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Анотація 

Інтернаціоналізація всіх сфер життєдіяльності сучасного суспільства диктує свої умови 

змісту й організації освітнього і виховного процесу. Сучасній людині все частіше 

доводиться стикатися з расовими, національними, релігійними чинниками. У зв'язку з 

цим, на одне з перших місць у виховній роботі виходить завдання виховання 

підростаючого покоління у дусі толерантності. Це, у свою чергу, припускає організацію 

освітнього і виховного процесів в умовах полікультурного простору. Полінаціональний 

склад учасників, полікультурне і полімовне середовище дозволять виховувати дітей і 

дорослих у дусі толерантності в умовах реального діалогу культур. 

 

Інтернаціоналізація всіх сфер 

життєдіяльності сучасного суспільства 

диктує свої умови змісту й організації 

освітнього і виховного процесу. Сучасній 

людині все частіше доводиться стикатися з 

расовими, національними, релігійними 

чинниками. У зв'язку з цим, на одне з 

перших місць у виховній роботі виходить 

завдання виховання підростаючого 

покоління у дусі толерантності. Це, у свою 

чергу, припускає організацію освітнього і 

виховного процесів в умовах 

полікультурного простору. 

Полінаціональний склад учасників, 

полікультурне і полімовне середовище 

дозволять виховувати дітей і дорослих у 

дусі толерантності в умовах реального 

діалогу культур (И.А.Дадов, Залепа Е.А.). 

Традиційно в рамках філософії мови 

актуальним є пояснення відносин між 

мовою і світом, тобто між словами і 

речами, або ж між словами і фактами, які 

вони описують. Теорія мови виходить за 

межі мовознавства і лінгвістики і має 

загальногуманітарне значення. 

Новий зліт у філософському 

осмисленні мови пов'язаний зі зверненням 

до соціальних аспектів мови. Особлива 

роль відводиться ролі мови в соціалізації 

особистості і звідси природі 

комунікативних процесів у сучасному світі. 

Саме мова фіксує в лексиці досвід 

діяльності людей і зумовлює комунікацію; 



 

2 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 

1, 2013 

 
впорядкувати, зберегти накопичений 

попередніми поколіннями досвід і 

інформацію; створює соціальний хронотоп 

культури. Мова – не тільки інструмент 

думки і комунікації, але і ключ до 

інформаційного простору. 

Кожне нове покоління, кожен 

представник конкретного етносу, 

опановуючи мову, залучається через неї до 

колективного досвіду, колективного 

знання, соціальних цінностей. Мова є 

«архівом історії» і «досвідом культури 

світу». Народи зникали, а слова, створювані 

ними, увійшли до скарбниці, стали 

безсмертними. 

Сьогодні у філософсько-лінгвістичній 

проблематиці зміщуються акценти: 

статистичні концепції мови як системи 

знаків (система мови, мова як інструмент 

передачі інформації) поступилися місцем 

динамічним концепціям (мова як спосіб і 

умова конструювання значень). 

Мова – це освітня цінність. Такий 

підхід має на увазі, перш за все, мовний 

характер світового досвіду, особливий зріз, 

де відвертість світу реалізується як процес 

герменевтики. 

У центрі уваги герменевтики – «мова 

як універсальне середовище, в якому 

здійснюється розуміння»; мова як «досвід 

світу», сутність світу, універсальний код 

соціокультурного розвитку. З вивченням 

мови, з нашим вростанням у рідну мову 

світ стає для нас членороздільним 

(Гадамер). 

Мовний феномен є предметом 

спеціальної уваги герменевтики, в той же 

час мова є методом і інструментом 

герменевтики. Підходи герменевтики 

роблять акцент на філософії мови: з 

погляду семіотики, семантики, етимології. 

Основа будь-якого пізнання – текст. 

Людське пізнання виявляється в слові і 

через слово, думка невіддільна від слова, її 

саморефлексія неминуче вимагає аналізу 

того, що складає її первинний елемент. 

Слово - живий організм. Словоутворення - 

це процес виявлення нових значень, процес 

вирощування значень. Таким чином, 

пізнання має починатися з аналізу слова, з 

дослідження його сутністі. 

Будь-який інформаційно-смисловий 

простір має ту понятійну сферу, без якої не 

може вписатися в реальність, інтегруватися 

з іншими, суміжними науками. Працюючи 

над значенням слів, необхідно 

спрямовувати увагу на відмінності, 

схожість і відносини між словами. Важливо 

знати ці відносини і, наскільки можливо, 

впорядкувати їх та систематизувати. 

Важливо не тільки перевіряти значення 

слів, але також вивчати те значення, що 

міститься в словах, і ті причини, на яких 

засновано таке користування словами. 

Сократ наполягав на необхідності ясних 

понять. 

У той же час, ситуація в гуманітарній 

сфері України характеризується 

поєднанням досить суперечливих чинників. 

Так, принципова невідповідність між 

спробами задекларувати як основну 

"українську ідею" і тими реаліями, в рамках 

яких ця ідея має функціонувати нині, не 

могло не призвести до зростаючої напруги 
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в суспільстві. Причому цей процес знайшов 

віддзеркалення в найрізноманітніших 

сферах життя сучасної України і, перш за 

все у сфері функціонування на її території 

української і російської мов, а також 

культур. Згідно даним соціологічних 

досліджень етнічні росіяни в Україні 

складають 22% населення, а 

російськомовна частина - понад 50% 

загальної чисельності населення України. 

Стан справ щодо питання про "державну 

мову", породжує низку негативних 

наслідків, з'ясування й усвідомлення яких 

зумовлює необхідність врахування певних 

"мовних" нюансів. Адже у мові як способі 

спілкування між людьми є особливість, яку 

в жодному випадку не слід забувати: будь-

яке порушення прав людини у сфері мови 

неминуче призводить до порушення 

нормальної життєдіяльності людини, а 

отже, її психічної рівноваги, стимулюючи 

неадекватні зовнішні реакції. 

У порівнянні з 1991-1994 роками 

проблема мови в Україні значною мірою 

трансформувалася. Якщо раніше вона мала 

відтінок становлення державності України, 

то нині знайшла відображення в контексті 

соціального функціонування. 

За ознакою володіння мовою, 

належить виділити чотири групи 

населення: україномовне, російськомовне, 

білінгви, а також група населення, яка 

розмовляє на, так званому, суржику і тому 

взагалі погано орієнтується в суті питання 

про мову. 

При цьому належить враховувати, що 

в Україні склалася така історична ситуація, 

при якій практично немає людей, які 

взагалі не розуміють українську або 

російську мову. Тому в соціокультурному 

плані "україномовні" і "російськомовні" 

групи населення є значною мірою 

абстракціями, що відображають сам факт 

надання переваги вживанню тієї або іншої 

мови. В Україні переважає стихійний 

білінгвізм, а багатомовність є частіше за 

все проблемою самовизначення й 

особистісного вибору. 

Функціонування мови в Україні на 

сьогодні визначається складною 

взаємодією низки чинників, серед яких не 

останнє місце посідають безпосередньо 

психологічні. Багатомовність (українська 

або російська) зумовлена дією двох 

основних чинників: особистісно-

психологічного: уявлення про те, яка мова є 

рідною; уявлення про етнічно - рідну мову; 

уявлення про культурно - рідну мову; 

соціально-психологічного: у регіоні; у 

соціально-професійному оточенні; у 

сімейно-дружньому оточенні. 

Ставлення багатомовної частини 

населення України до можливості 

реального використання двомовності 

(вживання другої мови) визначається також 

двома чинниками: особистісно-

психологічним: рівень знання мови; тип 

мовного мислення; легкість практичного 

використання мови; соціально-

психологічним: уявлення про власні 

можливості оволодіння і необхідності 

використання другої (іншої) мови як 

пріоритетної; уявлення про необхідність 

оволодіння другою (іншою) мовою дітьми. 
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При цьому, необхідно враховувати, 

що і в реальному соціальному житті, і в 

свідомості населення виразно 

розрізняються три рівні вживання мови: 

побутового спілкування, соціально-

професійний, адміністративно-державної 

взаємодії. 

Більшість населення вважає вживання 

мови на цьому рівні приватною справою і 

"природним правом" кожної людини. 

Значущість рівня побутового спілкування 

для нормального функціонування 

суспільства не можна недооцінювати, бо 

саме в його рамках відбувається 

задоволення основних культурних потреб, а 

також потреб дозвілля індивіда і сім'ї. 38% 

населення більше всього стурбоване 

"проблемами, пов'язаними зі здобуттям 

освіти", а ще 37% стурбовано "малими 

можливостями задоволення культурних 

потреб". 

Соціально-професійний рівень 

містить складний комплекс соціальних 

контактів і професійних вимог. Саме на 

цьому рівні російськомовна частина 

населення відчуває найбільший 

дискомфорт. Пристосування до нових 

соціальних умов, у тому числі і до мовних 

вимог, може відбуватися двома шляхами - 

як соціальне пристосовування і як 

соціальний конформізм. На жаль, 

доводиться констатувати, що нині в Україні 

складається ситуація, яка призводить до 

масового соціального конформізму - більше 

половини населення країни вимушена на 

соціальному рівні переходити до вживання 

української мови при збереженні 

психологічної схильності до російської 

мови. 

Таким чином, мовна ситуація в 

Україні на сьогодні визначається дією ще 

одного чинника, а саме - чинника 

суб'єктивної оцінки соціальних умов життя, 

що відображає можливість задоволення 

культурних (у широкому розумінні) потреб 

і уявлення про ступінь "примушеності" у 

вживанні української мови на соціальному 

рівні. 

Рівень адміністративно-державної 

взаємодії стосується переважно сфери 

складання різного роду документів. У 

більшості населення цей рівень вживання 

мови хоча і пов'язаний з певними 

труднощами, проте не викликає 

психологічного неприйняття. 

Відзначимо, що проблема мови має, 

таким чином, найістотніше і принципове 

значення для верств населення, рівень 

культури яких досить високий. Та все ж 

безпосередньо сьогодні мовні "проблеми" 

навряд чи можуть стати причиною 

відкритого і масштабного соціального 

конфлікту. Такому конфлікту нині 

перешкоджають: психологічний, 

геополітичний, соціальний чинники. 

Від успіху або неуспіху розв’язання 

мовної проблеми в Україні значною мірою 

залежить як характер розвитку 

соціокультурних процесів усередині країни, 

так і стан її відносин з деякими сусідніми 

державами. Ступінь мудрості і зваженості в 

підходах до цього питання значною мірою 

позначатиметься і на іміджі України як 

європейської держави. 
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Мова не може існувати окремо від 

культури, як і культура окремо від мови. У 

певному значенні мова - це і є вся 

невичерпна різноманітність культури в її 

вербальній іпостасі. Причому подібна 

вербальна іпостась культури є не просто 

однією з важливих форм репрезентації 

останньої. Вона є навряд чи найістотнішою 

формою репрезентації культури, бо дає 

можливість наочно диференціювати і, отже, 

"розрізняти" культуру в її функціональних 

проявах. "Розпізнавальна" функція мови 

перетворює культуру на системну, цілісну 

й однорідну освіту. 

Факти вказують на те, що нині народ 

України стихійно консолідується і починає 

поступово усвідомлювати себе як єдине 

ціле соціокультурної освіти, етнічні 

відмінності між основними складовими 

якого носять не принциповий і не 

конфронтаційний характер. Інакше і не 

може бути, оскільки існування України як 

незалежної держави можливе лише на 

основі консолідації, тобто все більш тісної 

взаємодії двох основних різномовних груп 

населення, що входить до складу 

українського суспільства. В цьому 

відношенні факти, що підтверджують 

протікання стихійного процесу консолідації 

українського суспільства, лише 

демонструють природний і закономірний 

характер даного процесу. 

Можливість і ознаки реальної 

здійсненності подібної консолідації означає 

принципову можливість і ознаки фактичної 

реалізації консолідації двох основних 

різномовних складових культури України. 

Отже, йдеться не про їх паралельне 

функціонування, не про поглинання однією 

зі складових іншої, а про поступову 

взаємну асиміляцію української і 

українсько-російської культур і 

перетворення їх в єдину цілісну двомовну 

культуру України, здатну стимулювати 

виникнення принципово нової ситуації в 

соціокультурному полі країни. 

Запереченням діалогу і консолідації 

україномовної і російськомовної культур в 

Україні можна досягти тільки одного - 

конфронтації цих культур. 

Полікультурний характер освіти 

включає такі компоненти: виховання 

громадянськості і готовність до активної 

участі в житті суспільства, сприяння 

постійному розвитку суспільства, 

демократії; розуміння, збереження, 

засвоєння локальних, міжнародних і 

історичних культур у контексті 

культурного плюралізму; виховання 

здатності захистити і примножити 

соціальні цінності, що закладають основу 

демократичного суспільства; розвиток і 

вдосконалення освіти на всіх рівнях, 

включаючи підготовку вчителів, 

підвищення їх кваліфікації. 

Для вітчизняної освіти поняття 

полікультурність означає функціонування 

освітнього простору з мовною, культурною 

і духовною поліетнічною різноманітністю. 

Особливий інтерес представляють роботи 

Є.В.Бондаревської, З.А.Малькової, 

Л.М.Сухорукової. Так, Є.В.Бондаревська 

вважає, що одним із завдань полікультурної 

освіти є створення різних культурних 
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середовищ, де здійснюватиметься розвиток 

дитини і набуття досвіду, 

культуровідповідної поведінки і надання 

допомоги в культурній самоідентифікації і 

самореалізації творчих здібностей. На 

думку І.А.Москаленко глобалізація висуває 

перед освітою складне завдання підготовки 

молоді до життя в умовах 

багатонаціонального і полікультурного 

середовища, формування вмінь 

спілкуватися і співпрацювати з людьми 

різних національностей, рас, віросповідань. 

При цьому дуже важливо навчити молодь 

розуміти і цінувати своєрідність різних 

культур, виховати її у дусі миролюбності і 

пошани всіх народів. У дослідженні 

Т.Ф.Крякліної обґрунтовується значущість 

культурологічного підходу у розв’язанні 

проблем міжнаціонального спілкування, що 

припускає пробудження інтересу інших 

народів до культурних цінностей, адекватне 

сприйняття їх своєрідності і засвоєння; 

теоретичне осмислення поліетнічного світу 

[4]. 

У дослідженнях Т.Ф.Борисової 

підкреслюється, що полікультурний 

освітній простір характеризується 

відвертістю, здатністю швидко реагувати 

на освітні потреби людини і соціуму, що 

має знайти віддзеркалення в змісті 

навчальних дисциплін і підвищенні 

кваліфікації педагогів, спілкування і 

міжнаціональної взаємодії. 

Обґрунтовується регіональний підхід до 

полікультурної освіти. При цьому 

необхідний тісний зв'язок теоретичного 

навчання з реальною практикою, 

врахування соціально-культурних умов 

регіону, його традицій, духовної спадщини, 

полікультурних процесів [1, 146]. 

Виходячи з характеристики 

полікультурного освітнього простору в 

регіоні, слід визнати, що для сучасних 

освітніх систем зміст полікультурної освіти 

має відповідати таким критеріям, як: 

віддзеркалення в навчальному матеріалі 

гуманістичних ідей, ідей свободи і 

ненасильства; характеристика унікальних 

етнічних, національних самобутніх рис у 

культурах народів України і світу; 

розкриття в культурах українських народів 

загальних елементів традицій, що 

дозволяють жити в згоді, терпимості, 

гармонії; залучення до світової культури, 

розкриття процесу глобалізації, 

взаємозалежності країн і народів за 

сучасних умов; гуманізм, який виражає 

безумовну віру в добрі початки, закладені в 

природу дитини; демократизм, що 

базується на визнанні рівних прав і 

обов'язків дорослих і дітей, наданні 

останнім свободи життєдіяльності в сім'ї, 

школі, соціальному середовищі; 

толерантність, терпимість до іншого роду 

поглядів, вдачі, звичок, особливостей 

різних народів, націй, релігій; 

компетентність, тобто необхідність 

формування особливих здібностей педагога 

і дитини щодо оволодіння знаннями, 

виховання інтелектуальної особистості, 

здатної розв’язувати завдання творчого 

характеру в полікультурному суспільстві; 

базова основа змісту полікультурної освіти. 

Проблема полікультурної освіти на 
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світовому, регіональному рівнях є не тільки 

актуальною, але і відображає реальну 

дійсність. Розробка змістовних 

характеристик даного педагогічного 

феномена набуває сьогодні особливої 

значущості, що передбачає обґрунтування 

функцій полікультурного освітнього 

простору, розробку психолого-

педагогічних основ підвищення 

кваліфікації і професійної перепідготовки 

педагогів. У програмах додаткової освіти 

педагогів мають бути реалізовані 

теоретико-методологічні основи й 

інноваційні ідеї полікультурної освіти і 

виховання, інтегровані принципи філософії 

гуманізму, кроскультуралізму. 

Найважливішими ідеями цих підходів 

виступають: гуманізм, що припускає 

визнання людини вищою цінністю, захист її 

гідності і цивільних прав, створення умов 

вільного і всебічного вияву здібностей 

особистості. Педагогічна підтримка і 

допомога має виходити з гуманізації 

психолого-педагогічних впливів на дітей і 

їх сім'ї, глибокої пошани до особистості 

дитини, визнання пріоритету її 

індивідуальних особливостей і 

можливостей; кросскультуралізм, що 

зумовлює рівність і різноманіття культур, 

самоцінність і їх значущість, роль їх 

інтеграції в цілях успішної ідентифікації і 

пристосування особистості в іншій 

культурі. Так реалізація принципу 

культуровідповідності частіше за все 

залежить від історичної епохи і потреб 

суспільства, особливостей розвитку 

людської особистості. 

Основними умовами реалізації і 

розвитку принципу культуровідповідності в 

освіті є: співвіднесеність динаміки 

культури й особистості, існуючої в 

конкретному середовищі; феномен 

культурних початків, які існують у будь-

яких культурних процесах та явищах і 

виражаються в їх визначеності; особливі 

механізми культурного саморозвитку 

особистості; обставини життєдіяльності 

системи «особистість – соціальні спільноти 

– суспільство», норми і вимоги, що 

регулюють їх взаємозв'язок». 

Освітня установа як середовище 

полікультурної освіти на початку ХХI 

століття розвивається при дотриманні 

таких умов, що припускають засвоєння 

спеціально сконструйованого модуля знань 

у галузі теорії і практики полікультурної 

освіти; методологічного апарату 

полікультурної освіти: взаємозв'язок 

загальнолюдського, інтернаціонального і 

національного початків у понятті 

«полікультурна освіта»; культура як базове 

поняття полікультурної освіти; функції 

культури, світова, загальнолюдська, 

національна, особистісна культура; 

полікультурна освіта як культурний 

феномен; механізм полікультуралізму – 

полілог і діалог культур; полімовна і 

білінгвальна особистість; глобальні 

процеси в розвитку полікультурної освіти; 

завдання полікультурної освіти, мета, 

функції (гуманістично - орієнтаційна, 

культурологічна, освітня, комунікативна, 

адаптивна); модель реалізації 

полікультурної освіти на основі провідних 
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педагогічних парадигм: особистісно – 

орієнтована освіта; культурологічний 

підхід (як об'єктивний зв'язок людини і 

культури, система цінностей; 

синергетичний підхід як педагогічна 

система самоактуалізації особистості в 

полікультурній освіті); розвиток народного 

виховання й етнопедагогіка в 

полікультурній освіті; предмет, завдання, 

засоби, чинники розвитку - народного 

виховання, стереотипи й автостереотипи в 

етнопедагогіці, проблема співвідношення 

полікультурного виховання і 

етнопедагогіки; етнопедагогічний діалог; 

педагогічна культура викладача в 

полікультурному освітньому просторі: 

багатокультурний педагог, полікультурна 

освіта як компонент педагогічної культури; 

концептуальні ідеї розвитку полікультурної 

освіти; формування гуманітарного 

середовища; специфічні ознаки 

полікультурної освіти: поєднання 

національних (мова, історія, мистецтво, 

фольклор, традиції народної педагогіки) і 

загальнонаціональних категорій; 

динамічний процес педагогічної взаємодії в 

полікультурній освіті; специфіка змісту 

полікультурної освіти (глобалізм, 

планетарний світогляд, гуманітарна 

культура особистості); сутність принципів 

полікультурної освіти (особистісно – 

орієнтованого, культурологічного підходу, 

регіоналізації освіти); інтеграція 

педагогічної взаємодії на основі 

комплексного підходу, врахування 

етнічного, індивідуального, 

диференційованого підходів; 

цілепокладання щодо реалізації 

полікультурної освіти: мета полікультурної 

освіти визначається соціальними, 

міграційними, історичними умовами життя; 

розвитком полікультурної освіти в 

контексті гуманітарної культури; зміст 

полікультурної освіти детермінований 

провідними культурними традиціями, 

ідеями толерантності, віротерпимості, 

національними і загальнолюдськими 

цінностями; орієнтація на зону 

найближчого розвитку гуманітарної 

культури; самоактуалізація, самоосвіта і 

самовираження особистості як чинника 

формування полікультурності на межі 

культур; шляхи реалізації полікультурної 

освіти: засвоєння науково – освітньої, 

філософської, етнологічної інформації; 

аналіз соціокультурних міграційних явищ і 

полікультурних відмінностей; асоціація й 

ідентифікація до цінностей 

полікультуралізму, до тієї або іншої 

культури; формування пізнавального 

інтересу до проблем полікультурного 

суспільства; виховання за допомогою 

навчального процесу і додаткової освіти 

субкультурної орієнтації, оволодіння 

культурним механізмом ухвалення 

рішення, розвиток здібності до 

самореалізації, потенціалу в сферах 

культури і субкультур. 

Таким чином, на початку ХХI 

століття педагогічна освіта реалізує 

традиційну культурологічну функцію 

освіти в нових соціокультурних умовах – 

розвиток ідей полікультурного суспільства, 

посилення ролі регіональних педагогічних 
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систем, зміна вимог до педагогічного 

колективу у зв'язку з новими 

цивілізаційними процесами. Підвищення 

кваліфікації педагогів для реалізації 

полікультурної освіти припускає 

використання найважливіших ідей 

андрагогіки, безперервної освіти, сучасних 

досягнень у галузі підготовки 

багатокультурного фахівця. 
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(на матеріалі буклетів вищих навчальних закладів) 

 

Анотація 

 

Мета дослідження – показати важливість англіцизмів та латинізмів у контексті мультилінгвізму та 

обґрунтувати принципи їх функціонування у термінології сучасної вищої освіти. Дослідження також 

показує причини, завдяки яким англійська мова є мовою lingua franca сучасного світу та Європи. Буклети 

провідних університетів європейських країн, зокрема  Бельгії, Німеччини, Франції, Італії та Іспанії, було 

обрано в якості фактичного матеріалу для дослідження. Вся інформація у буклетах, що аналізуються, 

представлена державною мовою зазначених країн. Для досягнення поставленої мети було використано 

декілька методів лінгвістичного аналізу. Аналіз лексичних одиниць, які містять офіційні веб-сайти, 

дозволяє виділити три групи термінів, які було «вживлено» у тексти, що досліджуються: 1) власне 

латинські запозичення (латинізми); 2) англомовні терміни вищої освіти (англіцизми); 3) англомовні 

терміни, які не стосуються вищої освіти. У  процесі дослідження було виявлено, що англіцизми та 

латинізми широко використовуються в буклетах всіх європейських університетів, обраних для нашого 

дослідження. Було проаналізовано використання латинізмів та англіцизмів, «вживлених» до складу 

лексики буклетів вищих навчальних закладів нідерландською, німецькою, французькою, італійською та 

іспанською мовами. Ми дійшли висновку, що це явище пов’язано зі спробою уніфікувати термінологічний 

апарат сучасної системи вищої освіти, зробити його однорідним та уникнути некоректних семантичних 

інтерпретацій. 

 

Ключові слова: lingua franca, мультилінгвізм, латинізми, англіцизми, термінологія вищої освіти. 

