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До проблеми інтенсифікації мовної підготовки учнів середніх 

загальноосвітніх закладів в рамках мультилінгвальної освіти. 
 

 

АНОТАЦІЯ 

 
В статті надається компаративний аналіз актуальних методик 

навчання іноземних мов в сучасній системі середньої освіти Канади 

й України з акцентуванням на мультилінгвальний вектор її розвитку. 
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В науковому фокусі представленого 

дослідження знаходиться проблема 

пошуку шляхів удосконалення методики 

викладання англійської мови як іноземної 

у сучасних середніх загальноосвітніх 

закладах України в площині 

мультилінгвальної освіти.  

Актуальність даної проблематики 

обумовлена цілою низкою факторів, які не 

вичерпуються лише нагальною проблемою 

постійного вдосконалення методик 

навчання, сталим зростанням вимог до 

освітньої система загалом, але й набувають 

нового звучання в рамках глобалізаційних 

процесів, у світлі яких постає необхідність 

у відповідності освітніх програм потребам 

виховання мультилінгвальної й 

мультикультурної особистості, яка у 

майбутньому буде конкуренто-

спроможною на загальноєвропейському 

соціальному просторі. 

Отже, цілком зрозуміла прискіплива 

увага сучасного світового освітянського 

кола загалом, й українського зокрема до 

якісних змін у сфері навчання іноземних 

мов. Не випадково, предметом цієї уваги 

повсякчас стає саме викладання 

англійської мови, яка не втрачає пальми 

першості в українських школах. Оскільки, 

на сьогодні англійська мова є однією з 

найпоширеніших мов у світі, однією з 

шести офіційних мов роботи ООН, а отже, 

і мовою міжнародної кроскультурної 

комунікації. Сучасна молодь, існуючи у 

прогресивному суспільстві, що зазнає 

стрімких соціальних і культурних змін, 

прагне до саморозвитку, а англійська мова 

може виконувати функцію одного із 

головних інструментів для здобуття 

необхідних учням знань у різних галузях 

науки і життя, спілкування та обміну 

досвідом з представниками різних країн, 

що, безперечно, виводить усю систему 

середньої освіти в Україні на якісно новий 

рівень. Проте, непоодинокі випадки, коли 

рівень отриманих знань не відповідає 

стандартам шкільної програми. Це 

створює умови, за яких проблема якісної 

методичної й методологічної основи 



 

2 

 

     МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 2, 2014 

мовної підготовки учнів середньо освітніх 

закладів з залишається нагальною. Одним 

із шляхів подолання подібної лакуни 

видається звернення до досвіду освітян 

інших країн.  

Не викликає су перечень той факт, 

що завдяки вдосконаленню методики 

викладання англійської мови у середніх 

загальноосвітніх школах, вирішується не 

лише питання поліпшення знань з 

іноземної мови у українських школярів, а і 

більш глобальне питання, таке як розвиток 

системи освіти України в цілому, що у 

майбутньому призведе до зростання 

кількості висококваліфікованих 

працівників в усіх галузях науки та 

промисловості. 

Отже, цілком зрозуміло, що на 

даний момент проблема щодо 

удосконалення методів викладання 

англійської мови є чи не найважливішим 

питанням, яке розглядається лінгвістами, 

психологами та вчителями-методистами. 

Існує величезна кількість запропонованих 

методик викладання англійської мови, які 

використовуються у деяких мовних 

школах та мовних курсах. Серед них: 

інтерактивні методи викладання мови, 

проектні методики викладання, інші 

методики, що з’явились завдяки синтезу 

попередніх методик (аудіолінгвальної, 

інтенсивної, діяльної та емоційно-

смислової методики)  із новими методами . 

Основною тенденцією вирішення 

питання більш ефективного викладання 

іноземної мови є перехід від граматико-

перекладного методу та його похідних до 

комунікативного методу викладання 

англійської мови. Завдання 

комунікативного методу – навчити учнів 

саме спілкуванню у живому мовному 

середовищі, а не механічному вибору того 

чи іншого граматичного правила та 

заучуванню слів, які учень ніколи не 

використовує ні в класі, ні у житті.  

Велику увагу вивченню та 

вдосконаленню цієї методики приділяє, як 

зазначалося вище, зарубіжною науковою 

спільнотою. Особливу місце для цього 

питання відводять науковці і викладачі у 

Канаді, серед яких Д. Каммінз, Р. Мірза, Е. 

Біміллер,  Л.Леопольд, та ін. [1; 2; 3; 4; 5; 

6]. Як відомо, Канада – білінгвальна 

країна, де велика кількість франкомовного 

населення вивчає англійську мову як 

другу, або іноземну мову. Крім того, 

етнічна різноманітність населення дає 

поштовх для створення курсів та шкіл 

англійської мови для мешканців Канади, 

рідною мовою яких не є англійська мова. 

Враховуючи це, можна говорити про 

постійний розвиток так пошук нових 

методів викладання англійської мови як 

другої у Канаді. Саме тому, видається 

доцільним зробити компаративний аналіз 

загальних засад методів викладання 

англійської мови у Канаді й Україні, з 

акцентуванням уваги на впровадженні 

найбільш ефективних, що 

використовуються для викладання 

англійської мови у Канаді.  

В рамках обумовленої мети 

доцільно звернути увагу на ситуацію з 

мовною підготовкою школярів, яка на 

сьогодні склалася в Україні. 

Загальновідомо, що у 2005 році 

Україна разом із іншими країнами західної 

та східної Європи приєдналась до 

Болонського процесу, який істотно 

переструктурував навчальну діяльність 

цілої країни. Зокрема з 2005 до 2013 рр. 

було пройдено значний шлях розвитку та 

перетворень, який стосувався великої 

кількості загальних засад середньої та 

вищої освіти. Таке стрімке перетворення 

системи освіти не могло не відбитися на 

методиці навчання іноземних мов, роль та 

значущість яких важко переоцінити в 

сучасних умов Євроінтеграції. Після 

тривалого панування комунікативної 

методики, яка здійснила справжній 

переворот в свідомості тих хто вивчає і 

того хто навчає, навчивши перш за все 

передавати інформацію, навчатися 

передаючи її, поставила інформацію в 
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центр процесу навчання. Тим не менш 

ресурс комунікативних методів навчання 

було зрештою вичерпано, але не залишено. 

Сучасні методи навчання поставили в 

центр «людину діяльну, творчу, 

самостійну». Відомо що, питання про 

вивчення будь-якої мови тісно пов’язане з 

питанням про загальний рівень культури 

людини, але не вичерпується лише ним, 

оскільки це питання й про якість життя 

людини загалом. Мова матеріалізується в 

звуках або в письмових записах тих 

образів і понять, які є в нашій 

підсвідомості, а слово виконує функцію 

опредметненої дії, яка в ній зберігається. 

Ідеї – це те, із чого складається наш 

світогляд, і важливо як він виявляється у 

фізичному світі. Отже, існуючі ідеї 

обумовлюють життя загалом. Носії мови 

являють собою певною мірою дітей свого 

суспільства, своєї культури, а отже, й їхній 

світогляд складається з тих ідей, яких 

суспільство їх навчило. Загалом і в цілому 

– це і є суть нашого життя. Весь наш 

світогляд, характер, принципи й 

переконання інстальовані в нас, як у 

комп’ютер, через мову, якою ми щодня 

спілкуємося. У нашому випадку – це 

передусім українська мова. Але рідної 

мови стає замало, як повітря, коли в 

нашому глобалізованому світі ми постійно 

перебуваємо в контексті реалій інших 

народів та країн.  

У цьому сенсі питання про 

вивчення іноземної мови набуває нового 

значення по всій країні. Віднині володіння 

іноземною мовою, це діяльнісно-

орієнтований, міжкультурний процес, який 

передбачає інтегрований характер 

вивчення мови та культури і висуває в 

центр процесу навчання, насамперед, 

людину з її потребами, мотивами, 

труднощами, особливостями.   

Вивчення іноземної мови у 

Радянському та пострадянському просторі 

є елементом гуманітарної складової 

середньої та вищої освіти. Протягом 80-ти 

років (перший радянський закон щодо 

обов’язкового вивчення іноземної мови в 

радянській школі датується 1930 р.) діти, а 

згодом і майбутні студенти вивчали лише 

одну дисципліну «Іноземна мова», 

переважно – англійську.  

Впродовж останніх років 

законодавча база щодо вивчення 

іноземних мов зазнала стрімкого зросту. 

Сьогодні зберігається тенденція до 

зменшення віку, коли діти починають 

вчити іноземну мову. Так, в середньому по 

Україні, батьки віддають своїх дітей на 

заняття з англійської, щойно їм 

виповнилось 4-5 років – ще в дитячому 

садку. Разом з цим, посилюються й вимоги 

з боку держави стосовно вивчення 

іноземних мов. Так, згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки №409 від 3 

квітня 2012 року, починаючи з 2013/2014 

навчального року, з 5 класу буде 

обов’язковим вивчення другої іноземної 

мови.  

Отже, в ідеалі, школярі не 

відчувають стресу перед перспективою 

вивчення першої, другої іноземної мови, а 

перебувають у природній комунікативній 

атмосфері, у певній системі, континуумі, 

який, починаючи з середньої школи, 

продовжується у Вузі. Проте, існує й ряд 

проблем, обумовлених, насамперед, 

недостатньою мотивацією або відсутністю 

практики, пов’язаною з необхідністю 

інтенсифікації крос культурної 

комунікації. Отже, доцільно звернути 

увагу на досвід зарубіжних освітян.    

У канадських навчальних закладах, 

де англійська мова викладається як 

іноземна, превалює саме комунікативний 

метод викладання мови. Загальні засади, 

на яких базується навчальний процес, дуже 

схожі з українськими. Проте є й 

відмінності. По-перше, у Канаді 

спостерігається тенденція до мінімального 

використання навчальних посібників і до 

максимального обсягу спілкування. Проте 

у вітчизняних реаліях, (оскільки країна не 

є англомовною), такий прийом був би мало 

ефективним з кількох причин: а) 
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відсутність англомовного середовища для 

підтримання навичок поза уроками 

англійської мови; б) вірогідність того, що 

за відсутності достатньої мовної практики 

та теоретичної підтримки, школяр 

заплутається у структурі мови та втратить 

бажання вчити те, чого він не розуміє. 

Враховуючи вищезазначене, можна 

сказати, що використовуючи 

комунікативні методики навчання 

англійській мові, не треба вдаватися до 

крайнощів у контексті майже повної 

відсутності акцентування уваги на 

граматичній структурі мови, або навпаки - 

надмірного структурування мови і 

заучування правил відірвано від їх 

використання. 

Більш цікавою тенденцією у 

роботах канадських дослідників є тяжіння 

до психологізації навчального процесу. 

Так як учень є центром навчального 

процесу, то необхідно зробити все 

можливе, щоб він почувався комфортно на 

уроках з психологічної точки зору, бо 

оволодіння іноземною мовою має за 

основу психологічні та психічні механізми. 

Для того, щоб школяр почував себе 

комфортно на заняттях, потрібно 

встановлювати зворотний зв'язок між 

вчителем і учнем. Завдяки зворотному 

зв’язку вчитель завжди зможе корегувати 

деякі моменти у веденні самого уроку, а 

також контролювати рівень засвоєння 

інформації учнями. У Канаді практикують 

метод «листування» з вчителем. Цей метод 

полягає у тому, що учням пропонується на 

аркушах паперу написати своє враження 

від уроків, свій настрій, що їм подобається, 

а що ні. Також учні можуть написати, з 

якими темами або завданнями вони мають 

труднощі, та потребують певних 

додаткових пояснень.  

Приклад практичного 

застосування: У Канаді це практикується 

таким чином, що кожен учень підписує 

свій «лист», де він пише свої думки та 

ставлення до уроку, та здає вчителю. 

Проте, що не слід відкидати ідею саме 

анонімного «листування», бо учні можуть 

боятись відкрито висловлювати свою 

думку та писати, що вони щось не 

зрозуміли. Таке листування можна 

проводити кілька разів (2-3 рази) на 

семестр після логічного завершення теми, 

що вивчається.  Під кінець уроку 

(приблизно за 20 хвилин) попросити дітей 

на окремих аркушах написати коротенькі 

відповіді на три питання, наприклад: «Як 

ваш настрій зараз? Що вам було цікаво 

робити на наших уроках англійської мови? 

Що ви не зрозуміли на уроці?». Питання 

можуть варіюватись у залежності від того, 

яку ціль переслідує вчитель (дізнатися про 

психологічний комфорт дитини, про 

уподобання щодо видів діяльності на уроці 

чи про проблеми, з якими стикається 

дитина під час вивчення мови). Дітям 

молодшого та середнього шкільного віку 

можна дати лише 1-2 питання, щодо їх 

настрою та щодо того, чи би вони хотіли 

більше займатися на уроці (грати у мовні 

ігри, співати англомовні пісні, розігрувати 

діалоги, читати, дивитись та обговорювати 

фільми).  

Далі треба попередити учнів, що 

відповіді не повинні буде занадто 

розгорнутими, і що їх роботи окрім 

вчителя ніхто не побачить, а сам вчитель 

навіть не буде знати хто написав той чи 

інший лист. Діти не будуть боятися задати 

питання або сказати те, що вони б не 

могли прямо сказати вчителеві перед усім 

класом. Таким чином, вчитель зможе 

зрозуміти як саме учням би хотілось 

бачити проведення уроку та на який 

матеріал треба звернути увагу ще раз для 

закріплення знань. 

Зацікавлення може викликати й 

інший момент, що практикується на 

уроках англійської мови у Канаді, а саме – 

викладання мови з урахуванням типу 

мислення або типу сприйняття інформації 

учнями. Для цього використовується 

умовний розподіл людей на аудіалів (які 

краще сприймають звукову інформацію), 

візуалів (що добре сприймають 
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інформацію у вигляді картинок та образів) 

та кінестетиків (у яких задіяні інші 

відчуття і рухи). Учнів розподіляють на 

групи аудіалів, візуалів та кінестетиків у 

класі, до кожної групи прикріпляється 

асистент вчителя, і для кожної групи 

інформація подається по-різному, в 

залежності від типу сприйняття 

інформації. Але якщо заглибитись у 

питання розподілу людей на особистісні 

типи, то можна знайти суміжні положення 

із теорією множинного інтелекту Говарда 

Гарднера. За цією теорією людина має 

дев’ять типів інтелекту, що по-різному 

розвинені у кожного індивіда. Типи 

інтелекту за цією теорією:   вербально-

лінгвістичний інтелект, логіко-

математичний інтелект, візуально-

просторовий інтелект, кінестетичний 

інтелект, музичний інтелект, 

міжособистісний інтелект, 

внутрішньообистісний інтелект, 

натуралістичний інтелект, 

екзистенціальний інтелект. Часто буває 

так, що вчитель будує урок, несвідомо 

враховуючи лише власний тип інтелекту, і 

робить урок насиченим, наприклад, 

яскравими образами та малюнками, в той 

час як дітям з іншим типом інтелекту 

важко опиратись лише на образне 

мислення. Саме тому варто розробляти 

завдання, враховуючи тип інтелекту учнів. 

Приклад практичного застосування 

теорії: на початку навчального року 

проводиться тестування для визначення 

превалюючого типу інтелекту кожного 

учня (це може зробити шкільний 

психолог). Але якщо у канадському 

варіанті застосування подібного методу 

далі йде етап розділення класу на групи, то 

у вітчизняних школах на даному етапі це 

видається ще недоречним, оскільки, якщо 

говорити про типи інтелекту, то за цією 

теорією кожен учень може розвинути у 

собі не лише свій основний тип інтелекту, 

а й інші типи. Натомість, ознайомившись з 

результатами тестування, вчитель візьме їх 

на замітку, та намагатиметься комбінувати 

різні види завдань для кожного типу 

інтелекту, що допоможе дітям розвинути 

не лише якийсь один шлях мислення.  

Нижче наведені деякі приклади методів 

викладення нової інформації та завдань, 

які відповідають особливостям різних 

типів інтелекту: 

 вербально-лінгвістичний інтелект: 

учні з таким типом інтелекту самі 

по собі схильні до вивчення мов. Їм 

легко вдається читання, написання 

творів,спілкування. Задля 

активізації уваги досить буде 

застосувати словесні ігри. 

 логіко-математичний інтелект: учні 

розуміють системно викладений 

матеріал (граматичні таблиці, 

схеми). Наприклад, вправа для 

запам’ятовування слів: створення 

словесної карти (word map) у 

вигляді діаграми. 

 візуально-просторовий інтелект: 

використання відеоматеріалів на 

уроках, а у вправах - більше 

додаткового матеріалу у вигляді 

картинок, образів. 

 кінестетичний інтелект: учень 

почуває себе комфортно, коли йому 

треба розіграти діалог, сценку, 

тобто все те що хоч якось буде 

задіювати його рухову активність. 

 музичний інтелект: вивчення 

пісень, аудіювання, використання 

відеоматеріалів.  

 міжособистісний інтелект: можна 

застосовувати ситуативні завдання 

для подальшого створення діалогів 

між учнями. 

 внутрішньообистісний інтелект: 

завдання психологічні-тести,що 

пов’язані з розкриття внутрішнього 

світу учня.  

 натуралістичний інтелект: 

проведення різноманітних 

екскурсій, або уроків, де б учні 
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готували власну презентацію 

культури або природи країн світу. 

 екзистенціальний інтелект: після 

прочитання (прослуховування) 

якоїсь невеликої історії, учням 

можна запропонувати вигадати 

власну кінцівку, та обґрунтувати 

чому саме такий вибір вони 

зробили. 

На практиці доведеться почергово 

використовувати різні типи вправ для усіх 

типів інтелекту. Завдяки цьому 

збільшується вірогідність кращого 

сприйняття інформації учнями та  

покращуються темпи розвитку кожного з 

типів інтелекту у кожного учня. І лише 

потім, як підсумковий урок узагальнення 

знань перед контрольною роботою, можна 

провести урок, де кожен учень отримає 

матеріал та завдання у тій формі, яка більш 

підходить до його типу інтелекту. Саме на 

цьому етапі можна розподілити учнів на 

групи за типом інтелекту та давати групові 

завдання.  

Окрім цього, у канадській практиці 

викладання іноземної мови спостерігається 

орієнтування на збагачення культурного 

багажу знань дитини про англомовні 

країни. Нажаль, у більшості середніх 

загальноосвітніх школах України на 

уроках англійської мови використовують 

метод презентації доповіді. Почасти це 

закінчується монотонним переказом 

інформації учнем і втратою інтересу до 

культури англомовних країн. Канадські 

вчені пропонують більш інтерактивний 

підхід, який би допоміг ознайомитись 

учням з реаліями країн, - екскурсії та 

виставки, після відвідування яких учням 

старших класів пропонують написати свій 

відгук про те, що вони побачили.  

Практичне застосування у школі: В 

сучасних вітчизняних реаліях це зробити 

складніше, адже в Україні знайти 

екскурсію або виставку, що б 

репрезентувала саме культуру 

англомовних країн, досить складно. Тому 

замість цього нам треба замінити 

монотонні перекази доповідей на яскраві 

уроки - «уявні подорожі», де б учні 

готували цікаву інформацію на якийсь 

один аспект культури та репрезентували її, 

підкріпляючи свою розповідь картинками, 

відео або розігруванням сцен життя 

мешканців англомовної країни. Учитель 

може виступати у ролі гіда в цій уявній 

подорожі, а сам урок повинен мати ігрову 

форму. 

Отже, вивчення наукових розвідок 

канадських вчених, що розробляють 

питання методологічної платформи 

викладання англійської мови як другої у 

Канаді, можна прийти до висновку, що 

ідея практичного застосування деяких 

методик, що пройшли апробація в реаліях 

канадських шкіл, видається не лише 

доречною, але й такою, що значно 

збагатить багаж вітчизняних освітян та 

призведе до зростання ефективності 

оволодіння англійською мовою.  

Особливої уваги заслуговує проблема 

психологізації процесу навчання 

англійській і будь-якій іноземній мові, яка 

значно поліпшить мотивацію учнів 

українських середніх загальноосвітніх 

закладів. Отже, у якості подальших 

наукових та методичних розвідок у даному 

напрямку слід назвати саме впровадження 

й удосконалення шляхів реалізації 

психологізації навчального процесу, певні 

з яких було окреслено в даній статті.  
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Вікторія Яшкіна  

Дніпропетровський національній університет  

імені Олеся Гончара 

МУЛЬТИЛІНГВАЛІЗМ АБО КУЛЬТУРНЕ РОЗМАІТТЯ?   

АНОТАЦІЯ 

Головна мета цієї праці полягає, перш за все, у тому, щоб висвітлити ідею про те, що 

інтеграційна характеристика будь-якої національної культури, що є предметом дослідження 

соціальної психології у країнах Західної Європи, вочевидь, може бути охарактеризованою, як 

зосередження духовних прагнень нації в цілому й наочне втілення глибинно вкоріненого, 

стійкого типу індивідуальної та колективної свідомості і, як наслідок, й моделей поведінки 

представників цієї нації. Цінності, що складають саму сутність, основу культурної ментальності, 

є своєрідною «лінією тяжіння», адже вони є джерелом перетворення емпіричної різноманітності 

національних культур у єдину систематичну цілісність, єдиний соціокультурний простір. 

Являючи собою органічний синтез світоглядної та психологічної орієнтації, ментальність, як 

така, по суті, окреслює рамки культурного та семантичного простору суспільства. Її формування 

відбувається завдяки взаємодії різноманітних чинників, як то, природних, соціокультурних, 

психологічних тощо,  що розвиваються під впливом середовища проживання людини, 

соціальних умов та культурних традицій. Національна та культурна ментальність, у свою чергу, є 

феноменом, джерелом та причиною утворення та відтворення усіх тих ключових чинників, що 

продовжують своє існування у побуті, традиціях, текстах, значеннях та семантико-лінгвістичних 

одиницях, а також у мові в цілому. 

Іншим концептуальним посиланням цієї роботи є твердження про те, що, у світлі 

вищезазначеного, наявне значне поширення мультилінгвізму, як соціального та культурного 

феномену й складової глобалізації, вочевидь, має бути вагомим питанням до обговорення, 

враховуючи його позитивний, хоча й часом суперечливий вплив на сучасне культурне життя. 

Ключові слова: культурна ментальність, культурна ідентичність, мультилінгвізм, білінгвізм, 

глобалізація. 

 

Вступ  

Культурна ментальність (від лат. 

mentalis – «розумовий», й лат. cultura – 

«культивування, виховання») є 

концепцією, впровадженою Пітірімом 

Сорокіним задля позначення головної 

компоненти будь-якої соціокультурної 

системи, адже вона є способом розуміння 

світу, що встановлює ієрархію цінностей й 

визначає критерії істинності [5]. 

П. Сорокін визначає два протилежні 

типи культурної ментальності: 
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1) Спекулятивна (ідеологічна) 

ментальність, за якою світ визнається 

вічним (нескінченним у часі), а його 

духовна сутність вважається не доступною 

для чуттєвого сприйняття. 

Найважливішими для людини є духовні 

потреби, тоді як фізичні, тілесні імпульси 

підлягають придушенню чи обмеженню; 

прогрес та саморозвиток розуміють як 

формування здатності до опанування 

власних інстинктів та схильностей; 

цінності є споконвічними, незмінними й 

незалежними від обставин; істину можна 

познати лише шляхом набуття досвіду 

містичних переживань, інтуїтивних 

прозрінь, віри, одкровень чи, займаючись 

високим мистецтвом. Всі цінності є 

віддзеркаленням релігійних феноменів й 

мають бути об’єктом споглядання й 

високого осмислення (медитації); гроші та 

власність є лише засобами для досягнення 

вищих цілей; 

2) Чуттєва культурна ментальність – 

світ є матеріальним й доступним для 

розуміння людським розумом; 

найважливішими є фізичні потреби, й 

кожен має прагнути їх максимального 

задоволення; прогрес полягає у опануванні 

навколишнього середовища; цінності є 

мінливими й відносними; істину 

встановлюють шляхом експериментів та 

спостерігань на логічних засадах [5]. 

Водночас, між цими двома типами 

ментальності можна виділити ще один, 

перехідний, так би мовити, середній тип – 

ідеалістичну культурну ментальність. 

Історію людства можна описати як серію 

«тектонічних» змін культурної 

ментальності: від спекулятивної, минаючи 

ідеалістичну, до чуттєвої й у зворотному 

напрямку, від чуттєвої, минаючи 

ідеалістичну, до спекулятивної [5]. 

Сьогодні, завдяки цьому різноманіттю, 

ми маємо можливість спостерігати (й 

вивчати) чуттєву культурну ментальність, 

що є панівною у наш вік технічного 

розвитку, урбанізації та глобалізації.  

З іншого боку, саме глобалізація 

сприяє відчутному прискоренню процесів 

«соціодинаміки культури» (A. Moll). 

Глобалізація «легітимізує» існування 

певних культурних стандартів, за якими 

людина, що живе в інформаційному 

суспільстві, має, перш за все, володіти 

декількома іноземними мовами і, 

відповідно, володіти навичками 

комунікації з представниками інших 

культурних світів, осередків тощо.  

