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Позитивний вплив білінгвізму на когніцію та засвоєння мови
Анотація
Білінгвальна освіта та білінгвізм все ще залишаються суперечливим питанням в
області освіти серед лінгвістів. Метою представлена стаття є показати результати
дослідження про позитивний вплив білінгвізму на процес когніції та засвоєння мови.
Перша секція статті висвітлює різні ставлення до білінгвізму. У другій секції статті
описано результати дослідження про позитивний вплив білінгвізму на метакогнітивне
сприйняття. У третій частині статті проаналізовано результати досліджень про
позитивний вплив білінгвізму на засвоєння мови. Я не погоджуюсь з тим, що
білінгвізм має переваги у процесі метакогнітивного сприйняття та засвоєння мови, а
тому навчальним закладам дуже важливо розвивати та впроваджувати ефективні
білінгвальні програми для того, щоб використовувати всі переваги білінгвізму.
Keywords: мультилінгвальна освіта, білінгвізм, педагогічна освіта, методи викладання.

результати

Вступ
Отримані

результати

досліджень

у

галузі

дослідження

білінгвальної освіти та її переваги, вона й

показують, що білінгвальна освіта має

досі залишається суперечливим питанням у

позитивний вплив на мовне сприйняття та

галузі освіти (Bekerman, 2005).

когнітивні процеси у дітей (Bekerman,

У

даній

статті

представлено

2005). Скугтнабб-Кангас та Гарсіа виявили

результати дослідження про позитивний

позитивні ефекти

білінгвальної освіти

вплив білінгвізму на когнітивне сприйняття

(1995): (а) компетентність мінімум у двох

та засвоєння мови. Існують деякі міфи та

мовах; (б) рівні академічні можливості; (в)

стереотипи

кроскультурність та позитивне ставлення

білінгвізму як у суспільстві, так і у

до себе та інших. Незважаючи на позитивні

наукових колах. Ці міфи та стереотипи

1

про

негативний

вплив
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Введення професійної термінології в мультилінгвальних програмах
підготовки вчителів: причини і практика
Анотація
У статті розглянуто експериментальне дослідження, що вивчає особливості застосування
освітньої термінології у контексті підготовки мультилінгвального вчителя, запропоновані
методи введення і активізації термінів у програмах підготовки бакалаврів і магістрів
педагогічного факультету, факультету психології та мистецтва Латвійського університету, а
також на курсах підвищення кваліфікації вчителів-фахівців з багатомовної освіти.
Вирішальна роль вивчення необхідної термінології визначається епістеміологічними,
дидактичними, а також соціо-політичними факторами. У статті наведений досвід
використаних методів вивчення термінології, щоб розвинути вміння студентів мислити і
пристосувати освітні програми вчителів до компетенцій учителя та професійних
кваліфікаційних стандартів. Результати дослідження є практичними, актуальними, містять
теоретичну інформацію і можуть розглядатися на трьох рівнях: персональному,
організаційному та науковому.
Keywords: Багатомовна/мультилінгвальна освіта, педагогічна освіта, термінологія,
експерементальне дослідження, методи викладання.

Кожна навчальна дисципліна має
особливі концептиї, поняття і терміни, що
вводяться і засвоюються під час навчання.
Щоб забезпечити ефективну та якісну
багатомовну педагогічну освіту вкрай
важливо звернути особливу увагу на
термінологію. У статті наведений досвід,
який сформувався з методів, що

Щоб обрати методи для вивчення
термінології, спочатку, необхідно дати
визначення прикладних термінів.
Багатомовна
(мультилінгвальна)
освіта / двомовна (білінгвальна) освіта
(MLE) – використання двох (або більше)
мов для читання і письма та навчання.
Найчастіше формальна система освіти дає
змогу
етно-лінгвістичним
спільнотам
меншин широко брати участь у справах
суспільства. Моделі мовної локалізації
включають рідну мову студентів або ту
мову, з якою вони себе ототожнюють,
національну / офіційну мову й інші мови.
В ідеалі, учні починають читаті і писати та

