оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних 

меншин 4 підставою для оцінки аудіювання є уміння сприймати на слух незнайомий текст і 

розуміти: 

 тему тексту; 

 тип і стиль мовлення; 

 фактичний зміст; 

 причинно-наслідкові зв’язки; 

 основну думку висловлювання; 

 виражально-зображувальні засоби прослуханого твору. 

Говоріння та письмо включає створення діалогічних та монологічних висловлювань. 

Для виявлення рівня усного діалогічного мовлення учнів перевіряються уміння:  

 виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється; дотримуватися теми 

спілкування; 

 складати, розігрувати діалог відповідно до запропонованої мовленнєвої ситуації й 

мети спілкування; 

 використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули 

мовленнєвого етикету; 

 аргументувати висловлені тези з метою бути зрозумілим, переконливим 

співрозмовником; розуміти можливість різних поглядів на ту саму проблему; 

 дотримуватись правил спілкування (не перебивати співрозмовника, заохочувати 

його висловити свою власну думку, зацікавлено і доброзичливо вислуховувати його, вміти 

висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його, тощо); 

 дотримуватись норм літературної мови.  

Щодо монологічного мовлення, то учням пропонувалося створити невелике усне та 

письмове висловлення на знайому тематику. Педагогами відстежувалися уміння:  

 виявляти певний рівень обізнаності з теми висловлювання; 

 будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи необхідний 

для реалізації задуму матеріал; відтворювати інформацію докладно, стисло, вибірково; 

 викладати матеріал логічно, послідовно, враховуючи співвідношення основної та 

другорядної інформації; дотримуватися теми висловлювання; 

 підпорядковувати виклад головній думці; 
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 враховувати ситуацію спілкування; 

 виявляти своє ставлення до предмету висловлювання, розуміти можливість різних 

тлумачень тієї самої проблеми, вміти оцінити аргументи, сформулювати своє бачення 

проблеми; 

 використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, 

дотримуючись норм літературної мови, вдало користуючись лексичним, граматичним 

багатством мови. 

Визначені критерії та їх показники дозволяють виокремити три рівні сформованості 

комунікативної компетентності учнів початкових класів: низький, середній, достатній, 

високий.   
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МОДЕЛЬ БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ  

В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З НАВЧАННЯМ МОВ 

КОРІННИХ НАРОДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

 

Модель багатомовної освіти розроблена для закладів загальної середньої освіти 

України, в яких за новими законами «Про освіту» [1] і «Про повну загальну середню освіту» 

[2] здійснюється трансформація системи мовного навчання, що реалізується   шляхом 

створення окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу  або 

національної меншини. Згідно цих законів особи, які належать до національних меншин 

України, мають право здобувати початкову освіту в державному, комунальному чи 

корпоративному закладі освіти мовою відповідної національної меншини поряд з державною 

мовою. 

  Особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними 

мовами Європейського Союзу, отримають базову середню освіту державною мовою в обсязі 

https://cutt.ly/sTX0GvO
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не менше 20 відсотків річного обсягу навчального часу у 5 класі із щорічним збільшенням 

такого обсягу (не менше 40 відсотків у 9 класі); профільну середню освіту державною мовою 

в обсязі не менше 60 відсотків річного обсягу навчального часу. 

Особи, які належать до інших національних меншин України, здобувають у 

державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти базову та профільну середню 

освіту державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу. 

Утім модель може використовуватися в закладах загальної середньої освіти, в яких 

М1(рідна мова) не використовується як мова навчання, а актуалізується як мова вивчення. 

Запропонована модель багатомовної освіти за своєю структурою є відкритою  з точки 

зору  використання в освітньому процесі різних за лінгвістичним, соціокультурним і 

юридичним статусом мов. Навчання мов  у контексті зазначеної моделі здійснюється з 

урахуванням адитивного (від англ. «additive» - додатковий) і субординативного підходів до 

визначення пріоритетності і порядку залучення  мов до мовного репертуару учнів.  