 Іншими словами, глобалізація 

створює умови для того, щоб культури й 

культурні цінності нарешті подолали сталі 

рамки й вийшли за межі локальних 

громадських, племінних й територіальних 
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осередків. Внаслідок цього мають 

відкритися принципово нові інформаційні 

горизонти, коли найбільш передові ідеї, 

знання та навички, накопичені певними 

етнічними групами, зможуть набути 

широкого розповсюдження в інших 

культурних осередках, сприяючи 

створенню у свідомості різних 

національних груп більш чіткого уявлення 

про інші культури та місце, що вони 

займають у загальній картині національних 

та етнічних культур нашого світу.  

Глобалізація безумовно підсилює 

інтенсивність «інформаційного потоку», 

завдяки чому різні культури мають 

можливість подолати власні етнічні чи 

національні обмеження. В основу ідеї 

глобалізації покладено базисний принцип 

співіснування різних культурних світів, 

принцип мультикультуралізму, що 

вважається обов’язковою складовою 

державної культурної політики, яка 

впроваджується у сучасному 

інформаційному суспільстві й дозволить 

досягти позитивних результатів щодо 

взаємопорозуміння у всьому світі. 

З іншого боку, існує й абсолютно 

протилежна точка зору, прибічники якої 

наполягають на тому, що глобалізація 

спричиняє різке загострення проблеми 

національної та культурної ідентичності  

(S. Benhabib, V.Koutyrev). Вони 

наголошують на тому, що 

мультикультуралізм, взятий за базисний 

принцип будь-якою культурою, не 

сприятиме налагодженню позитивної 

взаємодії, зокрема, у такому аспекті як 

культурний діалог ментальностей. Іншими 

словами, глобалізація призведе до 

фрагментації та локалізації [8]. 

 Намагаючись хоча б частково 

вирішити цю дилему, пропонуємо 

звернутися до розгляду одного з головних 

принципів глобалізації. 

Мультикультуралізм, що завжди 

лишається у фокусі запеклих дебатів, має у 

своєму арсеналі цілу низку вагомих 

концепцій, не останнє місце серед яких 

посідає мультилінгвізм. 

  

Теорія 

За загальними висновками низки 

сучасних досліджень доведено, що 

мультилінгвізм є соціокультурним 

феноменом, який поширює свій вплив на 

більш ніж дві третини населення земної 

кулі, що, у тій чи іншій мірі, володіють 

двома або більшим числом мов. 

Результати цих підрахунків також надають 

актуальності таким термінам як 

«полілінгвізм» та «багатомовність», адже 

майже чверть країн світу визнають на 

своїй території дві офіційні мови, а у 



 

11 

 

            МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 2, 2014 

невеликій кількості країн діють відповідно 

три або навіть більше офіційних мов, тоді 

як фактична кількість мов, що співіснують 

у багатьох країнах світу, є набагато 

більшою [9]. 

Поточна актуальність мультилінгвізму, 

як соціокультурного феномену, витікає з 

того факту, що в епоху глобалізації 

одночасне володіння декількома мовами є 

важливою передумовою успішного 

існування та процвітання у територіальних 

громадах і суспільстві в цілому, адже 

однією із найважливіших складових 

глобалізації є взаємопроникнення 

матеріального й духовного компонентів 

різних соціальних культур. Таким чином, 

опанування формальних засобів 

комунікації і, перш за все, мов іноземних 

культур, є вирішальним у процесі 

розуміння інших.    

Враховуючи загальне розуміння 

мультилінгвізму як соціокультурного 

феномену, головною метою цієї роботи 

вважаємо визначення ролі і значення 

мультилінгвізму як складової процесів 

глобалізації й встановлення балансу між 

культурною ідентичністю та культурним 

різноманіттям.  

Це потребує дослідження соціального 

контексту, що відіграє вирішальну роль у 

формуванні й розвиткові мультилінгвізму 

у сучасному суспільстві. 

Ми також намагаємося довести, що 

причини мультилінгвізму як 

соціокультурного феномену зумовлені 

наступними об’єктивними чинниками: 

• Міжкультурною інтеграцією в 

епоху глобалізації; 

• Соціальним престижем мов; 

• Генетичною подібністю мов; 

• Соціальною мобільністю. 

Повертаючись до визначень, не 

можемо не нагадати, що мультилінгвізм 

(полілінгвізм, багатомовність) означає 

застосування декількох (більш ніж двох) 

мов у межах певної соціальної спільноти 

(зокрема, певної адміністративно-

територіальної одиниці чи держави), а 

також застосування декількох мов 

індивідами (чи групами осіб) таким чином, 

що відповідна мова обирається в 

залежності від конкретної комунікативної 

ситуації [3]. 

Водночас, мультилінгвізм є не лише 

здатністю володіти декількома мовами. 

Мультилінгвізм  – це також особливий тип 

мислення, особлива модель світогляду, у 

якому органічно співіснують культурні 

цінності декількох цивілізацій. Це тип 

особистості, що є відкритою до 

міжкультурного діалогу.  
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Методика  

Задля отримання результатів у нашому 

дослідженні ми застосовували наступні 

наукові методи, що сприяли поглибленню 

існуючих ідей та концепцій, а також 

розробці нових шляхів інтерпретації вже 

встановлених фактів: 

1) Лінгвістичний метод, що є 

загальновизнаним способом наукового 

дослідження окремих випадків для 

встановлення певних закономірностей й 

правил. Загально кажучи, цей метод є 

відповідним до порівняльно-історичного, 

тобто, спеціальні методики аналізу 

споріднених мов дозволили нам визначити 

подібні та відмінні риси у 

мультилінгвальних спільнотах світу;   

2) Метод лінгвістичної абстракції, 

який ми застосовували для дослідження, 

аналізу та опису мовних феноменів у їх 

взаємодії, враховуючі зв’язки між людьми, 

світом та мовами; 

3) Метод індукції та дедукції, який, 

шляхом зіставлення характеристик 

об’єкта, що вивчається, та наявного 

емпіричного матеріалу, дозволяє 

здійснювати збір та аналіз окремих мовних 

фактів, як результатів мовної діяльності. У 

нашій роботі цей метод допоміг зібрати та 

дослідити непрямі мовні докази для 

формування якомога більш чіткої 

соціокультурної картини;  

4) Методи суміжних наук, таких як 

психологія, соціологія, антропологія, 

культурологія та історія, що дозволили 

проаналізувати феномени, що є предметом 

нашого дослідження, у застосуванні до 

різних галузей сучасного суспільного 

життя [11].   

 

Обговорення та результати 

Особливим випадком мультилінгвізму 

можна вважати білінгвізм, як опанування 

та застосування двох мов в усному та 

письмовому спілкуванні. У американській 

соціології білінгвізм визначають як 

«рівнозначне застосування двох мов на 

робочому місці чи у навчальних закладах» 

[1]. Проте, найбільш повне на 

сьогоднішній день визначення цього 

феномену, на нашу думку, було надане 

Швейцером (Schweitzer) та Нікольським 

(Nikolsky), які зазначили, що «білінгвізм є 

співіснуванням двох мов у межах однієї 

мовної (мовленнєвої) спільноти, де ці мови 

у рівній мірі застосовуються у різних 

комунікативних сферах залежно від 

соціальної ситуації та інших параметрів 

комунікативного акту. Обидві мови, 

застосовуючись однією спільнотою, 

формують єдину соціокомунікативну 
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систему і співіснують функціональні 

взаємодоповнюючі складові цієї системи» 

[4]. 

Зазвичай, формування навичок 

володіння двома мовами у людини не є 

рівномірним, адже двох абсолютно 

однакових соціальних сфер мовного 

впливу та культурного вираження просто 

не існує. Саме тому, у визначенні 

білінгвізму високий рівень володіння 

обома мовами не є обов’язковою вимогою. 

Якщо мови не взаємодіють одна з одною, 

але при цьому володіння другою мовою є 

більш розвиненим, близько до рівня 

володіння рідною мовою, науковці 

зазвичай визначають це як збалансований 

білінгвізм. У цьому випадку, мову, рівень 

володіння якою є більш високим, 

називають домінантною, і це не 

обов’язково буде перша вивчена мова.    

За певних обставин співвідношення 

мов може змінюватись на користь тієї чи 

іншої мови, наприклад, рівень володіння 

однією з мов може частково погіршитись 

чи негативно вплинути на рівень володіння 

другою мовою (інтерференція), розвиток 

мови може припинитись, або мова може 

бути витіснена іншою (зміна мови), мова 

може бути забутою чи перестати 

використовуватись (смерть мови). З 

іншого боку, застосування мови може бути 

відродженим чи підтримуватись 

(збереження), а також піднесеним до рівня 

офіційного визнання та застосування. Ці 

умови стосуються не лише індивідуальних 

носіїв, але й цілих мовних спільнот [12]. 

Повертаючись до мультилінгвізму, не 

можна не згадати той факт, що він є 

невід’ємною частиною чи навіть 

феноменом культури XXI століття. 

Мультилінгвізм притаманний усім 

регіонам світу, існуючи у різних формах і 

проявах. Володіння мовами, які є головним 

засобом комунікації та обміну 

інформацією між людьми різних країн 

світу, набуває все більшого значення. 

Lingua franca, або мова міжнародного 

спілкування, зберігає свою 

інтернаціональну функцію, зближуючі, 

духовно і морально, людей різних 

національностей [6]. 

Таким чином, мультилінгвізм завжди 

був й лишається на сьогодні тим 

феноменом, який є необхідним для 

співіснування різних етносів та культур, 

феноменом, який можна вважати дійсно 

позитивною рисою сьогодення, навіть 

незважаючи на те, що він часом стає 

об’єктом жвавих дебатів між 

прихильниками двох протилежних точок 

зору: від натхненної прихильності до 

запеклого опору і абсолютного 

неприйняття.  
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Противники цього явища 

наголошують на тому, що мультилінгвізм 

нівелює саму можливість існування 

унікальної монолінгвальної культури і, у 

цьому сенсі, становить загрозу для 

збереження подібних культур. Прибічники 

підкреслюють значення мультилінгвізму 

як феномену, що відіграє провідну роль у 

розширенні культурних горизонтів етносу 

шляхом спілкування з іншими культурами, 

адже він здатен «акумулювати» 

накопичені різними народами й 

потенційно засвоєні загальнолюдські 

цінності.  

Поважаючи усі протилежні точки 

зору, ми лише можемо зазначити, що у 

сучасному світі, коли люди прагнуть 

встановлення загальнолюдських цінностей 

задля досягнення «глобального 

гуманізму», який створював би 

можливості для реалізації гуманістичного 

типу суспільства на базі різних 

національних моделей, небажання визнати 

роль мультилінгвізму у формуванні 

соціального різноманіття й віддати йому 

належне як позитивному чинникові у 

налагодженні міжкультурної взаємодії 

здається щонайменш наївним. 

Мультилінгвізм як соціокультурний 

феномен супроводжується виникненням 

принципово нових освітніх завдань, 

націлених на підготовку молодих людей до 

життя у мультинаціональному й 

мультикультурному середовищі. Він 

потребує формування навичок спілкування 

та взаємодії із людьми різних 

національностей, рас та релігій.  

Інтеграція міжнародної спільноти, а 

також розвиток планетарного світогляду 

вимагають серйозної уваги до 

національних традицій в освіті, створення 

умов для формування як культурної 

ідентичності етносів, так и більш 

різноманітного, диверсифікованого й 

комплексного культурного середовища для 

розвитку особистості.  

Таким чином, соціальна сутність 

сучасної мультилінгвальної освіти має у 

своїй основі процес формування не лише 

мовної, але й загальної суспільної 

компетенції із здатністю справжнього 

розуміння моделей поведінки у різних 

культурних контекстах [14]. Вона вирішує 

проблему руйнування ієрархії 

національностей, прищеплюючи 

критичний світогляд і світосприйняття, а 

також розвиваючи комунікативні 

можливості особистості.  

Більш того, ця система освіти сприяє 

більш глибокому, осмисленому 

відношенню нації до власної мови і 

культури. Все вищезазначене робить 

процес соціокультурного обміну 
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етнічними цінностями більш стабільним, 

безпечним, надійним і контрольованим, 

сприяючи свідомому збереженню 

національної культури носіями мови й 

розвиваючи більш позитивний 

соціокультурний досвід у кожному 

окремому суспільстві. 

 

Висновки  

Враховуючи культурні аспекти 

глобалізації, стає абсолютно очевидним, 

що екстенсивний характер інформаційних 

процесів робить культурний обмін та 

діалог культур абсолютно неминучим. 

Внаслідок цього, відбувається формування 

загальної універсальної культури, що є 

продуктом синтезу індивідуального 

історичного, соціокультурного, 

релігійного й іншого досвіду людства та 

державних утворень.  

Виходячи з вищезазначеного, можна 

чітко стверджувати, що повага до 

культурної спадщини, а також адекватне 

сприйняття складових елементів інших 

культур шляхом діалогу є головним 

шляхом розвитку загальнолюдської 

цивілізації в епоху глобалізації. 

Досі не встановлено, скількома 

мовами може оволодіти людська істота. 

Ми знаємо лише те, що в історії людства 

завжди були люди, здатні не лише 

користуватися рідною мовою, а й 

опановувати багато інших, іноземних мов. 

В основу культурної різноманітності 

покладено визнання складності культурної 

картини світу як на індивідуальному рівні, 

так і на рівні етнічних груп. Концепція 

глобалізації та мультилінгвізму припускає, 

що рідною мовою особи може бути не 

обов’язково мова етнічної приналежності 

чи мова основного застосування, але й 

мова, яку людина знає краще та застосовує 

у повсякденному житті. 

Таким чином, мультилінгвізм як 

соціокультурний феномен поступово стає 

повсякденною реальністю в усьому світі. 

Зокрема, встановлено, що: 

Мультилінгвізм є дійсним 

лінгвосоціальним фактом, поширеним 

серед переважної більшості населення 

земної кулі, завдяки зростанню взаємодії 

економічних, наукових, культурних та 

політичних інтересів людства; 

· Мультилінгвізм є засобом 

соціалізації; він допомагає сформувати 

основні норми порозуміння, співчуття й 

толерантності за рахунок 

соціокумунікативних процесів, що є 

спеціально організованими й 

впровадженими у білінгвальних моделях 

освіти;  
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· Суспільне значення феномену 

мультилінгвізму полягає у тому, що він 

веде не до втрати, а до розширення 

культурної ідентичності. Він сприяє 

свідомому й поважному відношенню до 

досягнень рідної культури, що досягається 

за рахунок загального культурного 

збагачення особистості й можливості 

приймати участь у міжкультурному 

діалозі; 

Мультилінгвальна соціальна 

ідентичність у мультикультурному 

контексті є необхідною умовою 

досягнення адекватного рівня суспільної 

компетенції, що допомагає зберегти власну 

культурну ідентичність й посилити 

здатність до соціальної мобільності в 

межах існуючого культурного середовища. 

Мультилінгвізм поліпшує рівень адаптації 

до нових соціокультурних середовищ, 

дозволяючи подолати ефект «культурного 

шоку» й уникнути маргінального 

соціокультурного становища.  
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Кетеван Гочіташвілі 

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі 

РОЛЬ IT-ТЕХНОЛОГІЙУ ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ/ДРУГОЇ МОВИ 

АНОТАЦІЯ 

Мета статті - показати роль цифрових інформаційних засобів у вивченні 

другої/іноземної мови. Зміни у підході до викладання іноземної мови, з одного боку, і 

розвиток інформаційних технологій, з іншого боку, значно вплинули на формування 

навчального процесу. Викладання іноземної/другої мови не стало винятком. 

Використання цифрових засобів є частиною щоденного життя сучасних слухачів. Отже, 

інтеграція таких засобів допоможе зробити навчальний процес набагато більше 

зручним.  

Стаття має практичну мету. У ній описано шляхи використання цифрових ресурсів для 

розвитку окремих мовних компетенцій. Крім інформації з існуючих наукових джерел, 

дослідження включає особистий досвід автора отриманий у процесі викладання. 

Кожний цифровий ресурс навчання супроводжується невеликим оглядом, у якому 

роз'яснюється, коли і як він може бути використаний.  

 

Ключові слова: викладання другої/іноземної мови; цифрові/електронні засоби; 

платформи викладання. 

 

1. Вступ 

Мій практичний досвід, так само як і 

як теоретичні дослідження, протягом 

останніх декількох років пов'язаний з 

викладанням другої/іноземної мова, з 

одного боку, та залученням цифрового 

навчання і мультимедійних засобів у 

процес викладання, з іншого боку. Моя 

власна педагогічна практики показала мені 

чіткі вигоди, які має інтеграція цифрових 
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засобів у викладання іноземної/другої 

мови. Ця стаття менше стосується 

теоретичного дослідження, а більше 

містить практичних пропозиції щодо 

цифрових засобів, котрі можуть бути 

використані, щоб вирішували педагогічні 

проблеми у процесі мовної освіти. 

 

1.2. Використані методи  

Описовий метод залучений, щоб 

показати комп'ютерні/цифрові платформи, 

використані у викладанні іноземної мови у 

співвідношенні до структурних, 

функціональних та інтерактивних методів, 

використаних у цій статті. Підхід є 

прагматичним: Я використовую 

комбінацію думок декількох різних 

дослідників і підходів, щоб сформувати 

власну думку. 

 

1.3. Цифрові засоби і викладання 

другої/іноземної мови  

За останні десять років комп'ютер і 

суміжні цифрові засоби відіграють все 

зростаючу роль у навчальному процесі. 

«Цифрова Революція» змінила сам вигляд 

викладання, як і інші аспекти життя. У той 

час, як не так давно очне викладання 

вважалося єдиним можливим вибором (де, 

спочатку класна дошка, а пізніше проектор 

виконували роль посередника для передачі 

інформації в один кінець, що й була 

ідеальним для середовища, де вчитель 

виконував домінуючу, провідну роль), 

розвиток можливостей інформаційних і 

комунікаційних технологій утворили 

супротивні методи: без емоційної  і 

цифрової освіти.  

Утворення нового освітнього 

середовища природно вимагає створення 

нових методів, з інтеграцією ICT 

(Інформаційних і комунікаційних 

технологій) , щоб вирішувати педагогічні й 

освітні завдання. Тобто, навчальні методи, 

у яких використовується комп'ютер як 

посередник між викладачем і студентом. 

Викладання і навчання відбувається з 

використанням ІТ-технологій. 

Мультимедійні засоби та інтернет робить 

цей сервіс і ресурси легко доступними, 

полегшують обмін досвідом і співпрацюь 

(Sierra, http://www.hltmag.co. uk/jun09/ 

sart06.htm).  

Вивчення другої/іноземної 

мови - довгий і тяжкий процес, котрий 

вимагає від студента високої мотивації, 

бажання, сили волі, енергії, часу тощо. Це 

має бути одним з головних завдань для 

авторів навчальних планів і курсів, як і для 

викладачів, щоб включити і впровадити 

інструменти, які відповідне цілях 

викладанням курсу. Це зробить процес 

викладання-навчання процес більше 
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барвистим, багатшим, легшим, і, найбільш 

важливо, наблизить його до природного, 

зручного середовища для студента. Якщо 

взати до уваги, що абсолютна більшість 

сучасних студентів з покоління «Цифрової 

Революції», для яких використання 

цифрових засобів є частиною щоденного 

життя, важливість включит ІТ-засоби у 

курси стає абсолютно зрозумілою, бо це 

зроблять їхнє середовище набагато більш 

зручним. 

Упродовж віків перекладацький-

граматичний метод домінував у викладанні 

другої/іноземної мови (у країнах з 

консервативними системами освіти, це й 

досі провідний метод). Внаслідок цього, 

жодні цифрові технології або могли бути 

використані. Пізніше, створення аудіо-

лінгвального методу стало реальною 

революцією у викладанні мови, котрою 

стало зародження використання цифрових 

засобів у процесі викладання мови (хоч 

тільки на односторонньому рівні, коли 

студент лише слухав). Пізніше, з розвитком 

пізнавального і соціо-пізнавального 

методів викладання мови, як і включенням 

ІТ-технологій у процес викладання мови, 

стало можливим використовувати цифрові 

засоби як інструмент для двосторонньої та, 

у деяких випадках, багатосторонньої (між 

викладачем і студентом, між студентом і 

класом, між студентом та навчальними 

ресурсами тощо) взаємодії.  

Наш підхід до використання 

цифрових засобів є наступним: їхнє 

використання у процесі викладання не є 

самоціллю. Технічна підтримка є важливою 

для успіху курсу, але зрештою це лише 

проміжна ланка. «Це допоміжний 

інструмент, а головним фокусом має бути 

зміст методології і її втілення» 

(Gochitashvili; Lominadze; Manjgaladze, 

2010, 127-132)  

У статті «Он-лайн засоби у 

викладанні мови» Джунг-Бае Сан (Jeong-

Bae Sun) пропонує анкету, основану на 

відомому принципі 5W1H (хто, коли, де, 

що, чому і як – ‘who, when, where, what, why 

and how’). Ми переконані, що використання 

цієї анкети допоможе авторам курсів і 

викладачам, які планують впроваджувати 

цифрові засоби.  

(1) Хто використовує це? – Студенти? 

Викладачі? Інші користувачі?  

(2) Коли ми використовуємо це? – Під 

час занять? Самопідготовки? Зустрічей? У 

вільний час?  

(3) Де ми використовуємо це? –В 

аудиторіях? У приміщеннях-доступу? 

Вдома? На вулиці?  

(4) Що ми робимо з цими? – Читання? 

Письмо? Аудіювання? Говоріння?  
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Управління курсом? Зв'язок? 

Співробітництво? Соціальні мережі? Поділ 

ресурсом? Створення вебсайту? Створення 

мережі вправ? Пошук у мережі? Розвага? 

(5) Чому ми використовуємо це? – 

Щоб керувати курсом? Щоб спілкуватися з 

іншими?  Щоб співпрацювати з іншими? 

Щоб отримати досвід у віртуальних світах? 

Щоб поділитися ресурсами? Щоб утворити 

вебсайти? Щоб утворити мережу вправ? 

Щоб зібрати інформацію та ресурси? Щоб 

гарно провести час? Щоб полегшити 

навчання і викладання? 

(6) Як ми використовуємо це? Як це 

працює? За допомогою контекстуалізації? 

Утворюючи простір для навчання? 

Контактуючи з іншими? Працюючи з 

іншими? Досліджуючи он-лайнові 

спільноти? Поділяючи інформацію і 

ресурси? Публікуючи вебсайти і мережі 

вправ? Розмірковуючи про вивчення і 

викладання? Розвиваючи активності 

вивчення мови? Об'єднуючи певні он-

лайнові діяльності у навчальний план? 

(Jeong-Bae Son, 2011). 

 

Ми вважаємо, що кожне з 

вищезгаданих питань може мати більш ніж 

одну відповідь з тих, що запропоновані 

автором. Крім того, ми гадаємо, що 

можливо розширити список. Зокрема, 

список не показує великий потенціал 

цифрових засобів в оцінюванні процесу 

надавання мотивації і відгуку та набування 

культурних компетенцій.  

Та, крім того, ми переконані, що 

важливо поставити питання з наступними 

можливими відповідями, щоб мати 

можливість побачити, що заважає 

інтеграції цифрових ресурсів у процес 

викладання і вирішити ці проблеми:  

(7) Чому ми не використовуємо це? 

– Відсутність доступу до цифрових 

ресурсах? Відсутність інформації про 

цифрові ресурси? Очікувані ускладнення 

роботи? Несумісність зі звичною освітньою 

культурою? 

 

1.4. Співвідношення між традиційними 

курсами і курсами, збагаченими 

цифровими/ІТ-технологіями. 

Курси з інтегрованим ІТ-засобами не 

відхиляються і не суперечать традиційному 

навчальному середовищу і процесу. 

Навпаки, вони базуються на педагогічно-

методологічних засобах, ресурсах 

викладання і методах оцінювання, які 

існують у традиційній освітній практиці, в 

той час, відбувається спроба виправити всі 

недоліки. Наприклад, існує декілька 

«переваг» мовою у програмах викладання 

мови,які базуються на 
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технологіях/комп'ютері/мультимедії. 

Насамперед, є можливість включити текст, 

аудіо, візуальні матеріали, графічні і рухомі 

елементи, як анімація і вiдео, всі в один і 

той самий курс. Отже, знання передається 

різними засобами, крім традиційних усних 

і текстових. 

Це відомий факт, що в освітньому 

процесі людські ресурси (автор курсу, 

викладач, інструкторі менеджер, з одного 

боку, та студент, з іншого боку) є рівно 

важливими, як і навчальні матеріали, 

методологія, технології.  Союз цих 

компонентів дає оптимальний результат: 

досягнення цілей, постановлених самими 

студентами/слухачами, враховуючи їхні 

інтереси.  

Кожний навчальний курс має свою 

власну викладацьку особливість, котрий 

повинна бути репрезентована у певному 

форматі авторами, і викладачами курсів за 

допомогою навчальних методів і форм. Ми 

постараємось сформулювати шляхи, 

технології і методи для застосування 

необхідних цифрових засобів, щоб 

утворити навчальний курс, що забезпечить 

ефективне проведення процесу викладання. 

З цієї точки зору, курс вивчення іноземної 

мови повинен бути базований на визнаних 

стандартах планування і організації 

загального навчального процесу. Він потім 

має бути розширеним компетенція ми, що є 

важливими для викладання саме іноземних 

мов спеціально (наприклад, соціокультурна 

компетенція, мультикультуралізм). 

Цифрові засобі мають великий потенціал у 

цьому напрямі. 