застосовувалися у програмах підготовки і
бакалаврів, і магістрів педагогічного
факультету, факультету психології та
мистецтва Латвійського університету, а
також на курсах підвищення кваліфікації
вчителів-фахівців з багатомовної освіти.
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навчатися рідною (першою) мовою,
в освіті «спочатку йде перша мова»,а
друга мова вводиться поступово.
Предметно-мовне
інтегроване
навчання CLIL – це підхід, при якому
цільова іноземна мова використовується як
інструмент
у
вивченні
немовного
предмета, і мова, і предмет мають спільну
роль. Хоча, порівнюючи мультилінгвальну
освіту з предметно-мовним інтегрованим
навчанням,
можливо
сформульовати
список відмінностей між цими двома
поняттями,
враховуючи
спільну
дидактичну мету – формування двомовної
(білінгвальної) особистості, у цій статті
обидва терміни використовуються поряд,
оскільки важлива педагогічна інформація і
методологічне
«озброєння
можуть
застосовуватися в обох контекстах.
Вчитель-фахівець
з
двомовної
(білінгвальної)
/ багатомовної
(мультилінгвальної)
освіти
–
використовується, щоб позначити вчителя,
який має методологічну освіту проводити
багатомовне / двомовне або предметномовне інтегроване навчання. На відміну
від терміна двомовний / багатомовний
учитель – цей розгорнутий термін дає
зрозуміти, що це - не просто вчитель, який
є двомовним / багатомовним, тобто, знає
дві або більше мови, але він/вона також
отримали
освіту,
щоб
викладати
у контексті білінгвалізму.
У Латвії немає ні стандартів для
вчителів-фахівців з двомовної освіти, ні
Стандарту,
який
би
у даний
час
розробляли. Аналізуючи Стандарти для
вчителів-фахівців з білінгвальної освіти
у США (Competencies for Entry-Level
Bilingual Education Teachers, 2001, Menken,

www.multilingualeducation.org

Antunez,
2001,
Bilingual
Education
Standards, 1014) та стандарт предметномовного інтегрованого навчання в Європі
(Bertaux, Coonan, Frigols-Martin, Mehisto,
2010), можна зробити висновок, що
вивчення
термінології
орієнтоване
на розвиток різноманітних компетенцій
учителя-фахівця з двомовної освіти, напр.,
розуміння,
а
також
демонстрацію
продуктивного
застосування
у різноманітних педагогічних контекстах.
Це також полегшує розгорнуте мислення:
визначення
і
пристосування
мультилінгвальної
освіти
та/або
предметно-мовного
інтегрованого
навчання CLIL до місцевого контексту,
об'єднуючи
у
навчальному
плані
багатомоне
або
предметно-мовне
інтегроване навчання зі шкільною етикою,
«вчитель-фахіець з білінгвальної освіти
має знання з основ двомовної освіти
та концепцій білінгвізму і бікультуралізму
і вміє використати знання ...щоб бути
ефективним прибічником двомовної освіти
...серед колег, у родині та спільноті» (2001,
http://www.nmcpr.state.nm.us).
«Можна стверджувати, предметномовне інтегроване навчання могло б бути
закріплене в ідеальному образі школи і
загальних концепціях пріоритетів, та у
плануванні і документах суспільних
відношень,
...керуючи
батьками
у
розумінні і використанні термінології
і концепціях освіти, ...можуть виражати
власні професійні занепокоєння і потреби
іншим
колегам-учителям»
(Bertaux,
Coonan, Frigols-Martin, Mehisto, 2010, p. 14).
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Теорія
Вирішальна
роль
вивчення
професійної термінології у програмах
багатомовної
педагогічної
освіти
визначається
епістеміологічними,
дидактичними, а також соціо-політичними
факторами.
Епістеміологічний аспект головної
причини вивчати термінологію можливо
знайти і в класичній філософії освіти
(пізнавальний підхід і конструктивізм),
а також у працях сучасних теорій навчання
(Illeris, 2009), які роблять акцент на
соціальному вимірі навчання. Описуючи