За своєю ціннісною установкою модель є збагачувальною. Вона передбачає 

збалансоване використання в процесі навчання дітей представників корінних народів і 

національних меншин рідної мови і мови більшості (державної мови) на основі часткової 

двобічної імерсії (занурення), що дозволяє опанувати ці мови на достатньому 

функціональному рівні. Іноземна мова також вивчається як система з можливістю 

використання її як засобу опанування предметного змісту інших навчальних курсів. 

На основі розробленої моделі передбачається  створення програм багатомовної освіти 

для конкретних закладів загальної освіти, в яких будуть  деталізовані такі позиції, як: перелік 

виучуваних мов, терміни їх навчання, вибір немовних предметів і для навчання М2 і М3. 

Модель складається із чотирьох блоків: концептуального, змістового, організаційно-

діяльнісного і діагностувального. У концептуальному блоці представлена мета, основні 

дидактичні  принципи, концептуальні  підходи до навчання мов.  Метою  розробленої моделі 

є формування багатомовної комунікативної компетентності учня / учениці як здатності 

послуговуватися рідною, державною та іноземною мовами; толерантно спілкуватися в 

полікультурному середовищі на основі ставлення до мовного і культурного розмаїття як 

цінності. Мета моделі визначена з урахуванням особистісних потреб учнів і суспільно 

важливих для нашої країни завдань. 

Концептуальний блок є визначальним для  змістового та  організаційно-діяльнісного 

блоків моделі. Змістовий блок показує, що формування багатомовної компетентності як 

складного комплексу комунікативних компетентностей виучуваних мов і специфічних 

багатомовних компетентностей передбачає диверсифікацію структури навчального процесу. 
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Диверсифікація ґрунтується  на основі інтеграції мовного курікулуму в процесі 

поступового розширення мовного репертуару учнів.  

 

Мал. 1.  Модель багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти України з 

навчанням мов корінних народів і національних меншин 

Інтегрований курікулум передбачає обов’язкове навчання (вивчення) М1 в початковій 

школі, вивчення М2 (державної мови) як  предмету з першого класу, розширення навчання 

М2 з 5 класу, вивчення М3 як предмету з першого класу, М4 – з 5 класу; навчання мов  на 

основі релевантного порівняння шляхом трансферу; використання М2, М3 для засвоєння 

змісту немовних предметів; запровадження факультативних мовних курсів; узгодження і 

синхронізація навчальних планів і програм мовних  курсів; застосування навчальних 

стратегій, засвоєних у контексті навчання М1, у процесі навчання М2, М3. 

Діагностувальний блок представляє рівні на яких визначається сформованість 

багатомовної компетентності та технології оцінювання навчальних досягнень учнів. 
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Результативний блок фіксує наявність сформованої багатомовної компетентності та 

демонструє зв'язок із метою. Структура моделі обумовлена наявністю проблеми 

багатомовної освіти в Україні. Мета моделі відображає спрямованість на вирішення цієї 

проблеми, а результат демонструє зміни, які фіксуються в процесі реалізації цієї мети. 
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Неможливо заперечити важливість мови для комунікації та загалом повноцінного 

функціонування особистості в суспільстві. Окрім цього, світова наука розглядає мову не 

лише як інструмент опису навколишнього світу та спілкування людей, але й як складову 

частину соціальної реальності. «Мова продукує сенси, створює соціальну дійсність», – 

стверджує американська соціологиня Лорел Річардсон [1, с. 518]. 

У цьому контексті варто згадати про дослідження зв’язку між мовою людини та її 

світосприйняттям. Німецький учений Вільгельм фон Гумбольдт ще у X III ст. розвивав 

теорію про залежність мислення, а також світобачення й пізнання навколишнього 

середовища від мови, яка не просто відображає їх, а інтерпретує. Науковець також 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984


61 

 

припускав, що мова є діяльністю людського духу, енергією, яка проймає все життя певного 

народу, що нею говорить, і водночас є результатом цієї діяльності. 