Природно, інтеграція цифрових/ІТ-

технології у курс вимагає, щоб автори 

курсів і програм вирішили, який тип засобів 

повинен бути використаний і який тип 

навчальних матеріалів і у якій кількості. 

Залежно від окремих завдань, мовний курс 

має включати якнайбільше інтернет-

матеріалів: графічний проект і 3d-моделі; 

аудіо виробництво (тексти, лірика пісні); 

відео-виробництво (ефективне, щоб 

зрозуміти цільову культуру та не-вербальні 

комунікативні вміння) тощо.  

 

Цифрові засоби, які використовуються 

для підтримки змісту курсу 

 

1.5. Короткий огляд мовних компетенцій 

1.5.1. Читання 

Читання – одне з найголовніших 

мовних вмінь, що є базою для розвитку 

подальших мовних вмінь. Цифрові засоби 

зможуть допомогти студентам розвивати 

їхню здатність читати. 

Обираючи текст для розвитку вміння 

читати, необхідна максимальна 
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різноманітність. Звичайно, такий текст 

мусить покривати всі розмовні стилі. Якщо 

автори курсів/педагоги пишуть текст на 

одній з навчальних платформ (MOODLE, 

Exelearning тощо.), вони повинні самі 

поділити ці тексти на частини логічно й 

візуально. 

Викладачі мови і теоретики знають, 

до яких проблем може призвести 

відсутність навчальних матеріалів, їх 

монотонність і, найважливіше, його 

неавтентичність і штучність. Сучасні 

цифрові/дистанційні освітні технології 

дозволяють нам запропонувати студентам 

необмежену кількість інформації (мається 

на увазі, автентичні тексти різних жанрів і 

стилів, словники, будь-яка інформація, 

пов'язаний з матеріалом навчання, як і 

тексти, створені спеціально для освітніх 

цілей); давати студентам рекомендації 

щодо матеріалу. Спроможність слухачів 

обирати з багатьох можливостей, котрі 

служать тій самій освітній меті також 

вважається дуже ефективною (на жаль, ця 

можливість є практично несумісною з 

традиційним навчальним середовищем). 

Укладачі курсів іноземної мови 

повинні спробувати уникнути однієї з 

найпоширеніших методологічних помилок: 

у той час, як використання текстів і 

аудіо/вiдео матеріалів, створених 

спеціально для навчальних цілей, є 

виправданим на початку курсу, 

рекомендується надавати більше 

природних, аутентичних текстів, коли 

мовні вміння студентів зростають. Ці 

тексти представляють особливості мови, 

що вивчається, і готують студента брати 

участь у реальних комунікативних 

діяльностях. Записи можна зробити з 

телепрограм, щоденного життя, радіо 

програм, п’єс, у той час, як тексти можна 

обирати, беручи до уваги жанрові і стильові 

різниці.  

Під текстами ми розуміємо тексти у 

широкому сенсі: починаючи з мови 

інструкцій, закінчуючи освітніми текстами. 

Максимально різноманітні тексти повинні 

бути обрані. У межах певного курсу, мають 

бути представлені тексти формального і 

розмовного стилів. 

Щоб досягти вищезгаданих, доволі 

важких цілей, учителі мають різноманітний 

вибір цифрових ресурсів. Внизу ми 

представляємо головні засоби, які можуть 

бути оцінені і інтегровані кожним. Деякі з 

них є зручними для розвитку вмінь читання 

вміння, у той час, як інші можуть бути 

мультифункціональними і ми їх також 

обговоримо їх в інших параграфах. 
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1.5.2. Письмо 

Письмо є візуальною формою 

комунікації. Це складний процес Вимагає 

від автора знання і можливості використати 

декілька компонентів мови. Письмо є 

частиною нашого щоденного життя і ми 

використовуємо його, щоб досягти 

декількох комунікаційних цілей (список 

покупок, повідомлень, нарисів і статей, 

поетичні тексти, слова пісень, прозаїчні 

тексти, e-мейли, тексти і повідомлення у 

соціальних мережах, листах і карти вітання, 

журнали і блоги). 

Це одне з основоположний мовних 

умінь. У сучасному світі, декілька засобів 

використовуються для того, щоб писати: 

листи, комп'ютер, сотові телефони, що 

вимагає знання різних стилів письма. Зміст, 

тобто ідея, яку автор хоче передати 

аудиторії, часто вирішують,який «жанр», 

який стиль вираження використає автор: 

запис лекції, звіт, поема, новела...  Це дуже 

важливо у процесі письма вибрати 

відповідний лексичний репертуар та 

мовний регістр, щоб правильно отримати і 

надіслати повідомлення. Це також дуже 

важливо знати і правильно 

використовувати прагматичні аспекти мови 

(неявні повідомлення, які текст має 

передати читачам; комунікаційні правила 

певного суспільства; як звертатися до 

реципієнта тощо.). 

Роль орфографії і пунктуації у 

створенні написаного тексту є дуже 

важливою. Вирішення всіх цих текстів 

може означати, що особа може повністю 

спілкуватися другою/іноземною мовою. 

Цифрові засоби мають реальний потенціал, 

щоб допомогти студентам виконати ці 

завдання. 

 

1.5.3. Аудіювання 

Незважаючи на те, що аудіювання 

відіграє найважливішу роль у вербальній 

комунікації, воно досить довго відігравало 

незначну роль у курсах і програмах з 

другої/іноземної мови. Аудіювання 

пов’язано з багатьма труднощами: крім 

академічної мови (котрий є тією, яку 

звичайно вивчають в освітньому 

середовищі), слухач повинен розуміти 

щоденну мову, котрий часто відрізняється 

від формальної. Розуміння гальмується 

скороченнями і «зміненими» словами і 

словосполученнями і, найбільш важливо, 

різним темпом і якістю мовлення (надто 

швидко, надто голосний фоновий голос при 

слуханні).  
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1.5.4. Говоріння  

Насамперед, ми повинні розрізняти 

між підготовкою до говоріння й усною 

комунікацією. Перше відбувається 

звичайно під керівництвом учителя й 

орієнтоване на виправлення помилок, які 

вся комунікативна діяльність фокусує на 

вивченні вільно використовувати мову. 

Підготовка у говорінні допомагає виконати 

педагогічне завдання, в той час, як 

вербальна комунікація вирішує реальні, 

щоденні проблеми. Перше фокусується на 

надаванні однієї правильної відповіді на 

одне запитання в одній спробі, у той час, як 

може бути широкий вибір відповідей в 

останньому випадку. Уміння говоріння 

означає, що студент розвиває 

комунікативну компетенцію, що допоможе 

йому впоратися з реальними 

комунікативними завданнями.  Поширена 

практика читання діалогу вголос або 

вправи, коли студенти промовляють вголос 

словосполучення, як-от “I like this film”, 

“You like this film”, “He likes this film” 

виконують певну мету на початковій стадії 

вивчення мови, але не можуть виконати 

реальні комунікативні завдання. Нижче ми 

розглянемо можливості використання 

цифрові ресурсів для розвитку мовної 

майстерність. 

 

1.5.5. Лексика 

У своїй роботі «Викладання мови» 

Д. Вілкінс (David Wilkins) писав: «Дуже 

мало можна передати без граматики, без 

лексики нічого не можна передати» 

(Wilkins, 1972, 28). Аби виконати первинну 

функція, а саме, встановити комунікацію, 

необхідно мати відповідний лексичний 

запас і вміння використовувати його 

правильно. Однак, зрозуміло, що вивчення 

лексичної одиниці не означає тільки 

знання, як перекласти її з однієї мови на 

іншу, бо лексика складається з набагато 

більш глибоких прошарків, ніж здається. 

Навчання лексики не означає 

навчання лише використаного або 

нормативного словникового запасу з 

контекстну, запропонованого 

підручниками (зважаючи не те, що 

більшість слів мають більш ніж одне 

значення), механічне вивчення їх на пам'ять 

також не є відповіддю. Цифрові медіа 

природно створюють середовища, де 

студент зустрічає те саме слово декілька 

разів, бачить його синоніми, маніпулює 

лексичними одиницями під час 

рецептивних і репродуктивних 

діяльностей, поєднуючи письмо, 

аудіювання і читання (у блогах, коментарях 

тощо.). Також, у комунікації з цифровими 
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каналами, все це відбувається цілком 

природно, враховуючи інтереси слухачів. З 

використанням цифрових засобів можливо 

вдосконалити словниковий запас під час 

курсу вивчення, так само як і 

індивідуально, зі сторони самого студента. 

 

1.5.6. Граматика  

Викладання граматика у процесі 

вивчення другої/іноземної мови виходить 

за традиційні рамки, котрий розглядає 

граматику як традиційно усталений підхід, 

навчаючи, як слова і їхні компоненти 

зв'язуються один одним і утворюють 

речення; правила, згідно з котрими, слова 

зв'язуються один з одним і утворюють одну 

з галузей лінгвістики, що вивчає синтаксис 

і морфологію (семантику). Навчання 

граматики в контексті викладання 

іноземної мови означає, що студент 

повинен бути спроможний вирішувати 

комунікативні завдання, правильно 

вибирати мовний регістр, використовувати 

відповідний стиль в усному завданні, 

вибирають і здійснювати мовний репертуар 

згідно з цілями (переконати, підкреслити, 

заперечити) тощо. Природно, неможливо 

вирішити ці завдання, використовуючи 

ресурси виключно з підручників. Ми 

повторюємось ще раз, що залучення 

цифрових засобами комунікації у курсі 

самоосвіти має великий потенціал. 

 

1.5.7. Культура  

Відомо, що вивчення мови означає 

вивчення культури. Культурна спадщина 

того, хто вивчає мову, відіграє велику роль 

у цьому процесі, бо його власні культурні 

норми і погляди, кліше та стереотипи 

мають зустрітися з повністю новим 

культурним простором. Інколи ці 

вірування, очікування та культурні цінності 

співпадають, у той час, як іншим разом 

вони є абсолютно відмінними. Культура не 

тільки розповідає, хто розмовляє з ким і про 

що і як комунікація повинна відбуватися, це 

також допомагає вирішити, як 

повідомлення повинно бути декодованим, 

визначає важливість повідомлення і умови 

та ситуації, у котрих різні повідомлення 

можуть або не можуть бути надіслані й 

інтерпретують їх. Культура являє собою 

базу комунікації (Samovar; Porter; Jain; 

1981, 5). 

Спеціалісти відокремлюють 2 типи 

культури, що є важливим у процесі 

викладання мови: 

1. Це культура, що означає будь-що, 

пов'язане з людським життям, віруваннями 

й очікуваннями, нормами поведінки  
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2. «Велика» культура, що означає 

музику, літературу і мистецтво країни 

(Abisamra). 

Викладачі другої/іноземної мови й 

автори навчальних планів повинні 

усвідомити, що знання елементів зі 

щоденного життя і мов є важливим, щоб 

охопити «велику» культуру, бо література і 

мистецтво, в цілому, містить у собі 

універсальне, міжнародне знання і цінності, 

з одного боку, та етнічні, місцеві цінності і 

досвід, з іншого.  

Традиційно, навчальний план з 

другої/іноземної мови містить елементи 

«Великої культури», але інший різновид 

(особливо у грузинському навчальному 

просторі, на жаль) майже повністю 

знехтуваний. Так, автори курсів і 

навчальних планів повинні взяти до уваги і 

надати студентам інформацію про і про 

типи культурного балансу і допомогти їм 

здійснити цінності цільової культури, 

правильно обираючи навчальні діяльності і 

ресурси, допомагаючи їм розвивати 

терпимість, вдячність і визнання іноземних 

культур, навіть якщо вони радикально 

відрізняються від їхньої власної. 

Відображення культурного 

компоненту у курсі викладання (культура 

як «п'ятий аспект (уміння)» мови) 

вважається невіддільною від з інших 

мовних умінь мови, але його розвиток 

вимагає різних діяльностей. Цифрові та 

технологічні засоби надають велику 

можливість розробити ці вміння, особливо, 

якщо мова, що вивчається не є поширеною 

 

1.5.8. Прагматичні аспекти мови  

Викладання прагматичних аспектів 

другої/іноземної мови у навчальних курсах 

другої/іноземної мови має дуже спеціальне 

значення, хоча багато освітніх середовищ 

не навчають їх зовсім. Це абсолютно 

можливо для когось знати і лексику і 

граматику, але мати проблеми з 

говорінням, будуть неспроможним вибрати 

відповідні словосполучення. Наприклад, 

просте грузинське слово, як "vai" може, 

залежно від інтонації і різних прагматичних 

середовищ, виражають переляк, подив або 

щастя. 

Ця спроможність показує, як добре 

використовується знання набуте під час 

курсу. На практиці, прагматична 

компетенція є здатністю проаналізувати, 

сформулювати і передати зміст, так що, він 

точним і відповідним для соціального та 

культурного середовища, у якому 

відбувається комунікація. Оскільки, 

звичайно, ця майстерність набувається і не 

задумається, це є процесом, що вимагає 

різноманітного зв'язку, який є неможливим 
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у традиційних навчальних середовищах. У 

той час, як легше виконати ці завдання у 

поширених мовах і культурах-донорах, 

шанс зробити це у малих мовами 

залишається мінімальним. Це є точно тим 

випадком, коли цифрові й інформаційні 

технології є незамінними: вони 

пропонують будь-кому, хто є зацікавленим, 

взяти участь у різних комунікаціях і 

вправах. 

 

1.6. Платформи навчання, цифрові 

ресурси та їхня інтеграція у курси 

вивчення другої/іноземної мови 

У наступній частині статті ми 

описуємо, які цифрові ІТ-засоби і з якою 

метою можуть використовуватися у 

процесі вивчення другої/іноземної мови. 

 

1.6.1. Платформи навчання: Blackboard 

(http://www.blackboard.com/); Drupal 

(http://drupal.org/) Sakai 

(http://sakaiproject.org/) Joomla 

(http://www.joomla.org/) та Moodle 

(http://moodle.org/) є безкоштовними 

відкритими ресурсами, з яких Moodle є 

найбільш популярним, завдяки його 

легкому і зручному інтерфейсу. На Moodle 

можливе розмістити матеріал для вивчення 

і виконують всі операції, які допомагають у 

вивченні матеріалу (візуалізація, тести, 

зв’язки, розмістити аудіо записи, вставити 

відео зв’язки або записи). Це допоможе 

студентам розвинути мовні вміння за 

допомогою різноманітних вправ і системи 

тестів. Інтеграція платформи допоможе 

вирішити педагогічні завдання і завдання 

управління процесом навчання. 

Можливо використовувати ці 

платформи у курсах з другої/іноземної 

мови, щоб надати вправи і оцінити їх. 

Взагалі можна повністю створити курс на 

платформі або використати декілька з його 

компонентів, коли існуючий матеріал не 

забезпечує всіх потреб, його не вистачає 

або він є досить монотонним. 

 

1.6.2. Канали комунікацій є наступними: 

Gmail (http://mail.google.com/), Skype 

(http://www.skype.com), TokBox (http:// 

www.tokbox.com/), Windows LiveMessenger 

(http://explore.live.com/windows-live-

messenger), Yahoo! Messenger 

(http://messenger.yahoo.com/), Jabberwacky 

(http://www.jabberwacky.com/), Verbot 

(http://www.verbots.com/), MyBB 

(http://www.mybboard.net/), phpBB   http:// 

www.phpbb.com/, Tangler(  http://www. 

tangler.com/) і Voxopop (http:// 

voxopop.com/).   
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Електронна пошта  

Як ми вже згадували, цифрова 

комунікація є дуже важливою частиною 

сучасного зв'язку. Електронна пошта є 

особливо важливою, коли ми захочемо 

надіслати особистий відгук. «Одночасно, 

викладач курсу повинен використовувати 

шанс покращити читання і лексичні 

навички студентів. Це є відповідальністю 

викладача використовувати правильну 

мову у повідомленнях і текстах, які 

надсилаються студентам. На початковому 

рівень навчання це може бути коротка 

інформація, котрий зможе поступово 

перетворитися на більш складну. 

Електронна пошта є асинхронним 

цифровим зв'язком, котрий інколи 

називають «матір’ю всіх інтернет програм» 

(Warschauer, 1995, 7-26). 

Електронна пошта, як і інші продукти 

цифрових та інформаційних технологій, 

може стати середовищем для того, щоб 

створювати і посилати повідомлення на 

цільовій мові однокласникам і всьому світу 

(Oxford, 1990, 79).   

Крім граматики, читання, письма і 

лексики електронна пошта одиниць є також 

гарним способом навчити студентів 

мовному етикету (регістру): привітання, 

вступ, прощання з представниками різного 

віку, соціальних і культурних груп, що є 

основою щоденної комунікації. Крім того, 

надсилання електронної кореспонденції є 

частиною щоденного життя і допоможе 

студентам практично.  

У чому робота викладача?  

1. Електронні листи можливо 

використовувати самого початку процесу 

навчання. Обережно вибирайте набір 

повідомлень і мовних засобів. Для 

початківців, дати, числа, власні імена і 

деякі міжнародні слова (як ‘presentation’ 

або ‘training’) є підходящими.  

2. Відгук є необхідністю. Будь-яке 

запитання, відповідь тощо потребує 

адекватного відгуку (Інколи з 

використанням рідної мови студента або 

тієї мову, яку викладач і студент поділяють 

(разом з іноземною мовою) може бути 

корисним.  

3. Подумайте про виправлення. 

Можливо негайні виправлення відбивають 

у студентів охоту. Але залишити їх без 

жодної реакції не працює. У будь-якому 

разі, виправляйте всі помилки та помилки 

особисто. На людям можна лише хвалити 

студентів.  

4. Використовуйте (але не занадто) 

символи. Об'єднуйте їх у тексті (наративі). 

Вони є міжнародними і можуть служити 
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натяками для студентів. Це справді 

мотивує.  

Для виконання завдань з мови всі 

вищезгадані засоби можуть бути 

використані, але Skype забезпечує всі 

потреби, які такі інструменти можуть 

покрити. Це є функцію викладача 

планувати «чат-сесії», котрі є частиною 

курсу, якомога детальніше і управляти 

процесом так, щоб він не вийшов поза межі 

потреб навчання. Це означає: планувати 

змінити небажану комунікацію; де 

втручання є доцільним; як заохотити 

розмови студентів; чи то сесія має бути 

особистою або груповою, чи буде вона 

мати аудіо і вiдео (щоб навчити жестам, 

вирази та інтонації) тощо.  

Робота викладача є значно 

ефективнішою, коли він/вона: 

- Роз'яснює його/її роль для студентів; 

призначає час (можливо, узгоджує це зі 

студентами); визначає теми для говоріння; 

- Визначає ролі та відповідальність 

студентів під час процесу говоріння;  

- Через те, що дружня бесіда є 

частиною процесу викладання, вона 

повинна бути оціненою викладачем, як і 

інша навчальна діяльність; викладач має 

попросити студентів зробити резюме 

дружньої бесіди, порахувати слова, якщо це 

було написане; проаналізувати помилки.  

- Крім комунікації під час резюме 

викладач просить студентів написати звіт 

(де відбулася комунікація; з ким; скільки 

людей взяли участь; якою була тема 

дискусії; до якого висновку він/вона 

дійшли; яке його ставлення тощо) 

(Gochitashvili, 2012, 366). 

Канали комунікації можуть бути 

використані для контакту з носіями мови, 

щоб взяти участь в індивідуальних або 

групових класах. Крім чатових сесій, 

проведених викладачем, природні, 

незаплановані процеси чатів відіграють 

велику роль у процесі вивчення мови.  

Ми вважаємо, що такі форми 

комунікації нерідною мовою (лист, чат, 

коментарі та пости, про які ми поговоримо 

нижче) можуть бути більше зручними ніж 

особиста розмова, бо мова, використана у 

комп'ютерній комунікації є значно 

багатшою на словниковий запас, більш 

правильною граматично, ніж особиста 

комунікація. Причиною цього є той факт, 

що студент має час надрукувати й 

організують текст, виправити помилки, 

використати словники, що є неможливим в 

усній комунікації, яка інколи до того, що 

студент впадає в ступор, бо боїться 

очікуваних помилок і неточностей. 
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1.6.3. Соціальні мережі 

В освіті, зокрема при викладанні 

другої/іноземної мови включаючи, 

соціальні мережі, як-от Facebook та Twitter 

є одними з найбільш важливих нововведень 

нещодавніх років. Незважаючи на те, що 

їхньою головною метою не було 

викладання іноземної мови, вони можуть 

стати великою підтримкою для тих, хто 

вивчає мови. 

Думки викладачів щодо включення 

соціальних мереж у процес викладання 

мови відрізняються – наскільки вигідно це 

може бути або, яким є недоліки інтеграції 

цих мереж у процес викладання. Головна 

функція таких сайтів соціальна: 

суспільство використовує ці вебсайти, щоб 

розширити стосунки з друзями і 

знайомими. 

У цих ситуаціях вивчення мови і 

стосунки відбуваються природно й 

одночасно. Відомо, що найкращий метод 

вивчити іноземну – спілкуватися з носієм і 

читати природні тексти на ній. А ці сайти 

пропонують студентам спілкуватися тією ж 

самою мовою, отримувати інформацію про 

теми, якими він/вона є цікавляться. 

Соціальні мережі також відіграють велику 

роль у самостійному вивченні. Facebook і 

Twitter допомагають користувачам 

об'єднувати роботу іноземною мовою без 

процесу, який би був цілком сфокусованим 

на мові, що вивчається. Натомість, мова 

вивчається за допомогою співробітництва і 

стосунків з носіями мови. Соціальні мережі 

пропонують унікальну нагоду вчитися на 

природних стосунках замість штучно 

утвореного мовного середовища. 

Перевагою віртуального мовного 

середовища соціальних мереж є його 

гнучкість. Той, хто вивчає мову, може 

утворити середовище, котре є зручним і 

цікавим для нього/неї. Він/вона вибирає 

матеріал для «вивчення» і партнерів для 

стосунків, враховуючи власні інтереси і 

здібності до мови. Оскільки, у цілому, 

інтернет-стосунки характеризуються 

вільним вибором: слухач обирає, з ким 

мати стосунки, до якої групи приєднатися, 

які питання ставити, котрі мовні 

інструменти використати, що прочитати, 

який блог додати. Він/вона також вибирає 

необхідний обсяг бажаної інформації 

іноземною мовою; авторами вербальних 

повідомлень є багато різних людей з 

різними мовними знаннями і 

компетенціями. Природно, всі ці діяльності 

утворюють природне середовище для 

набування мови і забезпечують зручні, 

зручні терміни вивчення. 

Викладачі можуть використати 

соціальні мережі для виконання своїх 
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педагогічних завдання. Насамперед, їм 

потрібно розумно «управляти» процесом 

стосунків у соціальних мережах, щоб цього 

досягти це: з одного боку, передати знання, 

яке котрий не може бути переданим у класі 

(брак часу, відсутність представництва у 

програмі вивчення; конкретні матеріали; 

пропонування матеріалу в академічному 

середовищі не є відповідним тощо.).  

Викладач  може утворити «природне» 

мовне середовище для його/її студентів – 

розмістити різні типи інформації і вправ на 

його/її «стіні». Студенти, тим часом 

ставити йому/її запитання у будь-який час 

(як і будь-якій іншій особі, від якої вони 

можуть очікувати відповіді), в той час, як 

викладач може відповісти на ці питання, 

коли це зручно для нього/неї. Он-лайнові 

стосунки не обмежуються часом або 

географією. Студенти мають можливіість 

сформулювати відповідь, проаналізують і 

виправити його/її думку, використати 

словник, аби уникнути граматичних 

помилок, зауважити мову інших тощо. 

Соціальні мережі, разом з блогами і 

вікі, є також важливими ресурсами у 

самостійному процесі вивчення другої 

мови.  Наявні та поширені соціальні 

мережі: Facebook 

(http://www.facebook.com/), Myspace 

(http://www.myspace.com/), Linkedin 

(http://www.linkedin.com/), Twitter 

(http://twitter.com/) та Livemocha. 

 

1.6.4. Блоги і вікі  

Блоги - тип вебсайтів, на яких 

інформація репрезентована хронологічно. 

Їх звичайно підтримують коментарі. 

Здебільшого, це «приватні записи для 

широкого використання», у яких блогери 

розповідають його/її думку стосовно 

різноманітних питань, робить коментаря і 

пропозиції щодо особливих предметів. 

Текст звичайно супроводжується 

фотографіями і графікою (котрий є гарною 

підтримка у процесі навчання). Багато 

блогів є тематичними, присвяченими 

специфічним питанням: є факти й 

інформація, так само, як і власні думки 

автора, що, природно, вимагає 

різноманітних стилістичних і словникових 

виборів. Це є великий плюс у процесі 

вивчення мови. 

Блоги, або цифрові журнали, все 

більше використовуються для сумісного 

процесу навчання. Деякі з цих сайтів є 

доступними для кожного. Наприклад, 

глобальна провідна компанія у веб-

технологіях, Google, має генератор блогу 

Blogger.com. Потрібно мати лише аккаунт 

Google, щоб створити власний блог. Блоги 

використовуються у процесі викладання, 
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щоб зібрати думки студентів, щоб змусити 

їх аналізувати, що вони вивчили або 

дискутувати по темі, яку вони вивчають. 

Вся ця діяльність є важливою, щоб 

оволодіти другою/іноземною мовою.  