вони допомагають розробити головні
вміння
мислення
–
організовувати
інформацію,
щоб
її
можна
було
використати
більш
ефективно
(організувуючи вміння), роз'яснювати
існуючу інформацію, вивчаючи частини і
співвідношення
(вміння
аналізувати),
зв'язуючи
й об'єднуючи
інформацію
(вміння об'єднувати), оцінюючи умісність
та якість ідей (вміння оцінювати), а також,
щоб полегшити спільну розробку – процес
поділу думками кожної особи призводить
до того, що студенти разом формують
розуміння, що було б неможливе наодинці

сформульовану модель навчання, Джарвіс
(Jarvis, 2009) цитує Фальзона (Falzon,
1998): «Зустріч зі світом ...обов'язково
включає процес упорядкування
світу
у термінах
наших
категорій,
організовуючи і класифікуючи його, таким
чином, приносячи його під контроль

– це, у свою чергу, стосується
епістемології
соціального
конструктивізму.
Звичайно, вчителі основують своє
розуміння викладання і навчання, а також
свої концепції, як викладати на власних
теоріях навчання, в ролі учнів. Це може

певним чином. Ми завжди накладаємо
певні рамки, щоб зрозуміти світ у наших
з ним стосунках. Без цієї організаційної
діяльності, ми були б неспроможними
розібратися у світі будь у чому» (Falzon,
1998, p. 38) і далі продовжує: «І доросла
людина, і дитина повинні перетворити
відчуття, опрацювавши мову в голові,
і врешті-решт, надавши їй значення. Це є
у вивченні значення, тощо, відчуття, що
ми включаємо культуру нашого довічногосвіту у себе. Це ми робимо у більшості
випадків, якщо не у всіх, нашого досвіду
навчання (Jarvis, 2009, p. 27).
Методи, застосовані у навчальних
програмах,
стосуються
не
тільки
пізнавальної області / підхіду до освіти –

бути проілюстроване за допомогою
завдання згрупувати методи навчання
на початку курсу Методи навчання
англійської мови (Peda4205), яке надається
студентам
–
майбутнім
учителям
професійної програми вищої освіти
підготовки бакалавів «Учитель» (42141):
найбільша
популярна
класифікація,
запропонована
студентами,
котра
віддзеркалює їхній власний досвід є
розподіл методів на групи згідно зі
способом подачі інформації, тобто,
візуальні, оповідні. Інші пропозиції також
базуються на попередньому навчальному
досвіді студентів:
методи,

які

я

застосовую

застосовую при викладанні;
14
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взаємопов’язаним
зі
щоденними
і
науковими поняттями, тому що, саме це
співвідношення
«лежить
у
серці
інтеріоризації»,
тобто,
трансформації
соціального в психологічне (Robins, 2003,
p. 83).
Інтеріоризація,
очевидною,
відбувається, коли студенти можуть легко
переключатися з академічного рівня до
щоденного та назад. Це може бути
проілюстроване
Концепціїєю
методу
моделювання, що застосовується у курсі
Peda5161 Постійне культурне середовище
освіти (Професійна програма підготовки

методи, що я знаю і не знаю;
методи, які я використовую з дітьми або
дорослими;
методи, що звичайно застосовуються
у школі або поза нею;
методи, згрупувані згідно з алфавітом;
або методи, основані на організації групи
– індивідуально або спільно.

Розвиток умінь формувати поняття й
укладати
зв'язки
між
щоденною
професійною
працею
вчителя
і
теоретичними основами дуже важливе
завдання в освіті вчителя (Kennedy, 1999;
Maldarez Bodsczky, 1999; Ball, 2000;
Johnson,2009). На основі ідей Виготського
(Vygotsky, 2002), який розрізняє два типи
концептів – щоденні і наукові, Джонсон
(Johnson, 2009) стверджує, коли студенти
розпочинають
вивчати
педагогічні
програми, їм звичайно надають наукові
поняття, які репрезентують сучасний стан