 

Вступ 

 Мова та комунікація є невід'ємною 

частиною нашого повсякденного життя. Ми 

використовуємо мову всюди: для обміну 

інформацією, для встановлення та підтримання 

стосунків, для структурування та координування 

соціальних дій, а також для формування нашої 

індивідуальної та соціальної ідентичності. Для 

багатьох людей сучасного світу подолання 

викликів нашого повсякденного та професійного 

життя передбачає використання двох або навіть 

більше іноземних мов.  

 Варто відзначити, що мова є не тільки 

засобом комунікації. Будь-яка мова містить у 

собі три взаємопов’язаних аспекти, які у процесі 

спілкування виражаються на різних рівнях. По-
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перше, будь-яка мова створює та містить у собі 

значення слів. Цей процес тісно пов'язаний з 

ментальною діяльністю людини. По-друге, вона 

є засобом обміну інформацією та співпраці між 

людьми. Ми впливаємо на інших людей за 

допомогою почуттів або думок, які ми 

вербалізуємо. Нарешті, будь-яка мова є засобом 

розвитку та обміну навичками, ідеями та 

цінностями. 

 Всі ці фактори впливають на процес 

розвитку мови; їх можна чітко побачити у 

термінології вищої освіти, яка відзначається 

мультилінгвальним аспектом, що знаходить своє 

вираження у використанні латинізмів та 

англіцизмів у лексичному складі буклетів 

сучасних європейських університетів. 

 

Теорія 

 Всі мови світу повинні сприяти 

співдружності людства. Мова – це не тільки 

граматична структура, набір взаємопов’язаних 

слів, об’єднаних синтаксичним кодом, як звикли 

вважати, це також засіб створення значення, 

основою якого є наші почуття. Таким чином, ми 

спостерігаємо, інтерпретуємо та виражаємо 

явища нашого світу, базуючись на 

специфічному особистому, географічному та 

політичному контекстах [23]. 

 Варто зазначити, що мова – це 

комплексна система, яка об’єднує різні 

взаємопов’язані аспекти: семантику, стиль, 

синтаксис, лексику та граматику. Вони всі є 

надзвичайно важливими та взятими до уваги при 

аналізі деяких лінгвістичних особливостей. 

Кожний з аспектів можна розглядати з різних 

точок зору. У результаті існує велика кількість 

лінгвістичних теорій, та кожний лінгвіст 

пропонує свої власні ідеї щодо якогось 

конкретного явища.  

 Що стосується нашого дослідження, ми 

розглядаємо такі теорії, як сутність мовного 

знаку, територіальні варіанти англійської мови, 

теорія англійської мови як lingua franca Європи 

та мультилінгвізм. 

 Варто наголосити, що сутність мовного 

знаку є однією з базових теорій лінгвістики. 

Першим лінгвістом, який почав розвивати її, був 

швейцарський лінгвіст Фердинанд де Соссюр. 

Пізніше його теорії було переглянуто та 

модернізовано іншими лінгвістами, включаючи 

Р. Келлера, який наголошував, що мовні знаки – 

це повідомлення, які мовець надає адресату [8], 

М. Фуко, який виявив зв'язок між мовним 

знаком та культурою, в якій він функціонує [1], 

Ч. Огденом та І. Річардсом, які розробили 

тристоронню модель мовного знаку під назвою 

“the triangle of references” [11], та ін. Однак саме 

модель де Соссюра вважають класичною,  і в 

нашому дослідженні ми беремо її за основу.  

 Ключовою ідеєю теорії сутності мовного 

знаку є те, що будь-яка мова складається зі 

знаків, а кожний знак має дві невід'ємні сторони 

– позначувальне (форма слова) та позначуване 

(ментальне поняття) [12]. Коли баланс між цими 

двома сторонами порушено (наприклад, при 

переносі слова до іншої мови), слово втрачає 

свою здатність бути мовним знаком та 

залишається лише набором звуків та літер. Цей 

фактор може призвести до непорозумінь та 

навіть конфліктів [25], та це може стати 
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проблемою для міжкультурної комунікації, яка 

посідає провідні позиції серед питань, що 

потребують особливої уваги через поширення 

глобалізації.  

 Це також є однією з причин для того, 

щоб в світі та в Європі зокрема існувала мова 

lingua franca – об’єднуюча мова, яка сприятиме 

передачі загального знання та вирішенню 

проблем, пов’язаних з неадекватним перекладом 

та дисбалансом між формою слова і його 

значенням. 

 Останні п’ятдесят років 

характеризуються розвитком інформаційних 

технологій та сучасних систем комунікації. Цей 

процес призводить до розповсюдження 

англійської мови у світі. Сьогодні англійська 

мова є основним кандидатом на роль мови lingua 

franca через те, що її використовують майже в 

усіх сферах суспільства і вона посідає друге 

місце серед двадцяти найпопулярніших мов 

світу (будучи рідною мовою для майже 350 

мільйонів людей в усьому світі), поступаючись 

лише китайській. Крім того, англійська мова є 

другою для понад 423 мільйонів людей [16, 

c. 65]. 

 Думку про те, що англійська мова є 

сучасною мовою lingua franca, можна й далі 

розвивати у рамках теорії про територіальні 

варіанти мови, вивченням якої займається цілий 

ряд лінгвістів: Б. Кашру [7], Дж. Дженкінс [6], 

Б. Сайдхофлер [13], С. Моллін [9] та ін.  

 Сучасні лінгвісти, котрі займаються 

вивченням територіальних варіантів англійської 

мови, погоджуються з теорією Б. Кашру, який 

виділив три кола у використанні англійської 

мови: внутрішнє коло, зовнішнє коло та коло, 

що поширюється [7]. 

 Згідно цієї теорії, внутрішнє коло 

обмежене «корінним» контекстом використання 

англійської мови у тих країнах, які вважаються 

англомовними: Велика Британія, Сполучені 

Штати Америки, Нова Зеландія, Канада, 

Ірландія та Південна Африка. Зовнішнє коло 

включає у себе національні варіанти англійської 

мови (World Englishes): малазійський, 

сінгапурський, кенійський, нігерійський та інші 

«місцеві» варіанти англійської мови. Що 

стосується третього кола – кола, що 

поширюється, – воно описує англійську мову як 

іноземну в тих країнах, де вона не має жодних 

державних функцій (політичних, юридичних, 

соціальних та ін.). Це коло включає країни Азії, 

Африки та Латинської Америки, де англійську 

мову вважають засобом інтеграції для спільного 

політичного, економічного, інформаційного та 

освітнього простору [7]. Ми вважаємо, що 

Європу також можна віднести до цієї групи. Цю 

думку також підтверджують інші лінгвісти, як-

от Е. Джеймс [7], П. Дженеська [5], А. Вілтон та 

А. Хаувер [14]. Крім того, англійська мова 

посідає ведучі позиції серед офіційних мов 

Європейського Союзу (ЄС). Всі ділові листи та 

документи пишуть цією мовою. Згідно 

Євростату, англійська мова є найпоширенішою 

мовою в країнах ЄС [19]. 

 З іншого боку, з самого початку свого 

існування ЄС підтримував розвиток 

мультилінгвізму та толерантне ставлення до 

мовного та культурного різноманіття. Ось чому 

вивчення питань, пов’язаних з 
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мультилінгвізмом, все більше привертає увагу 

дослідників. Характерні риси цього явища були 

описані у працях багатьох лінгвістів: А. Вілтон 

[15], Дж. Девейл та Л. Вей [1], Н. Хорнбергер і 

В. Вейш [3] та інших. 

 Варто відзначити, що у1994 р. було 

введено посаду Європейського Комісара з 

питань освіти, культури та мультилінгвізму. ЄС 

активно проводить політику розповсюдження 

мультилінгвізму серед своїх громадян. Ключове 

завдання цієї ініціативи полягає у щільному 

моніторингу – у межах опитування, яке 

регулярно проводить Євробарометр – знання 

мови та її практики. Нещодавні результати є 

надзвичайно позитивними та показують високий 

рівень мультилінгвізму та загальне позитивне 

ставлення до мов [10; с. 4]. 

 Необхідно зазначити, що культурне 

розмаїття є ключовою рисою Європи, і 

організації ЄС, розташовані у Брюсселі, а також 

Рада Європи, яка знаходиться у Страсбурзі, 

активно сприяють вивченню мов та 

мультилінгвізму / плюрілінгвізму. Основними 

агенціями мовної політики у вказаних 

організаціях є Відділ політики мультилінгвізму в 

Управлінні освіти та культури Європейської 

Комісії та Відділ мовної політики Управління 

освіти Ради Європи. 

 Мультилінгвізм – це загальноприйняте 

явище у сучасному суспільстві, яке можна 

вивчати з різних точок зору. Рада Європи 

розрізнює плюрілінгвізм як компетенцію мовця 

(здатність розмовляти більше, ніж однією 

мовою) та мультилінгвізм як співіснування 

різних мов на певній географічній території. ЄС 

використовує лексичну одиницю 

«мультилінгвізм» для позначення обох згаданих 

явищ [10; с. 14]. 

 Крім того, мультилінгвізм є однією з 

компетенцій, якими повинен володіти сучасний 

спеціаліст для того, щоб досягти успіхів у 

кар’єрі. Ця ідея була центральною у політиці 

Європи з самого початку існування ЄС. Однак 

перші офіційні документи з питань 

мультилінгвізму були представлені 

Європейською Комісією лише 2005 року. 

 Треба наголосити, що шлях становлення 

мультилінгвізму полягає у виконанні певних дій, 

направлених на підтримку освітніх програм та 

збереження культурного різноманіття; він 

передбачає вивчення як мінімум двох іноземних 

мов та збільшення часу для їх студіювання. У 

жодному офіційному документі не сказано про 

обов’язкове вивчення однієї конкретної мови. Як 

результат, мовна політика кожної держави 

повинна бути збалансованою та обґрунтованою. 

Мовний тоталітаризм є неможливим у нашому 

сучасному мультинаціональному глобальному 

суспільстві.  

 Будучи демократичною організацією, ЄС 

повинен спілкуватися зі своїми громадянами 

їхньою мовою. Те ж саме стосується 

національних урядів та громадянських служб, 

бізнес-установ та інших організацій ЄС. 

Європейці мають право знати, що для них 

робиться. Вони також повинні бути здатними 

відігравати у цьому процесі активну роль без 

необхідності вивчення для цього інших мов [20]. 

 Що стосується нашого дослідження, ми 

розуміємо «мультилінгвізм» як співіснування 
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різних мов на певній географічній території та 

вважаємо це визначення ключовим для нашої 

роботи. 

 Всі фактори, які було згадано вище, 

пояснюють важливість вивчення питання про 

домінування англійської мови у Європі. 

Використання англійської у якості міжнародної 

під впливом процесу глобалізації докорінно 

змінює саму природу та принципи використання 

мови. У світі, який знаходиться під впливом 

глобалізації, англійська стає посередником 

спілкування. Цей процес знаходить своє 

відображення в усіх галузях суспільного життя, і 

сфера освіти не є у цьому винятком. 

 

Методологія 

 У процесі нашого дослідження ми 

звернулися до декількох методів лінгвістичного 

аналізу. Методом суцільної вибірки було 

виокремлено терміни вищої освіти для нашого 

дослідження. Наступним кроком було вивчення 

етимології термінів (етимологічний метод). 

Після цього було виявлено точне значення 

обраних термінів. На цьому етапі 

використовувалися такі методи лінгвістичного 

аналізу як метод аналізу словникових дефініцій, 

описовий та контекстуальний методи, адже 

обрані терміни функціонують у лексичному 

складі буклетів європейських університетів. 

Пізніше було використано структурний метод, 

який допоміг визначити баланс між 

позначувальним та позначуваним у семантичній 

структурі термінів вищої освіти. Використання 

латинізмів та англіцизмів у лексиці буклетів 

ВНЗ нідерландською, німецькою, французькою, 

італійською та іспанською мовами можна 

пояснити деякими екстралінгвістичними 

факторами (які будуть описані у представленій 

роботі), а для того, щоб визначити ці 

особливості, ми звернулися до методу 

комплексного аналізу. Нашу увагу було 

сконцентровано на тих термінах вищої освіти, 

які функціонують у сучасній системі освіти 

(метод синхронії); однак використання 

латинізмів та англіцизмів у буклетах, що 

аналізуються, викликане певною мірою 

досвідом людей (емпіричний метод). Для того, 

щоб перевірити тенденцію функціонування 

латинізмів та англіцизмів у текстах, 

представлених у буклетах університетів, ми 

використовували функціональний та 

парадигмальний методи.  

 

Дискусія та результати 

 Для того, щоб перевірити тенденцію 

використання англійської мови у якості мови 

lingua franca сучасної Європи та важливість 

володіння мультилінгвальною компетенцією для 

сучасного спеціаліста, ми провели наше власне 

дослідження у сфері термінів вищої освіти. 

Фактичний матеріал для представленого 

дослідження було обрано з офіційних веб-сайтів 

університетів п’яти країн Європи: Бельгії, 

Німеччини, Франції, Італії та Іспанії. У процесі 

дослідження було виявлено, що на офіційних 

веб-сайтах університетів Європи одночасно 

функціонують декілька мов. Цей факт 

підтверджує те, що питання мультилінгвізму 

справді є дуже важливим для сучасної Європи.  
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 Дослідження було проведено у три 

етапи. На першому етапі було обрано провідні 

університети п’ятьох країн ЄС: Бельгії 

(Katholieke Universiteit Leuven; Universiteit Gent), 

Німеччини (Technische Universität München; 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Франції 

(Ecole normale supérieure, Paris; Ecole 

Polytechnique), Італії (Universita di Bologna; 

Sapienza – Università di Roma) та Іспанії 

(Universitat Autònoma de Barcelona; Universidad 

Autónoma de Madrid). Вибір саме цих ВНЗ 

пояснюється їх найвищими позиціями у Європі, 

згідно рейтингу, який представлений службою 

TopUniversities [24]. 

 Наш другий крок полягав у 

виокремленні термінів вищої освіти з офіційних 

веб-сайтів зазначених ВНЗ. Варто наголосити, 

що інформація на цих веб-сайтах представлена 

державною мовою кожної країни (наприклад, 

німецькою у Німеччині, італійською в Італії та 

ін.). 

 Нарешті, на третьому етапі було 

визначено особливості функціонування 

англійської мови та її роль в процесі будування 

термінології вищої освіти. 

 Дуже важливим фактом на підтримку 

розповсюдження та домінування англійської 

мови у європейському просторі вищої освіти є 

те, що всі офіційні веб-сайти ВНЗ представлені 

не лише державною мовою згаданих країн, як 

було вже вказано вище. Кожний веб-сайт має 

опцію переключення з державної мови країни 

(нідерландської, німецької, французької, 

італійської або іспанської мови) на англійську. 

Таким чином, кожний відвідувач сайту матиме 

можливість знайти всю необхідну інформацію 

мовою lingua franca Європи – англійською. 

Можемо припустити, що це явище пов’язано з 

впровадженням у межах Болонського процесу 

Єдиного європейського освітнього простору 

[22].  

 Дослідження лексичного складу 

мультилінгвальних текстів офіційних веб-сайтів 

та буклетів ВНЗ дозволили нам виділити три 

групи термінів, які було «вживлено» в тексти, 

що аналізуються: 

1) Власне латинські запозичення 

(латинізми); 

2) Терміни вищої освіти англійською 

мовою (англіцизми); 

3) Англомовні терміни, які не стосуються 

вищої освіти. 

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє 

стверджувати, що латиномовні терміни вищої 

освіти (латинізми) широко використовуються у 

лексичному складі усіх буклетів та офіційних 

веб-сайтів тих ВНЗ, які було обрано для нашого 

дослідження. Список цих термінів включає такі 

лексичні одиниці як alma mater, campus, 

curriculum, agenda, minor, major, alumni. Доволі 

цікавим є те, що вказані лексичні одиниці 

використовуються у своїй оригінальній формі та 

в оригінальному значенні, хоча всі вони мають 

відповідності у цільовій мові (target language), 

наприклад:  

1) El campus principal de la UAB, situat a 

Cerdanyola des Vallès, és la seu de la 

majoria dé facultats, departaments, instituts 

i serveis, i també d’un important cluster 
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científic i technològic... (Universitat 

Autonoma de Barcelona, Іспанія); 

2) Ala part específica, l’estudiant pot 

examinar – se de qualsevol matèria, sempre 

i quan figurin enel curriculum... 

(Universitat Autonoma de Barcelona, 

Іспанія); 

3) In sommige bachelorpleidingen kan je je 

voorbereiden op een niet-aansluitende 

master via keuzepakketten uit een ander 

studiegebied of ‘minors’... (Universiteit 

Gent, Бельгія). 

На нашу думку, другий приклад є доволі 

цікавим. Підкреслені терміни належать до другої 

групи – терміни вищої освіти англійською 

мовою (англіцизми), – які було виділено у 

процесі нашого дослідження: bachelor та master. 

Використання термінів, які складають вказану 

групу, в їхньому оригінальному значенні і, так 

би мовити, «англомовній» формі, не є 

спонтанним. Болонський процес має декілька 

основних цілей: впровадження триступінчатої 

системи 

(бакалавріат / магістратура / докторантура), 

менеджмент якості освіти та визнання 

кваліфікацій і термінів навчання [21]. Саме ці 

цілі пояснюють використання в їх первісному 

вигляді таких термінів як Bachelor, Master, PhD, 

postdoc, quality assurance, awards, certificate, etc, 

наприклад:  

1) Sulla base degli accordi stabiliti con le 

istituzioni partner, i programmi  dottorali 

congiunti potranno sfociare in titolo 

conferito congiuntamente da due o più 

istituzioni partner (congiunto, joint PhD 

degree) oppure conferito separatamente da 

due o più istituzioni parner (titolo 

doppio/multiplo, double/multiple Degree) 

(Sapienza – Università di Roma, Італія); 

2) També és possible realitzar estades a 

d’altres universitats encara que no 

organitzin específicament setmanes 

Erasmus per al PAS sempre i quan la 

instrució de destinació ho accepti i lliuvi el 

Work Plan i el Bilateral Agreement 

(Universitat Autonoma de Barcelona, 

Іспанія). 

У процесі нашого дослідження ми також 

встановили, що у Бухарестському комюніке 

(квітень 2012 року) [17], основою якого є 

Левенське комюніке 2009 року [18], було 

визначено ключові пріоритети сучасного 

Болонського процесу – мобільність, 

працевлаштування та якість, а також було 

наголошено про важливість вищої освіти для 

спроможності Європи долати економічну кризу 

та сприяти розвитку і забезпеченню робочими 

місцями. Ці ключові концепти вербалізуються у 

лексичному складі офіційних веб-сайтів 

університетів, що аналізуються, за допомогою 

таких англомовних термінів вищої освіти як 

Teaching Staff Mobility, Staff Mobility Week, 

Lifelong Learning, ECTS, visiting lecturer, visiting 

student (“free mover”), Erasmus for Study, visiting 

professor, researchers in motion, career service, 

Erasmus study visit та ін. Ці терміни також 

вживаються у своїй «англомовній» формі у 

текстах, написаних державною мовою країни, де 

розташовані університети. Наприклад:  
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1) Per diventare "free mover" (o "visiting 

student") si devono seguire le seguenti 

modalitá (Sapienza – Università di Roma, 

Італія); 

2) 50 Postdocs besuchen die TUM fünf Tage 

lang auf der Research Opportunities Week - 

vollfinanziert durch die TUM mit dem 

Postdoc Mobility Travel Grant (Technische 

Universität München, Німеччина). 

У ході дослідження було виявлено, що 

англомовні терміни вищої освіти можна 

поділити на кілька тематичних підгруп: деякі 

терміни пов’язані з міжнародною діяльністю 

університету, наприклад Erasmus 

outcoming/incoming Studenti, International Office, 

International Curricula, un programma overseas, 

partnership, External Cooperation Window, 

exchange student, study visit; з деякими аспектами 

навчального процесу: le Summer e Winter School, 

workshop, fields of focus, focus area, graduate 

school, Institute for Advanced Study; низка 

англомовних термінів вищої освіти вербалізують 

назви посад: Head of Networks Section, HR 

manager, Senior Research Fellow, Senior Vice 

President für Internationale Allianzen und Alumni, 

Senior Project Manager. Вказані лексичні 

одиниці, що складають підгрупи, лексично 

репрезентують реалії англійською мовою. Таким 

чином, оригінальну форму слова було збережено 

для того, щоб зберегти баланс між 

позначувальним та позначуваним. 

Як було зазначено вище, третя група 

термінів, виділених нами у процесі дослідження, 

називається англомовні терміни, які не 

стосуються вищої освіти. Ця група є найменш 

численною. До її складу входять такі терміни як 

job vacancies, welfare, patent library, events, 

online, download, home page. 

 

Висновки 

 Проаналізувавши лексичний склад 

буклетів та офіційних веб-сайтів тих 

європейських університетів, які було обрано для 

нашого дослідження, можемо припустити, що 

використання латинізмів та англіцизмів, 

«вживлених» в нідерландські, французькі, 

німецькі, італійські та іспанські тексти, 

пов’язано з необхідністю уніфікувати 

термінологічний апарат сучасної системи вищої 

освіти, зробити його однорідним та уникнути 

некоректних семантичних інтерпретацій. Ми 

також можемо припустити, що це призведе до 

належного функціонування єдиного 

європейського освітнього простору, а студенти 

кожної європейської країни зможуть 

максимально використовувати ті можливості, 

які надає Болонський процес, що в свою чергу 

призведе до формування мультилінгвального 

суспільства. 

 Таким чином, можемо стверджувати, що 

англійську мову дійсно можна вважати мовою 

lingua franca у Європі. Крім того, мультилінгвізм 

є однією з компетенцій спеціаліста, який хоче 

досягти успіху. Тенденцію до мультилінгвізму 

можна спостерігати у сучасній Європі, на яку 

впливає процес глобалізації. Однак 

мультилінгвізм є молодим та багатостороннім 

феноменом, та кожний з його аспектів потребує 

подальшого аналізу.  
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ВІЗУАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПІДРУЧНИКІВ З МОВИ  

У БАГАТОКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ 

 

Анотація 

 

Це стаття є спробою дослідити деякі питання, пов’язанні з вивченням іноземної мови у 

багатокультурному суспільстві. У ній ідеться про візуальний невербальний аспект серії 

підручників для дітей, котрі вивчають англійську мову як іноземну. 

Ключові слова: візуальний, невербальний, серія підручників, культура, парадигма.  

 

Вступ 

Зміни у функціонуванні іноземних 

мов спричиняють зміни у підходах до 

викладання іноземних мов. Багато сучасника 

методистів (Є. М. Верещагін, M. Н. Вятутнєв, 

I. A. Зимня, В. Г. Костомаров, I. Я. Лєрнер, 

O. Д. Мітрофанова, Є. I. Пасов та інші) 

дотримуються ідеї культурного підходу. 

Згідно з цим підходом освіта розглядається 

як передача ідей, здобутих сучасним рівнем 

культури, бо без культури ніщо не може 

стати змістом освіти (I. Я. Лєрнер). Актуальні 

проблеми сучасної освіти знаходяться у 

площині зміни традиційної, зосередженої на 

знаннях, парадигми на парадигму, 

зосереджену на культурі. Отже, з формули 

«мова – культура» ми переходимо до 

формули «мова через культуру та культуру 

через мову» [4, с. 10].  

В останні 20-25 років з’явилося 

багато досліджень, присвячених проблемі 

ілюстрацій у підручниках. Дослідники 

намагаються визначити природу книжкових 

ілюстрацій та їхню роль у засвоєнні певного 

навчального матеріалу. Вкрай важливим є те, 

що у цих наукових працях прослідковується 

тенденція розглядати іконічні матеріали 

підручника не як сукупність індивідуальних, 

автономних малюнків, репродукцій, 

фотографій, а як невід’ємний компонент 

підручника, бо іконічні серії разом з 

вербальною частиною тексту утворюють 

«єдину текстову книгу» [6, с. 5]. 