Ці ідеї здобули нове життя в гіпотезі лінгвістичної відносності Е. Сепіра і Б. Ворфа, 

згідно з якою люди, які говорять різними мовами, по-різному сприймають світ і по-різному 

мислять. Отож, вивчаючи мову, особа не лиш налагоджує комунікацію з іншими її носіями, а 

й наближається до спільного світобачення, що й дає сталій фразі «говорити однією мовою» 

не тільки буквальне, а й метафізичне значення. 

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

декларує: «Кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою» [4]. 

Багатовіковий досвід держав світу підтверджує, що така практика є запорукою міжетнічної 

злагоди, єдності і стабільності суспільства, ефективного функціонування держави, 

позитивного її сприйняття як повновартісного і незалежного суб’єкта світової спільноти. З 

вищезгаданих досліджень науковців також можемо зробити висновок, що вивчення мови 

держави, у якій проживає людина, веде її до світоглядної єдності з іншими громадянами. 

Водночас законодавство України гарантує повноправне функціонування і вивчення мов 

національних меншин, що дає змогу зберегти плинність їхніх традицій і культури, 

унікальних концептуальних систем, специфіки пізнання та засвоєння дійсності через мову. І 

якщо рідну мову людина може перейняти в родині й місцевій спільноті, то вивчення 

державної зазвичай забезпечують заклади освіти. 

Основні законодавчі акти та нормативні документи національної освітньої системи 

містять перелік ключових компетентностей, серед яких зазначено компетентності «Вільне 

володіння державною мовою» та «Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 

державної) та іноземними мовами». За Державним стандартом базової середньої освіти ці 

компетентності передбачають вміння здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі 

на основі знання функцій мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм сучасної мови 

(державної/рідної/іноземної), типів мовної взаємодії, особливостей стилів мовлення 

інформаційних та художніх текстів, медіатекстів тощо [2]. 

Тривала традиція навчання та вивчення державної й рідної мов існує в Чернівецькій 

області, історичне минуле якої сформувало полікультурне (поліетнічне) середовище в 

регіоні. Буковинські педагоги не одне десятиліття працюють над тим, щоб зберегти мовну 

ідентичність учнів-представників національних меншин і повноцінно вписати їх в 

україномовний контекст. 

Необхідність поєднання актуальних і перспективних завдань освітнього процесу 

вимагає використання кращих практик освітнього простору ЄС. Одним із методів навчання 
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української мови як нерідної є предметно-мовне інтегроване навчання. В Естонії педагоги у 

своїй практиці використовують технологію CLIL (англ. Content and language integrated 

learning). Це методика, яка дозволяє сформувати лінгвістичну й комунікативну компетенції в 

учнів нерідною мовою. Використання методики передбачає вивчення немовних предметів 

іноземними мовами. 

З метою формування ключової компетентності «Вільне володіння державною мовою» 

учнів закладів загальної середньої освіти Чернівецької області, для яких українська мова не є 

рідною, у 2019 році була розпочата регіональна дослідно-експериментальна робота за темою 

«Розвиток комунікативної компетентності в полікультурному освітньому середовищі 

засобами технології CLIL» на базі закладів загальної середньої освіти Чернівецької області з 

навчанням мовою національних меншин на 2019-2023 роки. 

Проєкт реалізується на базі 5 закладів загальної середньої освіти Чернівецької області 

та складається з трьох етапів: констатувального, формувального й узагальнювального. 

Експеримент ґрунтується на основних положеннях діяльнісного підходу як методологічного 

способу пізнання педагогічних систем і процесів, положеннях психолого-педагогічної науки 

в контексті використання в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти активних 

технологій, компетентнісного підходу та загальнонаукових методів дослідження. 

З урахуванням результатів констатувального етапу, в основі якого – надання науково-

теоретичного забезпечення змісту педагогічного експерименту і створення творчих груп за 

темою комплексного експериментального дослідження, було розроблено відповідну 

експериментальну систему (модель), яка дозволить сформувати лінгвістичні й комунікативну 

компетенції в учнів українською (нерідною) мовою. Наступний, формувальний, етап 

передбачає конструювання діяльності учнів і вчителів, організацію їхньої взаємодії в умовах 

уроків із використанням технології CLIL під час проведення поурочного навчання та 

шкільних мовних таборів, підготовку учнів і вчителів до роботи з інструментарієм CLIL, 

організацію та проведення тренінгів, семінарів для учнів та вчителів, які беруть участь у 

дослідженні. 