магістрів «Учитель» (47141). Групи мали
завдання використати 88 специфічних
ключових слів з курсу, щоб спроектувати
схематичну модель для актуалізації
вивченого змісту курсу у подальшому,
пристосовуючи середовище, ситуацію,
об'єкт комунікації для різної цільової

дослідження і теорії, що породжуються
у відповідних
дисциплінах.
Частина
їхнього професійного становлення стає
укладенням зв'язків між науковими
концептами, яким вони піддаються
у роботі курсу з педагогічної освіти та
їхніми щоденними поняттями про предмет,
навчання і викладання. Відповідальність
освіти, згідно з соціокультурною теорією
Виготського (2002), повинна надати
студентам наукові поняття, але зробити це
таким чином, щоб перенести ці концепти
на конкретну практичну діяльність,
повзв'язуючих їх зі щоденним знаннями і
діяльностями студентів. Robbins (2003)
вказує, що ключем до розвитку поняття
є міра,
до
якої
навчання
є

групи у різному середовищі, напр., бесіда
з родичем
(можливо
дитиною
або
підлітком), щоб поінформувати про зміст,
вивчений у курсі, дискусія з колегами
за чашкою кава під час великої перерви,
щоб зацікавити їх темою. Цей метод також
виконує роль потужного інструментома
для академічного розвитку мови –
дискримінації і практики різних стилів
мови.
Щодо
соціо-політичного
аспекту
потрібно врахувати, що концепти і терміни
розвинулися історично. Тому один термін
може мати різноманітні визначення, або
терміни можуть бути проінтерпретовані
по-різному
різними
авторами
або
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агентствами, залежно від точки зору
користувача.
Варто згадати, що Кембріджський тест
на
знання
методики
викладання
(Cambridge Teaching Knowledge Test), який
фокусується
на
знанні
методики
викладання, що необхідна вчителям,
вимагає,
щоб
учителі
знали
і застосовували терміни та концепти таким
чином, щоб підкреслити ширшу природу
концептів у порівнянні з термінами. Отже,
Скуіна (Skujiņa,2003) підкреслює, що «за
допомогою слова термін ми позначаємо
заключну
одиницю
слово
або

викривають, логічно обосновують або
піддають
сумніву
владні
стосунки
(Skutnabb-Kangas, 2008, p.3).
Ця заяви має багато прикладів
латвійською мовою. Реакція на зміни
політичної системи, запозичення концептів
і термінів з російської та англійської мов.
Треба відзначити, що за понад 50 років
відбулися два проміжки у розвитку
латвійської термінології: після Другої
світової війни і на початку 1990-х рр.
Обидва
можуть
бути
названі
безпідставними і непомірними замінами
термінів для задоволення потреб сучасного

комбінацію слів, що виражають (назви
і позначки), визначений науковий концепт
у термінологічній системі відповідної
галузі науки» (Skujiņa, 2003). Вона також
підкреслює, що терміни повинні бути
систематичними, точними у значенні,
стислими за формою й емоційно

світу.
Ці
зміни
пояснюються
переміщенням до іншої контактної мови
(від російської мови до англійської) так
само, як і ідеології, і виклик застосовувати
попередні термінологічні ресурси (завдяки
фізичній відсутності й упередженому
ставленню). «Є причина вважати, що

нейтральними.
Скутнабб-Кангас
(Skutnabb-Kangas,
2008)
пояснює
основну
причину
необхідності
визначати
концепти:
«Концепти, що ми використовуємо майже
ніколи не бувають нейтральними. В аренах
змагань, наприклад, білінгвальна освіта,
слова і концепти основують і складають
явища, які розглядають, роблячи деякі
особи і групи помітними, інших
невидимими; деяких непомітною нормою,
інших відзначеними і негативними. Вибір
мови може обмежити або змінити деякі
особи, групи, явища, та відношення в той
час, як привести інших до домінування
і слави.
Концепти
також
можуть
визначатися тими способами, що ховають,