Існує багато актуальних питань, 

пов’язаних з організацією підручника. На 

нашу думку, до таких питань належать тип 

серії малюнків; особливості вигляду 

ілюстрацій з підручників з різноманітних 

предметів; спільного ефекту невербальних 

форм презентації з внеском на розвиток, 

освіту, знання та підготовку; можливості 

образотворчих механізмів у створенні 

декількох різних типів промови.  

Отже, об’єктом нашого дослідження є 

процес вивчення англомовної культури у 

початковій школі в Україні.  

Предметом є вивчення візуального 

вигляду підручників у процесі оволодіння 

англомовною культурою.  

Мета статті є встановити зв’язок між 

оволодінням англійською культурою та 

візуальним невербальним компонентом серії 



 

21 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 1, 2013 

підручника. Дана мета зумовлює низку 

завдань, які потребують подальшого 

вирішення:  

1) визначити тип візуального 

компонента у серії підручників як крос-

культурного феномена, як-от багаторівневий 

художній знак, і у співставленні з’язку з цим 

визначити його структуру та компоненти 

композиції;  

2) з’ясувати ряд візуальних функцій у 

підручникові іноземної мови; 

3) визначити фактори, що впливають 

на адекватне сприйняття візуальних 

невербальних серій підручника в цілому і 

кожного з його  компонентів. 

 

Теорія 

Візуальна невербальна серія 

підручника є ознакою культури, одним із 

можливих елементів моделі підручника у 

культурі. Ми визначаємо візуальну 

невербальну серію як просторове утворення 

предмета - об’єкта, що представляє 

невербальну художню інформацію. Вона є 

лише низкою ілюстрацій. 

Візуальна невербальна серія як знак 

має наступні особливості:  

- візуальність, тому що візуальна 

невербальна серія сприймається за 

допомогою зору; 

- комунікативний характер, адже 

знаки завжди використовуються людьми з 

комунікативною метою, без цієї мети, вони 

не знаки, лише за спеціальних умов візуальна 

невербальна серія може функціонувати як 

засіб комунікації;  

- низький рівень традиційності, 

котрий визначається високим ступенем 

умовних відносинь між візуальними 

невербальними знаками та подіями з 

реального життя;  

 - мотивація, котра базується на 

візуальній подібності з життєвими реаліями, 

що мають такі характеристики знака, як 

«довільність» у термінах стосунків «дійсність 

– важливість – знак». 

У філософії та психології під 

сприйняттям розуміють пізнавальний процес 

cенсорного відображення дійсності у вигляді 

чуттєвих образу об’єкта [1, 2, 5 тощо.]. 

Відчуття – на проміжному рівні - точне 

відображення почуттів та мислення. Воно 

виконує свою роль на основі негайного 

сприйняття різних модальностей. 

У сучасній психології розмежовують 

три типи чуттєвих операцій. По-перше, 

пізнання об’єкта за умови знайомства з його 

найбільш визначальними рисами. У нашому 

випадку, ми вважаємо за таку рису контури 

образів об’єктів, завдяки яким предмет 

вивчення відокремлюється з загального 

фону. Загальновизнаним є той факт, що колір 

є незалежним феноменом культури, 

елементом стилю, навіть стилем життя. У 

кольорах закодована інформація, кожний 

колір є певним сигнал для реципієнта, 

особливо щодо майбутньої насолоди або 

незадоволення, бо сприймання кольорів тісно 

пов’язане з емоціями.  

Люди весь час реагують на кольорові 

коди і фактично кожну хвилину здійснюють 

кольорові сигнали. 

Гармонійна та негармонійна 

комбінація кольорів – це також певний тип 

ознак культури. Сприймаючи або створюючи 

гармонію, люди повинні вміти поводитися зі 

зв’язками між кольорами. Вони існують у 

схематичній формі, тому неможливо 

виразити образи винятково. Відомо, що 

відмінності у системі кольорового кодування 

спричиняються національними, етнічними, 

географічними умовами.  

Іншим джерелом розумового 

розвитку дитини є вербальна мова. Її вплив 

на загальний розвиток особистості особливо 

відчувається у віці 6-7 років, бо візуально-
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образне мислення поступово починає 

торувати шлях для вербального та логічного 

розвитку.  

 

Методи 

Задля досягнення мети та завдань 

нашого дослідження ми використовуємо 

наступні методи: психологічний, 

семіотичний, педагогічний; 

компаративний - порівняли ілюстровані 

підручники з англійської мови як іноземної; 

систематичний і структурний підхід до 

розміщення візуальної невербальної серії 

підручника; комунікативний підхід, що 

вказує на встановлення зв’язків між 

сприйняттям споглякцій і мовних механізмів, 

мотиваційний тощо. 

 

Дискусії та результати 

Візуальна невербальна серія 

підручника є знаком, що містить певну 

інформація, закодовану в мові, її характерні 

риси подібні до мови образотворчого 

мистецтва Візуальна невербальна складова 

підручника має структуру, котра включає 

значущі й виразні рівні, сигналізуючі засоби 

(сенсорні стандарти) виражального рівня на 

трьох підрівнях, що складає частину 

багаторівневого особливого індексу вигляду 

алфавіту. 

У даній статті розглядаються 

теоретичні передумови використання 

невербальний візуальних навчальних серій 

підручника як засобу контролю і розвитку 

практичної методології для пошуку даних у 

різних англомовних культурах.  

Невербальні візуальні матеріали як 

низка соціального спадку освіти містять 

закодовану інформацію про значний 

соціальний досвід. Одночасно такі матеріали 

виконують роль «представника» змісту – 

культури тієї мови, що циркулює в 

суспільстві. Цей зміст є багатовимірним та 

включає психологічний аспект, спрямований 

на досягнення цілей розвитку тисячоліття.  

Організований невербальна візуальна 

серія підручника виконує функцію 

методичного контролю засобів оволодіння 

англійською мовою у культурі цієї мови в 

аспектах еволюції, пізнання, розвитку та 

навчання: 

- засоби створення дій та операцій 

візуальної, творчої уяви, вербального і 

логічного мислення, засоби передачі 

зовнішніх дій у внутрішнє впровадження та 

розвиток семіотичних, комунікативних, 

естетичних напрямків;  

- засоби оволодіння фактами мовної 

культури та пізнавальних інтересів 

(когнітивний аспект); 

- засоби формування цінностей 

(навчальний аспект);  

- засоби контролю за вивчення 

студентами предмету навчальної  діяльності 

через оволодіння компонентами структури, 

особливо освітніми; 

- головні дії, управління низкою 

породжених мовних механізмів і оволодіння 

навичками мовлення різних типів 

мовленнєвої діяльності, створюючи ситуації 

мовної комунікації; 

На основі аналізу праць теорії 

сприйняття, семіотики, теорії контролю 

можливо висвітлити етапи формування 

образу мовної культури, зокрема російської 

(української), через сприйняття візуальної 

низки підручників, що змальовують 

технології управління образами на кожній з 

цих стадії, організовуючи візуальні 

невербальні текстові рівні, аналогічно 

встановленню особливих завдань. 

Відомо, що можливі зв’язки 

вербальної та невербальної серії підручника 

впливають на специфічні методи збільшення 

ефективності зв’язків між даними.  
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Доведено, що навмисне утворення дій 

та операцій візуального відчуття, творчої 

уяви, вербального і логічного мислення, 

декодування семіотичної інформації про 

країну допомагає деяким авторам 

підручників завбачити організацію візуальної 

невербальної серії підручника та через 

алфавіт та особливу техніку побудувати 

такий шар у його структурі.  

Крім того, часом розробка візуальної 

невербальної серії підручника базується на 

англійському фольклорі. Це дозволяє 

забезпечувати інформацію про особливі риси 

англійської ментальності. Явища з мовної 

культури, які символічно поширюються на 

різні жанри англійського фольклору, 

відбирають та візуалізують суто англійські 

реалії. Ці питання піднімають подібні 

проблеми про дітей та розміщують їх як 

попередні дискусії, що порівнюють факти та 

рідну російську культуру.  

У підручниках для першокласників 

ілюстрації виконують роль головного засобу 

управління, що контролює інформацію з 

навчального предмета. Вони допомагають 

учневі оволодіти всіма складовими освітньої 

діяльності. Особливо ефективний вплив на 

візуальний невербальний аспект може бути 

відчутним, коли дії учнів за заданих умов 

забезпечують, що візуальний невербальний 

план є зовнішньою підтримкою до головної 

дії. 

Теоретично обґрунтованим є 

твердження про те, що формування 

візуального вигляду предмета для 

першокласника відіграє важливу роль при 

оволодінні контекстуальними діями 

сприйняття. Його обробка та призначення 

призводить до оволодіння об’єктами 

вербального компонента. Доведено, що 

сикретична художня складова має адекватні 

завдання та є змістом культури англомовного 

підручнику, за декількох причин: 

- виражає дійсну структуру 

навчального процесу для дітей. 

- містить у собі матеріалізовані, 

зовнішні дії і забезпечує їх передачу 

внутрішній схемі; 

- є засобом оволодіння всіма 

компонентами тренувальних вправ; 

- виступає способом пізнавальної, 

комунікативної, естетичної мотивації під час 

роботи з візуальними невербальними 

компонентами; 

- стає необхідною умовою для 

визначення цінностей.  

Рисами синкретичних художніх 

компонентів, що входять у головні вправи, є 

художнє відчуття, гра та застосування 

творчої діяльності у молодших класах. 

Технологія роботи з візуальною складовою 

підручника має бути головною та включати в 

себе особливі завдання з організаційного 

процесу візуального підручника. 

Усі факти розглянуті у цій статті 

засвідчують можливість сформування 

методології для розробки підручників для 

початкової школи, які відповідають 

наступним принципам:  

Все вищезгадане це можливе 

розробити методологію для того, щоб 

конструювати візуальні підручники з 

англійської мови на основі культура для 

початкових класів. Така методологія повинна 

базуватися на наступних принципах:  

Візуальна організація підручника має 

підпорядковуватися завданням з оволодіння 

візуальними текстами, віковими 

особливостями учнів, для яких певний 

підручник призначений, функціонуванню у 

контексті інших візуальних невербальних 

серій підручників. Крім того, така організація 

націлена на покращення оволодіння 

знаннями на освітньому та академічному 

рівні. Так, автори підручників з Казахстану 
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сформулювали поетапне оволодіння 

візуальною невербальною серією підручника. 

Головною умовою для 

функціонування візуальної невербальної серії 

підручника мусить стати авторська модель 

підручника з оптимальною системою 

кодування, такою, яку реципієнт зможе 

декодувати. Щоб забезпечити таку роль, 

вибір вмісту та виражальних засобів 

візуальної невербальної серії підручника 

повинен відповідати рівню нормативних 

функціональних механізмів та рівню учня, 

який має приблизно сім років досвіду у 

проявах соціокультурного досвіду і 

діяльності.  

Невербальна візуальна навчальна 

серія є схожою за формою до англомовної 

культури, бо об’єкт художнього сприйняття 

повинен включати у своїй структурі певні 

факти з англійської культури, обрані у 

співставленні з завданням оволодіння 

російськомовною (чи україномовною) 

культурою. Адже, мова візуальних 

характеристик декодує наявні в культурі 

методи художньої інформації, пов’язані з 

традиційними способами вираження стану 

мови мистецтва. 

Виразні візуальні невербальні серії 

підручника базуються на основі фактів та 

явищ англомовної культури. Завдяки цьому 

візуальна серія набуває певного значення, 

відбувається співвіднесення між предметом 

та віком учня, декодуються та пояснюються 

певні стандартні зв’язки між сполученням 

частини і цілого, що є завданням англомовної 

культури. 

Щоб забезпечити належні умови для 

функціонування візуальної складової у якості 

незалежного способу навчання 

комунікативним навичкам, необхідно так 

структурувати візуальний вигляд вправ та 

завдань, щоб вони співвідносилися з 

вербальним текстом навчального посібника 

та збагачували його. Має бути єдина логіка 

усіх елементів – структури, історії, ситуацій 

у кожному томі підручника і довжину 

фрагментів, орієнтованих елементів, що 

визначають вправи, необхідні для певного 

віку. 

 

Висновки 

У результаті проведеного 

дослідження ми прийшли до наступних 

висновків. Насамперед, візуальна 

невербальна серія підручника з англійської 

мови повинна вважатися певним 

одношаровим художнім знаком, що 

репрезентує англійську культуру.  

Більше того, вкрай важливим є те, 

щоб інформації у візуальній невербальній 

серії вибирали і структурували автори 

підручників з точки зору розвитку, тобто 

послідовних когнітивних, освітніх цілей 

процесу навчання іноземної мови з 

урахуванням вікових особливостей учнів, що 

зумовлює правильну організацію роботи з 

підручником у класі. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье освещается опыт преподавания иностранных языков в университетах в условиях 

многоязычия на территории западноевропейских государств. Автор определяет причины, 

которые привлекли внимание к образованию и изучения языка в высших учебных 

заведениях в многоязычной среде. Также изложены перспективы для улучшения языковой 

подготовки студентов в высших учебных заведениях европейских стран. 

 

Одним из приоритетных 

направлений украинской национальной 

политики в области образования является 

интеграция в Европейскую систему 

народного образования и мировое 

образовательное пространство. Тенденции 

глобализации выдвинули задачу 

подготовки молодежи к жизни в 

многонациональной, многоязычный и 

мультикультурной среде, формируя 

навыки, необходимые для того, чтобы 

общаться и работать с людьми разных 

национальностей, культур и менталитетов. 

Таким образом, социально-политические и 

экономические приоритеты реформ 

вызывают особую необходимость в 

модернизации среднего и высшего 

образования в Украине, в особенности в 

сфере преподавания иностранных языков 

[Андрущенко, 2003, с. 296]. С изменениями 

в определении целей обучения 

иностранному языку есть изменения и в 

системе подготовки учителей и 

организации иноязычного образования в 

институциональной образовательной среде. 

В последнее время разработаны новые 

образовательные стандарты, новые учебные 

планы и программы по закреплению 

современной коммуникативной цели и 

введены интерактивные учебники и методы 

обучения иностранным языкам. 

Целью статьи является освещение 

существующей практики преподавания 

языка в высших учебных заведениях в 

условиях многоязычия западноевропейских 

стран. 
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Исследование показывает, что 

объединение европейских стран, создание 

единого рынка труда, расширение и 

интернационализация промышленности, 

мобильность и многоязычие в Европе 

привело к резкому увеличению интереса к 

изучению иностранных языков в качестве 

инструмента для общения и 

взаимодействия в многоязычных 

территориях. Современная молодежь 

ориентирована на жизнь в открытом 

глобализованном социально- политическом 

пространстве, что повышает понимание 

важности изучения иностранных языков, 

чтобы чувствовать себя в своей тарелке в 

многоязычной среде, оправдывает 

растущую потребность в воспитании 

молодежи в понимании единства, 

открытости мира, терпимости, интереса к 

языку и культуре других народов и 

уважения к ним . Необходимость 

понимания других культур и языков 

определяется как одна из актуальных 

проблем, в решении которых школы 

активно объединяются. С одной стороны, 

язык рассматривается как инструмент - 

способность передавать идеи и 

информацию. С другой стороны, следует 

рассматривать его, как важную часть 

интеллектуального развития восприятия 

человека и выражения, компонент 

профессиональной компетентности в 

качестве основы для многоязычного 

соперничества на рынке труда , потому что 

он является многопрофильным явлением, 

которое соединяет людей, общество и 

национальную культуру [Уильямс, 2012, р. 

61] . 

Исследования показывают, что 

языковые школы и курсы часто основаны 

на инструментальном подходе к обучению 

иностранным языкам для удовлетворения 

потребностей студентов, в то время как 

кафедры иностранных языков в 

университетах и колледжах подчеркивают 

корреляционный вопрос. Поэтому ведущей 

задачей после получения среднего высшего 

образования, с одной стороны, является 

обучение иностранному языку в 

профессиональном направлении, и, с 

другой стороны, -развитие и 

совершенствование компетентности 

студентов в сфере иностранного языка, 

реальный рост их знаний. Согласно 

Европейской комиссии наиболее 

распространенные языки, которые 

предлагаются для обучения в 

западноевропейских университетах как 

иностранные являются английский, 

французский, немецкий, испанский. 89 % 

студентов изучают английский язык, 32% - 

французский, 18% - немецкий, 8 % - 

Испанский [ Eurostat , 2010 ] . Аналогичная 

ситуация и в учебных заведениях Украины. 

И следует отметить, что существует 

последовательно резкое снижение 

количества студентов, изучающих 

немецкий, французский и испанский языки. 

Преподавание курса "Иностранный 

язык" в Европе сегодня  носит 

коммуникативно – ориентированный 

характер, данный курс основан на 

выявлении вопросов многоязычия. Здесь 
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также активно развивается система 

дистанционного обучения и использования 

информационно - коммуникационных 

технологий. В большинстве стран ЕС 

преподавание других школьных предметов 

поддерживается иностранным языком, 

создавая своего рода погружение на 

практике. Существует специальная сеть 

"Euroclic", которая включает в себя 

учителей и других заинтересованных в 

расширении направлении изучения других 

предметов на иностранных языках лиц. 

Сеть публикует регулярный 

информационный бюллетень, его Интернет 

- сайт предлагает банк материалов и 

возможностей для учителей. Европейская 

комиссия также поддерживает веб-сайт, 

целью которого является распространение 

и обмен информацией в этой области. 

В большинстве европейских стран 

иностранные языки в университетах 

преподаются как предмет специализации в 

филологических отделениях. Курс как 

правило рассчитан на 4-5 лет, учебный 

план включает в себя изучение языка, 

литературы и культурных особенностей 

носителей определенного языка. По 

крайней мере, два года студенты должны 

изучать другой иностранный язык и 

культуру его носителей. Список языков 

несколько шире, чем в школе, и включает в 

себя, в зависимости от университета и 

страны, французский, немецкий, 

итальянский , португальский, голландский, 

датский (самый популярный в Европе) и 

другие языки [Паласиос , 2002, с . 165]. 

Исследования показывают, что 

предмет «Иностранный язык» преподается 

не во всех западноевропейских 

университетах. Во многих вузах речь идет о 

преподавании и изучении английского 

языка. Изучение английского языка для 

специальных целей (ESP) достаточно 

широко в университетах Западной Европы, 

но исследователи предполагают, что 

многое должно быть сделано в этом 

направлении для эффективного учета 

интересов и потребностей учащихся. 

Эта проблема характерна для 

Украины и является предметом дискуссий 

и дебатов. Хотя "Иностранный язык" 

является обязательным курсом учебной 

программы в области высшего 

образования, количество часов для 

дисциплины постоянно уменьшается с 

увеличением части самостоятельного 

обучения студентов. Тем не менее, история 

преподавания языка доказала, что изучение 

иностранного языка является наиболее 

эффективным при реальном контакте с 

учителем.  

Усилия последних лет 

реализовались с внедрением новых 

университетских курсов, которые сочетают 

изучение языка с научными, 

экономическими, правовыми учебными 

курсами для двойной степени 

специализации. Тем не менее, эти усилия 

до сих пор не очень успешны. 

Изучая опыт преподавания и 

изучения иностранных языков в системе 

высшего образования в европейских 

странах, следует отметить, что различия 
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прежде всего связаны с 

продолжительностью курсов и названия 

специальностей. В Англии и Уэльсе 

учебная программа для степени бакалавра 

длится 3 года. Таже продолжительность 

обучения в Дании.  

Задача создания Европейского 

пространства высшего образования 

повысила внимание к проблеме 

иноязычного образования в многоязычном 

европейском контексте. Практика его 

реализации в сфере высшего образования 

признана неудовлетворительной. Тот факт, 

что его реализация в основном связана с 

обучением лингвистов не может 

обеспечить решение насущных 

потребностей студентов и общества в 

целом. Европейские эксперты и 

исследователи в области иноязычного 

образования считают, что социально-

политические и экономические факторы 

создают  спрос на программы, которые 

могли бы способствовать развитию по-

настоящему многоязычной и 

многокультурной Европы, значительную 

роль в которой должны играть высшие 

учебные заведения с точки зрения 

улучшения степени владения 

иностранными языками студентами [ 

Williams , 2012 , р . 61] . 

Такая программа должна 

предполагать создание гибкой учебной 

программы, в которой студенты смогут 

специализироваться в одном или двух 

иностранных языках в сочетании с 

изучением технического, экономического 

или юридического опыта. Таким образом, 

мы должны ориентироваться на внедрение 

дипломов степени с двойной 

специализацией (Иностранный язык + 

Экономика / + право / + Медицина / + 

политологии, и т.д.). 

Исследование опыта преподавания 

языков в университетах стран Западной 

Европы говорит о неподдельном интересе 

со стороны институтов Европы и 

Европейского Союза к проблемам 

зарубежного образования в условиях 

многоязычия. Существенные изменения 

заметны при внедрении проектов в 

реализации образовательных степеней с 

двойной специализацией, 

диверсифицированных возможностей для 

изучения языка в учебных заведениях.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ  

В СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 

 

Анотація 

 

Представлене дослідження направлене на простеження процесу впровадження принципів 

мультилінгвізму у вищих навчальних закладах Європи. В першій частині статті визначаються такі 

поняття, як глобалізація, інтернаціоналізація, мультилінгвізм та освітній менеджмент. У 

практичній частині роботи досліджуються особливості впровадження мультилінгвізму в провідних 

університетах Європи, які було обрано згідно рейтингу, що його було складено системою The Times 

Higher Education. Фактичним матеріалом для дослідження стали інформаційні матеріали, які 

містяться на офіційних веб-сайтах обраних європейських університетів. Для досягнення мети 

роботи було використано декілька загальних наукових методів. При дослідженні особливостей 

впровадження принципів мультилінгвізму на практиці було враховано низку критеріїв, зокрема - 

принципи академічної мобільності для викладачів та студентів, принципи міжнародного 

співробітництва, можливості для вивчення іноземних мов, а також наявність дисциплін іноземною 

мовою у навчальних планах університетів. Ми дійшли висновку, що мультилінгвальний компонент 

успішно впроваджують всі ті вищі навчальні заклади Європи, які було обрано для представленої 

роботи. 

 

Ключові слова: глобалізація, інтернаціоналізація, мультилінгвізм, освітній менеджмент. 

 

Вступ 

 Загальновідомим є той факт, що у 

нашому сучасному суспільстві особи, котрі 

володіють іноземними мовами, мають значні 

переваги в усіх сферах життя: вони можуть 

подорожувати без жодних мовних бар'єрів, у них 

набагато більше шансів отримати добру 

престижну високооплачувану роботу.  

 Згідно даних, які надають сучасні 

дослідники, мультилінгвізм вважають доволі 

розповсюдженим феноменом: 75% населення 

світу володіє як мінімум двома мовами [5]. У 

25% всіх країн світу державними є дві мови; у 

деяких країнах паралельно користуються навіть 

трьома або більше мовами [7]. 

 Всі вищезгадані фактори впливають на 

систему вищої освіти, адже всі теоретичні та 

практичні навички, які студенти отримують у 

процесі навчання, повинні відповідати та 

задовольняти потреби, що пред’являють до 

знань та навичок, якими повинен володіти 

сучасний спеціаліст. Саме тому простеження 

процесу впровадження принципів 

мультилінгвальної освіти в сучасних 
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європейських вищих навчальних закладах (ВНЗ) 

є надзвичайно важливим. 

 

Теорія 

 Роль вищої освіти у процесі розвитку 

людини та соціуму залишається безсумнівною. 

Віками вища освіта сприяла прогресові 

високорозвинених індустріальних країн, спроби 

структурувати та трансформувати систему 

вищої освіти таким чином, щоб вона відігравала 

роль у процесі розвитку держави, мали місце й у 

країнах, що розвиваються [3; с. 161]. 