Наразі команда експерименту працює над створенням навчально-методичного 

комплексу, який буде містити основні змістові лінії шкільного курсу, що дозволить 

цілеспрямовано та систематично розвивати соціально-гуманітарні знання та орієнтацію 

навчання учнів на дослідження важливих суспільних понять, явищ та їхньої взаємодії в 

різних контекстах: комунікативному, особистісному, місцевому, національному і 

глобальному. 
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Опісля буде здійснено контрольний педагогічний експеримент з метою перевірки 

ефективності розробленої системи педагогічних впливів й апробації створеного навчально-

методичного комплексу. Аналіз підсумків експерименту послугує основою для укладання 

рекомендацій щодо запровадження результатів дослідно-експериментальної роботи в 

закладах освіти з мовою навчання національних меншин. 

Очікуваним результатом експерименту є визначення доцільності та оптимальних 

форм для впровадження в освітній процес закладів освіти з мовою навчання національних 

меншин уроків за технологією CLIL як складової розвитку комунікативності учнів. 
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       Викладання предметів гуманітарного циклу, зокрема літератури, у закладах загальної 

середньої освіти з навчанням мовами корінних народів або національних меншин повинно 

мати україноцентричне спрямування. Адже сучасний випускник нової  національної школи – 
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це компетентна особистість, передусім, патріот України, який добре володіє державною 

мовою, історією країни, виступає носієм української культури.  

        Серед основних принципів патріотичного виховання шкільної молоді наріжною є 

національна спрямованість виховного процесу, яка передбачає формування у підростаючого 

покоління національної свідомості, любові до народу і країни, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку з захисту національних інтересів, цілісності, 

незалежності України, здатності берегти свою ідентичність, пишатися приналежністю до 

широкого загалу українського громадянства. 

  Якщо Революція Гідності сприяла сплеску національної свідомості українських 

громадян, то суспільні й економічні кризові тенденції останніх років дещо загальмували цей 

процес, спонукали до переосмислення життєвих цінностей, пріоритету матеріального, 

сприяли масовій міграції молоді за кордон. За таких умов ґрунт для плекання національної 

свідомості юних громадян нашої країни став дещо занедбаним. Тому, першочергове 

завдання наших освітян – зосередити свої зусилля на україноцентризмі в гуманітарній освіті, 

розвивати в дітей уміння бачити себе і світ українськими очима, переосмислювати власну 

історію і розуміти її уроки. 

Сучасна українська історична проза є потужним інструментом формування 

національної свідомості школярів. Зображені в ній події, у переважній більшості, 

демонструють, як упродовж століть імперія, насаджуючи почуття меншовартості, намагалася 

знищити нашу національну ідентичність, історичну пам’ять, рідне слово та культуру. 

Діючі шкільні програми з української літератури слабо зорієнтовані на формуванні 

національної свідомості сучасного школяра. Серед ключових компетентностей математична 

та інформаційно-цифрова передують громадянській, яка також майже позбавлена 

україноцентричного спрямування [1, с.4-6]. Сучасна національна література репрезентована 

переважно поезією, малими прозовими жанрами та есеїстикою. А історична проза 

запропонована, у своїй більшості, для додаткового (самостійного) читання, що методично 

невиправдано [1, с.40 ]. 

Зупинимось на пропонованому програмою творі «батька українського бестселера» 

Василя Шкляра «Чорний ворон. Залишенець». Це український історичний роман, який 

вийшов наприкінці 2009 року і викликав надзвичайний резонанс у суспільстві. У ньому 

відтворено одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок нашої історії. Мова 

йде про боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади у двадцятих роках ХХ 

століття. В основу роману покладено історичні документи з розсекречених архівів КДБ. 
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Для повноцінного опанування твору важливо з’ясувати громадянську позицію автора. 