Одним із цікавих використань блогів 

у викладанні є так званий «персональний 

журнал». У процесі навчання студентам 

надаються ролі деяких літературних 

персонажів і ставляться завдання написати 

від імені цього персонажа. Такі блоги 

допомагають студентам розуміють та 

матеріал глибоко так само, як і розвивають 

інші вміння (http://jullietta-

blog.blogspot.com). Якщо ми візьмемо до 

уваги важливість літератури у навчальному 

процесі, потенціал цих типів діяльності 

стає дуже зрозумілим. Ті самі блоги можуть 

застосовуватися з різними функціями 

(наприклад, написання блогу на теми з 

цільової культури, вибраних викладачем 

(взявши до уваги історичні, географічні 

відмінності); оповідь від першої особи і 

передача розповіді інших у третій особі; 

передаючи інформацію в академічному і 

розмовному стилях тощо. У процесі 

створення блогів, зростає не тільки 

перспектива слухача, але й його/її мовна 

компетенція мови. 

Інший інструмент, який 

застосовується у практиці викладанні - вікі, 

тобто спільний вебсайт зі структурою 

Wikipedia. Будь-який студент класу або 

групи може відредагувати вікі. Прикладами 

для використання вікі є групове письмо, 

спільний розвиток вебсайту, збір 

інформація про деякі вивчених темах, 

утворенні цифрового довідника, 

завантаженні портфоліо студентів, 

завантаження розкладів, планування й 

управління навчальними проектами. 

Можливо завантажити спеціальні програми 

для створення вікі, але це набагато легше 

використати вебсайти вікі-сервісу. 

Найбільш популярним є wikispaces.com, 

котрий навіть має дизайн для навчальних 

потреб. Є також платформи блогів, створені 

спеціально для освітніх цілей, як 

edublog.org, котрий об'єднує блоги і 

системи управління класом 

http://greetingsfromtheworld.wikispaces

.com (був декілька разів визнаний як 

найкращий освітній вікі, він поєднує 

постери з різних сторін світу про їхнє 

середовище, культура або країну. У даний 

моменті є приблизно 300 інтерактивних 

афіш зі школ з усіх континентів.) 

Ми пропонуємо вам деяким з 

найбільші поширені блогів і вікі, які ви 

можете ввести у викладацьку практику: 

Blogger http://www.blogger.com/; Edmodo 

http://www.edmodo.com/; Edublogs 

http://edublogs.org/; LiveJournal 

http://www.livejournal.com/; WordPress.com 



 

35 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 2, 2014 

http://wordpress.com/; PBworks 

http://pbworks.com/; Wiki-spaces 

http://www.wikispaces.com/;  

 

1.6.5. Презентація 

Презентація є важливою у викладанні, 

відіграє велику роль у навчанні іноземної 

мови. Вона має складну природу, є 

інтерактивною і вимагає актуалізації і 

демонстрації письмових і вербальних умінь 

з автора і мобілізації вмінь аудіювання і 

читання аудиторії (коли презентація є 

візуалізованою, за допомогою Powerpoint, 

наприклад). Також, сесії питань і 

відповідей, котрі слідують за презентацією 

значно покращують уміння говоріння й 

аудіювання і пропонують слухачам 

природне комунікативне середовище. 

Найважливішим у вивченні 

другої/іноземної мови є, звичайно, 

розвиток умінь мови, але розвиток 

перспективи студента також відіграє 

велику роль. Це є обов'язком викладача 

допомогти студентам обрати теми  

презентацій (відповідність з матеріалом 

вивчення, завдання, відповідне до мовних 

компетенцій студента тощо.) і тоді оцінити 

це. Powerpoint є найбільш широко 

використаним цифровим засобом для 

презентацій, але важливість засобів он-

лайн презентацій зростає з дня на день, бо 

це дозволяє студентам презентації 

(асинхронно, якщо вони захочуть), зроблені 

представниками цільової мови. Якщо ми 

зважимо на той факт, що не всі можуть 

послухати такі презентації особисто, он-

лайн презентації дозволяють їм виправити 

цю ваду. Крім що, викладач повинен 

постаратися включити весь клас у процес 

презентації. Вона/він повинен дати 

наступні завдання: оцініть і напишіть, яка 

частина презентації була найцікавішою, 

обговоріть, з чим ви погоджуєтеся, а з чим 

ні. 

280 слайдів пропонують багато 

мультимедії (http://280slides.com/), у той 

час, як Animoto (http://animoto.com/,) має 

вiдео слайд-шоу. Empresser 

(http://www.empressr. Com/), Sliderocket 

(http://www.sliderocket.соm/) та Zoho Show 

(http://show.zoho.com/) пропонують нам 

дуже ефективні, інновативні і легкі способи 

підготувати презентації про теми, пов'язані 

з вивченням другої/іноземної мови. 

 

1.6.6. Розподіл ресурсів 

У кожному процесі викладання 

навчальні ресурси відіграють головну роль. 

Створення, а також розподіл навчальних 

ресурсів є традиційно був одним з 

найбільших викликів, що вимагав 

інтелектуальних і фінансових ресурсів. 

http://280slides.com/
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Цифрові/он-лайн джерела є важливі 

інструменти для розподілу ресурсів, 

використання яких пропонує викладачам 

багато різних можливостей. Вони є також 

чудовим способом для тих, хто вивчає 

другу/іноземну мову самостійно. Можливо, 

розподіляти ресурси, використовуючі ці 

інструменти:  

Щоб поділитися документами, є 

Google Docs (http://docs.google.com/) та 

Titanpad (http://titanpad.com//);  

Zoho Writer (http://writer.zoho.com/) та 

Voicethread (http://voicethread.com/) 

використовуються для групової 

комунікації.  

Можливо використовувати Flickr 

(http://www.flickr.com/) та Picasa 

(http://picasa.google.com/), щоб поділитися 

малюнками, у той час, як Xtranormal 

(http://www.xtranormal.сom/) виконує ту 

саму роль для кінофільмів;  

Створення і розповсюдження 

подкастів є можливим на PodОmatic 

(http://www. Podomatic.com/), котрий 

містить мільйони подкастів, створені 

навколо світу; 

Glogster (http://www.glogster.com/) 

вважається одним з провідних навчаючих 

цифрових ресурсів у США й інших 

провідних країнах. Це дозволяє створювати 

інтерактивні афіші, так званні Glogs 

(графічні блоги);  

Slideshare (http://www.slideshare.net/), 

котрий був серед 10 провідних навчальних 

засобів у 2010, дозволяє зберігати 

презентації у Powerpoint, PDF, Keynote або 

форматах Opendocument. Це також 

дозволяє зберігати відео й організовувати 

вебінари; 

Jing (http://www.techsmith.com/jing/) 

використовується, щоб створювати і 

поширювати візуальні матеріали; 

Youtube (http://www.youtube.com/) є 

найбільш знаменитим вебсайтом для того, 

щоб завантажувати  і ділитися відео, але ту 

ж саму функцію поділяє  Schooltube 

(http://www. Schooltube.com/), котрий був 

схвалений освітніми організаціями і 

Teahertube (http://www.teachertube.com/), 

який був утворений на основі Youtube 

спеціально для навчальних цілей. Це 

комбінує вiдео та аудіо ресурси, документи, 

фото, групи і блоги. Інший цікавий вебсайт 

з аналогічною функцією Watchknow 

(http://www.watchknow.org/). 

 

1.6.7. Розробка вправ 

Використання різноманітних вправ є 

дуже важливим для того, щоб розвинути всі 

головні мовні вміння, щоб вирішити 

граматичні проблеми і для процесу 

http://titanpad.com/
http://www.watchknow.org/
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викладання-навчання у соціо-культурному 

і прагматичному використанні мовою. Щоб 

розробити мовні вміння є найбільш 

важливим запропонувати багато 

різноманітних вправ. Студент повинен бути 

спроможним пройти через вправи, основані 

на загальновідомому освітньому принципі 

– від простих до складних. Вправи повинні 

мати відповіді ключі та/або систему/схему 

оцінювання  

Це можливо зробити, 

використовуючи наступні он-лайні 

ресурси:  

ContentGenerator 

(http://www.contentgenerator.net/); SMILE 

(http://clear.msu.edu/teaching/online/mimea/s

mile/); 

Вiдео-Quizzes можyf приготувати на 

вебсайтах ESL Video, (http://eslvideo.com/), 

JClic (http://clic.xtec.cat/en/jclic/), Hot 

Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/), Quia 

(http://www.quia.com/); 

Lingt (http://lingtlanguage.com/) 

сконструйований для вправ, які розвивають 

уміння говоріння, розмовні вправи, у той 

час, як Listen and Write (http://www.listen-

and-write.com/) пропонує вправи, 

сфокусовані на аудіюванні. 

У процесі викладання мови, крім 

змісту курсу, також дуже важливе 

правильно планувати та управляють 

наступними органічними процесами 

процесу викладання: мотивувати студентів, 

заохочуючи і підтримуючи їх, даючи 

адекватний відгук, оцінюючи їх. Усе це 

може бути зробленим з використанням 

цифрових засобів, але це вимагає від 

викладача спроможності використовувати 

різні технології і правильно спілкуватися. 

Цифрові канали комунікації роблять цей 

процес більш різноманітним і ближчим до 

природного середовища, з яким студенти 

зустрічаються у повсякденному житті. 

 

1.6.8. Словники і алфавітні покажчики 

У процесі викладання мови словники 

головним чином використовуються:  

- щоб побачити значення іноземного 

слова;   

- щоб перекласти з рідної мови на 

цільову мову;   

- щоб перевірити правопис;   

- щоб перевірити форму множини 

іменника або форму минулого часу 

дієслова; 

- щоб знайти граматичну інформацію 

про слово;   

- знайти синоніми й антоніми до 

слово;   

http://clear.msu.edu/teaching/online/mimea/smile/
http://clear.msu.edu/teaching/online/mimea/smile/
http://www.quia.com/
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- щоб розмістити слова у 

словосполученні;  

- щоб побачити як слово 

вимовляється;  

- щоб визначити регістр слова;   

- щоб знайти приклад слова, 

використаного у природній мові. 

Роль алфавітних покажчиків у 

викладанні мови є не менш важливою. 

Згідно з 

https://www.teachingenglish.org.uk/arti 

cle/concordancers-elt, з використання 

алфавітних покажчиків надає можливісь:  

- отримати доступ до автентичної 

мови, перевірити і побачити, чи наше 

припущення щодо використання мови є 

правильним;  

- перевірити слова і словосполучення, 

які ми вчимо, чи є вони сучасними і 

правильними;  

- знайти автентичні приклади 

демонстрацій;  

- утворити власні ресурси, основані на 

автентичному матеріалі. 

 

Студенти можуть:  

- Поєнувати слова. При вивченні 

нових слів, алфавітні покажчики 

допоможуть студентам виявити, з якими 

словами дане слово поєднується 

найчастіше;  

- слідувати за власними помилками, а 

не бути виправленим викладачем; 

- визначити різні значення. При 

вивченні слова з більш ніж одним 

значенням, викладач вибирає речення з 

корпусу, групує їх за значенням і дає їх 

студентам для вивчення. 

- Реальні приклади. При навчанні 

студентів нових слів або словосполучень, 

викладач може проінструктувати їх 

використовувати алфавітні показники, щоб 

знайти і записати свої власні приклади  

- Створювати матеріали. Викладачі 

часто створюють свої власні вправи, коли 

вони навчають студентів тих слів, для яких 

не існує досить матеріалу. Вони також 

складають речення, які студенти повинні 

заповнити правильними словами. 

Використовуючі алфавітні показчики, ми 

можемо отримати автентичний текст 

котрий ми зможемо використати длятого, 

щоб створити необхідні завдання. Ми 

можемо навіть призначити студентів, щоб 

розробили такі вправи. 

 

Цифрові ресурси:  

Безкоштовні ресурси Dictionary.com 

(http://www.dictionary.com/), Merriam-
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Webster Online http://www.merriam-

webster.com/  and   YourDictionary.com 

(http://www.yourdictionary.com/),  English 

and French Compleat Lexical Tutor 

(http://www.lextutor.ca/concordancers)словн

ик вимови  Forvo (http://www.forvo.com/), 

для англійської вимови  How  I  say 

(http://www.howjsay.com/), графічний 

словник Visuwords 

(http://www.visuwords.com/), пошук 

словника OneLook Dictionary Search 

(http://www.onelook.com/)   і основий на 

сервері VLC Web Concordancer 

(http://vlc.polyu.edu.hk/concordance/). 

Для грузин, які вивчають мови 

English-Georgian dictionary 

http://www.margaliti.ge; online словник voov 

(http://translate.voov.me); English-Georgian 

dictionary http://www.translate.ge/. 

Важливим ресурсом є http://ena.ge/, який 

містить грузинський орфографічний 

словник, тлумачний словник тощо.  

 

2. Мова інструкцій і спілкування 

Більшість повідомлень, надісланих з 

цифрових засобів зв'язку є вербальними 

(графічні повідомлення також відіграють 

значну роль, але їхня кількість або 

важливість навіть не порівнюється з 

вербальними). При викладанні 

другої/іноземної мова, у цілому, і при 

використанні цифрових засобів, більше 

спеціально, ми не повинні відхиляти 

головну особливість цього курсу – вона 

радикально відрізняється від будь-яких 

інших предметів, які студенти вивчають 

рідною мовою, або мовою, знання з якої 

відповідає складності курсу. Отже, 

вибираючи правильну мову інструкції, щоб 

підтримати баланс, поступово зменшити 

мову інструкції, запропонувати інструкції 

обома мовами у деякому рівні) є одним із 

головних викликів для укладачів курсу. 

Основуючись на власній педагогічній 

практиці, зазначу, що дуже ефективно 

використовувати так звану мову-

посередник для подвійних педагогічних 

цілей, тобто, крім передачі головного 

значення, яке містить дане повідомлення, 

його можна використати для збільшення 

мовної компетенції. Особливо, навчити, як 

обрати стиль мови і регістр, основуючись 

на певному комунікативному завданні (це 

може бути зроблено у Skype, чатах, вiдео 

зібраннях, під час взаємодій у соціальних 

мережах тощо.). Інтонація, якщо ми 

використовуємо звукозаписи для 

спілкування зі студентами, невербальна 

мова, якщо ми використовуємо вiдео 

записи повинні бути чіткими, без 

граматичних або орфографічних помилок. 

Мова інтернет зв'язку має бути простою, 

зрозумілою і без граматичних або 

http://www.lextutor.ca/concordancers)словник
http://www.lextutor.ca/concordancers)словник
http://vlc.polyu.edu.hk/concordance/
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стилістичних помилок. Якщо використання 

абревіатури є необхідним, всі учасники 

комунікаційного процесу  повинні бути 

бути обізнаними з цими абревіатурами 

завчасно. Кожне слово і словосполучення 

повинні бути направлені так, щоб 

одержувач зрозумів повідомлення 

правильно, а непорозуміння не зупинило 

процесу комунікації. Образне і 

метафоричне мовлення може звучати 

досить гарно, але вони мають різні 

значення для людей з різного культурного 

й історичного досвіду. Часто неможливе 

визначити, який культурний досвід, має 

особа, з якою ви спілкуєтеся, тому було б 

краще утримати від використання таких 

типів мовлення. Це значно збільшить шанс 

успішної комунікації. 

Правильно вибраний гумор може 

«оживити» повідомлення і зробити його 

легшим для розуміння.  Але погано вибрані 

жарти можуть повністю зруйнувати 

стосунки. Жарти про ситуації, не людей. 

Виключте образливі коментарі і сарказм 

(http://blog.tradepressservices.com/content/us

ing-humor-in-business-communications/).  

Не використовуйте символи занадто 

часто, без потреби. Вони можуть відволікти 

увагу читачів. (Lominadze, Gochitashvili, 

2012; 5-15).  

Крім цього, наступні факторі можуть 

стати перешкодами на шляху до правильної 

комунікації:  

-  швидка хода мовця; 

-  його/її тихий голос; 

- одночасне мовлення декількох 

мовців; 

- складність і великий обсяг нових 

слів і словосполучень; 

-важка структура речень тощо. 

На перші три випадки потрібно 

зважати у чатах, презентаціях й інших 

формах комунікації, де необхідно 

розмовляти, у той час, як дві останні справи 

можуть стати перешкодами як в усному, так 

і в письмовому мовленні. 

 

3. Висновки 

3.1. Включення цифрових засобів у 

навчальний процес мусить забезпечити 

розвиток усіх необхідних умінь і 

компетенції котрі необхідні, щоб досягнути 

мети студента. Це має виправити вади, які 

звичайно має традиційний, особистий 

метод звичайно (особливо у випадку 

маленьких, неміжнародних мов, вимога для 

яких не є такою великою на освітньому 

ринку): відсутність викладачів, відсутності 

навчаючих матеріалів, неавтентичнв або 

монотоннв тексти і вправи; відсутність 
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спроможності спілкуватися з носіями мови.  

Відомо, що різноманітність викладання, 

надаючи матеріали з різними засобами 

робить процес викладання-наввчання 

легшим і більше схожим на розвагу. 

Студент, котрий отримує інформацію у 

різних ситуаціях з різними формами зможе 

утворити систему кодування і швидше 

організувати інформацію. 

3.2. Інтеграція цифрових засобів у 

мовний курс робить процес вивчення мови 

більш різноманітним. Студент більше не 

обмежений часом і простором (він/вона 

може вивчати курс будь-коли і будь-де, як 

тільки забажає). Студент може звернутися 

до матеріалу так часто, як тільки забажає. 

Однією з чітких переваг цифрових мовних 

курсів є той факт, що студент може 

отримати доступ до природних носіїв мови 

(викладачі, вiдео або звукозаписи, чати). Це 

означає, що студент може взаємодіяти з 

природним носієм мови навіть з іншої 

сторони світу (особливо важливим це є з 

малими, «непопулярними» і менш 

поширеними мовами) і йде за межі 

штучного матеріалу, створеного тільки для 

викладання, що значно обмежує практичне 

використання мови. Використання 

поширених синхроніних і асихроннних 

комунікацій у навчаючому курсі (чати, 

блоги, соціальні засоби масової інформації, 

форуми, електронні листи, електронні 

«дошки») дозволяють студентам брати 

участь у реальній, живій комунікації, 

включаючи людей, які є носіями цільової 

мови. Це є однію з чітких переваг 

використання цифрових засобів у курсах 

другої/іноземної мови.   

3.3. Цифрові навчальні платформи є 

важливим ресурсом для тих, хто самостійно 

вивчає другі/іноземні мови, хто 

представляє зростаючий сегмент сучасного 

навчального простору. 

3.4. Додатково, ми пропонуємо 

таблицю, в якій показано діяльності, які 

допоможуть авторам курсів з 

другої/іноземної мови і педагогам у процесі 

проектування курсу викладання: 
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Завдання Вправи з використанням цифрових засобів, 

рекомендовані для курсу 

Читання Тексти, інтегровані в навчальні курси; зв’язки з інтернет-

ресурсами; документи PDF та/або Word,  введенні в курсі 

або надані викладачами; відгук від викладача по 

електронній пошті або на форумі (у випадку групового 

або позитивного відгуку). 

Усна презентація Аудіо/відео кліпи; презентації і доповіді, зроблені на 

відео конференціях і вебінарах. 

Участь у діалогах Відкриті аудіо конференції студентів; час-сесії; 

вербальна комунікація у соціальних мережах; сесії 

питання – відповіді (Q&A) між викладачами і 

студентами або серед студентів з використанням Skype 

або чатів. 

Граматика і лексика, оцінювання 

і виправлення помилок 

Уроки об'єднали у курсі (теорія+ практичні вправи) та 

словники; дуже докладний аркуш відповіді; 

рекомендовані відповіді; додаткові вправи і виправлення 

помилок та пояснення на вимогу студентів.  корисні 

посилання на ресурси поза курсом. 

Розвиток умінь письма Тематичні вправи, введені в курс. Докладний аркуш 

відповіді правильних та/або оцінених відповідей. Тестові 

творчі завдання і коментарі викладача з приводу його 

завершення. Реальна комунікація зі студентами з 

використанням електронної пошти є дуже ефективною, 

також це надає нагоду для відгуку. 

Розвиток додаткових навичок 

протягом курсу (напр. соціо-

культурні і мультилінгвальні 

компетенції) 

Існуючі веб-ресурси цільовою мовою, фрагментах з 

фільмів, телешоу і ТВ-програм про вивчений предмет, 

введені у курс. Текстові матеріали включені до курсу: 

журнали, меню ресторанів, туристичні брошури, 

рекламні тексти, залежно від тематики. 

Мотивація і заохочення 

студентів 

Приклади «історій успіху», включені у курс (аудіо/вiдео 

записи або текстові матеріали, в яких оповідається про 
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успіх курсу, вербальна похвала/нагороди з 

використанням електронної пошти, форумів, відео 

конференцій. 

Відгук від викладача Написаний відгук по електронній пошті. Вербальний 

відгук, використовуючи чат вербальну комунікацію з 

різними розмовними стилями. 

Розвиток умінь аудіювання Аудіо записи інструкцій, текстів, презентацій; 

спілкування з однокурсниками і викладачем у чаті; 

аудіо/вiдео записи, короткі сцени, фрагменти з фільмів, 

слова пісень, об'єднаний у курс. 

Тестова перевірка почутого 

матеріалу 

Аудіо записи, тести. 
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Натела Імедадзе 

Державний університет Іл'я 

 

Труднощі, пов'язані з психологічними критеріями сприйняття 

білінгвізму (у початковій школі) 

 

АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена питанню сприйняття засвоєння другої мови в білінгвальному 

контексті. Були розглянуті різні підходи та перспективи цього питання. Окрім того, 

стаття представляє труднощі оцінювання альтернативних тестів, особливо в початковій 

школі. Наприкінці, стаття пропонує взаємозв.язок психологічних критеріїв в оцінки 

засвоєння мови, як спонтанність вербальних висловів, продуктивність та узгодженість із 

комунікативною стратегією. Стаття демонструє важливість теоретичного підґрунтя для 

оцінки ефективності вивчення другої мови. 
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Вступ 

 Про ефективність кожного нового 

метода можна судити шляхом порівняння 

первинних знань та навичок з тими, які 

були отримані. В контексті оцінки другої 

мови, порівнюються первинні та отримані 

рівні ступеня мови. Суб'євтивні оцінки 

рівня мовного засвоєння ( як ''знаю мову 

вільно'') так і рівні A, B, C, які широко 

використовуються, можуть бути 

недостатньо ефективними для оцінювання 

вербальної активності в учнів-початківців, 

які роблять перші кроки у сприйнятті 

іноземної мови. Лінгвістичні кретерії, що 

існують, як і система оцінки тестування, 

узгоджена з їх перевагами та недоліками, 

потребують глибокого аналізу. В цій статті 

я намагатимуся продемонструвати 

необхідність розділу психологічних 

критеріїв. Приймаючи до уваги ці критерії, 

будуть також представлені результати 

експериментальних досліджень.  

1.1. Дуже цікаво досягнути 

раннього або швидко необхідного 
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білінгвізму, особливо в контексті 

білінгвальної освіти. Перш за все, це 

потребує ретельного теоретичного 

підтвердження та вивчення. У кінці кінців 

я погоджуюся із Джимом Куммінсом 

(2003), який вірить у прямий зв'язок між 

дослідженням та політикою (в контексті 

білінгвальної освіти). Дослідники повинні 

ідентифікувати найбілш ефективні 

програми серед тих, що існують, та 

чиновники повинні сприяти 

впровадженню цієї програми. В той саме 

час існують специфічні потреби 

''методологічно відповідного 

дослідження''. Однак, згідно з думкою 

Джима Куммінса, вони рідко виникають. 

Наприклад, серед 224 публікацій, 

представлених Куммінсом, тільки 15 

задовольнили вищезгадані потреби. Я 

вважаю, що оцінка ефективності інструкції 

повинні базуватися на твердій теорії. 

Разом із суто лінгвістичними параметрами, 

ця теорія також повинна розглядати 

специфічні вікові критерії. Згідно Джін 

Раігет, 6-8річна дитина може виконувати 

специфічні операції, які належать до так 

званого критичного періоду оволодіння 

мовою (Ерік Леннеберг, Хеппорд, ін).  

1.2. Стандарт грузинської мови як 

другої мови акцентує на важливості 

розвитку навичок аудіювання та говоріння 

на початковому етапі (Доборїгінідже, Н., 

2011). Стандарт та програма утворені з так 

званих показників досягнень в чотирьох 

сферах: прослуховування, читання, письма 

та говоріння. Стандарт першого класу 

включає досить складні показники, як: 

''Студент використовує навички необхідні 

для говоріння" (6); ''Студент використовує 

стратегії говоріння'' (9). Програма не 

вкючає ані інструментів для вимірювання 

досягнень цих завдань, ані стратегії 

визначеної стратегії. Однак вона пояснює, 

що використання невербальних дій як і 

потреба допомоги в рідній мові належить 

стратегіям говоріння. Таке саме 

визначення надається стандартам другого 

класу. Граматика представлена як окремий 

розділ. Я вважаю, що сприйняття рідної 

мови може слугувати моделлю вивчення 

другої мови на цій стадії. Сприйняття 

рідної мови глибоко вивчається - кількістні 

та якістні аспекти вокабуляру (Д.Узнадзем 

2003; А. Авалішвілі 1965), так саме як 

зразки сприйняття граматики (Н.Імедадзе, 

1992). 

1.3. Серед усих стандартизованих 

тестів відомий тест Пібаді є найбільш  

придатним для початкових класів. Тест 

Пібаді - це інструмент оценки вокабуляру. 