 Сьоогодні ситуація залишається 

незмінною. Для окремої людини отримання 

вищої освіти є шляхом до успішної кар’єри та 

заможного життя; для суспільства в цілому – це 

засіб подолання викликів глобалізації, яка є 

характерною рисою нашого сучасного світу. 

 Поняття глобалізація репрезентує 

інтернаціональну систему, яка охоплює 

більшість сучасних суспільств. Цей процес 

сприяє кооперації та інтеграції культурних, 

політичних, ділових та інтелектуальних 

елементів всього світу. На сьогоднішній день 

володіння та вміння використовувати знання є 

життєво необхідним для особистого та 

суспільного розвитку. Більш того, наявність 

кваліфікованої та глобально спрямованої 

робочої сили є чи не найважливішим 

інгредієнтом конкурентоспроможності будь-якої 

організації. Суспільство, яке не підтримує 

середовище, що приваблює, підтримує та 

володіє творчою уявою, врешті-решт 

залишиться далеко позаду. Роль вищої освіти у 

такому вихованні є очевидною, тому що 

університети та коледжі вважаються 

«постачальниками» таких індивідуумів [14]. 

 На відміну від глобалізації, яка 

концентрує увагу на світових умовах, що 

впливають на сприяння світу, мобільність, 

сутність комунікації та орієнтується на 

соціальну взаємодію, інтернаціоналізація 

приділяє увагу діям індивідуума, груп та 

соціальних інститутів, коли вони перетинають 

національні кордони в пошуках соціальної, 

економічної, політичної або культурної вигоди 

[2; c. 9-10]. 

 У контексті вищої освіти Дж. Найт 

пояснює інтернаціоналізацію як процес 

перетворення транснаціональних елементів на 

мету, функцію або забезпечення вищої освіти 

[1]. Це означає, що ВНЗ, так би мовити, 

інтернаціоналізують та переглядають план своїх 

дій таким чином, щоб приваблювати іноземних 

студентів, поширювати свої програми крізь 

національні кордони, концентрувати увагу на 

інтернаціонально вигідних освітніх програмах, 

переглядати професійні ролі або 

реконструювати систему таким чином, щоб 

приваблювати та утримувати працівників [2; с. 

10]. 

 Іншими словами, інтернаціоналізація – 

це те, що роблять ВНЗ, у той час як глобалізація 

– це те, що з ними відбувається [2; с. 3]. 

Завдяки процесам глобалізації та 

інтернаціоналізації світ став більш об’єднаним. 

Ці зв’язки в основному економічні, але вони 

мають також політичний та культурний вплив на 

всі нації. Фактором, який їх об’єднує є знання 

іноземних мов. Саме тут питання 

мультилінгвізму набуває значимості. 

Поняття мультилінгвізм є дуже 

важливим для сучасної Європи. Незважаючи на 

те, що воно доволі молоде, це поняття все 

більше й більше використовується у дискурсі 

вищої освіти; крім того, вже існує велика 

кількість робіт, присвячених поясненню його 

семантичної структури та особливостей. 
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Проаналізувавши велику кількість робіт 

цілого ряду дослідників [1], [5], [9], присвячених 

аналізу поняття «мультилінгвізм», можемо 

сказати, що це комплексний феномен, що не 

піддається простій інтерпретації. Він має 

подвійну інтерпретацію: 

1) з одного боку, мультилінгвізм є 

здатністю певного суспільства або групи 

людей розмовляти більше, ніж однією 

мовою та використовувати цю здатність 

у повсякденному житті; 

2) з іншого боку, термін «мультилінгвізм» 

застосовують для опису одночасного та 

мирного співіснування різних мовних 

суспільств на одній географічній або 

геополітичній території. 

У нашій роботі враховуємо обидва 

визначення. 

Варто зазначити, що знання іноземної 

мови сприяє тому, щоб люди, які проживають в 

європейських країнах, стали більш відкритими 

до сприйняття нових поглядів та культур, 

покращили свої знання мови та могли обирати 

для себе місце роботи або навчання в іншій 

європейській державі [6] [8]. 

Необхідно наголосити, що саме ця ідея є 

ключовою для організації під назвою European 

Universities’ Network on Multilingualism 

(EUNoM), яку було започатковано для 

створення міцної ланки університетів, кожний з 

яких може або хоче вивчати шляхи 

координування мультидисциплінарного підходу 

до мультилінгвізму -  як академічного, так і 

організаційного [10]. 

Ця організація запустила проект, в якому 

беруть участь двадцять європейських 

університетів та два дослідницьких центри, які 

бажають розвивати мультилінгвальні структури 

та бути залученими до процесу впровадження 

принципів мультилінгвізму в Європі. Він також 

направлений на пошук шляхів модернізації 

підходів університетів до вивчення мов та 

культур [10]. 

Основною метою нашого дослідження є 

простеження процесу впровадження 

мультилінгвального компоненту до ВНЗ 

Європи. Для досягнення мети дослідження нами 

було поставлено декілька завдань, основою 

яких є основні цілі організації EUNoM [10]. 

Отже, завданнями нашої наукової розвідки є 

наступні: 

 визначити наявність мультилінгвального 

компоненту у структурі навчальних 

планів університетів; 

 виявити, як впроваджуються в 

університетах принципи мобільності та 

вивчення мов; 

 проаналізувати ланку університетів-

партнерів кожного ВНЗ, які було обрано 

для представленої роботи, та визначити 

наявність мультилінгвального 

компоненту у процесі міжнародного 

співробітництва. 

Очевидно, що для впровадження 

мультилінгвального компоненту в навчальний 

процес, ВНЗ повинен мати відповідну 

організаційну структуру та 

висококваліфікованих менеджерів. Це є 

предметом вивчення освітнього менеджменту, 

який визначають як процес та система 

управління ВНЗ, направлений на забезпечення 

конкурентоспроможності ВНЗ на внутрішньому 

та зовнішньому ринках освітніх послуг завдяки 

якості освітнього процесу, підготовці 

спеціалістів, високому рівню професійного 

знання, навичок та здібностей, та соціальному 

позиціонуванню [4; c. 65]. 
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Беручи до уваги всі ідеї, які було 

виражено вище, можемо припустити, що 

мультилінгвальний компонент відіграє значну 

роль у забезпеченні конкурентоспроможності 

ВНЗ в основному на зовнішньому ринку 

(міжнародне співробітництво). Отже, володіння 

хоча б однією іноземною мовою є вкрай 

необхідним для менеджеру університету та його 

команди. Саме тому можемо стверджувати, що 

мультилінгвальний компонент наявний не лише 

у навчальному плані ВНЗ. Вказаний факт 

підтверджує, що людина, яка хоче досягти 

успіху та все вище й вище підійматися 

кар’єрними сходами, повинна знати іноземні 

мови. Таким чином, впровадження 

мультилінгвального компоненту на рівні 

керівного органу університету також є вкрай 

важливим. 

 

Методологія 

Для досягнення поставленої мети нашого 

дослідження було використано декілька 

загальних наукових методів, а саме: 

1) методи індукції та дедукції, за 

допомогою яких було проаналізовано 

загальні принципи впровадження 

мультилінгвального компоненту у 

сучасні ВНЗ Європи (метод індукції), а 

потім дійшли власних висновків з цього 

питання (метод дедукції); 

2) методи аналізу та синтезу, які допомогли 

нам виявити специфічні елементи в 

моделі впровадження мультилінгвізму в 

обраних університетах та об’єднати їх в 

єдину систему; 

3) порівняльний метод, який надав нам 

можливість ідентифікувати спільні та 

відмінні риси у способах впровадження 

мультилінгвального компоненту у 

сучасних європейських ВНЗ; 

4) описовий метод, який було застосовано у 

процесі опису отриманих результатів. 

Дискусія та результати  

Дослідження було виконане у декілька 

етапів. 

 На першому етапі було обрано десять 

провідних університетів Європи. Основою для 

вибору слугував рейтинг університетів світу 

(World University Rankings), що його було 

представлено системою The Times Higher 

Education. Варто зазначити, що рейтинг топ-

університетів складається з урахуванням 13 

індикаторів якості, які забезпечують докладне та 

збалансоване порівняння та користуються 

довірою студентів, викладачів, лідерів ВНЗ та 

уряд [13]. Список ВНЗ, на матеріалах яких 

базується наше дослідження, складається з 

наступних: ETH-Zurich, École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (Switzerland); Ludwig 

Maximilian University of Munich, Georg-August-

Universität Göttingen (Germany); Karolinska 

Institute, Lund University (Sweden); University of 

Leuven (Belgium); Leiden University, Utrecht 

University (the Netherlands); École Normale 

Supérieure, Université Pierre et Marie Curie 

(France). Необхідно підкреслити, що цей список 

включає не тільки класичні університети, що 

спеціалізуються на широкому спектрі 

дисциплін, але й також на тих, які пропонують 

вивчення лише деяких дисциплін. Так, 

наприклад, Karolinska Institute є медичним ВНЗ,  

ETH-Zurich, École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne – техничні ВНЗ, а École Normale 

Supérieure спеціалізується на викладанні та 

вивченні мистецтв. Однак ці ВНЗ також 

відповідають тим рисам, якими повинен 

володіти ВНЗ з мультилінгвальним 
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компонентом, і саме тому їх було обрано для 

проведення представленого дослідження.  

 На другому етапі нашого дослідження 

було виокремлено ключові критерії для 

простеження впровадження принципів 

мультилінгвізму – академічної мобільності для 

викладачів та студентів, міжнародного 

співробітництва, можливості для вивчення 

іноземних мов, а також наявність дисциплін 

іноземною мовою у навчальних планах 

університетів. Дослідження було проведене на 

матеріалах, які містяться на офіційних веб-

сайтах вказаних ВНЗ.  

 На третьому етапі було проведене 

порівняння інформації, що міститься на 

офіційних веб-сайтах обраних ВНЗ, та отримані 

наступні результати: 

 Академічна мобільність є невід’ємним 

елементом всіх ВНЗ. Кожний з обраних ВНЗ 

пропонує цілу низку програм та обміну 

викладачами і студентами. Ludwig Maximilian 

University of Munich (Німеччина), наприклад, 

має 363 ВНЗ-партнери по всій Європі. Однак 

регіон міжнародного співробітництва не 

обмежений лише європейськими країнами. 

Обрані ВНЗ також співробітничають з ВНЗ Азії, 

Північної Америки, Південної Америки та 

іншими регіонами світу. Цей факт показує, що 

відбувається не тільки обмін академічним 

досвідом, але це також робить людину 

мультикультурною, освіченою в різних сферах 

життя та розширює її світогляд. 

 Більш того, в кожному ВНЗ існує таке 

поняття як “visiting professor / scholar / 

researcher” або “guest teacher”. Існування цієї 

посади передбачає викладання дисциплін 

різними іноземними мовами. Аналіз фактичного 

матеріалу показав, що кількість таких дисциплін 

досягає дванадцяти (University of Leuven). Якщо 

розглянути посаду “visiting professor” з 

методологічної точки зору, можемо припустити, 

що людина, яка її займає, має вплив у ВНЗ на 

декількох рівнях. По-перше, студентам дуже 

корисно відвідувати дисципліни, що їх викладає 

іноземний спеціаліст -  як з точки зору їх 

академічних здібностей, так і з точки зору 

практики іноземної мови (якщо лекція 

проводиться іноземною мовою). По-друге, 

відбувається обмін досвідом з викладацьким 

складом ВНЗ. Нарешті, наслідки такого обміну 

цілком та повністю відповідають основним 

вимогам Болонського процесу: «Болонський 

процес направлений на створення конвергенції, 

а це не є шляхом у напрямку «стандартизації» 

або «уніформізації» європейської системи вищої 

освіти. Підтримуються фундаментальні 

принципи автономності та різноманіття» [12; c. 

3]. 

 У процесі встановлення та налагодження 

зв’язків з університетами-партнерами, кожний 

ВНЗ намагається стати привабливішим та 

конкурентоспроможнішим на світовій арені, 

збільшити свої досягнення на всіх рівнях (в 

процесі викладання, дослідження, управління 

тощо). Цей фактор підтверджує прагнення ВНЗ 

до будування та підтримування міжнародних 

стосунків та можливостей. 

 У кожному з проаналізованих ВНЗ є 

центр іноземних мов. Кількість іноземних мов, 

які пропонують там для вивчення, варіюється 

від чотирьох (ETH-Zurich) до тринадцяти 

(University of Leuven). Список іноземних мов 

включає як мови країн Європи (італійська, 

німецька, французька, іспанська, українська, 

російська та ін.), так і мови інших регіонів світу 

(китайська, японська, арабська тощо). Крім того, 

кожний студент має шанс скласти іспит з 

іноземної мови та отримати міжнародний 
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сертифікат, де буде вказано рівень його знання 

іноземної мови. У цьому випадку 

мультилінгвізм впроваджений у якості мети 

навчання, тобто іноземну мову викладають та 

вивчають в її «чистому вигляді». Це допомагає 

студентам та викладачам покращити свої шанси 

на отримання досвіду міжнародного обміну, а 

також розширює географічні кордони для цього: 

чим більше мов знає людина, тим більше країн 

вона може відвідати. 

 Навчальні плани всіх ВНЗ, які було 

обрано для представленого дослідження, 

пропонують своїм студентам спеціалізовані 

дисципліни мовою, яка не є державною мовою 

країни, де розташований ВНЗ. ETH-Zurich 

(Швейцарія), наприклад, пропонує своїм 

студентам англійською мовою такі дисципліни 

як New Enterprises for Engineers, Microbiology 

тощо; навчальний план ВНЗ Maximilian 

University of Munich (Німеччина) містить на 

постійній основі дисципліни дванадцятьма 

іноземними мовами, включаючи не тільки 

англійську мову, але й іспанську, італійську, 

нідерландську, турецьку тощо. У цьому випадку 

іноземна мова є засобом навчання, тому що 

викладають та вивчають не мову в її «чистому 

вигляді», а дисципліну з її специфічною 

термінологією іноземною мовою. Вважається, 

що такі дисципліни (наприклад, англійською 

мовою) забезпечать студентів комунікаційними 

засобами, які є вкрай необхідними для їх 

навчання та майбутньої професії: навчання в 

іноземній інтернатурі, написання наукових 

статей англійською мовою, презентація робіт 

англійською мовою тощо.  

Висновки 

 Результати дослідження, які було 

описано вище, доводять, що мультилінгвізм 

справді є феноменом, який розвивається, та 

невід’ємним компонентом сучасних ВНЗ 

Європи. Всі заходи, направлені на поширення 

мультилінгвізму в європейських ВНЗ, сприяють 

підготовці висококваліфікованого спеціаліста, 

котрий буде не лише професіоналом в обраній 

спеціальності, але й  компетентним у 

використанні іноземної мови. 

 Отже, можна сказати, що 

мультилінгвальний компонент впроваджується в 

усіх європейських ВНЗ, які було обрано для 

представленого дослідження. Кожний ВНЗ має 

високорозвинену систему міжнародного 

співробітництва, що сприяє поширенню 

можливостей для мобільності студентів та 

викладачів, а також участі ВНЗ у міжнародних 

проектах. Крім того, кожний з обраних ВНЗ 

пропонує своїм студентам велику кількість 

дисциплін різними іноземними мовами та надає 

можливостей для вивчення іноземних мов 

(курси іноземних мов). Список університетів-

партнерів тих ВНЗ, які було обрано для аналізу, 

не обмежений лише Європою, що збільшує 

кількість іноземних мов, які пропонуються для 

вивчення. 

 Таким чином, можна стверджувати, що 

принципи мультилінгвізму успішно 

впроваджують у ВНЗ Європи. Однак 

мультилінгвізм є багатостороннім феноменом, а 

тому потребує подальшого вивчення.  
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Ірина Кріба 

Львівський національний університет імені івана Франка 

 

Багатомовність як шлях до взаєморозуміння. Досвід України 

 «Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної». 

Вольфганг Гете 

 

 

Здається, що і світ у цілому, і Європа 

зокрема, перебувають у пошуку нових 

цінностей, що стосуються взаєморозуміння, 

співпраці та взаємної згоди і прагнуть 

створити нові мультикультурні, 

мультилінгвальні та мультиетнічні спільноти. 

Коли йдеться про мультикультурність та 

багатомовність, ми схильні говорити радше 

про спільні елементи, що характеризують різні 

багатомовні суспільства, аніж про особливості, 

якими відрізняються країни одна від одної. Це, 

однак, може призвести до дещо спрощеної візії 

проблеми. Ми бачимо поєднання спільних рис 

і нехтуємо явища, що не підпадають під 

категорію «спільного». У статті ми 

намагатимемося змалювати ситуацію з 

багатомовністю в Україні та Львові на тлі 

ситуації в Європі. 

Феномен мультилінгвізму в Україні як на 

сьогодні, так і у перспективі важко 

ототожнювати з прикладами, які ми 

спостерігаємо у Європі чи решті світу. Навіть 

країни, мовне законодавство яких наближене 

до українського, у цілком інший спосіб 

вирішують проблеми багатомовності.  Для 

більшості розвинутих країн Європи та світу 

феномен мультилінгвізму як де-юре, так і де-

факто є природнім елементом мовної політики, 

спрямованої на максимально можливе 

забезпечення комунікативних потреб різних 

етнічних груп населення. 

Говорячи про багатомовність як 

оптимальний фактор та основну тенденцію 

розвитку, беручи до уваги потреби та виклики 

сучасності, видається необхідним зробити 

застереження, що ми сконцентруємося на 

функціональному аспекті мультилінгвізму 

поза тим, щоб розглядати його як інструмент 

досягнення політичних цілей. 

Сьогодні у світі налічується від 5000 до 

7000 мов. Їх точну кількість важко визначити, 

оскільки не завжди можна провести чітку 

грань між діалектом та мовою. Адже мови не є 

ізольованими сутностями, і нерідко немає 

очевидної межі між ними. У широкому сенсі 

лінгвістична різноманітність визначається як « 

ряд варіацій, які демонструють мови».
1 

Сьогодні збільшується усвідомлення того, 

що мови відіграють ключову роль у 

культурній різноманітності та розвитку 

міжкультурного діалогу, у здобутті якісної 

освіти та зміцненні співпраці, побудові 

суспільства знань та збереженні культурної 

спадщини, застосуванні здобутків науки та 

техніки у сталому розвитку. Тому зараз є 

необхідним вжити заходів для широкої 

підтримки популяризації багатомовності та 

лінгвістичної різноманітності. Оскільки мовні 

питання знаходяться у центрі багатьох сфер , 

що перебувають у рамках повноважень 

ЮНЕСКО, організація заохочує 

міждисциплінарний підхід до цих проблем, 

залучаючи усі сектори програми, а саме: 

культуру, науку, засоби комунікацій та 

                                                           
1 Durk Gorter, “Cultural diversity as an asset for human 

welfare and development” in Sustainable Development in a 

Diverse World (SUS.DIV) 
www.ebos.com.cy/susdiv/uploadfiles/RT1.2_PP_Durk.pdf 

(тут і далі переклад автора) 

http://www.ebos.com.cy/susdiv/uploadfiles/RT1.2_PP_Durk.pdf
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інформації, а також соціальний та 

гуманітарний блоки.
2
 

Як вже зазначалося, сьогодні налічується 

від 5000 до 7000 мов і лише близько 200 

незалежних держав. Таким чином, можна з 

впевненістю стверджувати, що багатомовність 

є дуже поширеним явищем. 

Намагаючись проаналізувати 

функціональний аспект мультилінгвізму, слід 

дати визначення поняття як такого, а також 

рівня володіння мовами, який є необхідним, 

для того, щоб вважатися бі- або 

мультилінгвальним.  

Мультилінгвізм є виявом поліглотизму, 

тобто використання декількох мов окремими 

індивідами чи спільнотою людей. Люди, що 

спілкуються кількома мовами, значно 

переважають тих, хто спілкується однією. 

Мультилінгвізм набуває рис соціального 

явища, яке керується потребами глобалізації та 

культурної відкритості.3 

Однак кожна багатомовна людина опановує 

щонайменше одну мову в дитинстві (перша 

мова), яку зазвичай називають рідною мовою. 

Вона опановується шляхом здобуття 

традиційної освіти і вдосконалюється у 

процесі використання та навчання. Таким 

чином, постають наступні питання: «Який 

рівень опанування другою (наступною) мовою 

буде достатнім, щоб вважатися бі- або 

мультилінгвальним?» та «Що ховається за 

поняттям «знання мови»? 

Можна навести багато відповідей на ці 

питання і, зокрема, такі: 

1. Те, що багато не-носіїв мови, як-то: 

письменники, політики тощо, не тільки 

успішно функціонують у чужомовному 

суспільстві, але й фактично можуть 

опанувати найвищий рівень володіння 

мовою, є загальновідомим. 

2. В останні роки лінгвістичні 

дослідження були сконцентровані на 

                                                           
2Languages and Multilingualism | United Nations 
Educational - Unesco www.unesco.org/en/languages-and-
multilingualism/ 
3 Tucker. G. Richard A Global Perspective on Bilingualism and 
Bilingual Education Online Resources: Digests August 1999 
EDO-FL-99-04 en.wikipedia.org/wiki/Multilingualism.  

використанні англійської мови у якості 

лінгва франка. У цьому випадку 

більшість тих, хто користується 

спільною мовою, є функціонально 

багатомовними. 

3. Існує: а) визначення-максимум, яке 

означає, що ті, хто спілкується  

різними мовами, однаково вільно 

володіють ними усіма і мають 

однаково високий рівень  знань; та 

б) визначення-мінімум, коли 

показником володіння мовами є їх 

застосування. Для прикладу, турист, 

що успішно використовує ряд фраз, 

при цьому не володіючи вільно мовою, 

теж може вважатися бі- чи 

мультилінгвальним. Хоча більшість 

багатомовних людей знаходяться десь 

посередині зазначених визначень, 

Вівьєн Кук (Vivien Cook) називає цих 

людей мультикомпетентними.4 

Багатомовність є радше природною 

здатністю, притаманною кожній особистості, 

аніж надзвичайним винятком: «За умови 

наявності відповідного оточення дві мови є 

однаково природними, як і пара легень».
5 

Переваги, які отримують ті, хто володіє 

кількома мовами, виходять за межі вузько 

лінгвістичної сфери. «Особа, яка розмовляє 

кількома мовами, володіє стереоскопічним 

баченням світу з точки зору двох чи більше 

перспектив, що дає їй можливість бути більш 

гнучкою у судженнях, швидше вчитися 

читати. ‘Мультилінгвали', таким чином, не є 

обмеженими однобічним світобаченням, вони 

краще усвідомлюють існування інших точок 

зору. Насправді, це завжди сприймалося як 

найбільша перевага у навчанні мов».
6 

                                                           
4 Cook, Vivian J. Requirements for a multilingual model of 

language production. 
http://www.ntlworld.com/vivian.c/Writings/Papers/Requirem

entsForMultilingualModel.htm 
5 Paradowski Michał B. The Benefits of Multilingualism. 

http://www.multilingualliving.com/2010/05/01/the-benefits-
of-multilingualism-full-article/ 

 
6 Cook, Vivian J. Requirements for a multilingual model of 
language production.  

http://www.ntlworld.com/vivian.c/Writings/Papers/Requirem
entsForMultilingualModel.htm 

http://www.unesco.org/en/languages-and-multilingualism/
http://www.unesco.org/en/languages-and-multilingualism/
http://www.multilingualliving.com/2010/05/01/the-benefits-of-multilingualism-full-article/
http://www.multilingualliving.com/2010/05/01/the-benefits-of-multilingualism-full-article/
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Як зазначає, Міхал Б. Парадовські (Michal 

B. Paradovski), як діти, так і дорослі, вивчаючи 

мови, набувають велику кількість додаткових 

якостей та компетентностей у порівнянні з 

‘монолінгвалами’. Ось деякі з них: 

 Глибше розуміння та гостріше сприйняття 

мови. 

 Швидше опанування рідною мовою 

незалежно від національності, статі чи 

рівня освіти.  