Тому аналізові зображених подій має передувати мультимедійна презентація життєвого і 

творчого шляху письменника, побудована за матеріалами інтерв’ю. Доцільно акцентувати 

увагу на причинах відмови письменника від Національної Шевченківської премії та врученні 

Народної Шевченківської премії у Холодному Яру в квітні 2011 року. Також слід зауважити, 

що Василь Шкляр категорично відмовився від перекладів роману російською мовою, щоб 

вони не стали засобом русифікації українського народу. 

Розглядаючи історичну основу роману, варто наголосити, що зображувані події 

упродовж багатьох років були замовчувані: у 1921 році Росія розв’язала загарбницьку війну 

проти Української Народної Республіки. Ця війна тривала роками. Особливо відчайдушний 

опір чинили повстанці Холодного Яру. На їхньому бойовому прапорі було написано гасло 

«Воля України або смерть». Письменник підпорядкував цьому гаслу увесь художній світ 

твору. 

Події, покладені в основу «Чорного ворона», частково з’ясовують феномен роману. 

Автор чи не вперше в українській літературі художньо-переконливо, з історичною 

достовірністю доводить, що у двадцятих роках минулого століття в країні точилася не 

громадянська, а українсько-російська війна, в якій «братній народ» виступав у ролі агресора. 

Художнє тло «Залишенця» пропонує вчителю чимало аспектів дослідження на уроці. 

Це і майстерно виписані повстанці-холодноярівці, борці за українську державність,  їх 

отаман Чорний Ворон, відважне жіноцтво, китаєць Ходя, образ птаха-ворона, який уособлює 

в собі історичну пам’ять про визвольний рух українців.  

Окремим видом роботи може стати порівняння роману і його екранізації (історична 

драма «Чорний ворон» 2019). Фільм є досить вільним і частковим переказом твору 

В.Шкляра, однак, добре втілює головну ідею, дух епохи. Картина спонукає проводити 

важливі історичні паралелі між сьогоденням і подіями столітньої давнини. 

Сьогодні уроки українських школярів мають бути насичені чинниками історичної 

пам’яті, національної та громадянської свідомості, гідності. Це сприяє формуванню 

прагнення високої мети та енергії волевияву, формує національну свідомість. Роман Василя 

Шкляра є чудовим матеріалом для реалізації цих завдань. 

В одному із своїх інтерв’ю письменник згадує роман Юрія Горліса-Горського 

«Холодний Яр» [2], який вийшов 1993 року у львівському видавництві «Червона калина»: 

«Досі не розумію, чому документальний твір учасника тих подій, осавула 1-го основного 

куреня гайдамаків Холодного Яру, не мав тоді належного розголосу. Якби книжку відразу 

ввели до шкільної програми, сьогодні Україна була б інакшою» [3, с.96 ]. Ці слова повною 
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мірою можуть стосуватися і роману В.М.Шкляра «Чорний ворон. Залишенець». Бо в умовах 

сучасної російсько-української війни очевидно, хто ближчий нашому школяреві: бунтар 

Чіпка чи холодноярівські повстанці, які дивним чином згодом воскреснуть у героях-

атошниках «Чорного сонця» того ж таки Василя Шкляра. 
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Виняткова важливість навчання рідної мови для повноцінного розвитку дитини давно 

не піддається сумніву в сучасній педагогічній науці, а шкільні літературні курси 

акумулюють, на відміну від фольклору, сутність етнічно забарвленої (лінгвістичної) картини 

світу, яка вже перетравлена індивідуальним сприйняттям автора і підготовлена фахівцями 

для її передання поточним і наступним поколінням у найбільш прийнятному вигляді.  