Процедури можуть залишатися ті ж 

самими, однак контекст повинен бути 

адаптованим для грузинського. Цікаво 

поглянути на кількістні показники 
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вокабуляра рідної мови. Результати 

значною мірою відрізняються у випадку 

кожної окремої дитини, однак, в 

середньому,дитина збільшує свій 

вокабуляр на 300 слів протягом першого 

року розвитку мовлення. Розвиток 

мовлення є своєрідним наслідком, на який 

впливають вікові потреби (дитина 

спочатку вчить граматичні конструкції, 

необхідні для задовольнення загальних 

потреб, таких як маніпуляція об'єктами). З 

іншого боку, на узгодження розвитка 

мовлення впливає сприйняття граматичних 

форм (Д.Слобін, 1974). Грузинські 

дослідники вивчали вищезгадане 

узгодження в мовному розвитку 

грузинських дітей. Я вважаю, що 

інформація про таке узгодження може 

також використовуватися для грузинської 

мови як другої мови (А.Авалішвілі, 1961); 

Н.Імедадзе, 1992).  

 Ми провели шістерічне вивчення 

розвитку навичок аудіювання та говоріння 

 (англійської та російської мови - 

А.Алкхазішвілі, Н.Імедадзе, Н.Чкхівішвілі, 

Н.Прангішвілі, 1982). Базуючись на цих 

знахідках, ми можимо запропонувати 

рекомендації для оцінювання навичок 

аудіювання та говоріння протягом 

оволодіння другою мовою 6-7річними 

учнями. Учнів 1-2 класів навчали другій 

мові (російській або англійській) під 

егидою інституту психології Д.Узнадзе 

(керівник - професор А. Алкхазішвілі). 

Разом із групою методологів та вчителів я 

сама брала участь у розвитку білінгвальної 

моделі та впровадженні методології. 

Принципи вивчення так саме, як і процес 

навчання та засвоєння матеріалу, описані у 

двотомнику, опублікованому інститутом 

психології Д.Узнадзе (А.Алкхазішвілі, 

1977-1982).  

 Модель викладання другої мови 6-

7річним учням базувалася на вище 

вказаному теоретичному принципі. Вона 

була впроваджена у грузинських школах з 

групою подовженого дня підчас так званих 

ненавчальних періодів (протягом обіда, 

прогулянки, гри, малювання, вільного 

часу) у форматі латентного навчання (за 

визначенням Алкхазашвілі). Вербальні 

висловлювання вчителів та учнів 

розташовувалися за визначеною вище 

моделлю. Головним принципом 

білінгвальної моделі, що 

використовувалася, була ''одна людина - 

одна мова'', іншими словами вчителя 

англійської та російської мови завжди 

використовували поважливу іноземну 

мову з учнями. Поступово усі мовні дії, 

необхідні для поважної поведінки, 

замінили усі лінгвістичні компоненти 

(А.Алкхазішвілі, 1982; Н. Імедадзе, 1984). 
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 Шістирічний досвід експери-

ментального дослідження надав нам 

можливість індентифікувати морфоло-

гічний інструментарій, сценарії вивчення 

попереднього матеріалу так саме, як і 

форм. Іншими словами, з психологічної 

точки зору, цей процес був гарно 

організований. В той саме час разом ми 

віштовхнулися з проблемою забезпечення 

об'єктивного оцінювання досягнутих 

результатів у суміщенні цілей навчання.  

 На цій стадії, метою дослідження 

було розвинути лише навички аудіювання 

та говоріння. Як було згадано вище, тест 

Пібаді був лише стандартним тестом з 

вокабуляру. Однак він не був адаптований 

для грузинського контексту. Більше того, 

навіть стандарт грузинської мови як другої 

мови не включає обов'язкових 

вокабулярних виразів для кожного класу. 

Я вважаю цє резонним. Кількість та типи 

лексичних одиниць залежать від форм тих 

членів експерименту, які вкючені до 

процесу викладання та навчання. В 

нашому експериментальному дослідженні 

ті, яких досліджували, снідали, гуляли, 

робили гімнастичні вправи, займалися 

своїми справами, малювали та грали у 

вербальні ігри. Вокабуляр та головні 

граматичні структури досягалися шляхом 

огляду вербальної реалізації цих 

індивідуальних форм. Наприкінці другого 

року, учні вміли застосовувати вище 

зазначені форми в другій мові. Дослідники 

часто рекомендують такий ситуативний 

підхід до вибору мовного матеріалу. Згідно 

визначенню Коліна Байкера та Сільвії 

Джонс,  "питання про те, скільки 

додаткових навичок існують у 

професіоналізмі білінгвала, буде пов'язане 

з метою та використанням мови". 

(Енциклопедія з білінгвального навчання, 

опублікована у 1998 році).  

 Так, ми досягнули професіоналізму 

в другій мові шляхом використання 

структурованого методу спостереження. 

Це дає нам можливість ідентифікувати 

кілька психолінгвістичних критеріїв двох 

рівнів мовного сприйняття.  

 2.1. Ситуація, що існує в Грузії, з 

одного боку, потребує надати можливості 

для оволодіння англійської мовою як 

другою мовою на ранних етапах. З іншого 

боку, існує потреба для полегшення у 

сприйнятті грузинської мови етнічними 

меншинами, які живуть в Грузії. Обидва 

випадки відлунюють проглему 

білінгвальної освіти та доступу до 

раннього білінгвізму та отримали 

результати.  

 2.2. Ламберт та Такер у 1972 році 

завершили дослідження з білінгвальної 

освіти 6-7річних. Це є одним з найглибших 
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досліджень, які проводилися в Канаді з 

навчання та вивчення другої мови. Ми 

маємо зробити акцент на значній різниці - 

частиною експеримента Ламберта було те, 

що діти оволодівали другою мовою в 

початкових класах шляхом вивчення усих 

предметів другою мовою. Англійські діти 

вчили французьку як другу мову у 

французькій школі. Монографія Ламберта 

та Такера - це історія канадського проекту, 

метою якого було розвинути навички 

другої мови подібно до навичок рідної 

мови шляхом використання другої мови як 

головної мови навчання (с.2). Це доволі 

странно, бо назва дослідження 

''Білінгвальна освіта дітей''. Група 

дослідників з університету МакГіл 

провели експериментальне дослідження. 

Дослідники обрали группу англомовних 

батьків, які повністю використовували 

англійську вдома та в той саме час 

домовилися відправити своїх дітей до 

французької школи. На відміну від 

багатьох інших досліджень (МакНамеріс в 

Ірландії, Дайвіс на Філіпінах, Річардсон у 

США), це було подовженим: чіткий опис 

цілей дослідження так саме, як і точна 

оцінка результатів на кожній стадії 

дослідження, регулярні виміри відношення 

учнів до тих, хто розмовляє другою 

мовою. 

 Згідно авторів, оцінковий 

компонент проекту включав розширену 

програму попереднього та наступного 

тестування програми та її результатів. 

Результати експерименту отримувалися 

шляхом сорівняння досягнень групи 

інтервентів з однією з досліджувальних 

груп, іншими словами, з одного боку, з 

англомовними канадськими учнями, які 

брали участь у традиційному оволодінні 

англійською мовою; з іншого, досягнення 

контролюємої групи порівнювалися з 

франкоканадськими учнями, які навчалися 

у французьких школах за такою саме 

програмою, як і білінгвали. З цього 

виходить, що усі учні обиралися з родин 

однакового соціоекономічного статусу. На 

додаток до соціоекономічного статусу, 

дослідники також розглядали такі 

перемінні, як освіта батьків, досвід праці 

та відношення до тих етнолінгвістичних 

груп, мову яких ці діти повинні були 

вивчати в школах з такою ж саме 

програмою з білінгвізму.  

 Розширена програма тестування 

студента включала в себе: неварбальні IQ 

тести (тест Рейвена), малюнковий тест 

Пібаді та ряд тестів, що вимірюють рівень 

підготовки учня. Усі ці форми 

використовувалися на до тестовому етапі. 

Післятестовий етап включав ряд тестів. 

Дослідники вважають, що ці тести є 
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гарним виміром лінгвістичних та 

когнітивних досягнень втручання та 

контролюємих груп.  

 Окрім тестів, що були згадані вище, 

мені хотілося б виокреслити результати 

другого року експеримента. Я вірю, що ці 

результати є дуже цікавими, однак в 

кожному розділі компаративного аналізу 

треба розглянути деякі головні 

відмінності. Однією з найбільш вагомих 

відмінностей є наступне: мова завдання 

для наших студентів була їхня рідна мова, 

а друга мова уводилася лише протягам 

групи подовженого дня, що стоїть за 

межами навчального процесу. Цей фактор 

є настільки сильним, що дозволяє нам 

використовувати тільки технічні та 

методологічні аспекти дослідження 

Ламберта. Треба розглянути кілька 

загальних аспектів, як опис того, як 

взаємопов'язані формування білінгвізму та 

когнітивний розвиток учня. Метою 

оцінювання, яке проводила група 

Ламбетра наприкінці другого року 

експерименту, було розвинути показники 

для професіоналізму англійської мови. 

Задля нашої мети, це включало б навички 

читання, висловлювання, вокабуляру та 

навичок мовлення (переказ, та ін.) та мовні 

асоціації. Ті ж саме навички тестувалися в 

контексті французької мови, були 

проаналізовані й результати 

математичного знання, тест Лодж-

Торндайка та тест на відчуття мови 

(пізнавання незнайомих фонем). 

 Автори дослідження вважають, що 

такі знаходки та висновки дослідження до 

кожної стадії експерименту можуть мати 

важливий сенс; однак вони обмежили себе 

до показників учнів середнього класу 

соціоекономічної спільноти Квібека. 

(с.103). 

 Перша знахідка відноситься до 

розвитку лінгвістичних умінь рідної мови, 

коли викладаєш другу мову. Автори 

вважають, що студенти практично не 

відстають від навичок письма. Тим більше, 

білінгвізм має свої привілеї, як розуміння 

та впізнавання слів. Навички читання були 

такими ж саме у втручаннях та групах, що 

контролювалися. Словниковий запас трохи 

збільшувався, особливо якщо узяти 

іменники та прикметники. Граматичні 

навички, як і інтонація, залишаються на 

тому ж саме рівні. Досягнення трохи ліпші 

у одиницях, що були новоутворені. 

Написання дорівнює 70% національних 

норм. Специфіка вживання слів також є 

ідентичною (простір, доля синтагматичних 

та парадигматичних асоціацій).  

 Друга знахідка пов'язана з 

прогресом у засвоєнні другої мови, коли 

вона використовується як інструмент 
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шкільної освіти або як взаємозв'язок. По-

перше, прогрес є більш значним у 

порівнянні з першим роком експерименту. 

Більш точно, студенти груп втручання 

показують такий саме рівень досягнення, 

як і у французькій контролюємій групі (яка 

навчається рідною мовою). Однак 

студенти групи втручання показують 

нижчі результати у малюнкових тестах 

Пібаді. Лінгвістичні навички є достатньо 

розвинутими; однак навички вираження є 

слабкішими у групі втручання, ніж у групі 

конролю: підчас переказу або створення 

оповідання студенти у гупі втручання 

використовували 

значно меншу кількість слів, аніж ті, хто 

був з групи контролю. Треба відмітити, що 

вони були використані ефективно. 

Сприйняття сюжету було на однаковому 

рівні в обох групах.  

 Навички говоріння вимірювалися 

завданням, яке вимагало від студентів 

переказати мультфільм ''Лев та мишеня''. 

Для вимірювання навичок говоріння були 

відібрані наступні параметри: (а) навички 

загального вираження; (б) граматичні 

навички (процентне співвідношення 

помилок за межами загальної кількості 

слів; (в) вимова слів; (г) ритм та інтонація; 

(д) продовження продукту говоріння; (е) 

кількість утворених слів. Більшість 

показників були розраховані за 

п'ятибальною шкалою двома лінгвістами-

експертами, які працювали незалежно 

один від одного. Пункти а, б та г мали 

нижчі результати у групі втручання. Інші 

були такі самі.  

 Прогрес є очевидним в тесті на 

перевірку складання оповідання протягом 

другого року навчання. Навички 

вираження власних думок та почуттів були 

гарно розвинуті, та усі лінгвістичні 

показники цього тесту були на такому ж 

саме рівні в групі контролю та групі 

втручання. Резьтати є нижчими тільки з 

граматики - відносні показники.  

Інші знаходження пов'язані з завершенням 

аріфметичний операцій в 

експеріментальній та контролюємій групі. 

Результати тесту показали нам, що 

незважаючи на другу мову, студенти не 

мали проблем з математики. Більше того, 

студенти в групі втручання робили 

математичні обчислювання краще, ніж їх 

суперники в групі втручання.  

 Не було знайдено суттєвої різниці у 

відчутті фонем іноземної мови (російська 

мова), хоча їх очікували експерти з 

білінгвальної освіти. Це надає можливість 

експертам встановити вік, з якого 

білінгвальна освіта може продвинути 

більше відчуття мовних відмінностей та 

ранній розвиток метакогнітисних навичок. 
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Наша команда вивчала лінгвістиче знання 

та активацію формальних частин мови 

серед 6-7річних учнів (Н. Імедадзе, 1999). 

Експериментальне дослідження не 

відкрило переваг у розвитку 

лінгвістичного аналізу серед студентів 

експериментального навчання. Це дає нам 

можливість зробити висновок про те, що 

засвоєння другої мови (через латентне 

навчання) є недостатньою попередньою 

умовою для кращього розвитку 

металінгвістичних навичок, як вваважають 

деякі колеги (Іанко-Варрел, 1972). 

Інструкція другої мови утворює 

благоприятні умови для розділення 

предмету та формально-структурних сфер. 

Однак ця ситуація повинна бути правильно 

використана протягом інструктажа 

окремими інструментами, які направляють 

свідомість на формальні частини мови.  

 Останній висновок Ламберта 

посилається на дуже цікавий аспект 

перемикання з мови дома на мову школи 

та її вплив на інтелект студентів. Цей 

аспект є цікавим як з теоретичної, так і 

практичної точки зору. Студенти не 

показують нижчі результати в будь-яких 

IQ тестах, які були використані (Лодж-

Торндайк тест). Більш того, учні 

виконували краще матриці Рейвена. 

(с.105).  

 Ці результати базуються на 

ретельному аналізі стандартизованої 

системи вимірювання, яка дає право 

дослідникам бути впевненими у 

ефективності та надійності 

експериментальної програми. Слід 

розглянути ці знахідки для програми 

білінгальної освіти в Грузії. Однак питання 

полягає в тому, чи використовують автори 

універсальні та достатні показники для 

вимірювання усих аспектів мовного 

сприйняття.  

 3.1. Розглядаючи тести з 

теоретичної точки зору, ми зрозуміли, що 

незважаючи види цих тестів (тест на 

знатність та професіоналізм), ми 

зацікавлені в тому, який показує рівень 

знання мови.  

 Мета тесту - встановити рівень 

знання мови або, говорячи мовою Фріза, 

''пізнати другу мовну систему з обмеженим 

словниковим складом (іншими словами, 

мати здатність утворювати продукт, який 

можна слухати) та, з іншого боку, 

утворити автоматичну структурну звичку''.  

 Стає очевидним, що ствердження 

знаних лінгвістів не має достатньої 

термінологічної чіткості. Вимірювання 

ефективності методів другої мови 

потребує окремої позиції в розумінні 

процесу навчання, його теорії та мовної 
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теорії. Неможливо мати однакову точку 

зору на це. Однак, як вказує Дж.Оллер 

(1974), вчитель-мовник не може чекати до 

тих пір, поки лінгвісти, психологи, 

спихолінгвісти та інші поразуміються в 

цьому питанні. Один з аспектів, який 

повинен бути адресований вчителям, це 

тестування рівня успішності навчання.  

 3.2. Минули тридцять років відтоді, 

як Дж.Оллер заявив про спільне 

положення серед психолінгвістів та 

лінгвістів. Однак Куммінс (2003) усе ще 

піднімає питання про кретерії 

методологічно коректних досліджень та 

необхідність створення для них 

теоретичного підгрунтя. Я вважаю, що, 

незважаючи на присутність багатьох 

програм з білінгвальної освіти та тих, що 

піднімають ефективність цих програм, 

кретерії усе ще не визначені.  

 Куммінс підкреслює позицію тих, 

хто захищає та критикує білінгвальну 

освіти, хто погоджується в питанні про те, 

що  ''дослідження, які є близькими до 

політики, мають низьку якість''.  

 Хотілося б перелічити ті кретерії, 

які слід вважати дослідженнями 

методологічно високого ступеню: 

-дослідження повинно порівнювати 

студентів, які включені до білінгвальної 

програми (іншими словами, програми 

втручання) та супротивниками з групи 

контролю; 

- вигляд дослідження повинен запевнити 

нас в тому, що перша відмінність між 

групою втручання та контролю є 

випадковим; 

- результати повинні базуватися на 

тандартизованих тестах (англійською 

мовою); 

- різниця між групами втручання та 

контролю повинні бути визначені 

статистично. 

 Куммінс аналізує три роботи, що 

описують, - Август та Хакута (1997), Грін 

(1998) та Россел та Бейкер (1996). Перші 

дві роблять акцент на позитивних рисах 

білінгвальної освіти. Третя робота 

протистоїть ідеї про білінгвальну освіту. 

Куммінс вірить, що ці праці надають лише 

одну четверту критеріїв методологічно 

високоякісного дослідження. 

 В процесі аналізу роботи Августата 

Хакути (1997) Куммінс наголошує на двох 

головних постулатах. З одного боку, 

необхістість порівняння з 

професіоналізмом знання рідної мови (це 

думка Куммінса ''гіпотеза лінгвістичної 

взаємозалежності''). З іншого боку, 

відсутність глибокого аналізу цієї роботи 

може бути пояснена ізольованістю 

дослідження від теорії так само, як і 
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невизначеністю природи професіоналізму 

та його відношення до академічного 

розвитку. 

 Проблема оцінювання білінгвальної 

інструкції в подальшому була підкреслена 

Чімполіло, який опублікував статтю в 

"Бакінгем Джорнал з мови та лінгвістики''. 

Автор дуже критичний щодо методів 

оцінюванняв білінгвальних класах в 

Малаві. Як наголошує Чімполіло, методи є 

дуже стериотипними та ігнорують 

когнітивні аспекти оцінювання.  

 Таким чином, критерії 

методологічно високоякісних досліджень 

рідко зустрічаються із-за різноманітності 

програм білінгвальної освіти (занурення, 

структурне занурення, перехідна 

білінгвальна освіта та інші). Навідь в 

Канаді, яка традиційно є білінгальною 

країною, Куммінс пропонує інший підхід 

для оцінювання ефективності навчання: "В 

багатьох специфічних дисциплінах, знання 

є генералізованим не шляхом оцінювання 

ефекту особливого лікування в умовах 

жорсткого контролю, а шляхом 

спостерігання феноменів, формування 

гіпотез на основі побачених феноменів, 

тестування цих гіпотез проти додаткових 

данних та поступового перетворення цих 

гіпотез на сприйнятниві теорії, які мают 

ширшу пояснювальну силу та силу 

передбачення''. Для порівняння 

використовується приклад з метеорології, 

де дослідники не використовують жодних 

контрольованих груп для передбачення. Я 

повністю згодна з Куммінсом, який вірить, 

що виняткове дослідження може бути 

використане для конформістської гіпотези. 

Я вважаю, що на ранній стадії 

білінгвальної освіти (1-3 класи) можуть 

використовуватися не лише 

стандартизовані тести, але й інші 

теоретично доказані критерії для 

оцінювання ефективності навчання.  

 Базуючись на цьому теоретичному 

підході, Куммінс пропонує наступні стадії 

відповідного процесу теорії та освітньої 

політики:  

1. Визнач феномен як реальний, а не як 

артефакт вимірювання; 

2. Визнач, яка теоретична організація буде 

розглядати данні; 

3. Перевір гіпотези використанням 

додаткових данних; 

4. Обери гіпотезу та інтегруй її краще в 

широкому теоретичному ракурсі, що надає 

пояснення та точне передбачення.  

 Я вірю, що для досягнення цих 

потреб доцільно проводити довге 

дослідження експериментальних груп. 

Метод може бути визначений як 

"структуроване спостерігання" шляхом 

використовування кількох психологічних 
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та лінгвістичних критеріїв для 

затвердження результатів. 

 Я погоджуюсь з тими теоретиками, 

які вірять що ефективними є саме ті тести, 

що надають надійну та достовірну 

інформацію про процес навчання та 

вивчення так само, як і функції як 

невід'ємну частину відносин вчитель-учень 

та дає ефективні практики для розвитку 

лінгвістичних навичок. Тест інтегрованих 

навичок, запропонований Оллером та 

Керроллом, якістно відрізняється від 

альтернативного. Цей тест не має рівної 

диагностичної сили, коли вимірює які 

навички, як читання, прийняття, 

знаходження пропущеного елемента та 

письма. В 2011 році Роберт Рантз 

(професор білінгвальної та 

мультилінгвальної освіти в університеті 

Північної Аризони) дискутував, що 

лінгвістичний професіональзм повинен 

розглядатися невід'ємною частиною, а не 

окремим феноменом. Нажаль, усі тести 

білінгвальної освіти, які використовували 

в Грузії, мають альтернативну природу.  

 Міжнародна оцінка грамотності 

(PIRLS), в якій Грузія приймала участь у 

2006 та 2011 роках, вимірила інтегровані 

навички, навички сприйняття 

попереднього читання (Куталадзе, 2013). 

Для Грузії не було створено жодного 

стандартизованого тесту для другої мови 

на початковому етапі. Однак, як я казала 

раніше, стандарт має дуже специфічні 

потреби.  

 PIRLS - це широка оцінка учнів 

віком 9-10 років. Зараз я обговорю аспекти 

початкових класів. Теоретичні підходи 

стосуються тієї саме вікової групи. 

 Для оцінки навичок говоріння 6-

7річні учні розвивалися за межами занять, 

використовувалися кілька 

психолінгвістичних критеріїв. Перший 

важливий критерій - це спонтанність 

мовлення. Ми не розглядаємо спонтанність 

як протилежність реакції (Термін 

спонтанність часто використовується 

спеціалістами з методології та 

психолонгвістами без точного 

визначення). Знаки непідготованості з 

психологічної точки зору може вказувати 

на окремі фрази мовлення. Наприклад, 

несвідомий пошук необхідних слів за 

семантичними знаками. Такі лінгвістичні 

механізми реалізуються для створення 

мовного вираження достатньо адекватно, 

однак без усвідомлення їх форм - на рівні 

відношення. Таке мовлення несе спонтанні 

знаки. Голона попередня умова для цього - 

приймати участь у перших ознаках 

відношення до другої мови. 

 Цей знак може бути визначений 

шляхом спостередження, коли студент 
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утворює нові висловлювання протягом 

комунікації з вчителями та іншими 

студентами. Перша стадія розвитку 

спонтанності є вибірковою відповіддю з 

кількох можливих протягом вербальних 

ігор. Наступна стадія - це використання 

непідготованого вираження.  

 Другий критерій пов'язаний з 

випадками нормативів говоріння другою 

мовою. Хотілося б коротко окреслити різні 

типи помилок та те, як їх можна уникнути, 

приймаючи до уваги критерії засвоєння 

другої мови. Найбільш загальне значення 

втручання визначене як змаємозв'язок 

елементів однієї мови в другій.  

 Феномен втручання визначений як 

відхилення від норм мови, що трапляється 

в процесі спілкування білінгвальної 

людини, яка знає більш, ніж одну мову. 

Найбільш розвинута форма мовного 

втручання - це вплив рідної мови на другу. 

Втручання гарно вивчено на рівні 

фонології та граматики. Систематичне 

порівняння рідної та другої мови може 

відкрити труднощі у сприйнятті другої 

мови. Подолати втручання - одне з 

головних завдань в процесі управління 

другою мовою. Втручння є відхиленням 

від норми, тому відсутність втручання є 

головним показником нормативності - 

одного з головних критеріїв знання мови. 

Треба відзначити, що втручання не є 

головним атрібутом в розвитку другої 

мови. Автор цікавої монографії 

''Білінгвальне засвоєння першої мови'' 

(2009) Аннік Де Ховер вважає, що головне 

втручання - тільки міф.  

 Недостатньо подолати втручання з 

метою досягнення нормативності. Існують 

кілька помилок, які порушують  норми 

другої мови та в той саме час на них не 

впливають норми рідної мови. 

Незважаючи на ці помилки, які в них 

потребують систематичних зусиль для 

закріплення та які є природнім 

результатом розвитку другої мови? Які 

помилки є позитивними та які є 

негативними, що можна охарактеризувати 

як розвиток помилок та відбивають 

стратегію мовного засвоєння? Це так зване 

«сверхгенералізація», завдяки якої учень 

перевіряє свою гіпотезу про структуру 

мови. Це форми, які спостерігаються в 

процесі засвоєння рідної мови серед 2-

3річних дітей: «goed», «becomed», 

„ვიარებ“, „ვუთხრებ“, „რსებობს“, та 

інші. 

У віці 2-3 років мовні форми 

інтуітивно управляють та генералізують 

себе в усі форми цієї категорії. Наприклад, 

усі англійські діти сприймають “ed” як 

закінчення дії минулого часу та 

генаралізують це правило на усі дієслова. 