 Здатність більш ефективно спілкуватися 

своєю рідною мовою. 

 Збільшення з віком словникового запасу, у 

тому числі з рідної мови. 

 Покращення сприйняття мови на слух та 

краще запам’ятовування. 

 Покращення не тільки вербальних 

здібностей, але й просторової орієнтації. 

 Збільшення когнітивної гнучкості, 

вдосконалення здатності вирішувати 

проблеми, а також на порядок вищі 

мислительні здібності. 

 Розширення особистісних горизонтів та 

можливість сприймати власну культуру з 

нової перспективи: у порівнянні, у 

контрасті та з глибоким розумінням 

культурних явищ. 

 Покращення здатності мислити критично. 

 Краще розуміння та об’єктивна оцінка 

народів інших країн і, завдяки цьому, 

зменшення проявів расизму, ксенофобії та 

нетерпимості, оскільки вивчення нової 

мови зазвичай супроводжується 

відкриттям для себе нової культури. 

 Здатність вивчати наступні мови швидше 

та ефективніше ніж їх ровесники, які 

володіють однією мовою.  

 Суспільні переваги і переваги у сфері 

зайнятості та збільшення професійних 

можливостей у багатьох сферах.
7
 

48 держав у Європі мають 38 різних 

офіційних державних мов. Однак, існує 

близько 240 локальних розмовних варіантів. 

Такі країни як Італія, Об’єднане королівство 

                                                           
7 Paradowski Michał B. The Benefits of Multilingualism. 

http://www.multilingualliving.com/2010/05/01/the-benefits-
of-multilingualism-full-article/ 

Великобританії та Північної Ірландії, 

Німеччина, Польща, Франція, Іспанія, Румунія 

та Україна мають багато місцевих 

регіональних мов чи мов національних 

меншин.
8 

Особливість національної структури 

населення України - її багатонаціональний 

склад. Згідно з Всеукраїнськими даними 

перепису населення, представники більш ніж 

130 національностей та етнічних груп живуть 

на території країни. 

Частка українців в національній структурі 

населення є найбільшою. Вона становить 

77.8% населення. Росіяни - друга численна 

нація України. Вони становлять 17.3% . Інші 

етнічні меншини – білоруси (0.6%), молдавани 

(0.5%), кримські татари(0.5%), болгари (0.4%), 

угорці (0.3%), румуни (0.3%), поляки (0.3%), 

євреї (0.2%), вірмени (0.2%), греки (0.2%), 

татари (0.2%), грузини (0.1%), цигани (0.1%), 

азербайджанці (0.1%), німці(0.1%), гагаузи 

(0.1%).
9 

Отже, мовна ситуація в Україні дуже 

складна. На фоні загальної лінгвістичної 

ситуації в Україні соціолінгвістичне місце 

української мови дуже специфічне. Хоча де-

юре вважається, що українська мова є мовою, 

що переважає на території цілої держави, 

ситуація де-факто є цілком відмінною. Більше 

того, у великих містах східної частини України 

саме російська мова займає панівне 

становище. Немає жодної іншої європейської 

країни, де мова етнічної меншості має таке ж 

поширення, як державна мова. До того ж на 

деяких територіях державна мова – це мова 

меншості. На переважаючій території України 

можна говорити про двомовність, хоча є 

урбаністичні спільноти, де багатомовність є 

реальним фактом. Специфіка лінгвістичної 

ситуації в Україні полягає у невідповідності 

між лінгвістичними та етнічними групами, 

оскільки велика частина етнічних українців, а 

                                                           
8 Durk, Gorter. “Cultural diversity as an asset for human 

welfare and development” in Sustainable Development in a 

Diverse World (SUS.DIV) 

www.ebos.com.cy/susdiv/uploadfiles/RT1.2_PP_Durk.pdf 
9 Матеріали Всеукраїнського перепису 2001 р.  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/ 



 

48 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 1, 2013 

також представників інших меншин є 

російськомовними. 

Тому мовна політика має бути націлена на 

поширення української мови серед білінгвалів, 

уникаючи небезпеки для російської мови, а 

також гарантування останній можливостей 

зайняти функціональну нішу у всеукраїнській 

культурній царині. Українській мові, однак, 

щоб набути належного соціального статусу, 

необхідно стати лінгва франка для усіх 

національностей та прошарків суспільства. 

Лінгвістичний вибір окремого індивідуума 

є далеким від незалежного політичного акту. 

Його визначають ряд нелінгвістичних 

соціально-психологічних чинників. Вони, 

щонайменше, є наступними:  

 наслідування - нерідко підсвідоме - 

моделей, що домінують мовному 

середовищі; 

 тиск негативних стереотипів, що мають 

на меті розмивання відмінностей між 

міським та сільським населенням; 

 глибока криза національної 

ідентичності і розпад національної 

культури.  

Цей вибір також вмотивований історичною 

традицією. Населення південних і східних 

регіонів, перебуваючи протягом довгого часу у 

складі Російської імперії, настільки 

віддалилося від своїх національних витоків, 

що поступово почало перетворюватися у 

новий етнос.
10

 Таким чином, стосовно 

української мови важливо, щоб багатомовність 

не означала втрату ідентичності.  

 Стаття 10 Конституції України говорить: 

«Державною мовою в Україні є українська 

мова». Водночас Стаття 53 продовжує: « 

Громадянам, які належать до національних 

меншин, відповідно до закону гарантується 

право на навчання рідною мовою чи на 

вивчення рідної мови у державних і 

комунальних навчальних закладах або через 

національні культурні товариства».
11 

                                                           
10 Кісь Р. Лінгвокультурна маргіналізація у містах 
України (неофункціональне бачення) // Мовні конфлікти 

і гармонізація суспільства: Матеріали наукової 

конференції. – К., 2002. – С. 57 
11 Конституція України. zakon.rada.gov.ua/go/254к/ 6-вр  

Мовний склад населення України згідно з 

переписом 2001 року є наступним: 

 українська мова є рідною для 67,5% 

населення; 

 російська мова визнається як рідна 

мова 2 ,6% населення; 

 частка інших мов, зазначених як рідні 

мови становить 2, %. 

Українська мова була визнана як рідна мова 

85,2% етнічних українців, а російська мова – 

 5, % етнічних росіян , що поза сумнівом є 

індикатором національної самоіндентифікації  

населення за мовним критерієм.
12 

                                                           
12  Матеріали Всеукраїнського перепису 2001 р.  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/ 
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Таблиця 1 

Показник «рідна мова» різних національних меншин України 

за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р.
 

 

 

 

 

Національність 

 

Вважають за рідну мову 

 

 

мову своєї 

національності 

 

 

українську 

мову 

 

 

російську 

мову 

 

 

іншу 

мову 

 

Білоруси 19,8 17,5 62,5 0,2 

Болгари  64,2 5,0 30,3 0,5 

Гагаузи 71,5 3,5 22,7 2,3 

Греки 6,4 4,8 88,5 0.3 

Євреї 3,1 13,4 83,0 0,5 

Кримські татари 92,0 0,1 6,1 1,8 

Молдовани 70,0 10,7 17,6 1,7 

Німці 12,2 22,1 64,7 1,0 

Поляки  12,9 71,0 15,6 0,5 

Росіяни 95,7 3.9 - 0,2 

Румуни 91.7 6.2 1,5 0,6 

Словаки  41,2 41,7 5,2 - 

Угорці 95,4 3,4 1,0 0,2 

 

Як можна побачити більшість меншин 

вважає російську рідною мовою. Це має 

сильне історичне підгрунтя.  Навіть не 

заглиблюючись далеко в історію Російської 

Імперії, ми можемо бачити свідчення 

всеохоплюючої мовної політики в Українській 

Радянській Соціалістичній 

Республіці(Українська РСР) за часів 

Радянського Союзу. Русифікація в Українській 

РСР передбачала низку добре продуманих 

заходів, спрямованих на стирання соціальних 

функцій національних мов і введення 

російської мови як засобу міжнародного 

спілкування у Радянському суспільстві. Більше 

того, російська мова стала мовою ділового та 

офіційного спілкування, а також у середній та 

вищій освіті на переважаючій частині 

колишньої української РСР. «Упродовж ХХ ст. 

кількість населення, яке вільно володіло  

російською мовою, зокрема тих, хто вважав її 

рідною, суттєво зросла. Цьому сприяли 

переселення до України мільйонів росіян і 

російськомовного населення іншого етнічного 

походження, політика мовної русифікації»
13

 

Можна назвати наступні причини 

русифікації:  

а) державна і партійна політика (формування в 

СРСР «єдиного радянського народу»);  

б) формальне ставлення до проблем 

національних меншин місцевої, здебільшого 

російськомовної, влади;  

в) російська мова оголошена мовою 

міжнаціонального спілкування народів СРСР; 

 г) репресії, Голодомор 1 32–1 33 рр. 

(загинуло від 7 до 10 мільйонів українських 

селян) порушили етнонаціональну структуру 

українського суспільства;  

ґ) масштабна урбанізація;  

д) депортація й еміграція представників 

національних меншин.
14 

                                                           
13 Лозинський Р. Мовна ситуація в Україні. – Львів, 2008. 

– С. 264. 
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Що стосується ситуації у західній частині 

України та Львові як її головному місті, то 

вона, хоч і мала характерні риси, притаманні 

загальній мовній політиці, на сьогодні є 

суттєво відмінною. 

Згідно останнього перепису населення 2001 

року українці становили 88.1% населення 

міста. Найбільшою національною меншиною 

була російська (8. %), наступними за 

кількістю - польська (0. %), білоруська (0.4%), 

єврейська (0.3%) та вірменська (0.1%) ті. Інші 

національності складали 1.3%.
15 

Хоча історично Львів був заснований як 

місто з переважанням руського (стара назва 

українців) населення, у середині 13-го 

століття, після того, як столиця Галицько-

Волинського князівства перемістилася сюди, 

тут почали оселятися вірменські та німецькі 

національні меншини. Після приєднання 

Львова до Польського королівства поляки та 

німці становили більшість населення міста та з 

часом асимілювалися. В той же час 

сформувалися та щільно розселилися 

вірменські та єврейські громади. У часи 

Австро-Угорської імперії зберігалась подібна 

ситуація. На початку 20 століття поляки 

становили більшість населення, близько  

третини - євреї і тільки одна десята населення 

ідентифікувала себе як українців. 

У середині 20 століття в результаті 

Голокосту та операції «Вісла» частка поляків 

та євреїв суттєво зменшилась. З встановленням 

радянської влади відсоток росіян, які 

здебільшого становили владу різних рівнів, 

значно зріс, у той час як у період 

індустріалізації Львів стикнувся з 

великомасштабною урбанізацією зі значним 

припливом населення з навколишніх сіл, що 

збільшило частку українського населення. 

Очевидно, що історичний розвиток та 

політичні події стали головними чинниками, 

що сприяли поширенню багатомовності у 

                                                                                           
14 Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної 

політики: Навч.посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Фрaнка, 200 . – С. 208. 
15  Матеріали Всеукраїнського перепису 2001 р.  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/ 
 

Львові. Серед інших необхідно зазначити, що 

самі  

етнічні групи, які на різних стадіях історії 

виявлялися в ситуаціях меншості або 

більшості, намагалися зберегти свою 

культурну ідентичність і підтримувати чи 

відновлювати свої мови. Ці прагнення 

обумовили ситуацію, в якій різні мови разом 

співіснують і необхідні в щоденному 

спілкуванні. Також важливим фактором стало 

збільшення комунікації з іншими частинами 

світу і необхідність опанування мов широкого 

поширення у світі. Англійська мова виступає 

як лінгва франка і використовується 

мільйонами людей, які користуються іншими 

мовами також. Освіта також дуже сприяє 

багатомовності. Друга та інші іноземні мови 

стали частиною навчальних  програм вищої 

школи і середніх шкіл. 

Taблиця 2 відображає відсоток 

представників різних національностей, які 

визнають мову своєї національності, 

українську чи російську мову як свою рідну.
16 

                                                           
16  Матеріали Всеукраїнського перепису 2001 р.  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/ 
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Таблиця 2 

 

 

 

Національність 

 

Рідна мова % 

 

 

Мова своєї  

національності 

 

 

Українська 

мова 

 

Російська  

мова 

 

Українці 

 

 

98,58 

 

- 

 

1,40 

 

Росіяни 

 

 

90,35 

 

9,56 

 

- 

 

Поляки 

 

 

46,98 

 

45,51 

 

7,20 

 

Білоруси 

 

 

23,53 

 

26,61 

 

49,54 

 

Євреї 

 

 

5,34 

 

28,22 

 

65,72 

 

Вірмени 

 

 

36,80 

 

21,25 

 

41,12 

 

Татари 

 

 

27,53 

 

14,90 

 

58,82 

 

Німці 

 

 

16,67 

 

40,61 

 

40,91 

 

Судячи з зазначеного вище, мови своєї 

власної національності визнаються рідними 

мовами переважаючою кількістю 

представників етнічних меншин. Це свідчить 

про багатогранний розвиток національно-

культурного життя міста. Свідченням цього є 

також факт, що 22 національних меншини 

міста об'єдналися в товариство меншин 

"Етнос". Мовами міжкультурного спілкування 

в товаристві є українська та російська. 

Меншини мають ряд різних установ і 

організацій, що просувають і розвивають їх 

відповідні мови і культури. Серед них:  

 російське культурне товариство, а 

також 5 шкіл з російською мовою 

навчання і 3 школи з російською та 

українською мовами навчання; 

 польське культурне товариство і 2 

школи з польською мовою навчання, а 

також курси польської мови для дітей 

початкової школи; 

 єврейське культурне товариство, яке 

популяризує іврит через курси і 

недільні школи та музей галицьких 

євреїв; 
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 білоруське товариство, що сприяє 

вивченню білоруської мови у недільній 

школі; 

 литовське товариство «Медейна» і 

недільна школа та школа литуаністики;  

 вірменське культурне товариство, у яке 

входять 2 організації: "Об'єднання 

вірменської культури" та "Об'єднання 

вірменської молоді в Україні" , а також 

курси вірменської мови. 

Навчальні програми Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка містять обов'язкові курси російської 

мови і літератури, польської мови і літератури 

та чеської мови, а також факультативний курс 

литовської мови, які викладаються на різних 

факультетах. Львівський національний 

університет імені Івана Франка є  також одним 

з двох університетів України (разом з 

Національним університетом «Києво-

Могилянська Академія»), що має обов'язковий 

курс "Мовна політика". Щодо шкіл, з 

російською та польською мовами навчання, то 

вони функціонують за рахунок державного 

бюджету. 

Представники усіх меншин, за винятком 

єврейської та вірменської, які у спілкуванні 

користуються російською мовою, у своїх 

відповідних організаціях спілкуються рідними 

мовами. Усі громади не бачать жодних загроз 

для свого існування і діяльності. 

Англійська мова, яка є лінгва франка 

міжнародного спілкування в Європі та цілому 

світі, завоювала міцні позиції у освітній 

системі Львова як у початковій та середній, 

так і вищій освіті. Вона займає панівне 

становище як перша іноземна мова у більшості 

початкових та середніх шкіл, а такожі в усіх 

установах вищої освіти. Широко вивчаються 

також німецька, французька та іспанська мови. 

Підсумовуючи сказане, видається 

доцільним провести паралель між біологічною 

і лінгвістичною різноманітністю. Як стверджує 

Девід Крістал (David Crystal) у своїй книзі 

“Language Death” («Смерть мови»): "Поза 

сумнівом, так само як зникнення будь-яких 

видів тварин звужує наш світ, такий же вплив 

має і зникнення будь-якої мови. Поза сумнівом 

ми, лінгвісти, знаємо, і широка громадськість 

усвідомлює, що будь-яка мова є найвищим 

досягненням унікального колективного 

людського генія, такою ж божественною і 

нескінченною таємницею як і живий 

організм".
17 

У цьому контексті слід також виділити 

'аналогію мовного саду', запропоновану 

Офелією Гарсія (Ofelia Garcia). Згідно з Garcia, 

було б сумно і нецікаво, подорожуючи по 

всьому світі, бачити, що усі сади засаджені 

квітами одного кольору. Різноманітність квітів 

різних форм, розмірів і кольорів збагачує нас 

та сприяє візуальному і естетичному 

задоволенню. Лінгвістична різноманітність 

також робить світ цікавим та барвистим, але, 

як і у випадку з квітами, такий сад важче 

доглядати. Деякі квіти (і деякі мови) 

розповсюджуються дуже швидко, у той час як 

іншим потрібні додаткова турбота і захист. 

Різноманітність мов теж вимагає планування 

та піклування і передбачає певні дії як 

наприклад: 

1. Необхідно додавати до саду нові квіти: 

вивчення інших мов збагачує наш досвід. 

2. Необхідно захищати рідкісні квіти: 

необхідно захищати мови, які перебувають 

на межі зникнення, через законодавство і 

освіту. 

3. Необхідно підживлювати квіти (мови), 

які перебувають на межі зникнення.  

4. Необхідно контролювати квіти, що 

поширюються дуже швидко і природним 

шляхом: поширення допускається, якщо це 

не загрожує іншим видам
18

. 

                                                           
17 Crystal, David.” Language Death” University Press, 
Cambridge, 2000. – p. 36. 

18 18Garcia, Ofelia. From language garden to sustainable 

languaging: bilingual education in a global world. N OV 
EMB E R – D E C EMB E R 2 0 1 1, NABE PERSPECT 

IVES 

www.bangor.ac.uk/.../garcia/2012NABENewsletter_34n1_N
ov2011_Dec2011.pdf 

http://www.bangor.ac.uk/.../garcia/2012NABENewsletter_34n1_Nov2011_Dec2011.pdf
http://www.bangor.ac.uk/.../garcia/2012NABENewsletter_34n1_Nov2011_Dec2011.pdf
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Развитие навыков автономного обучения в компьютерно 

ориентированной среде иноязычной подготовки 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается проблема смещения ответственности за иноязычное обучение с 

преподавателя на студентов. Автором дается богатая основа автономности языкового 

образования, описываются пути организации учебно-воспитательного процесса в 

компьютерно ориентированной среде, очерчивается содержание центра иноязычного 

самообразования, который был разработан как компонент компьютерно ориентированной 

среды (КОС) иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов по 

информационным технологиям. 

 

В последние десятилетия, концепция 

ученической автономии и независимости 

стала чрезвычайно популярной, особенно в 

языковом образовании. Это, бесспорно, что 

сдвиг ответственности с преподавателя на 

студента, является результатом изменения 

учебных программ на обучение, которое 

сосредоточено больше на ученике. Более 

того, эти изменения в ролях студентов и 

педагогов стали благоприятной почвой для 

возрастного распределения полномочий, 

отличных от традиционной системы 

обучения. Однако, проблема 

проектирования специальных 

инструментов и средств для организации 

автономного обучения по-прежнему имеет 

жизненно важное значение в украинском 

образовании. Таким образом, цель статьи 

заключается в описании некоторых идей, 

как реализовать идею самостоятельного 

иноязычного образования. 

И первым вопросом, который требует 

рассмотрения, является: что такое 

автономное обучение? Для определения 

дефиниции автономного обучения, 

процитируем Holec [1981, cited in Pintrich, 

1994, p. 1], кто определяет этот феномен, 

как «способность взять ответственность за 

собственное обучение». В общем смысле, 

термин «автономное обучение» может быть 

использован в таких случаях: 

– в ситуациях, когда учащиеся учатся 

полностью самостоятельно; 

– для определенного набора умений, 

которые могут быть получены и применены 
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в процессе обучения, которое управляется 

самим обучаемым; 

– для врожденной способности, которая 

подавляется обучением в учебном 

заведении; 

– для развития ответственности учащихся 

за собственное образование; 

– для права обучаемых определять 

собственную траекторию обучения и 

образования в целом. 

Таким образом, автономия может 

рассматриваться как удаление от обучения, 

как социального процесса, так и в качестве 

понятия перераспределения полномочий в 

процессе построения системы знаний и 

ролей участников учебно-воспитательного 

процесса. 

 Самостоятельный (автономный) учащийся 

для достижения конечных целей обучения 

принимает активное участие в учебно-

воспитательном процессе, генерируя 

собственные идеи и используя все 

имеющиеся для обучения возможности, а 

не просто реагируя на стимулирование 

учителем. Эта идея очень близка к теории 

конструктивизма, согласно которой 

автономные учащиеся являются 

самостоятельными активными 

мотиваторами и строителями собственного 

учебного процесса. Это не те пассивные 

студенты, которые принимают то, что 

происходит в их учебе, а те, которые по 

собственному желанию осуществляют эту 

учебу. Таким образом, обучение – это 

результат самостоятельно 

инициированного взаимодействия с 

окружающим миром.  

В рамках данной концепции, обучение – 

это не просто результат запоминания, а 

конструктивный процесс, который 

подразумевает активное извлечение уроков 

из происходящего в окружающем мире, а 

иногда даже и создание окружающего 

мира. Это означает, что каждый учащийся 

самостоятельно конструирует собственную 

систему знаний, выбирая свои стратегии и 

строя личные траектории на пути 

получения образования.  

Согласно идеям Leslie P. Steffe [Leslie P. 

Steffe, 1995], конструктивизм, как 

перспективное направление в образовании, 

объясняет, каким образом знание строится 

для каждого индивида в соответствии с 

пережитым опытом. Эта теория имеет 

корни в когнитивной психологии, биологии 

и основывается на подходах к обучению, 

когда приоритет делается на способах 

получения знаний. Открытие, практика, 

опыт, проектное обучение, практико 

ориентированное обучение – это ряд 

методик, которые основываются на идеях 

конструктивизма. 

 Другими словами, обучение на основе 

конструктивизма не предполагает простого 

запоминания фактов и правил, а 

направлено на реорганизацию и 

реструктуризацию собственной системы 

знаний на основе получения нового опыта. 

Таким образом, конструктивизм изменяет 

пассивность на активность: знание не 

может быть научено или передано, оно 
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может быть только получено или выучено. 

Соответственно, иноязычная подготовка не 

может сводиться к интернационализации 

набора норм, правил, структур и 

грамматических форм, каждый ученик 

приносит собственный пережитый опыт и 

мироощущение для достижения конечной 

цели или решения сиюминутной задачи. 

Отсюда следует, что конструктивизм 

основывается на представлениях 

психологии об автономии, мотивации, я-

концепции, стереотипах поведения 

индивида. 

Еще одним важным аспектом проблемы, 

которая изучается, является размышление 

над тем, каким образом меняются роли 

учителя и ученика в автономном обучении. 

Учитель больше не является словарем, 

энциклопедией или источником получения 

готовой информации, а помощник или 

фасилитатор, которые поощряет 

ученическую автономию, самообучение и 

самоконтроль. Таким образом, наблюдается 

еще одно существенное изменение – это 

смещение контроля за процесс обучения с 

учителя на ученика. 

На основе анализа некоторых научных 

исследований [Pintrich, 1994; Schunk, 2005], 

нами определены некоторые 

характеристики автономного учащегося, а 

именно: 

– автономный учащийся разбирается в 

собственном учебном стиле и стратегиях;  

– принимает активное участие в решении 

образовательных задач; 

– готов рисковать, например, хочет 

общаться на иностранном языке, не боясь 

ошибок и быть непонятым; 

– имеет хорошую языковую догадку; 

– обращает внимание, как на форму, так и 

на содержание; 

– постигает иностранный язык как 

разработанную самостоятельно систему и 

мотивирован на применение норм и правил 

этой системы; 

– имеет толерантное, доброжелательное 

отношение к изучаемому языку. 

Следующий вопрос, требующий 

рассмотрения в контексте изучаемой 

проблемы, это условия автономного 

языкового образования. Прежде всего, 

необходимо отметить, что автономное 

обучение не является готовым решением 

всех проблем образования на современном 

этапе и студентам не присущи 

соответствующие навыки с рождения. 