у багатьох галузях відбулася часткова
зміна з континентального європейського
термінотворення
(характерна
для
німецької
і
російської
мов)
до
англосаксонської термінологічної системи.
Сам по собі, цей факт не є ні гарним, ні
поганим, хоча це збільшує варіативність
термінології» (Baltiņš, 2012, p.192).
У соціальному дискурсі термін жаргон
(žargons) змінився на сленг (slengs).
Залежно від мови джерела терміна, коли
йде мова про термін ведмідь, чий
природний діапазон є на півночі, можуть
зустрічатися терміни ledus lācis, baltais
lācis (білій ведмідь), polārais lācis
(полярний ведмідь). У радянські часи
використовували
термін
kolektīvs
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(колектив), зараз віддають перевагу
терміну kopiena (спільнота). Отже, термін
runas kolektīvs (мовний колектив) було
замінено терміном runas kopiena (мовна
спільнота).
Різноманітні приклади (Grigule, 2009)
ілюструють, як нові концепти з'являються
у дискурсі і спочатку використовуються
різноманітні
терміни,
які
пізніше
стабілізуються
зі
збільшуючою
інтенсивністю
їхнього
вживання.
Наприкінці
90-х рр.
викладання
латвійської мови стало більш актуальним,
було важливо знайти нейтральний,

Молдові, Абхазії та Криму. Вони
відчували, що їхню рідну мову понизили
у статусі, називаючи її другою мовою. Цей
випадок ілюструє поширене щоденне
поняття, а саме, - позначення другого як
другорядного. Протиріччя між розумінням
омонімічних щоденних концептів і
академічних / наукових
концептів
є
нескінченним
глобальним
явищем.
Актуальністю
Латвії
є,
наприклад,
сприйняття і вживання терміна trešo valstu
valstspiederīgie (громадяни третьої країни).
Згідно з латвійським законодавством,
громадянином третьої країни є особа, яка

емоційно
прийнятний,
юридично
правильний термін, щоб іменувати тих, хто
вивчає
мову:
cittautieši
(іноземці),
mazākumtautības (меньшини), minoritātes,
otrās valodas apguvēji (вивчаючі другу
мову). Дидактичний термін –'otrā valoda'
(вивчаючі другу мову) є одним з найбільш

не є громадянином Республіки Латвія або
іншої країни Європейського Союзу,
Європейської Економічної Спільноти або
Швейцарської Конфедерації. Значення
терміна є неоднозначним тільки для малої
групи його користувачів, у дискурсі
спільноти «третя країна» бентежить

емоційно
сприйнятливих
у
цьому
ланцюжку термінів.
У
традиційній
теоретичній літературній друга мова
відноситься до мови, котра вивчається
після першої мови (Beikers, 2002). У 1996,
започатковуючи
Державну
програму
вивчення латвійської мови, новий підхід –
вивчення латвійської мови, як другої мови
(LAT2) – був прийнятий і введений
відповідний термін (Šalme, 2011). Він
базувався
на
традиціях
дидактики
скандинавських мов, у котрій відрізняють
терміни – друга мова й іноземна мова
(Lindberg,1995).
Счатку
автори
спостерігали негативну реакція вчителів і
дорослих, котрі вивчали мову на курсах
на підприємствах / установах у Латвії,

розуміння таким чином, щоб відповісти на
контрольне питання, наприклад, чи є
громадянин
Сполучених
Штатів
громадянином третьої країни, люди
попадають у глухий кут і починають
сумніватися. Іншою проблемою в галузі
термінології є знайти поняття для опису
особи, яка має латвійське громадянство
та / або проживає у Латвії, але не є
етнічним
латишем.
Термін
latvijec
використовується у російській мові
(латвієць).
Звертаючись до чіткої відмінності між
викладанням шведської мови як другої
мови для груп меншин у Швеції з рідними
мовами за винятком шведського, а,
з іншого боку, викладаючи інші сучасні
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мови, шведський дослідник білінгвізму
Ліндберг (Lindberg, 1995) зауважує, що
варто відзначити, що ця відмінність
є зрозумілою для науковців, але не завжди
для тих, хто перебуває при владі. Це
призводить до невизнання, нехтування
суттєво відмінними потребами тих, хто
вивчає мову як другу або як іноземну.
Джонсон (Johnson, 2009) дає пояснення
слабого
пізнавального
відчуття
на
щоденному рівні: «коли хтось намагається
перенести цей тип знання у свідомість
протягом трохи більшого часу, ніж
півстоліття,
результат
є
звичайно