Такі помилки показують практичне 
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розуміння структурних особливостей 

другої мови. В той саме час це 

підтверджує присутність мовного 

механізму, головним завданням якого є 

вивести мовні правила з лінгвістичного 

оточення. Цей механізм працює протягом 

засвоєння другої мови. Така активація 

протягом засвоєння другої мови є 

продуктивним показником та може 

використовуватися для виміру ступеню 

володіння мовою. Багатий досвід 

отримується шляхом спостерігання 

процесу вивчення грузинських дієслів 

протягом засвоєння грузинської мови як 

другої. 

Наприкінці хотілося б послатися на 

третій показник, комунікаційну стратегію, 

яка включена в другий стандарт мови. 

Розвиток цієї стратегії означає, що дитина 

розвивала потребу в комунікації з бар’єром 

другої мови, іншими словами, з вчителем. 

Використовуючи третю стратегію, учні 

пристосовують ці знання в ефективну 

модель спілкування шляхом утворення 

оптимальної граматики. Це - вільне 

спілкування, яке дуже залежить від 

мотиваційних, потрібних факторів та 

відповідної ситуації. Відсутність 

відповідних умов може затримувати 

розмову, особливо з дитиною. У перші дні 

засвоєння російської мови, спостерігалися 

такі форми, як «vot pur»? «Я-пирвела». У 

першому випадку фраза утворена дитиною 

як російська форма. З іншого боку, друга 

форма сприймається дитиною як 

грузинське слово. Діти утворюють такі 

висловлювання несвідомо. Димітрій 

Узнадзе визначає цей феномен як 

відношення/настрій того, хто говорить 

окремою мовою: процес говоріння 

відбувається за своєрідних умов, що 

призводить до своєрідних сил в окремої 

людини, які є необхідними для володіння 

цієї специфічною мовою (Д. Узнадзе).  

 

                   Висновки: 

Аналіз досліджень показав:  

 Оцінка результатів управління 

другою мовою в контексті 

білінгвальної освіти потребує 

розвитку та відбору теоретичної 

концептуальної структури та 

білінгвальної моделі освіти; 

 На першому етапі сприйняття 

інструментарію другої мови 

будь-якої програми потребує 

специфічних форм оцінки, яка 

пов’язана з віком та здібностями 

дітей. Досвіт монреальскої 

програми групи Ламберта та 

«латентне» вивчення в 

грузинській мові може 

використовуватися для навчання 
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грузинській мові 6-7річних учнів 

як частини програми 

білінгвальної освіти протягом 

уроку мистецтва (малювання, 

музики, фізичної культури). Урок 

повинен проводитися 

грузиномовним вчителем;      

 Мається на увазі, що задля 

засвоєння базових розмовних 

навичок, описаних в стандарті 

психологічних критеріїв 

грузинської мови як другої мови, 

також використовуються з 

лінгвістичними критеріями. 

Такими критеріями можуть бути: 

спонтанність мовних 

висловлювань, продуктивність та 

розмовні стратегії, відповідні для 

потреб дітей та специфічний 

контекст; 

 Усі три критерії є вираженням 

розвитку відношення до другої 

мови; 

 Найліпший шлях досягти 

вищезгаданих критеріїв – 

управляти структурним 

спостеріганням.  
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ 

АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто особливості комунікативного підходу до навчання іноземної мови. 
Проаналізовано зміну поглядів на природу мови та методику її викладання з огляду на 

теорії, цілі, навчальні програми, види діяльності у класі та ролі учнів, викладачів і 

навчальних матеріалів. Ці зміни стали передумовою виникнення комунікативного 

підходу до навчання іноземної мови. 
Досліджено методику як комунікативний процес, а також комунікативні компетенції 

інтерпретування, висловлювання думки та вміння спілкуватися.  Визначено ролі 

викладача і студента при комунікативному підході та проаналізовано особистісно 
зорієнтований підхід до навчального процесу. 

Проведено порівняння навчальних програм, які базуються на особистісно зорієнтованому 

та традиційному підходах, відзначено їх подібні та відмінні ознаки. Комунікативний 
підхід до навчання іноземної мови відіграв вагому роль у процесі розробки навчальних 

програм. У статті окреслено основні аспекти прийняття рішень при розробці навчальної 

програми на окремих етапах  планування, імплементації та оцінювання. Одним з 

важливих питань, яке слід враховувати при складанні навчальної програми, є аналіз 
потреб, що складає основу для визначення мети і цілей. Саме тому, в даній статті 

представлено яскраво виражені характеристики трьох основних підходів до аналізу 

потреб з огляду на їхню навчальну доцільність і обґрунтованість, виду зібраної 
інформації, методу і мети збору інформації. 

Останнє питання, розглянуте в статті – це роль і аспекти процесу оцінювання в рамках 

комунікативної навчальної програми. Також окреслено головні проблеми та перспективи 

комунікативної методології. 

 

Ключові слова: комунікативний підхід до навчання іноземної мови, комунікативна методологія, 

особистісно зорієнтований підхід, комунікативна навчальна програма, аналіз потреб, зміст 
навчальної програми,оцінювання, метакомунікація.  

 
Вступ 

У час, коли у сфері викладання 

іноземної мови існує загальновизнана 

необхідність приділяти належну увагу як 

використанню мови, так і мовним формам, 

пропагуються різноманітні “функціо-

нально-смислові” або так звані 

комунікативні підходи до викладання 

іноземної мови. Дана стаття має на меті 

з’ясувати природу та головні засади 

комунікативного викладання мови. 
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Комунікативна навчальна програма 

курсу передбачає, що процес навчання 

мови полягає у тому, щоб навчитися 

спілкуватися у певній соціально-

культурній групі. Ось чому соціальні 

конвенції, які визначають мовні форми  та 

поведінку в групі, відіграють ключову 

роль у процесі навчання мови. 

Спілкування у повсякденному житті 

поєднує понятійні, міжособистісні та 

текстуальні аспекти пізнання. Проте, воно 

також пов’язане та інтегрується з іншими 

формами людської поведінки. Вміння 

вести розмову та передавати 

співрозмовнику певні смисли, 

послуговуючись іноземною мовою, 

обумовлює використання і вдосконалення 

навиків сприйняття, розуміння понять та 

передачі емоцій. Саме тому для викладача 

важливим є побачити узагальнену мету  

викладання мови, яка полягає у розвитку 

комунікативних вмінь студента в контексті 

особистісного та соціального становлення. 

 

1. Комунікативне навчання мови. 

Комунікативний підхід до навчання 

іноземної мови сформувався під впливом 

різних концепцій. Напротязі 1970 – 1980-х 

років прикладна лінгвістика та викладачі 

мови почали переосмислювати педагогічну 

практику у світлі змінених поглядів на 

природу мови та процес її навчання, а 

також роль вчителів і учнів. Відмінності 

між традиційним і комунікативним 

підходами до навчання мови, 

запропоновані Девідом Нунаном, 

представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Зміна поглядів на природу мови та процес її навчання 

Навчання Традиціоналізм Комунікативний підхід 

Теорія мови Мова – це система структур, 

підпорядко-ваних правилам і 

розміщених ієрархічно. 

  

Мова – це система, 

призначена для вираження 

смислів: головна функція – 

інтеракція.  

Теорія навчання Формування вмінь і навичок;  

вміння опановуються 

ефективніше, якщо усні 

передують письмовим. 

Застосовується аналогія, а не 

аналіз.  

Діяльність, що передбачає 

реальну комунікацію; 

виконання змістовних 

завдань і використання мови, 

що є важливим для прогресу 

учня у навчанні мови.  

Цілі Контроль за структурою 

звуків, форм та порядку, 

оволодіння символами мови; 

Цілі відображають потреби 

учня; вони включають як 

функціональні навички, так і 
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мета – володіння мовою на 

рівні носія мови. 

лінгвістичні цілі. 

 

Навчальна програма Навчальна програма, 

поділена на фонетику, 

морфологію та синтаксис. 

Контрастивний аналіз.  

Включає деякі або всі 

наступні елементи: 

структури, функції, поняття, 

теми і завдання. Їх 

пріоритетність залежить від 

потреб учня.    

Види діяльності  Діалоги та вправи; 

повторення та 

запам’ятовування, 

відпрацювання певних 

мовних конструкцій. 

Залучення учнів до 

спілкування, що включає такі 

процеси як обмін 

інформацією, передача змісту 

повідомлень, інтеракція. 

Роль учня Учні сприймаються як особи, 

яких треба вчити , 

направляти, застосовуючи  

дієві  навчальні методики з 

метою отримання 

правильних відповідей.  

Учень виконує роль 

співрозмовника, який вміє 

пояснити і передати свою 

думку та взаємодіяти з 

іншими учасниками  процесу 

спілкування. 

Роль вчителя Центральна і активна; метод, 

в якому домінує вчитель 

який слугує прикладом для 

наслідування; контролює 

направленість роботи та 

темп. 

Вчитель допомагає в процесі 

комунікації, аналізує потреби 

учнів, дає поради, керує 

навчальним процесом.   

Роль навчальних матеріалів Головним чином орієнтовані 

на вчителя. Застосовуються 

аудіо- та відеоматеріали; 

використовується 

лінгафонний кабінет. 

Головна роль полягає у тому, 

щоб сприяти використанню 

комунікативної мови; 

використовуються 

автентичні матеріали з 

розробленими завданнями. 

  

Джерело: Nunan and Lamb 2001:31 

 

      Розуміння комунікації як комплексного 

процесу, а не як набору окремих успішних 

результатів в процесі навчання мови 

призвело до проблеми вибору. Це означає, 

що кінцева мета, яка полягає в 

ефективному функціонуванні в 

іншомовному середовищі та спосіб 

досягнення цієї мети, а саме спроби 

вивчити іноземну мову, стали набагато 

ближчими, а в деяких випадках 

(наприклад, при рольових іграх та 

симуляціях) практично збігаються. В 

навчальних умовах корисно розглянути цю 

нову дилему з точки зору високо-

структурного та низько-структурного 

підходів до навчання. Високо-структурні 
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завдання – це такі завдання, при виконанні 

яких усі повноваження і контроль 

належить викладачеві. Низько-структурні 

завдання – це завдання, при виконанні 

яких усі повноваження і контроль 

покладені на студентів. Проте, не слід 

прирівнювати високо-структурний підхід з 

некомунікативними завданнями, а низько-

структурний підхід – з комунікативними 

завданнями. 

 

2. Методологія як комунікативний 

процес 

Процес навчання іноземної мови 

можна розглядати як процес, який 

базується на інтеракції між студентами, 

викладачами, навчальними матеріалами та 

видами діяльності в класі. 

Не слід розуміти комунікативність у 

вузькому сенсі, адже вона не зводиться 

лише до спілкування, а передбачає 

встановлення соціальних контактів, 

прилучення особистості до духовних 

цінностей інших народів – через особисте 

спілкування і через читання. Тому, 

використовуючи комунікативний підхід,  

слід залучати всі види мовленнєвої 

діяльності: читання, аудіювання, говоріння 

та письмо. 

Крім того, на кожному етапі 

мовленнєвої діяльності активно 

розвиваються творчі здібності студента. В 

процесі аудіювання та читання творчість 

студентів виявляється у правильності 

інтерпретації прослуханого або 

прочитаного матеріалу, умінні 

підсумовувати отриману інформацію та 

демонструвати свою позицію. Виявлення 

творчості в процесі письма полягає у 

вмінні структурувати та інтегрувати 

інформацію, знаходити необхідні ідеї, 

розвивати та трансформувати їх. А процес 

говоріння уже за своєю суттю є творчим, 

оскільки він передбачає майстерність у 

застосуванні відповідної інтонації, ритму, 

темпу мовлення, а також дозволяє 

студентам не лише вдосконалити вільне 

володіння мовою, але і проявити виконавчі 

та міжособистісні здібності, навички в 

організації свого мовлення та 

використання відповідних розмовних 

структур. 

Комунікативні здібності інтерпре-

тувати, висловлювати свою точку зору та 

вести розмову вважаються базовими. Крім 

того, вони є комплексні за своєю 

природою і  взаємодіють один з одним під 

час комунікативної діяльності. 

Комунікативні здібності можуть зачіпати 

психологічні процеси, наприклад, вони 

можуть включати низку вторинних 

здібностей, таких як “кодування”, 

“заміщення кодів” та “зміна стилю” 

(Bernstein, 1971, Hymes, 1971, Labov, 
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1972).  

Діяльність у класі може залучати 

учасників навчального процесу до 

метакомунікації, під якою розуміють 

діяльність студента при аналізі, контролі 

та оцінюванні систем знань, які приховані 

в різноманітних текстах, які 

опрацьовуються  в процесі навчання. Така 

метакомунікація відбувається при 

комунікативній діяльності в класі як 

соціолінгвістична діяльність на своїх 

власних правах. 

 

2.1. Ролі викладача та студентів при 

комунікативному підході 

Викладач виконує дві головні ролі при 

комунікативному підході. По-перше, він 

або вона полегшує процес комунікації у 

класі між усіма учасниками, а також між 

студентами та різними видами завдань і 

навчальними текстами. По-друге, викладач 

виконує роль керівника, направляючи 

діяльність студентів  і організовуючи 

роботу в класі. По-третє, викладач 

виступає у ролі дослідника і учня, який 

має належні знання, здібності та навички, 

реальний набутий досвід у процесі 

викладання, а також організаційні 

здібності.  

Як взаємозалежний учасник процесу, 

викладач повинен активно розділяти зі 

студентами відповідальність за викладання 

і навчання, що робить його співучасником 

цього процесу. 

З іншого боку, всі студенти, що 

вивчають мову, стикаються з питанням  як 

вивчати мову. Усі студенти, кожен по-

своєму, повинен приміряти на себе роль 

посередника чи комунікатора між 

студентами, навчальним процесом і 

об’єктом навчання.  

Отже, при комунікативному підході 

навчитися як вчитися є як спільним, так і 

індивідуальним викликом. Студенти також 

відіграють важливу роль при контролі за 

успішністю в процесі вивчення іноземної 

мови. При комунікативній діяльності, його 

роль є подвійною, оскільки він, з одного 

боку є потенційним вчителем для інших 

студентів, а з іншого боку, він демонструє 

викладачеві свій особистий прогрес у 

навчанні. 

 

2.2. Особистісно зорієнтований підхід 

Концепція особистісно зорієнтованого 

навчання має тісні зв’язки з 

експериментальним навчанням, 

філософією гуманізму та викладанням 

мови, що базується на завданнях. У 

таблиці 2 представлено різні аспекти та 

рівні застосування даного підходу у 

навчальному процесі. 
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Таблиця 2 

Особистісно-зорієнтований підхід у навчальному процесі 

Рівеньl Діяльність студента Опис 

1 Розуміння Студенти визначають стратегічні цілі 

педагогічних завдань і вибирають для себе 

навчальні підходи та методи, які їм найбільше 

подобаються. 

2 Участь Студенти мають можливість вибирати з різних 

варіантів. 

3 Втручання Студенти модифікують, адаптовують завдання 

під себе. 

4 Творчість Студенти створюють свої власні завдання. 

5 Трансформація Студенти стають викладачами і дослідниками. 

Джерело: Breen and Candlin 2001:170 

Розробка навчальної програми, яка 

базується на особистісно зорієнтованому 

підході, містить такі самі етапи, що і 

традиційна навчальна програма, а саме: 

планування (включаючи аналіз потреб, 

постановку мети та цілей), імплементація 

(включно з методикою і розробкою 

навчальних матеріалів) та оцінювання.   

Проте, головна відмінність між цими 

двома підходами полягає у тому, що при 

особистісно зорієнтованому підході 

розробка навчальної програми є спільною 

справою викладачів і студентів. Саме 

тому, мовні програми повинні 

переслідувати дві цілі: перша стосується 

мовного контенту, а інша – організації 

самого процесу навчання. 

 

3. Розробка навчальної програми з 

курсу іноземної мови 

Як видно з таблиці 3, запропонованої 

Д. Нунаном і К.Лемом, комунікативне 

викладання іноземної мови відіграло 

вагому роль у розробці навчальних 

програм. По-перше, розробка програми 

стала в значній мірі більш комплексною. 

Раніше відправною точкою при укладанні 

програми був рівень володіння мовою або 

рівень знань студента, тепер основний 

акцент приділяється визначенню 

комунікативних потреб і навчальних 

преференцій та вподобань студента. Крім 

того, інша відмінність полягає у тому, що з 

виникненням комунікативних завдань, 

вони становлять центральний блок завдань 

в межах програми курсу. Замість того, щоб 

навчати якийсь визначений лексичний, 

фонологічний чи морфологічний аспект, 

завдання проектуються з урахуванням 

комунікативних потреб студента. Завдання 

з мовним аспектом розробляються як 

вторинні, допоміжні. 
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Таблиця 3 

Прийняття рішень при розробці навчальних програм 

 

Елементи навчальної 

програми 

Питання, які потрібно враховувати 

Високо-структурний підхід  Изько-структурний підхід 

На етапі планування 

Розробка курсу 

Які вимоги до курсу ставить 

учбовий заклад? Які 

управлінські рішення 

повинен приймати викладач? 

Яким чином  можна 

пректувати/ адаптувати свій 

власний контент / свої цілі / 

завдання? 

Аналіз потреб Як можна визначити 

навчальні пріоритети своїх 

студентів? 

Як можна залучити студентів 

до процесу визначення та 

формулювання їхніх 

особистих потреб? 

Співпраця з колегами Як можна співпрацювати з 

колегами при плануванні 

курсу?  Як можна отримати 

максимальну користь від 

обговорення з колегами на 

загальних засіданнях? 

Який внесок можуть зробити 

засідання кафедри у процес 

ефективного планування? 

Які можливості існують для 

викладання в команді? 

 

Навчальні ресурси Як працювати зі студентами, 

використовуючи автентич-

ний готовий текст? 

Як можна змінити / 

адаптувати готовий текст? 

Як можна створити свої 

власні ресурси? 

Як розробити завдання, які 

будуть ефективними в 

даному контексті? 

На етапі імплементації 

Інструктування / інтеракція 

Talk / interaction 

Які ефективні стратегії для 

прямого інструктування 

студентів? 

Як підготувати студентів для 

виконання високо-

структурних завдань? 

Які стратегії опитування 

сприяють участі студентів 

при виконанні низько-

структурних завдань? 

Як провести підготовчий 

етап для низько-структурних 

завдань? 

Які питання викладача 

максимізують віддачу 

студентів? 

Говоріння студента Як виправляти помилки 

студента? 

Як можна ввести мовні 

структури при рольових іграх 

в малих групах, де головна 

увага зосереджується на 

обміні смислами? 
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Позиція студента  Як справлятися з 

конфліктами між студентами 

в групі? 

Як побороти небажання 

виконувати завдання, які 

ініціюють самі студенти? 

Конфігурація групи Як організувати 

контрольовану діяльність? 

Як пояснювати і вчити 

студентів, щоб це було 

ефективно? 

Як організувати  процес 

навчання в малих групах? 

Які існують стратегії для 

організації комунікативних 

завдань, де студенти мають 

можливість працювати 

індивідуально? 

На етапі оцінювання 

Оцінювання студентів 

Які методи допоможуть 

викладачеві оцінити 

результати студентів? 

Як можна допомогти 

студентам розробити 

ефективні методи 

самооцінювання? 

Самооцінювання 

навчального процесу 

  

Санкціоноване офіційне  

оцінювання 

 Як можна покращити 

результати студентів, 

шляхом залучення їх до 

процесу оцінювання? 

 

Підсумовуючи, можна з впевненістю 

стверджувати, що розробка  навчальної 

програми курсу є дуже складним 

процесом, що передбачає необхідність 

враховувати знання про студентів, мову та 

навчальний процес. 

 

3.1. Визначення мети і цілей 

Стосовно контентного наповнення 

курсу, то тут аналіз потреб складає основу 

для визначення мети і цілей. По суті, 

існують три основних підходи до аналізу 

потреб студентів. Бріндлі визначає ці три 

підходи як орієнтація на рівень знань 

студента, орієнтація на психологічні та 

людські якості студента, а також 

орієнтація на особливі професійні потреби 

студента. Дані три підходи 

диференціюються з огляду на їхню 

навчальну доцільність і обґрунтованість, 

виду зібраної інформації, методу і мети 

збору інформації. Найважливіші 

характеристики трьох підходів 

представлені в таблиці 4 (Джерело: 

Brindley 1989: 67-69).  
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  Таблиця 4 

Підходи до аналізу потреб 

Орієнтація на рівень знань Орієнтація на психологічні та 

людські якості 

Орієнтація на особливі 

професійні потреби 

Навчальна обґрунтованість 

Студенти навчаються 

ефективніше, якщо вони 

розподілені на групи 

відповідно до рівня знання 

мови.  

 

Студенти навчаються 

ефективніше, якщо вони 

залучаються в навчальний 

процес. 

 

 

Студенти навчаються 

ефективніше, якщо 

контентне наповнення курсу 

є таким, що відповідає 

особливим професійним  

потребам та інтересам. 

Вид зібраної інформації 

 

Рівень знань/ мовні проблеми 

 

 

Ставлення, мотивація, 

преференції при виборі 

навчальних методик 

 

 

Інформація стосовно того, як 

використовується  мова її 

носієм в певній 

комунікативній ситуації, 

змодельованій в класі.  

Метод збору інформації 

 

Стандартизовані анкети/ 

тести. Спостереження  

 

 

Стандартизовані анкети. 

Спостереження, співбесіда, 

опитування 

 

 

Аналіз мови, оцінювання 

моделей використання мови 

студентами 

Мета 

Розподілити студентів по 

групах відповідно до рівня 

знань іноземної мови. 

Можливість для викладачів 

планувати і підбирати 

навчальний матеріал 

відповідно до рівня знань 

студентів. 

 

 

Можливість враховувати 

індивідуальні якості 

студентів.  

Можливість допомагати 

студентам керувати своїм 

процесом навчання шляхом 

залучення їх до прийняття 

рішень. 

 

Забезпечити для студентів 

одержання необхідної мовної 

інформації, яка б відповідала 

їхнім комунікативним цілям. 

Забезпечити зростання 

мотивації через відповідне 

змістове наповнення курсу з 

іноземної мови. 

 

Головна мета проведення аналізу 

потреб полягає у розподілі студентів на 

групи відповідно до їхнього рівня знань. 

Цей процес дає можливість специфікувати 

навчальний контент і методики навчання. 

Визначення мети і цілей є важливим 

завданням у більшості з навчальних 

ситуацій, тому що    служить підґрунтям 

для вибору та інтеграції педагогічних 

задач, а також є відправною точкою у 

процесі прийняття рішень. 
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3.2. Зміст курсу при комунікативному 

підході 

Комунікативна навчальна програма 

курсу передбачає такі критерії щодо 

підбору та організації контенту, які 

залежать і визначаються комунікативним 

підходом до навчання і викладання. 

Контент будь-якої навчальної програми 

можна підібрати та організувати на основі 

певних критеріїв, від яких залежать п’ять 

основних аспектів контенту:  фокусування 

уваги, послідовність, розподіл на підтеми, 

наступність та спрямування. 

Змістове наповнення при 

комунікативному підході очевидно 

фокусується на набутті знань, як 

когнітивних, так і емоційних, що важливо 

для кожного  студента. Такі знання можна 

помістити в міжособистісний контекст, що 

дало б можливість вмотивувати 

індивідуальне та спільне спілкування 

шляхом використання автентичних 

текстів, які пропонують постановку 

проблем. Отже, змістове наповнення курсу 

повинно відображати і сприяти інтеграції 

мовної діяльності студента з іншими 

формами людського досвіду та поведінки.  

Традиційно контент розбивається 

на  підтеми з огляду на види діяльності та 

завдань, при виконанні яких студенти 

застосовували б свої знання і вміння при 

комунікації та метакомунікації. 

При комунікативному підході 

наступність контенту можна визначити в 

рамках чотирьох площин. По-перше, 

наступність може міститися у завданнях та 

навчальній діяльності, як в межах одних і 

тих самих, так і між різними видами 

завдань. По-друге, наступність потенційно 

міститься у самих комунікативних актах 

під час навчання і викладання. По-третє, 

наступність забезпечується через систему 

смислів. На макрорівні студенти можуть 

мати доступ до наступності теми, в той час 

як на мікрорівні – до концептуальної та 

смислової наступності. По-черверте, 

наступність може міститися в межах 

репертуару або комплексу вмінь, які 

використовуються під час мовленнєвої 

діяльності. При комунікативному підході 

передбачається застосування усіх цих 

різновидів наступності не окремо взятих, а 

в поєднанні одних з одними. 

Наступність контенту в різних 

площинах дає дві очевидні переваги, 

обслуговуючи весь спектр компетенцій 

студентів, таких як систем знань і навичок, 

а з іншого боку дозволяючи 

диференціацію. 
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3.3. Оцінювання у навчальному процесі 

Комунікативна навчальна програма 

курсу передбачає, що оцінювання є 

надзвичайно важливою складовою 

частиною комунікативної інтеракції. 

Зазвичай оцінюють граматичний аспект, 

відповідність темі, розбірливість та 

зв’язність мови під час комунікації. 

Застосування оцінювання при 

комунікативному підході веде до 

акцентування уваги на поточному 

оцінюванні, а не на підсумковому чи 

оцінюванні вкінці курсу, яке може 

базуватися на деяких визначених 

критеріях. 