Следует понимать, что автономное 

обучение возможно только при соблюдении 

ряда условий, а именно: когнитивные и 

метакогнитивные стратегии со стороны 

учащегося, мотивация, положительное 

отношение к учебе и знание учебных 

стратегий иноязычной подготовки. 

Поэтому мы, педагоги, должны вооружить 

своих учащихся этими стратегиями. То 

есть, с целью создания условий для 

обучения каждого ученика должны 

разрабатываться специальные среды для 

изучения языка, где студенты могут 

работать в собственном темпе, выбирать 

свои образовательные стратегии и стили, 
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определять проблемы, изучаемый 

материал, персональные образовательные 

преференции, и т.д. Однако, 

проектирование такой среды невозможно за 

1 день, такая среда – это живой организм, 

чья жизнедеятельность должна постоянно 

поддерживаться всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса. И, 

очевидно, что эта среда должна 

разрабатываться на основе использования 

информационно-коммуникационных 

технологий с постоянным 24/7 доступом, то 

есть в Интернете. 

Попытка создания такой компьютерно 

ориентированной среды иноязычной 

подготовки (Computer Orientated Language 

Learning Environment or COLLE) была 

предпринята в Крымском гуманитарном 

университете. Среди компонентов данной 

среды можно выделить: сайт для 

предподавателей английского языка“How 

to Teach English with Technology” 

(http://shvidko172.narod2.ru); методическая 

газета с электронным приложением English 

Online (EOL: 

https://sites.google.com/site/eolnewspaper/); 

сайт для организации чтения оригинальной 

английской литературы с упражнениями на 

понимание прочитанного и последующим 

обсуждением, как в реальной жизни, так и 

виртуально онлайн, Reading English Online 

Blog 

(http://readingenglishonlineblog.blogspot.com/

), и центр языковой самоподготовки Self 

Access Language Centre (SALC: 

https://sites.google.com/site/selfaccesslanguag

ecentre/). Основной целью КОС иноязычной 

подготовки является обеспечение учащихся 

полноценным доступом к онлайн 

материалам, возможным способам его 

освоения, упражнения для развития умений 

чтения, аудирования, письма, говорения, а 

также множество учебных языковых 

разработок. 

В процессе проектирования КОС мы 

совершили попытку принять во внимание 

такие стратегии обучения (а под стратегией 

обучения понимаем общий план, в котором 

учащимся формулируется конечная 

академическая цель, а также 

специфицируются необходимые шаги по ее 

достижению), как: когнитивные и 

метакогнитивные стратегии, анализ, 

планирование, отношение учащегося к 

процессу обучения, мотивация, самооценка. 

Рассмотрим эти стратегии более детально и 

проанализируем пути их реализации в 

КОС. 

Таким образом, когнитивные стратегии 

обучения оперируют прямо с получаемой 

информацией и манипулированием ею, что 

способствует овладению новым знанием. 

Среди когнитивных стратегий выделим: 

– повторение, имитацию; 

– использование готовых источников: 

словарей, справочников, энциклопедий; 

– перевод, то есть использование родного 

языка как основы для понимания тех или 

иных явлений изучаемого языка с 

последующим воспроизведением; 

– конспектирование; 

http://shvidko172.narod2.ru/
https://sites.google.com/site/eolnewspaper/
http://readingenglishonlineblog.blogspot.com/
http://readingenglishonlineblog.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/selfaccesslanguagecentre/
https://sites.google.com/site/selfaccesslanguagecentre/
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– дедукция, то есть сознательное 

применение правил изучаемого языка; 

– контекстуализация, то есть включение 

слов и фраз в значимый контекст; 

– перенос, когда ученик использует знания, 

полученные в родном языке для 

запоминания и понимания фактов 

изучаемого языка; 

– логическое умозаключение, то есть 

сопоставление незнакомой информации с 

имеющимся знанием; 

– вопросы на уточнение, когда можно 

задать вопрос преподавателя или другим 

студентом. 

Под метакогнитивными стратегиями 

понимаем знание, которые включают в себя 

факты о том, как использовать собственные 

когнитивные процессы для получения и 

применения знания, другими словами, это 

умения планировать, отслеживать, 

оценивать собственную учебную 

деятельность, то есть это, в большей 

степени, стратегии о том, как учиться, чем 

само обучение. Вот несколько примеров 

метакогнитивных стратегий: 

– полное внимание, то есть концентрация 

на общих аспектах учебной задачи; 

– выборочное внимание, то есть 

концентрация на специфических аспектах 

решаемой учебной задачи; 

– самоконтроль, то есть отслеживание 

своей деятельности в процессе 

деятельности; 

– самооценка, то есть оценивание 

собственной деятельности в соответствии 

со своими собственными стандартами; 

– планирование во время действия, то есть 

изменение целей и задач в процессе работы 

зависимости от результатов протекания 

процесса обучения; 

– самоотслеживание, когда студент задает 

себе вопрос «Как я продвигаюсь к 

поставленной цели?», «Есть ли у меня 

трудности при выполнении этого задания?» 

– самоукрепление, то есть похвала и 

вознаграждение самого себя за 

достигнутые успехи. 

Принимая во внимание, отношение 

студентов к учебе и их мотивацию, следует 

отметить, что изучение языка не является 

лишь когнитивной задачей. Успех в 

изучении иностранных языков зависит от 

того, как учащийся себя чувствует, 

воспринимает окружающую 

действительность и себя в ней, собственное 

желание учиться, стратегии обучения и 

мотивации играют центральную роль в 

изучении языка. Очевидно, что отношение 

учащегося к учебе и мотивация во многом 

зависят от успешности обучения, то есть 

основная задача учителя – стимулирование 

студентов, похвала и мотивация, а также 

создание комфортной атмосферы для 

каждого ученика. Только при этом условии 

мы можем говорить о мотивации, что, по-

нашему мнению, включает желание 

достичь цели, постоянное движение в этом 

направлении и удовлетворение 

собственной работой и ее результатами.  

Тесно связанным с отношением учащегося 

к учебе и мотивацией является, так 

называемый прием самооценивания, когда 
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учащийся соотносит себя и свои 

достижения с поставленными целями в 

целом. Самооценивание – это процесс 

составления суждения о самом себе по 

меркам, которые принадлежат самому 

учащемуся. 

Соответственно, компьютерно 

ориентированная среда в целом и центр 

самодоступа в частности предлагают 

огромное разнообразие заданий и 

упражнений, основанных на 

использовании: тренировочных языковых 

действий, проектной деятельности, методе 

портфолио. 

Принимая во внимание приведенные в 

статье идеи и положения, нами были 

очерчены некоторые пути организации 

ученической автономии. Прежде всего, для 

развития автономии учащихся необходимо 

составлять самоотчеты и самоописания. 

Для воплощения этой идеи все студенты 

создают оценочные блоги процесса 

изучения английского языка и каждую 

неделю пишут SWOT анализ и самоотчет. 

После этого необходимо 

прокомментировать по крайней мер 2 

недельных отчета одногруппников и 

ответить на все комментарии собственного 

блога. По нашему мнению, это хороший 

способ получить обратную связь от детей и 

помочь им осознать, в чем заключается 

учебный процесс, выработать собственную 

линию обучения. Иногда студенты 

получают языковое задание, и сразу после 

этого задание описать собственный 

прогресс и ощущение в ходе его 

выполнения. Такой вид самоотчета мы 

называем интроспективным, что означает 

анализ собственонй деятельности во время 

выполнения задания. 

Другим видом самоотчета считаем 

ретроспективный анализ, так как иногда 

студенты получают задание вспомнить, 

какие ощущения у них возникали в какой-

то период обучения. Ретроспективный 

отчеты не имеют конечной даты 

выполнения, поэтому нет никаких 

ограничений, что студенты в нем могут 

написать. Существует несколько видов 

ретроспективного анализа: частично 

структурированное интервью и 

структурированный опросный лист. 

Частично структурированное интервью 

может фокусироваться на определенных 

умениях и охватывает информацию об 

отношении учащегося к выполнению 

определенного типа заданий (например, 

чтения или аудирования). 

Структурированный опросный лист 

направлен на выявление той же 

информации, но несколько иначе: учащиеся 

должны согласиться или не согласиться с 

четко сформулированными утверждениями. 

В компьютерно ориентированной среде 

широко используются оба вида 

самоотчетов на страницах различных 

сайтов, как для студентов, так и для 

преподавателей.  

В заключении, необходимо отметить, что 

развитие ученической автономии является 

процессом длительным и очень сложным, 

как для студентов, так и для 
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преподавателей. И на пути его решения 

необходимо проектировать новые 

инструменты, основанные на 

использовании информационно-

коммуникационных технологий, а также 

современные образовательные среды. 
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Социокультурная ситуация на 

территории Украины, в частности, 

Автономной республики Крым, в конце XX – 

начале XXI вв. характеризуется активизацией 

национального самосознания и культурной 

идентичности различных этнических и 

социальных групп, что способствует 

сохранению исторической памяти, воспитанию 

чувства „ м а л о й  р о д и н ы ” ,  

в о з р о ж д е н и ю  я з ы к о в ,  т р а д и ц и й  и  

верований, т. е. уникальной и самобытной 

культуры этнических меньшинств.  

 В соответствии с переписью 

населения 2001 г. в Крыму зафиксировано 

125 этносов, среди которых 

представители индо-европейской, 

алтайской, уральской, афразийской, 

картвельской, северо -кавказской 

языковых семей. Если учесть тот факт, 

что не менее 5% представителей каждого 

этноса назвали родным язык своей 

национальности, то перед школой стоит 

вопрос о специфике обучения детей в 

условиях поликультурного региона.  

 Цель статьи – рассмотреть 

особенности формирования 

социокультурной компетенции 

школьников в мультилингвальной и 

поликультурной среде, в частности, в 

Автономной республике Крым.  

 Вопросы мультилингвального 

обучения рассмотрены в работах               

Е.  М. Верещагина, Г. А. Зограф, А. Г.  

Ширина, Н. Е. Буланкиной,     
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А. Т. Кулсариевой, М. Г. Хаскельберг , Л.  

П. Хабаровой и др. Проблемы 

межкультурной коммуникации раскрыты 

в исследованиях  С. Г. Тер-Минасовой, А. 

Д. Швейцера,       Л. Б. Никольского и др.  

 Мультилингвизм (полилингвизм, 

многоязычие) – употребление нескольких 

языков в пределах определенной 

социальной общности (прежде всего 

государства); употребление 

индивидуумом (группой людей) 

нескольких языков, каждый из которых 

выбирается в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией [6, с.303].  

 Исследуя феномен 

мультилингвизма, мы не можем 

игнорировать систему современного 

образования Украины, т. к. изучение 

государственного, родного и иностранных 

языков входит в школьный минимум.  

Многоязычие выдвигает перед 

образованием задачу подготовки 

молодого поколения к эффективной 

коммуникации в условиях 

многонациональной и поликультурной 

среды.  

 Автономная республика Крым 

является, как было сказано выше, 

поликультурным регионом. Несомненно 

то, что многоязычие выступает как 

средство социализации личности, 

формирует установку на толерантные 

отношения между народами, 

проживающими в АРК.  

 По мнению А. Г. Ширина, 

социальная сущность современного 

многоязычного образования состоит в 

формировании не только 

лингвистической, но и широкой 

социокультурной и межкультурной  

компетенций, а также аутентичности 

контекстной трактовки смыслов 

коммуникации представителей разных 

культур [5]. 

 Уровень  поликультурности  

образования  будет  зависеть от того, 

каким образом будет представлен 

конкретный материал о культуре народа 

изучаемого языка и как осуществляется 

его взаимосвязь с материалом о других 

культурах.   

 Важнейшей задачей обучения и 

воспитания на современном этапе 

развития общества является 

формирование у школьников позитивного 

отношения к общечеловеческим и 

национальным духовным ценностям.  

 Изучая тот или иной язык, 

школьник приобщается к культуре народа 

– носителя данного языка. В целях 

мотивации изучения нескольких языков 

школьниками учителю необходимо 

продумать основные направления, виды, 

формы и методы подачи 

лингвистического и 

культуроориентированного материала.  

 Особенности мультилингвального 

обучения школьников связаны с учётом 

различных психолого-педагогических,  
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лингводидактических, культурологических, 

социально-коммуникативных, этических и др. 

факторов.  Исходя из цели нашей статьи, 

мы остановимся на рассмотрении реализации  

социокультурного аспекта обучения 

школьников. 

 Социокультурный аспект предполагает 

знания о национально-культурных 

особенностях страны изучаемого языка, 

культуре речевого поведения. Он состоит из 

лингвострановедческих знаний (фоновые 

знаки, реалии страны изучаемого языка, 

речевое и неречевое поведение в ситуациях 

устного общения, безэквивалентная лексика); 

страноведческих знаний (природно-

климатические условия, общественно-

политические, экономические и социальные 

особенности, основные этапы исторического и 

культурного развития страны изучаемого 

языка); знаний о культуре страны изучаемого 

языка (традиции и обычаи, быт, особенности 

национального характера и психологии страны 

изучаемого языка) [3]. 

 Исходя из вышесказанного, можно 

выделить следующие направления 

социокультурной линии, которые 

способствуют формированию 

лингвистической, социо- и межкультурной 

компетенций: 

Создание развивавающей речевой среды.  

Лингвокраеведческая работа. 

Учебно-исследовательское проектирование. 

Целенаправленное использование 

кинодискурса. 

 Перечисленные направления 

предполагают их реализацию не только  

непосредственно на уроках языка и 

литературы, но и на других занятиях 

дисциплин гуманитарного цикла, а также и во 

внеурочное время. 

 Создание развивающей речевой среды 

предполагает целенаправленные усилия 

учителя, способствующие приобщению 

школьников к культуре того или иного народа, 

привитие устойчивого интереса к 

национальным проявлениям культуры, 

формирование потребности ознакомления с 

культуроориентированными текстами, 

принадлежащих различным функциональным 

стилям и др. 

 К способам насыщения 

культуроориентированной информацией 

можно отнести: подбор учителем 

культуроориентированных текстов с целью их 

комплексного лингвистического, 

лингвостилистического, 

лингвокультурологического анализа; 

организацию экскурсий / заочных посещений  

музеев, выставок и др. мест, связанных с 

хранением артефактов национальной 

культуры, с последующим обсуждением на 

изучаемом языке, выполнением эссе 

учащимися и др.  

 Ведущие виды работы: ролевые игры 

как пример социального контекста; 

создание ситуаций, способствующих 

коммуникации.  

 Особенно эффективным, по мнению 

Т.   В.    Майоровой, С. А. Попова,  
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Т.  Н. Величко, является использование 

местной топонимии в процессе 

лингвокраеведческой работы. В 

поликультурном регионе лингвокраеведческая 

работа получает особое значение: 

топонимическая лексика отражает важнейшие 

этапы истории материальной и духовной 

культуры народа, и в то же время, в ней 

появляются языковые закономерности, в связи 

с чем данный лексический пласт представляет 

интерес и как историко-географический 

материал, и как лингвистический источник [4, 

с. 24].  

      По мнению Т. Н. Величко, 

использование в процессе преподавания  

языка топонимического материала 

способствует: воспитанию любви и 

формированию интереса к «малой» родине, 

обогащению и активизации словаря 

обучающихся и в конечном счёте формирует 

социокультурную и межкультурную 

компетенции; даёт возможность 

реализовывать актуальную идею включения 

регионального компонента в систему 

лингвистического образования [2, с.11]. 

 К способам насыщения уроков 

изучаемого языка культуроориентированной 

информацией в русле лингвокраеведческой 

работы можно отнести: 

 1. Использование богатого 

информационного пространства: „Топонимика 

родного города / края”, „Происхождение 

собственных имён географических объектов”, 

„Главная улица родного города”, „История 

родного города в именах выдающихся людей”, 

„Топонимы в художественных произведениях” 

и др.  

 Виды работы: составление 

школьниками презентаций по данным темам, 

выполнение / составление кроссвордов, эссе по 

следам экскурсии „Моя улица”, „И в честь 

героев названы улицы”, проведение дискуссий, 

викторин, дидактических игр и др. 

   2. Экскурсии в краеведческие музеи. 

Виды работы: организация экскурсии, заочная 

экскурсия, встречи с работниками 

краеведческих музеев, историками, 

филологами и др., дискуссия по следам 

экскурсии, составление учащимися старшей 

школы рассказов о родном крае для младших 

школьников, проведение с ними экскурсий. 

При этом информацию можно частично 

подавать как на родном, так и на изучаемом 

языке. 

      3. Работа с текстами, содержащими 

сведения о происхождении названий 

географических объектов в той или иной 

местности, имен собственных.  

 Виды работы: анализ названий с 

применением элементов лексико-

семантического, этимологического анализа 

слова; дидактические игры, мини-сочинение. 

 Учебно-исследовательское 

проектирование предполагает использование 

метода проектов в учебной деятельности, 

который ориентирован на творческую 

самореализацию личности учащихся, развитие 

их интеллектуальных возможностей, волевых 

качеств и творческих способностей в процессе 
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создания нового продукта под руководством 

учителя.  

Немаловажное значение для успешной 

организации проектной деятельности имеет 

подготовка учителем проектного задания – 

объекта проектной деятельности, замысел, 

выполнение которого требует поиска 

аргументов, интеграции знаний и умений. 

Например, задания по культуре речи должны 

стимулировать учащихся сравнивать 

культуры, в частности, родного и изучаемого 

языков, устанавливать связь между языком, 

мышлением и культурой, изучать культурные 

артефакты. 

Такие задания способствуют 

развитию человека как личности, как 

субъекта культур; совершенствуют 

межкультурную и  социокультурную 

компетенции в процессе изучения языка.  

 Целенаправленное использование 

кинодискурса предполагает составление 

учителем картотеки художественных фильмов, 

содержащих социокультурную информацию, с 

целью рекомендаций к самостоятельному 

просмотру учащимися; просмотр 

фрагментов художественны х или научно -

популярных фильмов с последующим 

обсуждением. Следует отметить, что в 

зависимости от целей и типа урока 

фрагмент фильма может быть представлен 

как на родном, так и на изучаемом языке.  

 Ведущие виды работы: дискуссия, 

эссе, письменный отзыв.  

 Вслед за Н. Е. Буланкиной мы 

полагаем, что предпосылкой для 

эффективного культурного самоопределения 

является языковая и речевая активность 

взаимодействия с представителями иных 

культурных сообществ с использованием 

языков культур – универсальной формы 

осмысления реальности, в которую 

организуются возникающие или уже 

существующие представления, восприятия, 

понятия, образы и другие подобного рода 

смысловые конструкции [1]. 

 Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать выводы о том, что: 

 1. Человек существует не только в 

поликультурном, но и мультилингвальном 

пространстве социума, т. к. именно в языке 

отражены национальные / мировые ценности 

духовной культуры.  

 2. Многоязычие как ведущее 

требование современной социокультурной 

ситуации способствует взаимопониманию и 

эффективному сотрудничеству представителей 

разных этносов / народов / национальностей, 

обогащению родных языков, повышению 

общей культуры человека как социального 

субъекта.  

      3. Учителю необходимо 

воспитывать уважительное отношение к  

многообразным культурным различиям, 

которое заключается в уровне понимания 

и принятия другой культуры через  

изучение культурных различий; в 

формировании у обучающихся высокой 

оценки культурных различий и 

утверждение их через участие в 

различных культурных практиках, 
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предполагающих активную позицию 

участников межкультурного общения.  

 Таким образом, используя 

социокультурный аспект при обучении 

школьников в условиях поликультурного 

региона учителю необходимо способствовать 

формированию у обучающихся 

лингвистической компетенции и навыков 

межкультурного общения; ознакомить 

школьников со способами деятельности в 

поликультурном обществе и помочь 

приобрести опыт эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
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Билингвальные аспекты профессиональной подготовки будущих 

филологов 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье освещаются проблемы профессиональной подготовки будущих преподавателей 

иностранных языков. Автор определяет типы двуязычия и их влияние на систему 

подготовки учителей. Приведено понятие двуязычного образования. Анализируются 

модели и концепции двуязычного образования.  

 

В современном мире языки играют 

важную роль. Знание иностранного языка 

открывает возможности для человека: 

знакомиться с новыми людьми и посещать 

новые страны, постоянное расширение 

горизонтов, а также укрепление 

экономических, политических и 

культурных связей между разными 

странами. В связи с этой особенностью 

современного общества и культуры 

многоязычие является наиболее 

распространенной формой. Двуязычие 

предполагает знание двух языков и их 

чередование в зависимости от 

использования окружающей среды 

речевого общения [Вайнрайх, 1972, стр. 

25.]. 

В соответствии со способом 

приобретения второго языка есть два типа 

двуязычия: натуральное и искусственное. 

Природное двуязычие рассматривается как 

освоение второго языка в первую очередь в 

естественной среде наряду с родным 

языком (например, в результате 

завоеваний, миграций народов и мирных 

контактов между соседними 

многоязычными группами). Искусственный 

билингвизм - изучение одного или 

нескольких иностранных языков в 

организованной форме, учреждением. 

Двуязычное образование рассматривается 

как одно из ведущих направлений 

образовательной политики европейских 

стран. Многие страны предоставляют 

двуязычное образование в школах и в 

высших учебных заведениях. Особый 

интерес возникает, когда  билингвизм 

рассматривается как необходимый 

компонент содержания подготовки 

будущих специалистов, в том числе 

преподавателей иностранных языков. 
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В ситуации искусственного двуязычия 

в преподавании иностранных языков нельзя 

забывать, что двуязычие является 

многограннм явлением, в том числе 

языковым, культурным, психологическим, 

социологическим. Очевидно, что 

подготовка учителей иностранного языка 

включает в себя лингвистические факторы, 

так как специалист должен приобрести 

профессиональные знания минимум на 

двух языках - отечественном и зарубежном. 

Это не достаточно, чтобы знать тот или 

иной язык с только фонетической, 

грамматической и лексической точки 

зрения. В речи человека, который говорит 

на нескольких языках, есть не только 

взаимодействие языковых систем, но и 

наличие различных языковых единиц. 

Таким образом, целью билингвального 

образования также должно быть понимание 

культуры страны-партнера, толерантность, 

стремление к пониманию других людей, их 

особенностей и традиций. Это означает, что 

будущие филологи должны быть в 

состоянии использовать другую культуру. 

Мы не должны забывать также, что 

двуязычие не означает бикультурность 

автоматически, потому что вы можете 

владеть в разной степени двумя языками, 

которые относятся к той же культуре. 

Двуязычное образование может или не 

может привести к бикультурности, которая 

зависит в значительной степени от 

намерений каждого конкретного 

учащегося, и от характера политики 

двуязычного образования. Поэтому 

большое внимание должно быть уделено 

содержанию образовательной программы. 

Двуязычное образование следует 

понимать как целенаправленный процесс 

приобщения к миру с помощью родной 

культуры и иностранного языка, 

иностранный язык выступает здесь как 

способ понимания мира, приобретения 

специальных знаний, обучение 

культурным, историческим и социальной 

особенностям разных стран и народов. 

Концепция внутреннего двуязычного 

образования подразумевает следующие 

шаги или модели двуязычного образования: 

1) модели резервного копирования 

(обычно, начальная подготовка 

обеспечивает представление о тех же 

единицах в родном и иностранном языках). 

Эта модель способствует накоплению 

лингвистических инструментов, которые 

помогут адекватно выразить содержание 

предмета; 

2) добавочная модель (она 

предполагает презентацию на иностранном 

языке дополнительной информации, 

частично или в значительной степени 

обогащая содержание на своем родном 

языке. Дополнительная информация, как 

правило, извлекается из иностранных 

источников; 

3) модель четности (она предполагает 

справедливое использование 

отечественных и иностранных языков в 

раскрытии предметного содержания. 

Необходимым условием для использования 

этой модели является то, чтобы студенты  
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могли достичь достаточно высокого уровня 

языковой компетенции); 

4) модель вытеснения (иностранный 

язык играет доминирующую роль в 

раскрытии предметного содержания. 