…мультилінгвізм як визначення осіб,
які знають багато мов, у той час, як
плюрилінгвізм характеризує суспільство,
в якому взаємодіє багато мов;
…мультилінгвізм
відноситься
до
знання різних мов, у той час, як
плюрилінгвізм має на увазі більш точне
значення співвідношень між різними
мовами як взаємно доповнюючими
інструментами для комунікації;
…мультилінгвізм …щоб позначити
присутність багатьох різних мов у регіоні,
без
позначення
їх
кількості
і
плюрилінгвалізм
…щоб
позначити

незрозумілим, непослідовним, неповним, і
навіть, неточним твердженням концепту.
…наукові поняття дають змогу тим, хто
вивчає, функціонувати відповідно у
широкому
діапазоні
альтернативних
обставин і контекстів (Johnson, 2009, p. 20
-21).

присутність обмеженої кількості мов (Grin,
2006, p.179).
У Європі на сьогодні вживання
термінів стабілізувалось: плюрилінгвізм
позначає мовну політику Ради Європи, та
є основним принципом мовної політики
в Європі або будь-де в іншому місці

Прикладом
непослідовності
у міжнародному застосуванні термінів
є введення і вживання таких термінів як
мультикулькурна / міжкультурна освіта;
мультилінгвізм / плюрилінгвалізм.
Стосовно Мовної політики у грузинському
проекті (Language Policy in Georgia
Project) Грін (Grin, 2006) аналізує
різновиди
вживання
термінів
мультилінгізм
і
плюрилінгвізм:
і мультилінгвізм,
і плюрилінгвізм
описують знання і застосування мов. Вони
сприймаються як синонімічні. Згідно
з дослідженням Гріна (Grin, 2006), багато
дослідників розмежовують ці поняття.
Існує принаймні три різних типи
відмінностей:

у світі, описуючи рівень знання
мов
з точки зору індивідууму. У той час, як
мультилінгвізм визначає присутність мов
у спільноті:
«Плюрилінгвальна
і
плюрикультурна компетенція відноситься
до здатностіі використовувати мови для
цілей спілкування і щоб брати участь
у міжкультурній взаємодії, де особа,
(наголос - наш), яка розглядадається як
соціальний агент, має майстерність,
змінних ступенів, у декількох мовах
і досвід декількох культур. Це не
вважається
напластуванням
або
зіставлення чітких компетенції, але є
існуванням комплексу або навіть складеної
компетенції, на основі якої користувач
може переміщатися» (Council of Europe,
18
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2001, p.3). Професійна термінологія
методів навчання, яка стосується цих
нюансів – укладання словника, асоціацій
зі словами, так само як і дослідження
різноманітних
контекстів
повинно
застосовуватися.
Підсумовуючи, у процесі навчання
відмінності між термінами не повинні
приховуватися, але бути експліцитними,
щоб полегшити розуміння відповідних
концептів. Причетність аспекту соціополітичної
перспективи
заохочує,
забезпечуюючи
історичний
контекст
розвитку
терміну,
суб’єктивність

Методологія та знахідки
Експерементальне дослідження і
апробація
професійної
термінології
з методики викладання виконувалося на
педагогічному факультеті, факультеті
психології та мистецтва Латвійського
університету. Вибір експериментального
дослідження був визначений меншим
занепокоєнням
універсальністю
і
доречністю знахідок дослідників і цільової
групи. Критичне відображення і обережне
свідчення з багаторазових перспектив
стало базою для експерементального
дослідження. Отже, це було спрямоване,