На жаль, ще не всі народи мають доступ до навчання рідної мови, а відтак рідна 

література залишається справою приватного попиту і не використовується як інструмент 

суспільного виховання. В Україні до освітньо нелегітімізованих носіїв мов і літератур 

належать тюркомовні уруми Надазов’я, субетнічна група в складі нащадків християн, 

переселених з Кримського ханату в 1778–1780 рр. Сьогодні урумська мова належить до 

низки найбільш загрожених мов народів України, офіційно не використовується у 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ukr.lit.-10-11.-riven-standartu.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/ukr.lit.-10-11.-riven-standartu.docx
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громадському житті, перебуває в ситуації мовного зсуву (заміна її російською мовою), не є 

кодифікованою і не може бути предметом вивчення в межах навчальних програм, 

затверджених МОН України. Факультативно проводиться навчання урумської мови 

поодинокими ентузіастами так званих «недільних» шкіл. Самі ж уруми, як і їхні сусіди 

румеї, не визнаються корінним народом України [1].  

На відміну від грекомовних румеїв, уруми досить довго перебували в певному 

культурному забутті. Перші поезії урумською мовою почали друкуватися в машинописному 

літературному альманасі греків Надазов’я і місцевих газетах лише у 1970–х рр. На час появи 

цих перших авторських текстів урумською мовою література їхніх сусідів – грекомовних 

румеїв, налічувала вже понад 100 років власного розвитку. У цьому сенсі урумська 

література є зовсім молодою, без розлогої історії і видатних персоналій. Натомість зіставний 

розгляд обох літератур може допомогти скласти цілісну картину етнічного розвитку обох 

громад у сенсі розвитку їхньої самоідентифікації та етнокультурного самовиявлення, що 

важливо для моделювання їхнього майбутнього в сучасному світі. 

Засновником і «першим» великим поетом урумської літератури вважається Валерій 

Іванович Кіор. Він дебютував у 1990 р. з поетичною збіркою «Хасевет йазмахлары» [2]. У 

1997 р. вийшла друга збірка поезій, але вже російською мовою – «Потерять и найти». 

Сьогодні твори Валерія Кіора перекладені грузинською, турецькою, узбецькою та 

українською мовами. Валерій Кіор був співавтором і упорядником збірки творів літераторів-

греків Надазов’я «Моя Еллада – Україна!» (1998), антології художньої літератури греків 

Надазов’я [3]. Згодом Валерій Кіор успішно почав писати прозові твори. Для поетики 

Валерія Кіора очевидні зв’язки зі східною поетичною традицією. Хоча у своїй творчості поет 

демонструє знання європейської літератури, загалом його поетична мова – це мова Сходу, з її 

виразністю та особливим образним інструментарієм, який наслідує урумській народній 

творчості, що формувалася «на базі народнопоетичної творчості тих кримськотатарських 

поселень Криму, звідки вони прибули до Надазов’я» [4, с. 15]. В одному з віршів 

(«Прохання») поет висловив бажання посадити на його могилі пагони верби, які б 

нагадували йому «очі синів». Образ дитячих очей («Балларым го’злеры») є характерним для 

поета: Тымар суйу мана олсун / Балларымын герчек го’злер – Нехай мені живою водою 

будуть дітей моїх правдиві очі... [2, с. 44]. У вірші «Балалыгым чохрагы - Джерело 

дитинства» автор звертається до питань самоусвідомлення і самоідентифікації [2, с. 50]. У 

вірші «Туш - Сон» змальована зміна почуттів героя від суму до страху й відчаю. Символіка 

віршів «Хасавет» (Сум), «Анама» (Моїй матері) занурює читача в світ східної культури й 

зокрема культури греків Надазов’я (образ птаха-Фенікса), однак при цьому поет уживає 



68 

 

образ європейської літературної спадщини – образ Беатріче: Атеш-хушу тутмадым, анам / 

Бен онсуз хыдрыйдым Беатриче / Вар ханат / Ама учтрамай ичтэ / Дэ дечейдыр тэк-тэ / 

йазмага – Я Жар-Птицю, мамо, не вхопив / Без неї шукав я Беатриче / Є перо, але не жар-

птиці / І годиться тільки для письма [2, с. 52]. Загалом у своїй творчості поет відбиває 

широкий спектр життєвих тем і почуттів: пише про красу, кохання, смерть та вічні 

загальнолюдські цінності крізь призму філософських роздумів героя [5].  