Использование этой модели возможно 

только на продвинутом уровне 

двуязычного образования. Реализация этой 

модели предполагает такие активные 

формы и методы как дискуссии, методы 

дебатов, проектов и т.д.) [ Ширин, 2005, с. 

63]. 

Несомненно, двуязычное образование, 

чтобы быть эффективным, должно вестись 

не только в высших учебных заведениях, 

но и в школах, а также в детских садах. 

Кроме того, двуязычное образование 

должно учитывать такие организационные 

дидактические функции, такие как: 1) 

выбор языка обучения, и 2) оптимального 

выбора содержания образовательных 

программ. При этом политика двуязычного 

образования может значительно расширить 

общий кругозор студентов, содействовать 

их интеллектуальному развитию в 

овладении иностранным языком. Это 

означает изучение языка и новых слоев 

культуры, других социальных и 

исторических моделей, что расширяет 

спектр дополнительных образовательных и 

профессиональных возможностей 

выпускников, в том числе будущего 

учителей иностранного языка. 
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Перехід до ймовірних і значущих результатів навчання у розробці програм 

підготовки магістрів з педагогічної освіти 

Анотація 

 

На своєму шляху до загального освітнього простору Європейського Союзу і, відповідно, до 

європейської структури кваліфікацій Латвія здійснює перехід до визначення ймовірних і 

значущих результатів навчання. Цей процес дозволяє покращити й переглянути традиційний 

погляд на кваліфікації та кваліфікаційні характеристики, вимагає від освітян перевірити 

принципи розробки навчальних програм, навчальних курсів, системи оцінювання й самостійної 

роботи студентів. 

Результати навчання значною мірою постають частиною інноваційної методики викладання й 

навчання, яку також можна визначити як парадигму навчання, спрямовану на побудування 

досвіду студентів, а не на зміст об’єкту навчання. 

Результати навчання набувають функцію індикатора у визначенні відповідної мети, завдань, у 

розробці навчальних програм та системи оцінювання. За умов визначення результатів 

навчання, тобто, того, що студенти зможуть отримати наприкінці курсу або програми, 

забезпечується можливість діалогу між усіма зацікавленими сторонами – студентами, 

роботодавцями, професійною спільнотою та суспільством. 

У статті представлено результати вивчення національних і загальноєвропейських документів, 

правил і нормативних актів, а також здійснено аналіз можливого шляху розвитку ймовірних і 

значущих результатів навчання у процесі створення й запровадження міждисциплінарної й 

орієнтованої на сталий самостійний розвиток навчальної магістерської програми підготовки 

вчителів. 

Задля проведення такого дослідження доцільно визначити та запровадити сталі норми, що 

допомагають окреслити результати навчання для навчальних програм та окремих навчальних 

курсів. Методи, які було застосовано у дослідженні: недирективний, відкритий та 

інтерактивний. 

 

Ключові слова: результати навчання, кваліфікаційні характеристики, парадигма, зміна парадигми, навчання 

орієнтоване на зміст, навчання орієнтоване на результат, навчальна програма. 

 

Вступ 

В контексті поточних процесів світової 

глобалізації сьогодні спостерігається 

виникнення новітніх тенденцій, що надають 

набагато ширший простір для дій. Нова 

ситуація диктує нагальну необхідність 

поліпшити систему освіти і шукати шляхи, 

які дозволять стати частиною процесів 

глобалізації. Одним із таких процесів в 

багатьох національних системах освіти є 

імплементація Болонського процесу. 
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У 2003 році представниками Міністерств 

освіти країн Європи в Берліні було 

підготоване офіційний звіт про 

імплементацію Болонського процесу. У звіті 

наголошувалося на необхідності створення 

спільної європейської моделі вищої освіти, 

також було висловлено заклик національним 

системам вищої освіти формувати 

національні кваліфікаційні стандарти 

(www.ond.vlaanderen.be). Цей факт також 

обумовив необхідність сформулювати 

результати навчання для ступенів, які 

отримуються (бакалавра, магістра), не 

обмежуючись лише кількістю кредитів та 

годин: «Міністри наголошують на тому, що 

членам-учасникам треба розробити системи 

кваліфікації для вищої освіти, які 

відповідатимуть одна одній, а також описати 

ці кваліфікації, включаючи такі аспекти як 

навантаження, рівень, результати навчання, 

компетенції, напрямки. Вони також беруть на 

себе відповідальність за розробку 

узагальненої структури кваліфікаційних 

стандартів для Європейського простору 

вищої освіти» (www.ond.vlaanderen.be). 

Оскільки Латвія стала частиною 

загальноосвітнього простору  Європейського 

Союзу в 2004 році, для неї ця вимога була 

напрочуд актуальною, отже національна 

система освіти спрямувала зусилля на 

визначення ймовірних і значущих 

результатів навчання згідно з 

кваліфікаційними стандартами. Таким чином, 

постала необхідність переглянути 

традиційний погляд на кваліфікації та 

кваліфікаційні характеристики, змінити 

принципи розробки навчальних програм та 

учбових курсів, а також системи оцінювання 

та засади імплементації самостійного 

навчання студентів. Найбільш значущими 

стали знання і вміння студента, які він 

набував наприкінці навчального процесу, в 

той час як тривалість, місце навчання і 

методи, застосовані під час навчання, 

відходили на другий план. Результати 

навчання, значною мірою, ставали частиною 

інноваційного викладання і підходів до 

навчання, які потрактовувалися як нова 

парадигма навчання. 

 

Результати навчання - характерний 

чинник вищої освіти 

Ймовірні й значущі результати навчання 

почасти вписуються як елементи в нову 

освітню парадигму. Тому, доцільно вивчити 

зрушення у парадигмі навчання, що 

відображають місце студента, а саме  – чому, 

де і як він вчиться, і що виступає мотивацією 

для студента. В цьому контексті 

виокремлюються два діаметрально 

протилежні підходи – біхевіористичний і 

когнітивний (традиційний) і 

конструктивістський (навчальний) (Grootings 

і Nielsen, 2009), перший з яких відносять до 

традиційної освітньої парадигми, а другий – 

до так званої нової або парадигми навчання 

(Таблиця 1). У Таблиці 2 надається 

порівняльний аналіз цих парадигм. 

 

Таблиця 1. Порівняння підходів до навчання 

Біхевіористичний і когнітивний підхід Конструктивістський підхід 

загалом, навчання – це безперервне 

накопичення окремих відтинків знань і навичок, 

які педагог взмозі  передати студентам 

навчання – це процес відбору, де акцентується 

важливість отриманої/ зрозумілої інформації, 

при цьому суб’єкти самостійно взаємодіють з 

різним середовищем 

існує лише один найкращий спосіб навчання суб’єкти  вчаться, беручи за основу те, що вони 

вже знають, і те, як вони сприймають 
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навколишній світ 

навчання – дія індивідуальна  різні люди можуть по-різному  інтерпретувати 

одне й те ж, розглядати різні аспекти і діяти по-

різному на підставі однієї й тієї ж інформації 

навчання, яке є неясним або невизначеним, не 

має великого значення 

навчання – це соціальна діяльність і не всі 

аспекти можна завжди виразити словами (Kolb, 

1984) 

навчання фокусується на стійкому і 

непорушному – на фактах і свідоцтвах 

існує багато способів, за допомогою яких люди 

можуть навчатися (педагоги не є єдиними, хто 

може запропонувати якісні знання) 

 

навчання повторюване навчання є динамічним і пов’язаним з 

контекстом, тому навчання залежить від 

значущого навчального середовища (Kolb, 

1984) 

 

Когнітивний і біхевіаристичний підходи 

роблять наголос на певному індивідуальному 

надбанні, що існує у типах навчання, в той 

час як конструктивістський підхід, який 

ґрунтується на ідеях активного навчання, 

робить наголос на важливості соціальних 

стосунків і динамічних ситуацій, де 

відбувається навчання. Згідно з Grootings і 

Nielsen (2009), якщо ці підходи поляризовані, 

то активне навчання можна небезпідставно 

розглядати як нову навчальну парадигму. 

Проте, приймаючи до уваги ідеї активного 

навчання, доцільно згадати ще один 

навчальний підхід, який обґрунтовує природу 

нової навчальної парадигми і це – 

коннективістський підхід  (мережеве 

навчання). Він був розроблений Siemens 

(2004) і є частково пов'язаним з теорією 

хаосу, згідно з якою люди більше не можуть 

передбачити світ навколо них. Світ є повним 

несподіванок, і навчання проходить в режимі 

онлайн за допомогою комунікації. Отже, 

парадигма навчального підходу може бути 

доповнена коннективістським підходом, 

згідно з яким навчання не генералізується 

лише власним досвідом, а розширюється 

завдяки досвіду інших; студент є активним в 

процесі навчання. 

Тобто, можна стверджувати, що парадигма 

навчання диктує необхідність встановити 

нові критерії і новий вид результатів 

навчання (Cedefop 2008). 

Активні навчальні підходи (конструктивізм, 

коннективізм) займають важливе місце в 

Європейських політичних дебатах і освітній 

сфері, проте залишається  суперечливим 

питання щодо того, чи докорінно вони 

змінюють безпосередньо навчальну 

парадигму, та чи модифікують цілі 

навчальних курсів. Michel (Alain Michel 

(2007) в CEDEFOP 2008) надаючи 

характеристику поточній парадигмі шкільної 

освіти, що була основною у 

сільськогосподарській й індустріальній 

Франції наприкінці 19-го століття, включає 

«три єдності» класичного театру : єдність 

часу (урок), єдність місця (класна кімната) і 

єдність дії (педагог перед класом). За 

загальним визнанням, ця метафора може 

бути використана у більшості європейських й 

інших національних системах освіти 

(CEDEFOP 2008). 
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Адам (2004) зазначив, що підходи, які 

ґрунтуються на результатах навчання, стали 

пріоритетними у спектрі вищої освіти і 

професійної освіти. Це відображено у 

багаточисельних офіційних Європейських 

документах і в темах міжнародних 

конференцій. Наголошуючи на тому, що 

результати навчання є індикаторами зміни 

навчання, Адам (2004) також відмічає, що 

результати навчання почасти не 

використовуються на практиці, невірно 

розуміються, або ж мають вузьке чи 

фрагментарне значення. Проте, значну увагу 

приділяють визначенню результатів навчання 

в контексті розвитку освітньої політики ЄС 

загалом, і на національних рівнях зокрема. 

Вища освіта прийняла результати навчання 

задля формування різних видів контролю, які 

включають рівні в Європейській Структурі 

Кваліфікацій (EQF) та окреслені цикли 

Європейського простору вищої освіти 

(EHEA), відомі як Дублінські кваліфікаційні 

характеристики. 

 

Характеристики результатів навчання 

Перехід до визначення ймовірних і досяжних 

результатів навчання у вищій освіті 

пов’язане з істотними організаційними і 

змістовими реформами. Через підвищений 

попит на новий спектр компетенцій 

університети повинні мати змогу гнучко 

реагувати на зміни у попиті, перебираючи на 

себе більшу відповідальність за якість 

навчальних програм. Припускаючи той факт, 

що результати навчання сприяють змінам у 

вищій освіті, визнається те, що вони значно 

впливають на такі сфери як оцінювання, його 

під'єднаність до навчання протягом життя, 

соціальних партнерів і педагогів. У проекті 

Тюнінга (гармонізації) вищої освіти Gonzales 

і Wagenaar (Gonzalez & Wagenaar 2005 : 13) 

визначають результати навчання як 

«затвердження того, що як очікується, учень 

повинен знати, розуміти і/або демонструвати 

після завершення досвіду навчання». 

Європейська Структура Кваліфікацій 

визначає вивчення результатів «як 

затвердження того, що як очікується, учень 

повинен знати, розуміти, або бути здатним 

зробити у кінці навчального процесу» (Серія 

Європейська Структура Кваліфікацій 2011 : 

12). 

Результати навчання можуть 

потрактовуватися як накопичення корисних 

процесів і інструментів, які можуть бути 

використані в різних способах в 

різноманітних політичних, повчальних і 

навчальних ситуаціях. Загалом, можна дійти 

висновку, що всі дефініції та трактовки 

результатів навчання акцентують увагу на 

формуванні досвіду студентів, а не на зміст 

предмету, який є частиною навчальної 

програми. Результати навчання набувають 

ролі домінантного чинника в організації й 

імплементації відповідних цілей, учбових 

планів і системи оцінювання. За умов, коли 

результати навчання є відомими, можна 

створити діалог між усіма зацікавленими 

сторонами: студентами, працедавцями, 

суспільством та між освітніми системами на 

міжнародному рівні. 

Перехід до використання результатів 

навчання є більш помітним в системах, я 

яких акцент робиться на студентах і на 

формуванні студентського досвіду. 

Результати навчання, які є чітко 

визначеними, підтримують організаційні 

чинники, характеризуючи навчальні 

досягнення студентів незалежно від типу, 

природи й тривалості навчання. 

Імплементація ймовірних і досяжних 

результатів навчання є можливою за умов 

зміни центрів парадигми (див. Таблиця 2). 
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Таблиця 2. Порівняння освітніх парадигм 

Викладацька парадигма  Навчальна парадигма 

описує наміри педагога  описує знання, навички та компетенції, 

отримані студентом 

акцентує увагу на зміст навчання та вивчення акцентує увагу на результати навчання 

якісне удосконалення програми є об’єктом 

регулярного, циклічного, зафіксованого у часі 

зовнішнього оцінювання (акредитації)  

програми, які базуються на результатах 

навчання, постійно якісно змінюються 

кожен рівень освіти та форма є сталою єдністю дозволяє поєднувати те, що отримане в 

результаті формальної та неформальної освіти, 

надаючи можливості для навчання протягом 

всього життя   

 

 

Результати навчання у розробці 

навчальних програм та навчальних курсів 

Згідно з Kennedy, Hyland, Ryan 

(http://sss.dcu.ie) задля того, щоб розробити 

новий курс, традиційно педагоги починали зі 

змісту курсу. Педагоги обирали зміст того, 

що вони збиралися викладати, планували, як 

запропонувати цей зміст студентам і як 

оцінити те, чи засвоїли його студенти. Підхід 

акцентував увагу на вкладі педагога та оцінці 

педагогом того, як добре студенти засвоїли 

матеріал. Характеристики навчальних курсів 

стосувалися головним чином змісту, який 

згідно плану необхідно було викласти 

впродовж лекційного курсу. Цей підхід до 

навчання називається підходом, що 

«зосереджується на вчителі», і піддаючи його 

критиці Gosling і Moon (2001) вказують на те, 

що досить важко визначити, що студент 

повинен вміти робити задля успішно 

закінчення модулю або програми. 

Впродовж декількох років в міжнародному 

просторі спостерігається тенденція відходу в 

освіті від традиційного підходу, що 

«зосереджується на вчителі» до того, який 

«зосереджується на студенті», при чому 

головна увага приділяється тому, що 

студенти повинні вміти робити у кінці 

модуля або програми. Це називається підхід, 

що «базується на результаті». Таким чином, 

вища освіта, яка базується на змісті, стає 

такою, що ґрунтується на результаті. Якщо у 

підході, який «базується на змісті», найбільш 

істотною є мета програми, яку при цьому не 

можна оцінити; то у підході, який «базується 

на результаті», важливими стають конкретні 

результати навчання, які можна оцінити. При 

чому, якщо в контексті підходу, «що 

базується на змісті», цілі  є побічно 

пов'язаними з оцінюванням успіху, то 

результати навчання в контексті підходу, 

«що базується на результаті», є 

безпосередньо пов'язаними з оцінкою і 

виражають вимоги у кінці курсу. Отримана 

оцінка (бал) відображає рівень досягнутих 

результатів. 

Напрочуд важливо розрізняти мету, цілі і 

результати навчання навчальних програм та 

учбових курсів. Метою програми або 

окремого навчального курсу є широке 

загальне затвердження наміру педагога. Воно 

вказує на те, що автор курсу або програми 

має намір викласти у запропонований період 

навчання. Цілі зазвичай пишуться з позиції 

педагога і вказують на загальний зміст і 

напрям навчання. 

74 



 

72 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 1, 2013 

Цілі програми є зазвичай пов'язаними з 

презентацією / навчанням, які здійснюються 

педагогом, а не на вивченні, яке здійснюється 

студентом. Педагоги приймають рішення 

стосовно змісту і методології, які є 

необхідними задля досягнення результатів 

навчання, що очікуються. Цілі зазвичай 

формулюються з позицій педагога задля 

конкретизації загального змісту і логіки 

програми. Вони затверджують конкретний 

викладацький намір, який вказує на одну або 

більше конкретні області, які педагоги мають 

намір викласти у викладацькому блоці. На 

практиці, проте, використання цілей створює 

деяку невпевненість – іноді вони можуть 

формулюються як мета навчання, іноді, як 

результати навчання, що очікуються. 

Отже постає питання  – чи належать цілі до 

підходу, «що зосереджується на вчителі», або 

до підходу, який «зосереджується на 

результаті» (Moon, 2002). Через цю 

невизначеність Moon (2002) рекомендує 

відмовитися від використання терміну 

«ціль», надаючи перевагу результатам 

навчання як чітко визначеним індикаторам, 

завдяки яким програми є прозорими на 

місцевому та міжнародному рівнях. 

Результати навчання, які є точно 

визначеними, мають такі характеристики: 

1. Систему оцінювання успіху встановлено 

задля визначення того, чи вдалося 

студентові, і якщо так – то до якого рівня, 

досягти ці результати; 

2. Ймовірність та відповідність результатів 

навчання вимогам ринку праці (суспільства, 

країни); 

3. Досяжність результатів навчання, що є 

основою розвитку програми / навчального 

курсу і періодичного вдосконалення; 

4. Можливість здійснювати зовнішню оцінку 

якості програми / навчального курсу, 

ґрунтуючись на відповідності результатам 

навчання і їх досягненні. 

Задля забезпечення внутрішньої якості 

навчальної програми необхідні  наступні 

кроки (Рисунок 1): по-перше, дійти рішення 

щодо результатів навчання для програми 

загалом, зважаючи на вимоги ринку праці; 

по-друге, визначити, які результати навчання 

досягатимуться у якому навчальному курсі; 

по-третє, обрати необхідну методологію і 

змісту задля імплементації програми і 

навчальних курсів, надалі – оцінювання, 

створюючи таким чином необхідний 

зворотний зв'язок для перегляду результатів 

навчання, методології або змісту в разі 

необхідності. 

 

 

Рисунок 1. Якісний цикл для внутрішнього якісного забезпечення навчальної програми 
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Задля імплементації навчання, яке «базується 

на результаті», у навчальних програмах, 

програму слід розглядати в цілому, а не як 

серію окремих курсів. Результати навчання і 

зміст навчальних курсів є об’єктами 

результатів навчання програми. 

В процесі визначення результатів навчання і 

для програми, і для навчальних курсів слід 

взяти до уваги характеристики циклу, 

наприклад, що саме бакалавр або магістр 

повинні вміти робити; а також 

характеристики  кваліфікації, наприклад, що 

бакалавр гуманітарних наук повинен вміти 

робити. Також слід звернути увагу на рівень 

розвитку – максимальні, середні «показники» 

або мінімальні вимоги для студентів. 

Згідно з Rauhvargers (2011), обираючи 

максимальний рівень, слід взяти до уваги, що 

не усі студенти зможуть досягти заявлених 

результатів, з іншого боку, мінімальні вимоги 

повинні відповідати найнижчому 

позитивному балу, який може здаватися 

занадто низьким (загалом вважається, що 

мінімальні вимоги відповідають освоєнню 

60% матеріалу). Загалом для програми може 

бути застосований середній рівень вимог до 

студентів, проте слід пам’ятати, що деякі 

студенти будуть успішніші, тоді як деякі 

студенти не досягнуть їх. Полегшуючи 

перехід до імплементації результатів 

навчання, які «базуються на результаті» в 

сфері вищої освіти Rauhvargers (2011) і 

Kennedy, Hyland, Ryan (http://sss.dcu.ie) 

визначили критерії ймовірних і досяжних 

результатів навчання: 

1. Кожен результат навчання розпочинається 

з дієслова дії, після якого використовується 

дієслівний додаток, після якого, в свою 

чергу, використовується фраза, яка дає 

контекст: 

 

наприкінці фази 

навчання (програми, 

навчального 

модулю/курсу, 

практики), студенти 

можуть (за 

допомогою 

демонстрації). 

+ як, в який спосіб? 

(під професійним 

наглядом, самостійно, 

в групі, управляючи 

студентською 

групою). 

+ дієслово (щоб зробити, 

що?) продемонструвати 

розуміння; щоб надати 

приклади; для аналізу; 

щоб порівняти; щоб  

описати; щоб зробити; 

щоб спроектувати; щоб 

організувати 

+ текст, що 

пояснює (в разі 

необхідності) 

 

2. Лише одне дієслово використовується для 

результату навчання. 

3. Результати навчання слід формулювати 

таким чином, щоб їх можна було перевірити, 

тобто вони надають спосіб, в який студент 

може продемонструвати, що він знає, розуміє 

і може зробити. 

4. Не слід вживати невизначені терміни 

накшталт знати, розуміти, вивчити, бути 

ознайомленим з, продемонстровано, 

володіти. Ці терміни пов’язані з 

викладацькими цілями, а не з результатами 

навчання. 

5. Не слід вживати ускладнені речення. Задля 

прояснення, у разі необхідності, слід вживати 

більш, ніж одне речення. 

6. Результати навчання можна оцінити. 

7. Результати навчання реально досягти у 

зазначений термін та з доступними 

ресурсами. 

8. Результати навчання курсу мають 

коригуватися із загальними результатами 

програми. 
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9. Результати навчання є конкретними, 

помітними, такими, що можна виміряти, і не 

перефразовують цілі програми. 

10. Результати навчання характеризують 

результати навчання студента, а не завдання 

або наміри педагога. 

11. Результати навчання формулюються 

таким чином, аби не дублювати зміст курсу. 

12. Кожен результат навчання витікає з цілі. 

13. Кожна ціль є пов'язаною, щонайменше, з 

одним результатом навчання. 

14. Результати навчання повинні мати сенс 

для студентів. 

Задля визначення результатів навчання 

почасти звертаються до Таксономії Блума. 

Вона пропонує готову структуру, в якій на 

основі попереднього навчання можна 

розвивати складніші рівні розуміння і 

відповідний терміноапарат (використання 

належних дієслів - ключ до успіху у 

написанні вдалих результатів навчання). 

Бенджамін Блум (1913 - 1999) підкреслював, 

що, навчаючи і оцінюючи студентів, 

необхідно пам'ятати, що навчання – це 

процес, а педагоги повинні спрямовувати 

процеси мислення студентів на найвищі рівні 

синтезу й оцінки. 

 

 

Рисунок 2. Ієрархія Блума пізнавальної сфери (http://toolkit.goodpractice. com). 

 

 

Оригінальна таксономія навчальних рівнів 

Блума зосереджувалася на тому, що він 

назвав пізнавальною сферою навчання. Блум 

вважав, що у пізнавальній сфері розуміння 

структурується за шістьма рівнями навчання, 

– від найнижчого рівня, до якого він відносив 

фактичне знання, до все складніших 

пізнавальних цілей, крізь розуміння,  

 

 

 

застосування до аналізу і синтезу, аж до 

найвищого рівня – рівня оцінки інформації. 

Оскільки результати навчання є пов’язаними 

з тим, що студент може робити у кінці 

навчальної діяльності, слід використовувати 

слова, які виражають діяльність (активність), 

задля визначення результатів навчання. 