Звідси випливає, що основні 

характеристики оцінювання при 

комунікативному підході полягають у 

тому, що, по-перше, саме оцінювання 

інкорпороване в комунікативний процес 

навчання і викладання, по-друге, воно 

відіграє подвійну роль: з одного боку, 

передбачає оцінювання прогресу студента, 

а з іншого – оцінювання ефективності 

навчальної програми, яка застосовується.  

 

 

 

 

Висновки 

Потреба в ефективній 

комунікативній навчальній програмі 

залишається в центрі уваги викладачів і 

дослідників, які продовжують працювати в 

теоретичному, науково-дослідному і 

практичному напрямках. Гнучкість 

комунікативної навчальної програми 

полягає у виборі цілей, методик і процедур 

оцінювання. Однак, гнучкість також 

потрібно розглядати з точки зору 

індивідуальних особливостей студентів і 

викладачів, які вони проявляють під час 

спілкування.  

Комунікативний підхід – стратегія, 

що моделює спілкування, спрямована на 

створення психологічної та мовної 

готовності до спілкування, на свідоме 

осмислення матеріалу і способу дії з ним, 

на усвідомлення вимог до ефективності 

висловлювання. Комунікативне завдання 

повинно пропонувати студентам проблему 

або питання для обговорення, причому 

студенти не просто діляться інформацією, 

але й оцінюють її. Важливо, щоб таке 

завдання робило можливим гнучке 

використання всіх знань та вмінь 

студентів. Основним критерієм, який 

дозволяє відрізнити цей підхід від інших 

видів діяльності, є те, що студенти 
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самостійно вибирають мовні одиниці для 

оформлення своїх думок. У них є 

можливість виразити себе і свій досвід за 

допомогою іноземної мови як особистість, 

а саме особистість поставлена в центр 

сучасних теорій освіти. 

Отже, готувати студентів до участі 

в процесі іншомовного спілкування 

потрібно в умовах іншомовного 

спілкування, створених у класі. Це і 

визначає суть комунікативного навчання, 

яке полягає у тому, що процес навчання є 

моделлю процесу спілкування. 

Комунікативне навчання мови підкреслює 

важливість розвитку здатності студентів і 

їх бажання належним чином 

використовувати іноземну мову з метою 

ефективного спілкування. Першочергове 

значення надається розумінню, передачі 

змісту і вираженню смислів, а вивчення 

структури і словника іноземної мови 

служать цій меті. 

На сучасному етапі розвитку 

лінгвістичної науки важко переоцінити 

значення комунікативного підходу в 

процесі вивчення іноземної мови. 

Комунікативний підхід, який почав 

широко застосовуватися ще в 70-х роках 

XX ст., сьогодні став основним критерієм, 

яким керуються викладачі в цілому світі.  
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Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі 

 

До визначення терміну ''Система освіти''  

у пострадянських країнах. 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою статті є визначити семантичні та структурні характеристики терміну «система 

освіти» на основі аналізу регулярної документації з освіти в пострадянських країнах (Грузії, 

Азербайджані, Російській федерації). Автор презентує свої погляди на визначення та 

систему освіти, намагається їх виокремити. Задля вірного сприйняття системи освіти, 

головних елементів термінологічної бази освітніх наук визначені поняття освіта й система, 

автор намагається вписати їх в контекст системи освіти в цілому. Автор представляє 

організовану дискусію щодо головних характеристик освітньої системи в пострадянських 

країнах та дістає висновків. Наприкінці статті вказується, що суть та визначення системи 

освіти варіюється у світі, що є цілком природнім, бо різниця полягає у тому, що саме є 

фундаментальним принципом розуміння системи освіти – усі організації та характеристики, 

які визначають систему освіти, або єдність освітніх та тренувальних інститутів. Автор не 

погоджується з тим, що концепт системи освіти повинен обов'язково включати єдність 

навчальних та тренувальних інститутів, бо система повинна бути самогенеруючою та 

спроможною утворювати щось координально нове, на що не здатний жоден інший орган, 

який проводить освітню політику. Так, вище згаданий шлях презентує більш оптимальний, 

логічний та ґрунтовний принцип.   

Ключові слова: система освіти, навчання, структура, освіта. 

 

       Геополітичні процеси на початку 

1990х років та розпад Радянського Союзу 

призвели до необхідності 

фундаментальних та координальних змін в 

пострадянських країнах. Таким чином, 

окремо узята людина з демократичними та 

індивідуальними цінностями та міцним 

відчуттям національної ідентичності 
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змінила уяву про ідеальних радянських 

громадян, що стало головною метою 

системи освіти. Усе це призвело до 

радікальних змін в системі освітньої 

політики усіх пострадянських країн. 

Замість радянського монолізму була 

розроблена нова модернізована концепція, 

яка основувалася на національному 

надбанні та інтегрирувала з метою 

державної політики. Як правило, такі 

критичні зміни повністю варіюють 

управління, фінанси та віру у будь-яку 

якістну систему освіти. Також існує висока 

вирогідність того, що структурні 

характеристики системи освіти набудуть 

значних змін. Дискусії з цього приводу 

потребують великої кількості інформації 

та широкого дослідницького апарату, який 

не можна умістити у форматі цьєї статті. 

Таким чином, я маю намір обговорити тут 

одне окреме питання - систему освіти - 

один з найголовніших концептів у сфері 

педагогіки. Для того, щоб визначити 

сутність системи освіти та обговорити її 

належним чином буде більш підходящим 

почати з визначення її поняття, яке перед 

формуванням систематичної точки зору 

надає нам ліпший та більш розширений 

погляд на термінологію та лексичну базу, 

яка, як я вважаю, є ліпший шляхом 

коректно сприймати концепт системи 

освіти. Такий підхід потребує окремого 

визначення та аналізу термінів ''освіта'' та 

''система''. Класична педагогіка визначає 

термін ''освіта'' наступним чином: освіта - 

це процес та результат сприйняття 

систематизованих знань (1, с.12). Якщо ми 

ідентифікуємо окремі компоненти 

систематизованого знання, тоді, я вважаю, 

що воно може бути сприйнято як 

сукупність навичок, поглядів, 

спроможності сприймати та ступенем 

практичної підготовки (2, с.612). Освіта 

означає цільове освоєння системою знань, 

навичок та досвідом, зібраним людством у 

різних сферах науки. Так, освіта 

намагається розвивати фізичні, розумові та 

моральні навички, та це є унікальною та 

необхідною формою взаємозв'язку 

суспільства та культури. Освіта 

здобувається здебільшого завдяки 

вивченню та вченню - через організований, 

різноманітний та уніфікований процес 

переміщення та здобування знань й 

навичок. Організована природа викладання 

більшою мірою пов'язана із знанням, яке 

отримується в освітніх інституціях.  

 Наступний термін ''система'' 

грецького походження та означає набір 

елементів, взаємозв'язок та відносини яких 

формують інтегровану цілісність. 

''Визначення'' має подібну характеристику 

за визначенням - це система у 

філософському лексиконі. Хоча одне 
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зауваження треба зробити - не дивлячись 

на той факт, що існування системи 

множинності елементів є необхідним, не 

усі набори елементів можуть бути 

системою. Зваємодія та взаємовідносини 

між кількома новими характеристиками. 

Таким чином,  особливості цілої системи 

не можуть бути об'єднані з 

індивідуальними характеристиками 

елементів та їх сумою. Це місце можна 

трактувати тільки функцією, яку воно має 

як єдність.  

 Таке обговорення дає нам 

можливість дістати наступних висновків: 

система освіти має представляти єдність 

тих інститутів, які намагаються вести 

процес освіти з чітко визначеною метою. 

Аппарат утворення та управління 

визначається та встановлюється державою. 

 Після представлення 

індивідуальних визначень, спробуємо 

сприйняти та визначити термін ''система 

освіти'' як ціле. Судячи з дискусії, 

наведениої вище, система освіти має бути 

такою невід'ємною частиною навчальних 

закладів, яка має бути основана на 

загальних принципах, взаємозв'язках та 

відносинах. Ми також повинні чітко 

визначити, які загальні принципи або 

взаємовідносини тут маються на увазі. Як 

правило, усі системи освіти не є 

самоутвореними/самогенерованими. 

Замість цього, вони сформовані на основі 

цільового розвитку та проводяться разом з 

державною освітньою політикою у окремій 

онтологічній сфері. Так, шляхом 

встановлення загальних обов'язкових 

принципів для усіх складових елементів 

системи освіти - шкільні та інші освітні 

організації - держава контролює та 

управляє їми відносно їх мети. Треба 

підкреслити, що значення, мета, напрямок 

та рівень системи освіти продиктований 

політичними та економічними законами, 

які їх утворили. Система освіти відбиває 

потреби та вимоги суспільства. (1, 177). 

Таким чином, наведена вище дискусія дає 

нам змогу дістати висновку, що в світі 

істують системи освіти, що повністю 

відрізняються одна від одної. 

Співвідносно, стуктура, значення та 

організаційні форми освітніх інституцій 

відрізняються в світі.  

 На наступній стадії нашої дискусії 

ми намагатимемося розглянути як термін 

''система освіти'' визначається в різних 

країнах, включаючи Грузію та яке 

значення вкладує країна в цей термін. Тут 

я обрала випадкові країни та посилання на 

них не базується на приіоритеті. Ми 

збираємося коротко представити системи 

освіти Грузії, Азербайджана, Росії та 

Германії. На відміну від Росії або 

Азербайджану, в Грузії не існує 
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нормативного або офіційного документа 

про грузинські закони освіти, включаючи 

визначення системи освіти. Співвідносно, 

наш аналіз повинен базуватися на схемі, 

представленій на офіційному сайті 

Національного центру розширення якості 

освіти грузинського міністерства науки та 

освіти. Схема ясно ілюструє, що система 

освіти в Грузії включає після шкільні 

інституції, загальноосвітні інститути, 

вкючаючи початкові, основні та  

середньоосвітні рівні, додаткові курси та 

усі три типи інститутів вищої освіти 

(коледж, університет, дослідницькі 

інститути). Так, система освіти Грузії 

включає в себе тільки інститути освіти.(3).  

 Щодо іншої республіки 

Рядянського Союзу, Російської федерації, 

згідно її закону про освіту, значення 

системи освіти вбирає в себе не тільки 

управлінські кола освіти в країні, але й усі 

правові документи, стандарти та потреби, 

що регулюють систему освіти; також 

кожна юридична особа, громадянська або 

державна установа, що проводить ці дії в 

сфері освіти (5, 12).  

 Сучасне поняття не дає нам 

можливості критично підходити до 

визначення. Згадані више ''управлінські 

кола системи освіти'' (міністерство, 

різноманітні відділи та підрозділи) не 

можуть бути функціонально поєднані 

інститутами освіти, що дозволяє нам 

зробити висновок про те, що їх точка зору 

про систему має недоліки у логіці та 

потребує більшої точності - система 

повинна бути такою, що самогенерується 

та спроможна утворювати щось 

принципово нове, що не спроможний дати 

жоден інститут або орган, який керує 

освітньою політикою. 

 Окрім того, визначення юридичної 

особи, яка керує своїми діями в сфері 

освіти, також потребує уваги. Така увага 

звучить досить нелогічною та стає 

зрозумілою, коли обговорюються окремі 

випадки. Для того, щоб проілюструвати 

вище вказаний випадок, розглянемо 

випадок приватної юридичної особи, яка 

видає (друкує) шкільні книги та, згідно 

закону, є частиною системи освіти, бо 

природа її дій пов'язана з освітою. З цього 

випадку стає зрозумілим, що таке 

розуміння системи освіти за меншою 

мірою стоїть дуже далеко він наукового 

розуміння системи освіти в цілому. 

 За азербайджанським законом 

освіти система освіти включає освітні 

програми різних рівнів та створює сітку 

освітніх інститутів. Він також включає 

керуючі освітою кола, як і усі інститути та 

організації, що управляють процесом 

викладання [4, глава ||]. Даний матеріал 

показує, що Азербайджан зіштовхується з 
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таким саме логічним протиріччям, як і 

Росія, особливо якщо поглянути на 

принципи управляння остемою освіти саме 

в цьому законі, який тільки презентує 

список освітніх та тренувальних 

інститутів. Управління та органи, я 

вважаю, можуть так ніколи й не стати 

невід'ємною частиною структурного 

контексту освітніх інститутів.  

 Після короткого аналізу визначення 

та структурних характеристик трьох 

пострадянських країн, як я вважаю, треба 

розглянути на европейький контекст цього 

питання шляхом обговорення прикладів 

германської системи освіти. 

 Німецька федерація розділена на 16 

земель/штатів. Відповідальність за освіту 

лежить головним чином на окремих 

штатах. Освіта в кожній землі/штаті 

контролюється управлінським органом 

окремо узятого штата. Кожний штат має 

свій закон про освіту, утворений на основі 

федерального закона про освіту. Значення 

системи освіти в законі федерального та 

окремого штату представлений класичною 

багаторівневою структурною рамкою, суть 

якого є общність освітніх та тренувальних 

інститутів. Цікаво, що органи управління 

системою освіти є предметом для 

міністерства культури. Ця дискусія 

показує, що для обох країн, Грузії та 

Германії головний принцип для створення 

системи освіти є єдність інтитутів освіти 

та тренування. Співвідносно, федеральний 

закон не включає органи управління та 

керування в межах системи освіти та 

регулюючої документації.  

 Наприкінці хотілося б сказати, що 

суть та визначення аспектів системи освіти 

розуміються по-різному в різних странах, 

що є досить сприятливим, бо ця різниця 

залежить від базового принципа розуміння 

системи освіти - усі ці органи та 

характеристики, що визначають систему 

освіти або єдність інститутів освіти. Я 

вважаю, що останнє формує більш 

оптимальний та логічний принцип. 
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АНОТАЦІЯ 

Мета документу – розглянути систему соціальної комунікації в Джавахеті в контексті 

білінгвальної освіти. У статті розглядаються проблеми білінгвальності на рівні етнічних, 

соціальних та вікових груп. В ній продемонстровано тенденції, характерні для 

лінгвістичного середовища Джавахеті, що відіграють важливу роль у білінгвальній освіті. 

Ключові слова: білінгвізм, мультилінгвальна освіта, аналіз потреб. 

 

Білінгвалізм - лінгвістичне явище, 

характерне для Джавахеті. Ми 

спостерігаємо процес зміни сфер 

застосування мов, що складають 

лінгвістичну ситуацію Джавахеті. Зміни 

спостерігаються в чинниках, які 

обумовлюють білінгвалізм. Ці зміни мають 

безпосередній вплив на функції кожної 

мови. Найбільший чинник - освіта. 

Білінгвальна освіта потенційно може стати 

значним ресурсом. Білінгвальна освіта та 

реформування місцевих негрузинських 

шкіл - важливий інструмент для подальшої 

інтеграції. Для відбору найбільш 

відповідної моделі білінгвальної освіти, 

слід вивчати соціально-економічну систему 

регіону й розуміти його особливі риси. 

 Останні лінгвістичні  дослідження 

надають теоретичну базу для аналізу 

розмаїття різних національних мов. Вчені 

дійшли висновку, що ці мови є  

комбінацією диференційованих форм, які в 

той же час визначаються як екзистенціальні 

форми або варіації мови. У науковій 

літературі це ж поняття різновиду мови має 

дещо інше визначення: деякі автори 

визначають їх як екзистенціальні форми 

або форми існування мови, одночасно з тим 
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інші визначають ці мови як варіації, опції, 

або підсистеми і підмови. Усі ці визначення 

є валідними й жодне не є більш значущим. 

Ми користуватимемося синонімами. 

 На сучасному етапі розвитку, ті 

компоненти, які є складниками етнічних 

мов, мають свої власні літературні форми, 

територіальні діалекти, соціальний сленг, 

арго. Ми повинні також пам'ятати, що 

власне літературна мова, яку внесено до 

переліку різновидів мови, є різноманітною. 

Вона має різні форми: літературну, ділову, 

наукову, релігійну форми, тощо. Якщо 

розглядати  не мови, але їх різновиди в 

Джавахеті, можна дійти висновку, що ці 

різновиди або підсистеми не лише 

складають одну етнічну мову, але й  також 

набувають розповсюдження в різних 

функціональних сферах. Вони 

обслуговують різні сфери взаємовідносин і 

нерідко співіснують в межах одного поля. 

Подібно до елементів будь-якої системи, ці 

компоненти етнічної мови мають свої 

власні особливості, а також тип організації. 

 Розповсюдження мови в 

підсистемах також має назву "стану мови". 

Як зазначає Г. Степанов, компоненти, які 

створюють стан мови, складають три групи. 

Перша - функціональний стан, куди 

включають офіційно-ділову, наукову, 

літературну й інші форми. Друга - 

екзистенціальні форми, тобто діалекти, 

популярна мова, національна мова, тощо. 

Третя група складається з форм реалізації - 

усної та письмової (Stepanov, 1976 b: 30). 

 Система соціальної комунікації 

являє собою комбінацію кодів і підкодів, 

які використовуються в мові з метою 

функціонального доповнення один одного. 

Функціональне доповнення означає, що 

кожен код або підкод виконує свою власну 

функцію, не перетинаючи або скорочуючи 

інші коди та підкоди. Таким чином, вони 

доповнюють один одного. 

 Можна дійти висновку, що 

функціональний взаємозв'язок компонентів 

системи соціальної комунікації Джавахеті 

створює лінгвістичну ситуацію Джавахеті 

на різних стадіях існування різновиду мови. 

Перш ніж звернутися лінгвістичної ситуації 

Джавахеті, я коротко зупинюсь на 

потрактуванні концепту «лінгвістична 

ситуація». 

 Незважаючи на певні розходження, 

вчені одностайні в аспектах визначення 

концепту «лінгвістична ситуація». 

Лінгвістична ситуація - один з ключових 

концептів соціолінгвістики. Багато учених 

під лінгвістичною  ситуацією розуміють 

комбінацію мов, що залучаються в процес 

комунікації  певною адміністративно-

територіальною спільнотою. 

 Як зазначає Барнетт, лінгвістична 

ситуація – це функціонування різних форм 
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етнічної мови в конкретній національній 

спільноті (Barnett, 1988: 188). 

Швейцер визначає лінгвістичну 

ситуацію як модель соціально-

функціонального поширення та ієрархію 

систем і підсистем соціальної комунікації, 

які співіснують і взаємодіють в контексті 

специфічного політично-адміністративного 

об'єкту і культурного простору в певний 

період (Shveitser, 1977 d: 133-134; також 

Nikolski 1976b : 79-80). 

Як стверджує Туманіані, можна до 

певної міри спростити це твердження. Під 

лінгвістичною ситуацією мається на увазі 

комбінація екзистенціальних форм однієї 

або декількох мов, яка повністю обслуговує 

певне суспільство в рамках такого 

адміністративно-політичного об'єкту як 

держава, і є безпосередньо пов'язаними 

одна з одною через самокомплементарну 

функцію (Tumaniani, 1981d: 74). 

Тобто Туманіані вважає, що 

компонентами лінгвістичної ситуації є 

білінгвізм та діглосія. Це означає, що у 

більшості випадків люди користуються 

декількома лінгвістичними одиницями, які 

є функціонально пов'язаними одна з одною. 

На думку Т.Сіхарулідзе, мається на 

увазі спільне функціонування та 

взаємозв’язки існуючих мов й скованих і 

нескованих мовних одиниць (Sikharulidze 

2008 : 84). 

Ми вважаємо, що найбільш влучним 

є визначення американського вченого 

Чарльза Фергюсона: лінгвістична ситуація 

посилається на загальну конфігурацію 

використання мови у певний час і в 

певному місці. Вона складається з таких 

даних, як які саме мови і в якій кількості 

використовуються на певній території, 

скільки осіб розмовляють цією мовою, в 

якому контексті вони розмовляють цією 

мовою, яким є ставлення спільноти до цієї 

мови (Ferguson, 1959b: 157). 

Ці дефініції підтверджують, що 

лінгвістична ситуація – напрочуд складне 

явище. Під нею розуміємо як єдність форм 

і стилів однієї мови, так і єдність різних мов 

в певному територіальному, соціальному, 

географічному, адміністративно-

політичному контексті. Під «лінгвістичною 

ситуацією»  маються на увазі велики мовні 

єдності – країни, республіки, регіони і 

великі райони. 

Система соціальної комунікації в 

Джавахеті, головним чином, складається з 

трьох компонентів – грузинської, 

вірменської та російської мов (також можна 

зустріти форму турецької мови й 

«циганської мови». 

У Джавахеті розповсюджені 

грузинська, вірменська і російська мови. У 

вищих навчальних закладах викладання 

ведеться грузинською й вірменською 
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мовами. Остання з них є пріоритетною 

(єдиним закладом з грузинською мовою є 

коледж, який був створений у відділенні 

Джавахеті Тбіліського державного 

університету). Що стосується мови 

повсякденної комунікації – вона залежить 

від навичок, реципієнта та конкретного 

комунікаційного контексту. 

Елементи системи соціальної 

комунікації є, переважно, стабільними; 

проте, вони можуть змінитися через якийсь 

проміжок часу. Зміни в державному устрої 

країни (який у випадку з Грузією) – зміни в 

державній структурі, економічні зміни, 

соціальні і національні пріоритети 

впливають на суспільно-економічну 

систему, її компоненти та їх функції. 

Такі зміни також сталися в інших 

країнах, особливо в пострадянських. В 

Україні головні компоненти системи 

соціальної комунікації – українська та 

російська мови (зустрічаються також інші 

мови, як наприклад білоруська, болгарська, 

угорська, чеська, тощо). Ці дві мови є 

більш-менш рівними компонентами. 

За часів існування Радянського 

союзу в Україні існували школи як з 

українською, так і російською мовами 

викладання. Викладання в вищих 

навчальних закладах велося двома мовами 

(російською мовою переважно викладалися 

природничі й технічні науки). У 

повсякденному спілкуванні кожен мав 

змогу для себе вирішити, якою мовою 

користуватися. Починаючись з 1990 року 

статус і використання російської мови в 

Україні обмежується, й вона заміщується 

українською мовою у середній і вищій 

освіті, науці і культурі (Direct 2001G: 17). 

У Джавахеті грузинську мову було 

зрівняно з іншими мовами не через 

обмеження функцій грузинської мови, а 

скоріше завдяки зрівнянню функцій 

грузинської і російської мов. Отже, через це 

грузинська мова конкурувала виключно з 

російською мовою (а не іншими мовами). 

Цей підхід був завжди відкритим й 

очевидним. Це обумовило виникнення 

певної ієрархії в лінгвістичній ситуації 

Джавахеті. 

Починаючись з 1990 року функція 

російської мови в Джавахеті змінилась. 

Сфери використання російської мови 

зменшилися (особливо на рівні певної 

мови), або інші мови ввійшли в її сферу, 

тобто ті сфери, де в минулому 

використовувалися лише вони. Російська 

мова все ще залишається сильним 

компонентом і продовжує співіснувати з 

іншими мовами. Ці зміни пояснюються 

загальними процесами в Грузії. Ці зміни все 

ще мають місце і поступово впливають на 

лінгвістичну ситуацію в Джавахеті, в той 
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час як суспільно-економічна ситуація 

залишається сталою. 

Мовна спільнота. Мовна спільнота 

– це група індивідуумів, які мають спільні 

соціальні, економічні, політичні і культурні 

зв'язки. У повсякденному житті вони 

контактують один з одним, а також з 

соціальними установами однією або 

декількома мовами). 

Розмір мовної спільноти може 

варіюватися – вона може представляти 

собою населення цілої країни, або таких 

соціальних груп як сім'я, спортивна 

команда, тощо). Головні критерії завжди 

належать до соціальної громади і 

регулярної комунікації (Gamkrelidze .2003: 

427). 

У багатьох мовних спільнотах, як 

наприклад персонал фабрики, науково-

дослідний інститут, середня школа, люди 

загалом спілкуються однією мовою. Проте, 

в деяких мовних спільнотах, як наприклад 

сім'я, у комунікації використовується одна 

або більше мов. 

У Джавахеті мовна різноманітність 

поширена нерівномірно. Вона 

спостерігається в районних центрах (міста 

Ахалцихе та Нінотсмінда) і прилеглих до 

цих центрів селах з етнічно змішаним 

населенням (села Хоспіо, Діліска). 

Відсоток двомовних індивідуумів дуже 

високий. Більша однорідність 

спостерігається в прикордонних селах. 

Отже, мовна однорідність, головним 

чином, характеризується 

монолінгвалізмом, тоді як мовна 

різноманітність більше характеризується 

білінгвалізмом. Доцільно розглянути 

декілька випадків в контексті грузинсько-

російського та вірменсько-російського 

білігвалізму: 

(a) На рівні етнічних груп (етнічно 

грузинських, вірменських та 

російськомовних спільнот). В 

цьому випадку ми розглядаємо 

етнічно однорідні адміністра-

тивно-територіальні об'єкти, як 

наприклад, населення одного 

села; 

(b) На рівні соціальних груп 

(посадовці, студенти, бізнесмени, 

працівники сільського 

господарства, пенсіонери). Наше 

дослідження було зосереджене як 

етнічно однорідних, так і 

різнорідних спільнотах; 

(c) На рівні вікових груп (школярі, 

люди середнього віку і літні 

групи). 

Всі ці групи розглядається нижче: 

(a) Етнічні групи: Білінгвальні 

мовні спільноти, які 

відрізняються за етнічними 
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критеріями, головним чином, 

мешкають в селах районів 

Нінотсмінда й Ахалцихе. 