В особі Валерія Кіора уруми одержали водночас і першого національного поета, і 

засновника урумської літератури. Його ж можна вважати за засновника літературної 

урумської мови, хоча це питання є складнішим з огляду на різницю між урумськими 

діалектами й мовотворчі процеси, які визначатимуть їхнє майбутнє. Певний час поет активно 

виступав за відродження рідної мови, але не був підтриманий громадою, яка в цілому 

перебуває у властивій їй століттями інерційній фазі «очікування». Характерною виявилася й 

очевидна відмова поета від написання віршів рідною мовою на користь російської (приклад 

мовного зсуву). Майстерність першого урумського поета, художня зрілість і міжнародне 

визнання його творчості, трагічність соціальної позиції складають своєрідне тло, яке 

дозволяє нам уважніше поглянути на причини, що заважають подальшому поступу 

урумської літератури. Насамперед, це соціально-економічний стан урумської громади, 

політичні конкуренція і доцільність, якими керуються її лідери, консервативні погляди 

державних і місцевих еліт, які не сприяють розвиткові тих соціально-культурних феноменів, 

які їм суперечать.  

Поява нової літератури завжди є винятковою подією, наслідки якої важко 

передбачити, адже йдеться не тільки про те, що народ одержує дієвий інструмент для 

відтворення національної культури і виховання наступних поколінь, але й про появу нового 

чинника у взаємодії з іншими народами. Інституалізація літератури, як власне й мови освіти і 

офіційного спілкування, надає народу нового статусу, робить його повноцінних членом 

світової цивілізаційної спільноти. Недарма за різних часів тоталітарні режими намагалися 

нав’язувати народам своєрідні «інваріанти» мови, літератури, ідеології тощо, аби позбутися 

зайвих національних особливостей «вторинних» народів і літератур та унеможливити 

зростання національно-культурного розмаїття суспільства, яке сприймалося як недолік. 

Урумська література, що так несподівано розквітла в незалежній Україні, опинилася 

разом із румейською в лещатах нової бюрократії, яка вже 30 років поспіль не бажає визнати 

за румеями та урумами Надазов’я право на збереження національної ідентичності і розвиток 

рідних мов, і в кофлікті з консервативною частиною громади, яка давно примирилася з 

мовною асиміляцією. Чи матимуть прийдешні покоління урумів можливість навчатися 
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рідною мовою і знайомитися з рідною літературою, чи на них чекає штучна російсько-

українська освітня сумішка в якості мовно-літературного інваріанта, покаже найближче 

майбутнє.  
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всеукраїнський експеримент, українсько-угорська міжвідомча робоча група з питань освіти 

 

Позитивний досвід упровадження елементів багатомовної освіти у шкільний освітній 

процес засвідчують результати Всеукраїнського експерименту «Формування багатомовності 

дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті», співорганізованого 

МОН України та Офісом Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин: це дає 

змогу поліпшити рівень викладання української мови як державної, зберігаючи при цьому 

вивчення предметів рідною, що засвідчує конкретний поступ в оптимізації мовної ситуації в 

освітній галузі України [5]. Проте аналіз поточної ситуації засвідчує потребу в активному 

поширенні інформації про результати експерименту та його масштабуванні, можливо, через 

порівняно невелику кількість освітніх закладів, які взяли у ньому участь. 
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Так, у липні та вересні 2021 року на Закарпатті відбулося два засідання українсько-

угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти в розширеному форматі, в структурі 

якої діють три експертні підгрупи – з підготовки підручників, підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та вивчення питань викладання української мови для учнів шкіл з 

угорською мовою навчання: експерти напрацьовують механізми поліпшення освітнього 

процесу, зокрема в освітніх закладах національних меншин [3]. У ході роботи, з-поміж 

іншого, було презентовано й монографію «Стан освіти на Закарпатті у світлі результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року» (автори: І. Орос, К. Поллоі), видану за 

підтримки уряду Угорщини, в якій, зокрема, сказано, що «у ході досліджень жодним чином 