різноманітних причетних сторін, таким
чином утворюючи більш глибоке і більш
гнучке розуміння явищ і відповідних
концепцій, як зазначає Паулстон (Paulston,
1992), «поки ми не спробуємо певним
чином
пояснити
соціо-історичні,
культурні,
й
економічно-політичні

щоб отримати ефективну стратегію для
того, щоб покращити способи вивчення
професійної термінології
і змінити
способи, за допомогою яких спільнота
навчається та викладає.
Список професійної термінології
методів навчання був застосований у

фактори, котрі призводять до певних форм
білінгвальної
освіти,
ми
ніколи
не зрозуміємо наслідків тієї освіти»
(Paulston, 1992, p.9).
Вивчення
термінології
сприяє
розвитку громадянських
компетенцій
учителя, бо завжди будуть очікувати, щоб
учителі-фахівці з білінгвальної освіти
розвивали власну громадянську позицію і
діяли як ефективні прибічники двомовної
освіти
серед
спільноти.
Латвійські
лінгвісти
(Šalme,
Skujiņa,
2009)
підкреслюють,
що
ідентифікація
термінології і запис дає змогу підняти
статус латвійської мови й академічну
якость відповідного предмета.

педагогічних програмах і бакалаврів,
і магістрів, так само, як і курсів
підвищення
кваліфікації
з мультилінгвальної педагогічної освіти.
Пілотний список термінів (Grigule,
2012), що складається з найбільших
широко вживаних термінів у дослідженнях
з білінгвальної освіті і педагогічному
дискурсі був оснований на моделі
Брумфіта
(Brumfit,
1984)
і
функціональному
підході,
щоб
забезпечити вимоги практики і досліджень
з мультилінгвальної освіти (1) терміни, з
якими вчителі повинні бути обізнані,
наприклад,
проектування / формування
спільної системи компетенцій – для
вчителів, щоб мати початкове спільне
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теоретичне розуміння і розмежування між
персональним та емоційним ставленням і
професійним дискурсом; (2) терміни, що
стосуються
навчального
процесу,
наприклад, назви навчальних методів, які
вчителі повинні вивчити на рівні
використанняя; (3) терміни, яким бракує
чіткого визначення. Про них можна
розмірковувати,
щоб
покращити
аналітичні вміння. Вчителі можуть
визначити ці терміни самі, таким чином
полегшуючи концептуалізацію їхнього
досвіду і розуміння.
Експерементальне дослідження включало

методів для того, щоб покращити
інтерпретацію й оцінювання. Процес
есперементального дослідження включав
прогресивне
розв'язання
проблем,
збалансовуючи
ефективність
з нововведенням, при цьому, розвиваючи
те,
що
є
«адаптивною» формою
спеціальних знань.
На організаційному рівні стала
зрозумілою
система
взаємодій,
що
визначала
соціальний
контекст.
Виконанння
випробування
теорії
потребувало пильної уваги до даних, та
інтерпретації і вмінь аналізувати.

сім кроків, стаючи нескінченним циклом
для вивчення питання:
1. вибрати фокус;
2. роз'яснити теорії;
3. визначити дослідницькі питання;
4. зібрати дані;
5. проаналізувати дані;

На науковому рівні обгрунтовані
знахідки були здійснені і повідомлені
студентам,
котрі
проходять
курс
підготовки бакалаврів і магістрів з програм
підготовки
вчителів.
Ці
знахідні
спровокували
діалог
з
науковою
спільнотою.

6. доповісти про результати;
7. виконати проінформовану дію.
Дослідження
включило
систематичний процес вивчення свідчень.
Результати
дослідження
були
практичними, відповідним і могли містити
інформацію про теорію. Три наслідки: на
особистому, організаційному і науковому
рівнях стали очевидним.
На персональному рівні, був
спланований систематичний комплект

У курсі підготовки вчителів у
рамках проекту «Підтримка багатомовної
освіти в Грузії' (Bakuriani,2012), щоб
згрупувати терміни, дані в Інструкціях для
підготовки вчителів з двомовної освіти
(Guidelines of Bilingual Education Teacher,
Grigule, 2012) учасники попрацювали
спільно і спроектували замислили наступні
класифікації (Фігура 1):
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•професійні терміни;
• терміни, пов'язані з мовою;
•загальні терміни;
•політичні терміни;
•нові невідомі терміни;
•терміни міжнародного використання;
•діяльність, дії, процеси.