Білінгвальність також 

спостерігається в так званих 

змішаних селах, де вірменські, 

грузинські та російські етноси 

живуть разом. Та ж ситуація 

спостерігається в грузинсько- 

або вірменськомовних селах, що 

межують між собою. 

Ми хотіли б зосередитися на 

білінгвальній мовній спільноті 

грузинів (грузинсько-вірменський 

білінгвалізм), білінгвальній мовній 

спільноті етнічних вірмен 

(вірменсько-грузинський та 

вірменсько-російський 

білінгвалізм). 

Етнічно однорідні білінгвальні 

спільноти є найбільшими за розміром. Вони 

головним чином залучені до сільського 

господарства (у даному аспекті не 

спостерігаються відмінності між різними 

мовними спільнотами). Вивчаючи такі 

мовні спільноти, ми зосередились на 

декількох аспектах. Перший – 

послідовність, з якою представники 

окремої мовної спільноти опановують 

мови. 

 

Послідовність мов Етнічно грузинська група Етнічно вірменська група 

Грузинсько-вірменський 

білінгвалізм 

Вірменсько-

грузинський 

білінгвалізм  

Російсько-

вірменський 

білінгвалізм 

1. Грузинська  Вірменська Вірменська 

2. Вірменська (турецька) Грузинська 

(турецька) 

Російська 

(турецька) 

3. Російська (зрідка)  Грузинська 

(зрідка)  

 

В етнічно грузинських групах 

грузинсько-вірменський  білінгвалізм є 

головною формою. Значна кількість 

вірменського населення в Джавахеті 

створює вірменськомовне довкілля, і 

грузинське населення опановує вірменську 

мову завдяки щоденним стосункам і 

комунікації. Навіть аджарські переселенці 

проходять крізь різні фази опанування мови 

і користуються нею. В той же час, 

спостерігаються випадки, коли турецька і 

російська мови використовуються в 
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грузинських білінгвальних групах. 

Наприклад, в селі Хоспіо турецька має 

певне використання. Це використання 

доволі обмежено й менш значуще для 

лінгвістичної ситуації; проте, воно має 

певну функцію. 

Турецька мова сьогодні головним 

чином використовується літніми людьми в 

середовищі близьких родичів. 

Використання турецької мови підкреслює 

їх близьку спорідненість. Турецькою 

мовою вони говорять про таємні проблеми, 

які вони не хочуть розголошувати іншим 

(наприклад, коментарі про певну подію або 

поведінку кого-небудь, реакцію на члена 

сім'ї, тощо). 

Російська мова використовується 

досить рідко. Ця мова використовується, 

коли люди знаходяться в різному мовному 

контексті (особа, яку вони зустрічають, не 

розмовляє ні грузинською, ні вірменською), 

або коли їм доводиться залишати межі 

країни. У грузинському населенні такий 

прошарок досить незначний. Тому 

грузинсько-російський білінгвалізм не є 

характерним для етнічно грузинської 

групи. 

Стосовно турецької мови, це ж 

спостерігається в етнічно вірменських 

мовних спільнотах. Ситуація з 

використанням російської мови відмінна. 

Через різні чинників, що впливають 

на довкілля в лінгвістичній ситуації 

Джавахеті (ці чинникі обговоряться 

нижче), більшість вірменського населення 

здебільшого користується російською 

мовою. В результаті, вірменсько-

російський білінгвіалізм є доволі сильним. 

З іншого боку, головним фактором 

вірменсько-грузинського білінгвалізму має 

стосунок до таких факторів як проживання 

в грузинському селі разом з грузиномовним 

або близько до грузиномовного населення. 

Як грузинська, так і вірменська 

(разом з грузинами) білінгвальні 

лінгвістичні групи включають 

індивідуумів, які використовують три мови 

(грузинську, вірменську і російську мови) в 

одному й тому ж комунікаційному 

контексті. Згідно з дослідженнями, такі 

індивідууми головним чином виходять зі 

змішаних сімей. Незалежно від мовного 

довкілля діти легко опановують мову 

матері. Ми не згадуємо окремо такий 

різновид як трилінгвальна мовна спільнота. 

Ми вважаємо, що вона являє собою 

підгрупу грузинсько-вірменської та 

вірменсько-російської мовних спільнот. 

Інший важливий чинник, який 

заслуговує на увагу, - вік, в якому члени 

лінгвістичної спільноти вивчають мову. 

Ситуація є подібною з різними мовами. 

Більшість їх вивчають другу мову в 
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дитинстві. Виключення становлять лише ті, 

хто переселився до Джавахеті в пізнішому 

віці (наприклад, грузини, які вивчають 

російську мову) і яким довелося вивчити 

другу мову для роботи і працевлаштування 

(наприклад, вірмени, що вивчають 

російську мову). 

Цікаво вивчати різновиди 

лінгвістичних систем, які 

використовуються в етнічно однорідній 

білінгвальній групі. Оскільки більшість цих 

мовних груп головним чином живуть в 

селах, ми зробимо наголос на трьох 

головних різновидах: (1) літературній мові, 

яка розповсюджена у засобах масової 

інформації; (2) діалекті, який є одним з 

головних різновидів лінгвістичної ситуації 

Джавахеті; і (3) «повсякденній мові», яка 

стає більш активною, під час користування 

другою мовою. 

Таблиця нижче демонструє мови, які 

не використовуються усіма членами мовної 

спільноти і використовуються тільки 

певною підгрупою. В цьому випадку, ми не 

використовуємо різновиди, сленг або арго. 

Різновиди мови Грузинська білінгвальна 

спільнота; грузинсько-

вірменська 

Вірменська білінгвальна 

спільнота 

Вірменсько-

грузинська 

Вірменсько-

російська 

Літературна мова Грузинська (частково 

російська – слухання та 

читання) 

Вірменська 

(слухання та 

читання) 

Вірменська, 

російська  

(слухання та 

читання) 

Діалект Грузинська, вірменська 

(турецька) 

Вірменська 

(турецька) 

Вірменська 

(турецька) 

Мова повсякденної 

комунікації 

Вірменська (турецька, 

російська) 

Грузинська 

(російська, 

турецька) 

Вірменська, 

російська  

(турецька) 

Слід зазначити, що всі грузини, які 

брали участь уданому дослідженні, у якості 

рідної мови називали грузинську. Також 

грузинська називалась представниками 

змішаних сімей. Більшість вірменської 

спільноти називала вірменську мову 

рідною (в кожній групі досліджувалося 100 

осіб). 

(b) Соціальні групи: Ми 

досліджували декілька 
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соціальних груп: посадовців 

(лікарі, працівники місцевого 

управління, тощо), пенсіонери 

міської місцевості, студенти, які 

почали вивчати мову лише 

чотири роки до того й мають 

отримати диплом про 

закінчення вищої освіти. 

Завдяки соціальним 

характеристикам, наведеним вище, 

наведені вище мовні спільноти є більш 

схильними до білінгвалізму, особливо 

перша і третя групи. Слід зазначити, що 

жодна з мовних груп не є однорідною.  

Декілька випадків білінгвалізму 

спостерігалися в групі лікарів і студентів – 

грузинсько-вірменській та вірменсько-

російській. В ці групи також входила 

значна кількість трилінгвальних 

індивідуумів з грузинською, російською, 

вірменською мовами. 

Було вивчено 4 574 випадки в 

контексті послідовності опанування мовою 

(слід відзначити: цифри поза дужками 

вказують на послідовність для більшості 

мовної спільноти. Цифри в дужках 

вказують на послідовність для меншості 

мовної спільноти).  

Мови 

 

 

Грузинсько-

вірменська 

Вірменсько-російська Грузинсько-російсько-

вірменська 

 

 

Лік

арі 

Сту

дент

и 

Пенсі

онери 

Ліка

рі 

Студент

и 

Пенсіоне

ри 

Ліка

рі 

Студент

и 

Пенсіоне

ри 

Грузинська 1 1 1 - - - 2 

(1,3) 

2 (1,3) 2 (1) 

Російська - - - 2(1) 2 2 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Вірменська 2 2 2 1 1 1 1 (2) 1 (2) 1 (2) 

 

23 % етнічних вірмен в лікарській 

лінгвістичній ситуації назвали російську 

мову як їх рідну мову і вірменську – як 

другу мову. Головною мово для них стала 

мова викладання в школі. Їх інтерес до 

грузинської мови викликано її статусом 

державної мови (грузинська необхідна для 

діловодства, професійного розвитку, 

успішного проходження професійної 

атестації). 

34 % з тієї ж групи здобули вищу 

освіту російською мовою (більшість з них 

здобула її за межами Грузії, тільки 3 % з них 

- в Грузії). 82 % студентів- не-грузинів 
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розглядають вірменську мову як їх власну 

мову, незалежно від мови викладання в 

школі. Для 18 %, що залишились, 

вирішальну роль відіграла мова родини. На 

них також впливала освіта. 

На жаль, ми не володіємо даними 

більш ранньому періоді. Проте, наступна 

інформація цікава для дослідження 

ставлення до рідної мови: 

Дані засвідчують, що в сім'ях вони 

головним чином розмовляють вірменською 

або російською мовами. Російська мова - 

домінуюча мова також в комунікації - 64 % 

з осіб у дослідженні назвали російську мову 

другою мовою. Статус грузинської також 

покращується - 17 % з представників 

дослідження назвали грузинську другою 

мовою. 

Цікаво зазначити, як різновиди 

мовних систем співвідносяться з 

наведеними вище соціальними групами. 

Грузинські члени групи є головним чином 

трилінгвальними. Вони характеризуються 

особливостями етнічно однорідного рівня. 

Нижче ми представляємо інформацію лише 

щодо представників не-грузинів. 

Послідовність різновидів мови відповідає 

частоті їх використання. 

Різновиди мови Лікарі Студенти Пенсіонери 

Літературна мова Російська, 

вірменська 

Вірменська, 

грузинська, 

російська 

Російська 

(вірменська) 

Діалект Вірменська 

(грузинська) 

Вірменська 

(грузинська) 

Вірменська 

(грузинська) 

Мова повсякденного 

спілкування 

Вірменська, 

російська 

(грузинська) 

Вірменська, 

грузинська, 

російська 

Вірменська, 

російська 

(грузинська) 

Мова професійного 

спілкування 

Російська, 

грузинська, 

вірменська 

Грузинська 

(російська) 

Вірменська 

(російська) 

 

(Слід зазначити: мова, яка дається в 

дужках, означає нестійкий компонент 

білінгвізму (трилінгвізму). Мови поза 

дужками - стабільні елементи з їх 

різновидами. 

Як демонструють дані, наведені в 

таблиці, грузинська мова - найстабільніший 

елемент білінгвізму (трилінгвізму), 

характерного для студентської мовної 

спільноти. Це пояснюється декількома 
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причинами. Грузинська мова - мова 

викладання у вищій освіті, отже: 

(1) Вони використовують 

літературну мову на відміну від інших 

негрузинських мовних спільнот; 

(2) Грузинська мова є необхідною 

для професійної діяльності членів усіх цих 

мовних груп (також як і всі інші); 

(3) Хоча більшість мовної спільноти 

не розмовляє на джавахетинському діалекті 

грузинської мови, у разі необхідності вони 

можуть легко перемикатися з рідної мови 

на грузинську мову; 

(4) Вони отримали професійні 

знання цією мовою, тобто вони дуже добре 

нею володіють. Це одна з можливостей для 

білінгвів – не-грузинів перемкнутися на 

грузинську мову без будь-яких бар'єрів. 

Російськомовні та вірменськомовні 

канали використовуються в однаковій мірі 

в Джавахеті (78 % дивляться 

російськомовні канали, 74 % - 

вірменськомовні). Крім того грузини 

дивляться грузинські канали. Обсяг  

інформації, яка отримується російською і 

вірменською мовами, є рівним. 

Респонденти надають перевагу отриманню 

інформації тією мовою, якою вони вже це 

роблять. 

Респонденти зазначили, що вони 

надають перевагу розважальним і 

музичними програмам. Програми 

вірменською мовою державного 

транслятора не користуються 

популярністю серед населення Джавахеті. 

29 % респондентів переглядають ці 

програмами регулярно або систематично. 

71 % не роблять цього взагалі. 

Згідно з даними статистики, 

респонденти дуже часто знайомляться з 

газетами, особливо доктори і пенсіонери. З 

50 респондентів 26 повідомили, що вони не 

читають газети взагалі. З тієї ж кількості 39 

студентів повідомили, що вони читають 

газети. Такий високий відсоток 

респондентів, які читають газети  можна 

пояснити тим, що газети є доступними для 

населення їх власною мовою. 

Інформація про грузинських 

респондентів надається нижче. 

Отримує інформацію: 

 Грузинською мовою - 78 % 

 Російською мовою - 17 % 

 Вірменською мовою - 5 %. 

Вірменське населення отримує 

інформацію наступними мовами: 

 Вірменською мовою - 45 % 

 Російською мовою - 49 % 

 Грузинською мовою - 6 %. 

Ситуація з отриманням інших видів 

інформації відрізняється (наприклад, 

наукової й професійної інформації). 

Більшість студентів і докторів отримують 

цей вид інформації російською мовою. 
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Більшість вважає за краще отримувати 

інформацію грузинською мовою. 

З таблиці стає очевидним, що 

білінгви всіх трьох груп користуються 

повсякденною мовою. Проте, грузинська 

мова є нестабільним елементом їх 

білінгвалізму. Нею користуються рідше, 

ніж російською мовою. Здається, що 

незважаючи на важливість щоденних 

стосунків, стабільність компонентів 

білінгвалізму має певні аспекти. 

Ми вважаємо, що питання, наведене 

вище, є безпосередньо пов'язаним з іншими 

функціями мови і сферою її використання. 

Також, спостереження за групою студентів 

продемонструвало важливість освіти, як 

однієї зі сфер використання. 

(c) Вікові групи. За віком можна 

розділити три групи. До першої 

групи входять школярі. Ми 

виявили, що білінгвалізм 

формується в ранньому 

дитинстві. Друга група 

складаються з людей середнього 

віку, і до третьої групи 

відносимо літні білінгвів. До 

кожної групи входить 50 осіб. 

Подібно до білінгвальних 

спільнот на рівні соціальних 

груп, групи є етнічно 

неоднорідними також і на рівні 

вікових груп. Проте, ми 

намагалися дотримуватись 

етнічного балансу (50 / 50 %). 

Дані базуються на дослідженні 

мешканців міста. 

 

Вікова група Етнічні грузини Етнічні вірмени 

Грузинсько-

вірменські 

білінгви 

Грузинсько-

російські 

білінгви 

Грузинсько-

вірменські 

білінгви 

Грузинсько-

російські 

білінгви 

Шкільний вік (11-17 років) 42 14 8 26 

Середній вік (18-50 років) 47 40 15 48 

Літній вік – старіше 50 

років 

44 38 9 45 

 

З даних, наведених в таблиці, можна 

зробити висновок, що білінгвалізм є більш 

притаманним для групи середнього віку. В 

першій віковій групі спостерігаються 

наступні патерни. 
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По-перше, грузинські діти активно 

користуються вірменською мовою. Рівень 

білінгвалізму серед них такий високий, що 

вірменські діти не мають ніякої потреби 

звертатися до них грузинською мовою. 

Настільки високий рівень білінгвалізму 

пояснюється декількома чинниками, як 

наприклад, змішані сім'ї, грузинські родичі, 

тощо. 

По-друге, слід зазначити, що діти, 

які набули білінгвалізму до восьми років, 

відрізняються сильним білінгвалізмом. Він 

є настільки яскраво вираженим, що 

подекуди дітям проблематично вибрати 

рідну мову між двома, коли їх просять це 

зробити. Починаючись з віку 11років  

сфери використання мови значно 

збільшуються. Це можна пояснити тим, що, 

з дорослішанням дітей сфера їх інтересів 

також розширюється. 

Вірменські діти користуються 

російською мовою у більшій кількості 

сферах ніж грузинські школярі. Проте, вони 

користуються російською мовою не так 

часто як представники інших груп. Це 

можна пояснити тим, що поступово 

російська стає менш функціональною. 

Серед школярів, які брали участь у 

дослідженні, дівчата є більш схильними до 

комунікації другою мовою ніж хлопці. 

Співвідношення у відсотках є таким: 28 % - 

дівчата, 23 % - хлопці. Ця різниця є 

статистично незначущою. 

Більшість носіїв вірменської мови, а 

саме вірменсько-російські білінгви, 

головним чином російською мовою 

спілкуються з батьком, а не з матір’ю: 38, 5 

% з дітей заявляють, що вони головним 

чином спілкуються зі своїм батьком 

російською мовою, і 24 % - що вони 

розмовляють російською мовою з матір'ю. 

Іноді вони також користуються російською 

мовою для спілкування  з однокласниками, 

вчителями і родичами. 

Респондентів також запитали, якою 

мовою (мовами) вони у більшому ступені 

користуються за межами їх родин. Згідно з 

результатами, серед вірмен-білінгвів 97 % 

користуються вірменською мовою, 7 % 

користуються російською мовою і 3 % - 

грузинською. Етнічно грузинські школярі 

відповіли наступним чином: 18 % 

використовують грузинську, 3 % - 

російську, 48 % - вірменську мову. 

Ми також поставили дітям питання: 

«Якою мовою ви бажаєте користуватися у 

спілкуванні з представниками інших 

етнічних груп?». Ми отримали дуже цікаві 

результати - 41-42 % з респондентів 

відповіли, що вони віддають перевагу 

грузинській мові перед іншими мовами. 

33% вірменських дітей назвали мовою 
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комунікації вірменську, 19 % - російську 

мову, 34 % - грузинську. Лише 14 % 

зазначили, що вони можуть спілкуватися 

будь-якою мовою, прийнятною для їх 

співбесідників. 

Дослідження демонструє, що учні 

російських і вірменських шкіл в Ахалцихе 

та Нінотсмінди вважають, що відсутність 

знання грузинської мови не є перешкодою 

для них в соціальному житті. 28 з 50 

респондентів  заявили, що відсутність 

грузинської мови не створює жодної 

проблеми для них. Вони стикаються з 

певними проблемами тільки, коли вони 

залишають свою спільноту або район. 12 

учнів повідомило, що через обмежене 

знання грузинської мови вони мають 

проблеми за межами своєї спільноти. Лише 

10 учнів вважають, що вони мають 

проблеми через брак знання грузинської 

мови. 

Учні негрузини повідомили, що 

вони планують отримати вищу освіту в 

Грузії і за її межами. Учні, які планують 

отримати вищу освіту за межами Грузії 

(головним чином в Росії або Вірменії) 

вказують дві основні причини, через які 

вони не обирають грузинські вищі 

навчальні заклади: (a) Через брак знання 

грузинської мови вони не зможуть скласти 

іспити: (b) Вони мають родичів за 

кордонами Грузії і розраховують на їх 

допомогу. 

Таблиця демонструє результати 

спостереження, метою якого є дослідження 

використання другої мови серед родичів і 

друзів родини. Таблиця 1 включає дані 

щодо дітей-білінгвів етнічних вірмен, друга 

– етнічних грузинських дітей. 

Згідно з цими даними, російська 

мова все ще дуже сильна серед громадян 

Грузії негрузинського походження. 

Незважаючи на розпад Радянського союзу, 

грузинсько-російські та вірменсько-

російські мовні контакти все ще напрочуд 

значущі. 

Таблиця 1 

Я розмовляю з Грузинська Російська 

Мати + + 

Батько - + 

Дід, баба - + 

Друзі в школі - + 

Грузинські друзі +( -) - 

Інші родичі +( -) +( -) 



 

94 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ # 2, 2014 

 

Таблиця 2 

Я розмовляю з Вірменська Російська 

Мати + - 

Батько - - 

Дід, баба + - 

Друзі в школі + - 

Грузинські друзі +( -) - 

Інші родичі +( -) - 

 

Для подальшого розвитку 

пріоритетними є грузинська й англійська 

мови у порівнянні з російською та іншими 

мовами. Респондентам з російських і 

вірменських шкіл було поставлено 

запитання, знання якої мови вони б 

покращили. Відповіді респондентів 

розподілилися наступним чином: 

грузинської (48), англійської (46), 

вірменської (18), російської (18), німецької 

(9), французької (3) і грецької мови (5). Ці 

показники демонструють зростання 

інтересу до грузинської та вірменської мов, 

а також вказують на те, що діти знають ці 

мови найгірше і мають сильне бажання 

покращити свої знання. Зазначене бажання 

вивчити ці мови вважаємо кроком до 

інтеграції. 

Мови економічно і політично 

потужних країн мають реальний потенціал 

стати другою мовою для представників 

іншої етнічної приналежності та носіїв 

іншої мови.   

Студенти висловлюють бажання 

вивчати англійську мову з різних причин. 

По-перше, володіння цією мовою підвищує 

їх конкурентоздатність на ринку праці. 

Вони також отримують шанс переїхати до 

інших країн і працевлаштуватися там. 

Бажання поліпшити володіння 

грузинською мовою пояснюється 

нещодавніми змінами в країні. Стосовно 

вірменської і грецької мов, бажання 

студентів поліпшити знання цих мов 

пояснюється тим, що це  їх рідні мови. 

Аналіз виявляє паттерни 

негрузинських груп в Самтсхе-джавахеті. 

Більшість респондентів вважає, що 

діловодство необхідно вести грузинською 

мовою. Менше респондентів (20-30 %) 

вважають, що офіційною мовою установ 

має бути грузинська і вірменська мови 

й/або російська мова. Відповідачі вказали, 
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що вони (40 %) юне розмовляють 

грузинською мово, оскільки вони не мали 

можливості її вивчити. Іншою причиною 

може виступати відсутність у вірмен 

реальної потреби або незначна потреба 

користуватися цією мовою в 

повсякденному житті. Негрузини 

передбачають певні проблеми в 

майбутньому через обмежене знання 

грузинської мови. Головним чином, вони 

очікують стикатися з цими проблеми під 

час працевлаштування в грузинські 

організації,  а також отримання подальшої 

освіти в грузинських вищих навчальних 

закладах. 

Респонденти вважають, що кращий 

спосіб покращити знання грузинської мови 

– приділити їй більше уваги в школах. 

Кожен четвертий, опитаний в Джавахеті, 

своєю батьківщиною називає Вірменію, а 

Грузію - другою батьківщиною. Проте, 

трохи більше половини респондентів в обох 

регіонах пов'язують своє майбутнє з 

Грузією. 

Стосовно мови отримання інформації, 

половина населення отримує інформацію 

російською мовою, а інша половина - 

вірменською мовою. 68 % респондентів 

регулярно або періодично переглядають 

програми вірменською мовою. Місцева ТБ 

станція запропонувала своїм глядачам 

власний переклад вірменською «Кур’єрі». 

82 % респондентів виразили зацікавленість 

в такій програмі. Проте, небагато з них 

продовжують її дивитись через погану 

якість перекладу. Згідно з результатами 

дослідження, студенти в Джавахеті 

читають пресу - вони головним чином 

читають газету «Врастан». Вони надають 

перевагу їй перед «Самхретіс Карібше», яка 

видається грузинською і вірменською 

мовами. 

Білінгвальна освіта та реформація 

місцевих негрузинських шкіл - важливі 

інструменти для досягнення інтеграції. 

Тому, важливо запустити інформаційну 

кампанію для просування ідеї білінгвальної 

освіти. У перехідний період уряд повинен 

гарантувати можливість вибору для 

школярів. 

Пропонується розробити законодавчий 

пакет, присвячений білінгвальній освіті, 

який визначить її головні напрямки. 

Важливим підґрунтям для імплементації 

цієї політики – визначитися з цілями і 

напрямками. Як зазначає Горнбергер, 

«білінгвальна освіта є ресурсом, а не 

проблемою, яка потребує вирішення» 

(Hornberger, 2000: 173). Вергес акцентує 

увагу на двох різних підходах до 

білінгвальної освіти. Згідно  першому 

підходу, головна мета білінгвальної освіти 

- перемикатися з власної мови на другу 

мову. На відміну від першого підходу, 
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другий наголошує на паралельному процесі  

оволодіння двома мовами (Werges, 2014: 

14). 

Тріллос виокремлює п'ять головних 

цілей білінгвальної освіти, і видається 

доцільним розглянути їх для розвитку 

відповідної політики : (1) бікультурність, 

або здатність почувати себе інтегровано як 

в суспільстві меншості, так і більшості; (2) 

Білінгвалізм, або здатність розмовляти 

двома мовами; (3) Чутливість до цінностей 

двох різних культур; (4) Позитивне 

ставлення до інших лінгвістичних і 

культурних груп; (5) Рівні можливості для 

освіти етнічних меншин (Trillos, 1998: 6). 

Грузія може звернутися до досвіду 

інших країн (наприклад, країн  Балтії, 

США) і розробляти пілотні білінгвальні 

програми. Одночасно з цим слід 

підготувати другу й обов'язкову стадії. 

«Слід зазначити, що мультилінгвальна 

освіта є добровільною і за умови її успішної 

імплементації школи поступово звернуться 

до різних моделей мультилінгвальної 

освіти. Це допоможе нам уникнути 

політичних ускладнень, які можуть 

виникнути за умов обов'язкової 

мультилінгвальної освіти» (Tabatadze, 

2008: 22). Аналогічно, школи повинні 

імплементувати білінгвальну освіту 

поступово і на добровільній основі, а не 

миттєво. 
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