Оригінальний список слів Блума було 

розширено різними авторами впродовж цих 

років. 
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Таблиця 3. Дієслова, які виражають результати навчання 

ОЦІНКА протиставляти,  порівнювати, оцінювати, 

запитувати, критикувати, аргументувати, 

вирішувати, захищати, обирати, виносити 

судження, передбачати, структурувати, 

вирішити проблеми 

СИНТЕЗ інтегрувати, об'єднувати, пов'язувати, 

проектувати, обговорювати, аргументувати, 

категоризувати, формулювати, винаходити, 

планувати, реструктуризувати, змінювати, 

поліпшувати 

АНАЛІЗ розрізнювати, застосовувати, обирати, 

порівнювати, пояснювати, сортувати, відділяти, 

класифікувати, відстежувати походження, 

підрозділяти, оспорювати, експериментувати з, 

досліджувати, приписувати, перевіряти 

ЗАСТОСУВАННЯ використовувати, вирішувати, обчисляти, 

прогнозувати, перевіряти, поліпшувати, 

змінювати, модифікувати, пояснювати, 

працювати з, виробляти 

РОЗУМІННЯ інтерпретувати, передбачати, обговорювати, 

підсумовувати, пояснювати 

ЗНАННЯ виділяти, визначати, описувати, відносити до, 

вписати, називати, організовувати, знаходити, 

ідентифікувати, підраховувати, пам'ятати, 

розміщувати, представляти 

 

Відзначається, що в процесі визначення 

результатів навчання для програм і 

навчальних курсів вищої освіти, було б 

доцільно уникати списку результатів 

навчання, узятих з нижчих рівнів таксономії 

Блума, наприклад, знання і розуміння в 

пізнавальній сфері. Важливо заохочувати 

студентів використовувати те, чому вони 

навчилися раніше, включаючи результати 

навчання від вищих категорій, наприклад, 

застосування, аналіз, синтез і оцінка. 

Дана таксономія, що є корисною для 

планування і написання результатів 

навчання, стала об’єктом критики, оскільки 

не включає в себе інші сфери навчання, такі 

як афективні і психомоторні сфери. Спроби 

переглянути Таксономію Блума були 

зроблені Anderson і Krathwohl, (2001) і 

Krathwohl (2002). 

Таксономія Anderson і Krathwohl (2001) 

зосереджується на 4 вимірах знання: 

фактичному, концептуальному, 

процедурному, метакогнітивному (Рисунок 

3). 
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Рисунок 3. Таксономія Anderson і Krathwohl (2001) вивчення, навчання та оцінки 

 

Виміри знання (http://toolkit. 

goodpractice.com): 

- Фактичне знання: основна інформація, яку 

повинні знати учні перед тим, як вони 

зможуть здійснити будь-яку подальшу 

діяльність. Це знання термінології і 

конкретних деталей. 

- Концептуальне знання: знання, необхідне 

для того, щоб учень був обізнаний про  

 

взаємозв'язки між основними елементами 

теми в межах більшої структури. Це включає 

знання класифікацій, загальних принципів, 

теорій, моделей і структур. 

- Процедурне знання: знання, необхідне 

учневі для того, щоб здійснювати діяльність. 

Це - те, як щось робиться, і включає знання 

конкретних технік, методів і критеріїв 

стосовно того, коли необхідно прибігати до 

відповідних процедур. 

- Метакогнітивне знання: знання, яке 

стосується усвідомлення учнями їх власної 

думки, та вимагає від учнів вміння 

ідентифікувати як і чому вони здійснювали 

конкретне завдання в конкретний спосіб. 

 

Таблиця 4. Виміри когнітивного процесу і вимір знання в Таблиці Таксономії (адаптовано з 

Anderson і Krathwohl; та ін. 2001) 

Вимір 

знання 

Виміри когнітивного процесу 

1.пам’ятати  2.Розуміти 3.Відносити 4.Аналізув

іати 

5.Оціню

вати 

6.Створ

ювати 

Фактичне Скласти 

список 

Підсумовуват

и 

Класифікуват

и 

Замовити Розставл

яти 

Об'єднат

и 

Концептуаль

не 

Описати Інтерпретуват

и 

Експерименту

вати 

Пояснити Оцінити Плануват

и 

Процедурне Зводити в 

таблицю 

Передбачити Вичислити Диференці

ювати 

Робити 

висновки 

Компону

вати 

Метакогнітив

не 

Відповідно 

використову

вати 

Виконувати Сконструюва

ти 

Досягти Діяти Здійснюв

ати 
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Визначення результатів навчання для 

програм підготовки магістрів з 

педагогічної освіти 

Група експертів, до якої входили 

представники трьох провідних педагогічних 

університетів, неурядових організацій 

(НУО), випускники і працедавці, була 

запрошена для проведення колективного 

обговорення пріоритетних засад педагогічної 

освіти, того, що, як очікується, вчитель має 

знати, бути здатним робити для того, щоб 

здійснювати навчання для майбутнього. Було 

погоджено як загальноприйняті для можливої 

навчальної програми наступні терміни: 

«сталий розвиток, благополуччя, цілісність, 

різноманітність, безпечність, ідентичність, 

права людини, суспільство, принцип 

цілісності, контекстуальність, творчий 

потенціал, життєві навички, ціннісні 

орієнтири, участь, відповідальність, 

глобальне громадянство, глокалізація – 

глобалізаційні процесі із врахуванням 

місцевих особливостей, перетин часу і 

простору, багатообіцяючі майбутні історії, 

неформальне навчання». 

Було вирішено створити концепт програми 

підготовки магістрів з педагогічної освіти, 

орієнтованої на сталий розвиток, в якій 

компетенції педагогів також будуть 

фокусуватися на навчанні про сталий 

розвиток; в якій результати навчання 

матимуть філософські перспективи у якості 

епістемологічних, онтологічних і 

аксіологічних директив. Очікується, що 

випускники програми, вчителі, повинні 

служити агентами змін, тому, впродовж 

занять учитель повинен звертатися до ряду 

учбових ініціатив, які базуються на 

глобальних викликах, на кшталт: «освіта для 

сталого розвитку, глобальна освіта / освіта 

для розвитку, міжкультурна освіта, 

(глобальна) громадська освіта, освіта з прав 

людини, медіа-освіта, освіта з прав 

споживача, освіта за мир і правосуддя, 

навчання для перехідної освіти / освіти, яка 

трансформує, загальна освіта». 

Концепт професійної програми підготовки 

магістрів з педагогічної освіти 

обговорювався в трьох фокус-групах із 

учителями і працедавцями, а також за двома 

круглими столами та в декількох 

презентаціях у Вченій раді з програм 

педагогічної освіти. 

Було прийняте рішення, що програма 

підготовки магістрів з педагогічної освіти 

(надалі у тексті – Програма) в Університеті 

Латвії (УЛ) будуватиметься відповідно до 

вимог Закону з освіти республіки Латвія, 

Закону про вищу освіту, Стратегічного плану 

університету Латвії (УЛ) 2010 – 2020 рр., 

Конституції УЛ (Satversme), Політики якості 

УЛ та інших нормативних документів, а 

також відповідно до норм Кабінету Міністрів 

республіки Латвія  № 481 «Стосовно 

державного стандарту для вищої професійної 

освіти другого рівня» та до тенденцій 

розвитку в Європейській сфері вищої освіти. 

Було виокремлено ряд критеріїв програми: 

1) модульна структура; Програма повинна 

враховувати попередню освіту та досвід 

студентів, практику в закладах освіти та 

особливості цільової аудиторії, що 

змінюється, так само як і враховувати різні 

потреби і спеціалізацію цільової аудиторії; 

2) гнучкий час занять; Програма повинна 

надати можливість учителям з різними 

ученими ступенями бакалавра (чи магістра) 

отримати кваліфікацію вчителя, щоб 

викладати відповідний шкільний предмет, і 

професійний ступінь магістра, а також – 

надати можливість учителям, які вже мають 

вищу професійну освіту, отримати 

професійний ступінь магістра з педагогіки 

або професійний ступінь магістра і 

кваліфікацію вчителя з іншого шкільного 

предмета; 

80 



 

72 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 1, 2013 

3) білінгвальне навчання – латвійською та 

англійською мовами, що забезпечує 

інтеграцію у заняття іноземної мови і 

професійно-спрямованого змісту; 

4) міждисциплінарний підхід, який полегшує 

зв'язок між результатами, що очікуються, з 

професійною спеціалізацією студентів; 

5) інтеграція дидактики та дослідницької 

роботи, що дасть змогу покращити 

професіоналізм учителів та їх дослідницькі 

навички. 

Ґрунтуючись на попередніх обговореннях, 

наступним кроком стало формулювання мети 

можливої програми підготовки магістрів з 

педагогічної освіти, визначення цілей і 

результатів навчання програми. 

Мету Програми було сформульовано 

наступним чином – гарантувати професійну 

магістерську підготовку в педагогічній освіті, 

спрямовану на особисте благополуччя і 

суспільний розвиток, що сприятиме розвитку 

міждисциплінарній педагогічній компетенції 

та незалежній інтегрованій педагогічній і 

дослідницькій діяльності, які повинні бути 

орієнтованими на сталий розвиток та 

забезпечувати можливість отримання 

кваліфікації вчителя-предметника. 

Згідно з підходом, «орієнтованим на 

результат», мета програми визначає 

загальний зміст і спрямованість програми, а 

цілі відбивають конкретний предмет 

педагогічної освіти. У цілях пропонується 

одна або декілька конкретних областей, які 

педагоги планують викласти впродовж 

навчання. Отже було визначено наступні 

цілі: 

 Сприяти критичному осмисленню 

освітянської і педагогічної 

діяльності задля забезпечення 

особистого благополуччя і сталого 

суспільного розвитку, а також 

компетенції імплементації цього у 

професійній практиці; 

 Забезпечити розвиток професійної 

компетенції у зв’язку з ринком праці 

та глобальними соціальними 

потребами та її імплементацію у 

професійній практиці, що критично 

осмислюється; 

  Гарантувати удосконалення 

дослідницьких навичок, 

спрямованих на сталий розвиток, та 

їх інтеграцію у власній педагогічній 

практиці в різноманітних соціальних 

середовищах; 

 Вивчити професійних 

кваліфікованих спеціалістів-вчителів 

п’ятого рівня, підвищуючи їх 

конкурентоспроможність в мінливих 

локальних і глобальних соціально-

економічних умовах; 

 Сприяти формуванню відчуття 

приналежності до загальної 

Європейської освітянської сфери і 

надбанню навичок критичного 

осмислення його різноманітність, 

покращуючи таким чином 

професійну практику в 

національному культурному 

середовищі і сприяючи розумінню 

відповідальності за свій власний 

професійний розвиток в контексті 

освіти та навчання, які тривають 

протягом життя. 

Мета і цілі програми повинні бути 

конкретизовані в компетенціях. Під терміном 

компетенція в Програмі розуміється загальне 

відображення результатів навчання у 

професійній діяльності. 
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Результати навчання для професійної 

навчальної магістерської програми з 

підготовки вчителів 

Згідно з Moon (2002) результати навчання 

програми слід визначати як індикатори 

прозорості на місцевому і міжнародному 

рівні. Отже, результати навчання вказують на 

те, що студент повинен знати, розуміти, 

використовувати, робити або 

продемонструвати після здобуття вищої 

освіти з програми. Професійна магістерська 

компетенція вчителя ґрунтується на 

професійній компетенції бакалавра з 

педагогіки, яка у свою чергу поглиблюється і 

розширюється завдяки відповідному 

професійному знанню ступеня магістра, 

розумінню, навичкам і наміру полегшити 

особисте благополуччя і сталий суспільний 

розвиток. 

Компетенція професійного магістра має бути 

сформована трьома взаємопов'язаними 

групами результатів навчання: (1) 

епістемологічний аспект професійної 

компетенції в пізнавальній діяльності; (2) 

онтологічний аспект професійної компетенції 

в інтегрованій педагогічній практиці і 

дослідженні і (3) аксіологічний аспект 

професійної компетенції в педагогічній 

практиці, спрямований на особисте 

благополуччя і сталий суспільний розвиток. 

Ця класифікація є умовною, проте, вона 

сприяє поглибленню розуміння і полегшує 

багатовекторний розвиток професійної 

компетенції вчителя. Кожна група 

компетенцій включає загальні результати 

навчання, які характеризують навчальну 

магістерську програму в цілому. Ці 

результати навчання конкретизуються у 

результатах навчання кожного навчального 

курсу, гарантуючи таким чином 

послідовність і цілісність програми 

підготовки магістрів в цілому. 

 

Згідно з епістемологічним аспектом 

професійної компетенції в пізнавальній 

діяльності випускник буде здатним: 

o шукати, отримувати та вибирати 

інформацію відповідно до конкретних 

педагогічних цілей; 

o аналізувати, синтезувати та оцінювати 

інформацію, отриману відповідно до 

конкретної педагогічної мети та цілей; 

o вербалізовувати інформацію ясно і 

переконливо, ґрунтуючись на когнітивних та 

афективних процесах, а також зважаючи на 

характеристики цільової аудиторії, в різних 

соціальних і культурних контекстах; 

o розширювати власні знання і розуміння 

завдяки науковим дослідженням та  

навчанню іноземними мовами; 

o поглиблювати міждисциплінарне знання та 

критичне осмислення, отримане в результаті 

дослідницької і педагогічної практики; 

o поглиблювати знання й критичне 

осмислення національних особливостей 

тенденцій розвитку освіти в загальному 

Європейському освітянському просторі. 

Онтологічний аспект професійної 

компетенції в інтегрованій педагогічній 

практиці і дослідженнях гарантує, що 

випускник буде здатним: 

o демонструвати навички планування та 

імплементації власної педагогічної практики 

у відповідності до вимог ринку праці, 

соціальних потреб і інноваційних тенденцій в 

педагогічній науці і практиці; йти на ризик 

задля імплементації нових рішень; 

o вступати у позитивну взаємодію та 

демонструвати позитивне ставлення у 

різноманітному соціальному просторі, 

забезпечуючи педагогічний процес; 

o демонструвати інноваційний педагогічний 

підхід до поширення та імплементації 

результатів рішення проблем, пов’язаних з 

благополуччям і послідовним сталим 

розвитком суспільства; 
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o брати участь в дослідницькій діяльності, 

покращуючи тим самим свою професійну 

практику; 

o працювати разом з іншими професіоналами 

в команді; 

o демонструвати навички адаптації до нових 

ситуацій і забезпечувати педагогічну 

практику в мінливих соціальних умовах; 

o давати оцінку власній професійній 

компетенції; планувати та спрямовувати 

власну освіту в контекст навчання, що триває 

протягом всього життя. 

 

Ґрунтуючись на аксіологічному аспекті 

професійної компетенції в педагогічній 

практиці, зосередженому на особистому 

благополуччі та послідовному сталому 

розвитку суспільства, очікується, що 

студент буде здатним: 

o поглиблювати знання й критичне 

осмислення ролі освіти у забезпеченні 

благополуччя і послідовного сталого 

розвитку суспільства, та у підтримці й 

підвищенні власної якості життя та життя 

наступних поколінь; 

o демонструвати навички розв’язання 

проблем, які мають відношення до 

благополуччя та послідовного сталого 

розвитку суспільства, а також здатність брати 

на себе відповідальність за особистий вклад у 

розв’язання  проблем впродовж педагогічної 

практики; 

o демонструвати розуміння ролі власної 

професійної практики у розв’язанні  проблем, 

які мають відношення до благополуччя та 

послідовного сталого розвитку суспільства. 

 

Визначення результатів навчання для 

курсів професійної навчальної 

магістерської програми з підготовки 

вчителів 

Оскільки навчання, «яке орієнтовано на 

результат», націлюється не на розробку ряду 

окремих програмних курсів, пов’язаних між 

собою, а на створення цілісної програми, 

цілком зрозуміло, що результати навчання та 

зміст модулів / курсів повинні необхідно 

корелювати з результатами навчання 

програми. 

У якості приклада наводиться професійний 

магістерський навчальний модуль «Освіта 

для благополуччя та єдності». Загальний 

обсяг модуля складає 60 кредитів ECTS. 

Даний модуль складається з наступних 

курсів: 

1. Життєздатне культурне середовище 

освіти 4,5 ECTS. 

2. Цілісний розвиток особистості в 

педагогічній практиці 3 ECTS. 

3. Професійна ідентичність педагога і 

педагогічна майстерність 3 ECTS. 

4. Педагогічна дослідницька діяльність, 

спрямована на локальні і глобальні зміни 4,5 

ECTS. 

5. Дидактичні підходи в педагогічній 

практиці І 3 ECTS. 

6. Дидактичні підходи в педагогічній 

практиці ІІ 3 ECTS.  

7. Магістерська практика в дослідницькій 

діяльності 9 ECTS. 

8. Написання магістерської роботи І 15 

ECTS. 

9. Написання магістерської роботи ІІ 15 

ECTS. 

В процесі визначення мети, цілей та 

результатів навчання курсів цього модуля за 

основу були прийняті наступні критерії: 1) 

кожен результат навчання ґрунтується на 

цілі; 2) кожна ціль є пов'язаною щонайменше 

з одним результатом навчання; 3) результати 

навчання відбивають результати студентів, а 

не завдання або намір педагога; 4) результати 

навчання можна перевірити, тобто вони 

передбачають способи, в яких студенти 

здатні демонструвати свої знання, розуміння, 

також матимуть змогу використовувати, 
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застосовувати, досягати, демонструвати, 

створювати. 

Наприклад, метою курсу «Життєздатне 

культурне середовище освіти»  є 

формування компетенції  брати участь у 

будівництві життєздатного культурного 

середовища освіти для гарантування 

особистого благополуччя та гармонічного 

розвитку суспільства. 

Цілі курсу : 

1. поглибити знання і навички критичного 

осмислення завдань глобалізації та її 

значення для суспільства, культури і освіти; 

2. поглибити знання і навички критичного 

осмислення підтримування і підвищення 

якості життя; 

3. вміти визначати ймовірний вплив 

життєздатного культурного середовища світи 

на поліпшення особистого благополуччя та 

гармонічного розвитку суспільства; 

4. поліпшити навички розв’язання проблем, 

пов’язаних із впливом життєздатного 

культурного середовища освіти для 

поліпшення особистого благополуччя та 

гармонічного розвитку суспільства, та вміння 

брати на себе відповідальність у розв’язанні 

проблем. 

Результати навчання: 

Після завершення курсу студенти повинні 

вміти: 

1. демонструвати глибоке знання і критичне 

осмислення впливу освіти на сталий 

розвиток; 

2. демонструвати навички находити та 

вибирати інформацію; вміти ясно і 

переконливо передавати її іншим, беручи до 

уваги особливості цільової аудиторії; 

3. демонструвати вміння критично 

осмислювати, а також демонструвати  власне 

ставлення до актуальних аспектів 

національної і глобальної освіти, до їх 

впливу на розмаїттся думок і цінностей; 

4. проявляти відповідальність у розв’язанні 

проблем, пов’язаних із впливом 

життєздатного культурного середовища 

освіти на зростання благополуччя 

особистості та гармонічний розвиток 

суспільства; 

5. демонструвати критичне осмислення, 

відповідальну поведінку та позитивне 

ставлення до ролі освіти у підтримуванні і 

поліпшенні благополуччя студентів і 

наступних поколінь. 

Інший приклад мети, цілей і результатів 

навчання представлено в контексті курсу 

«Цілісний розвиток особистості в 

педагогічній практиці»; мета курсу – 

сприяти розвиткові педагогічної практики, 

яка ґрунтується на критичному осмисленні, 

задля виховання цілісної особистості. 

Цілі курсу : 

1. поглибити знання та комплексне розуміння 

ролі цілісної освіти у сприянні розвитку 

особистого благополуччя і гармонічного 

розвитку суспільства; 

2. щоб збільшити знання та критичне 

осмислення національних особливостей та 

тенденцій розвитку теорій цілісного 

виховання особистості в загальному 

Європейському освітньому просторі; 

3. дослідити особливості розвитку 

особистості в педагогічній практиці; 

4. покращити навички створення позитивної 

взаємодії і навички демонстрації позитивного 

ставлення до оцінки проблемної ситуації у 

різних соціальних середовищах. 

Результати навчання: 

Після завершення курсу студенти вмітимуть: 

1. демонструвати глибокі знання і розуміння 

ролі цілісної педагогіки формуванні 

благополуччя особистості та гармонічного 

розвитку суспільства; 

2. демонструвати поглиблене знання і 

критичне осмислення національних 

особливостей і д тенденцій розвитку теорій 

84 



 

76 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 1, 2013 

цілісного виховання особистості в 

загальному Європейському освітньому 

просторі; 

3. демонструвати вміння критично 

осмислювати особливості виховання цілісної 

особистості, вміти ясно і переконливо 

передавати отриману інформацію іншим, 

беручи до уваги особливості цільової 

аудиторії; 

4. продемонструйте позитивну взаємодію і 

позитивне ставлення впродовж курсу. 

Висновки 

Незважаючи на той факт, що ще йде процес 

імпелемнтації навчального підходу, який 

ґрунтується на результаті, до системи вищої 

освіти, можна представити кілька 

конструктивних оціночних характеристик 

(Таблиця 5). 

 

Таблиця 5. Позитивні результати імплементації результатів навчання (ґрунтуючись на Melin, 

2009). 

Для студентського досвіду Для досвіду освітян Результати для навчального 

закладу 

краще розуміння цілей 

окремих навчальних курсів і 

навчального плану загалом 

значний обсяг роботи та 

внеску  

результати навчання є 

ефективним інструментом 

розвитку навчальної програми 

кращий зв'язок між навчанням 

та екзаменом  

немає сенсу зосереджуватися 

лише на окремих навчальних 

курсах або модулях, програму 

слід розглядати в цілому 

краща комунікація з усіма 

сторонами процесу  

зосередження уваги на навички 

та компетенції 

Результати навчання 

виступають інструментом для 

обговорення і розвитку 

програми на колегіальних 

форумах 

гарантія довгострокового 

розвитку та якості  

краща можливість бути 

залученим в обговорення і 

оцінку програми 

результати навчання 

покращують комунікацію зі  

студентами, працедавцями, 

спільнотою і суспільством 

результати навчання є 

інструментом для розвитку та 

імплементації нових шляхів 

навчання та оцінювання 

Наголошуючи на тому, що результати 

навчання є індикаторами зміни в освіті та 

розуміючи їх позитивний ефект на 

вдосконалення якості вищої освіти, слід 

пам’ятати про наслідки такої зміни. 

Перехід до вищої освіти, яка базується на 

результатах навчання, є довготривалим 

процесом, що розвивається, трансформує 

систему освіти, змінює, зокрема, ієрархію 

факультетів, відділень, тощо. Підхід, який 

«зосереджується на студенті», ставиться до 

розробки програм в цілому, а не  механічно 

сполучає окремі навчальні курси. Результати 

навчання формують основу навчальних 

курсів, яким підпорядковується периферійна 

наука та візуальна інформація. Почасти на 

начальному етапі не завжди вдається 

створити найкращу та найуспішніша 

комбінацію (комбінацію теми, рівня,  

аудиторних годин та незалежної роботи). 

Отже, загальний розвиток програми повинен 

ґрунтуватися на тривалому зворотному 

зв'язку, оцінці та відгуках студентських. З 

іншого боку, виявлення збігів між курсами 

дає змогу оцінити обсяг роботи студентів. В 

університеті Бергена в Норвегії визнають, що 
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дозволений збіг курсу може складати 5 – 20 

%. Навчальне навантаження залежить не 

лише виключно від навчальної програми, але 

й від способу викладення та оцінки 

результатів навчання. 

Як зазначає Melin (2009: 

http://www.aic.lv/rp/qf rpl/20091022 QF 

RPL/Lars Melin.pdf) Інженерна школа Аарус, 

Університету Аарус, Данія «підвищили бали 

в середньому, … розробили кращі програми, 

… підвищили рівень випуску  з 50% до 

80%..., підвищили прийом на 37% за роки, 

без росту обсягу відрахування». 

Результати навчання ґрунтуються на 

власному ставленні, здатності критично 

мислити та на загальній комунікації, це 

обумовлює складність їх визначення. Наразі, 

визначення результатів навчання є завданням 

слів, того, як бажаний процес має бути 

описаний та слова використовували, щоб 

змінити спосіб мислення, праці та розуміння. 
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