не підтвердилося припущення, яким фактично вмотивувалася стаття про мову освіти Закону 

«Про освіту»: школам з навчанням мовою нацменшин, у тому числі угорською мовою, 

необхідно перейти на українську мову навчання, аби учні цих навчальних закладів мали 

кращі результати на ЗНО з української мови та літератури. Як показують результати ЗНО з 

української мови, двомовна освіта, за яку виступає МОН України, теж не забезпечує кращих 

результатів» [2, с. 255]. Представники громадських організацій угорської національної 

меншини, зокрема Закарпатського угорськомовного педагогічного товаритсва (ЗУПТ), 

продовжують наполягати на тому, що навчальні заклади України приватної та комунальної 

власності повинні мати право вільного вибору мови навчання, а тестування з української 

мови та літератури необхідно диференціювати.       

Водночас думку про те, що білінгвальне навчання могло би стати ключем для 

вирішення українсько-угорської освітньої суперечки, яка триває вже 4-й рік, підтримує 

директорка Виноградівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №3 імені Жігмонда 

Перені, долученої до Всеукраїнського експерименту «Формування багатомовності дітей та 

учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті» [1]. Педагог-філолог з 

багаторічним досвідом роботи переконана, що багатомовна освіта може не тільки 

«допомогти ефективно адаптуватися до нової системи без асимілятивного впливу та шкоди 

для учнів, а навпаки, підняти інтерес до навчального процесу та спонукати до більшого 

заглиблення у предмет», а суть білінгвального підходу, який полягає у поєднанні двох мов 

при вивченні програмового матеріалу, інтерпретує так: «Йдеться не просто про 

“дзеркальний” переклад кожного слова вчителя. Педагог змінює мову тоді, коли помічає, що 

деякі учні класу втратили контакт з учителем, бо перестали розуміти, про що йдеться на 

уроці. Тобто педагог плавно переходить з однієї мови на іншу. Якщо ж деякі терміни учні не 

можуть зрозуміти українською, вчитель пояснює їх угорською, і навпаки. Позитив 
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білінгвального підходу в тому, що дитина під час навчання постійно чує дві, а то і три мови» 

[1]. 

Фактично про те саме говорить й очільниця ЗУПТ І. Орос: «… для збереження якості 

освіти треба зберегти право навчання дітей на рідній мові, не обмежувати відсоток 

викладання навчальних предметів рідною мовою. На уроках вчителі можуть ознайомлювати 

дітей зі специфічними термінами з цього предмету українською мовою, що буде розвивати 

їхній словниковий запас при збереженні мови навчання» (З доповіді «Стан використання мов 

національних меншин в освіті на прикладі угорської національної меншини України» під час 

спільного засідання підгруп українсько-угорської міжвідомчої групи з питань освіти 15 

липня 2021 р.). Іншими словами, заперечуючи ефективність білінгвальної освіти [2, с. 255],  

репрезентує до певної міри нерозуміння самої її суті.  

У звіті, підготовленому в межах проєкту Ради Європи «Захист національних меншин, 

зокрема ромів, та мов меншин в Україні», який реалізовується в рамках Плану дій Ради 

Європи для Україні на 2018–2022 роки, наголошується на важливості підвищенні обізнаності 

суспільства з аспектами багатомовності загалом та освіти мовами меншин зокрема; разом із 

тим констатується факт щодо «обмеженої інформації про впроваджені урядами програми з 

підвищення обізнаності (зокрема, для розглянутих у цьому дослідженні випадків/моделей), 

що свідчить про те, що цим питанням часто нехтують» [4, c. 97]. 

Висловлюємо сподівання на те, що розробка Концепції реалізації моделі багатомовної 

освіти в закладах загальної середньої освіти України з навчанням мов корінних народів і 

національних меншин (автори: О.Л. Фідкевич, В.В. Снєгірьова, Н.В. Бакуліна, наукові 

співробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки НАПН України) та її втілення сприятиме ширшій обізнаності 

учасників освітнього процесу в Україні з перевагами багатомовної освіти.    
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