ГРУПА 1

ГРУПА 2

•мова;
•освіта;
•різне.

• назви процесів;
• мови, освіта;
•групи і терміни, пов'язані з групами;
•терміни, пов'язані з мовною
компетенцією і навчанням;
• соціальні терміни.

ГРУПА 3

ГРУПА 4

ГРУПА 5

•мови; групи людей, пов'язан з
мовами;
•освітні процеси;
•програми;
•загальні терміни;
•вміння.

•мови;
•абстрактні концепти білінгвальної
освіти;
•завуальовані (mutno ustoičivie)
терміни;
•конкретні терміни;

Фігура1. Метод формування концептів. Результати роботи в групах. Семінар з підготовки вчителів
з мультилінгвальної освіти, Бакуріані (Bakuriani) 2012.
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Коментуючи
категорію
Група 5
використала метафору – завуальовані
терміни (mutno ustoičivie) – «широко
вживані терміни, вважається, що всі їх
знають, але, коли їх просять роз'яснити,
що
ці
терміни
означають,
всі
усвідомлюють, що вони не знають
реального значення. Однак, це служить
стимулом для досліджень». Метафора,
отримала здебільшого широке схвалення

ПОХОДЖЕННЯ
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серед учасників семінарів з підготовки
вчителів.
Враховуючи
той
факт,
що
у мультилінгвальній / багатомовній освіті
терміни часто мають декілька різних
визначень, ефективним методом виявилося
формування групп. Групам надали декілька
визначень;
їхнім
завданням
було
спланувати критерії критичного аналізу.
.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

КОМПЕТЕНЦІЯ

ФУНКЦІЯ

мова, з якою особа себе
ідентифікую
мова, яку особа знає
найкраще

мова, яку особа вивчила
першою

мова, якою особа
користується найчастіше

мова, з якою інші
інентифікують певну особу,
як носія-уродженця мови

Фігура 4. Метод формування груп. Визначення рідних мов.

Допомагаючи вчителям підготуватися
до роботи на курсах підвищення
кваліфікації, були застосовані декілька
завдань для класифікації:
Завдання 1: класифікувати терміни, на
основі того, коли вони повинні бути
вивчені – на початку навчання / під час
навчання / наприкінці навчання.
Завдання 2: класифікувати терміни, на
основі того, чи є вони рецептивними або
продуктивними - прочитати список та
позначити терміни, з якими вчителі
повинні бути обізнані і терміни, що
вчителі мають застосувати у своїй роботі.
Завдання 3: Вибрати 3 – 5 тематично
пов'язані
терміни;
обрати
техніку,
представити модель, як вводити ці терміни
вчителям під час занять.
Внесені до списку й описані методи
(Таблиця 1) були сплановані й застосовані,
щоб навчити термінології під час навчання
і на курсах підвищення кваліфікації.

Система знань Веба - Webb’s Depth of
Knowledge (DOK) була застосована, щоб
класифікувати й оцінити методи. Вона
була розроблена Норманом Л. Вебом з
Вісконсинтського
центру
освітніх
босліджень на основі класифіціції Блума
(Bloom). Були сформульовані чотири рівні
(Рівень 1 – відкликання і відтворення;
Рівень 2 – навички /концепт; Рівень 3 –
стратегічне мислення; Рівень 4 – поширене
мислення) на основі ситеми знань Веба.
Таблиця методів навчання професійної
термінології дозволяє перевірити, чи
методи
і
завдання
забезпечують
можливість для розвитку вищого рівня
навичок студентів мислити. Так само
в освітніх програмах для іноземних
учителів компетенції вчителя і професійні
кваліфікаційні стандарти мають оперувати
не лише найнищем рівнем мислення при
вивченні термінології.
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Таблиця1. Методи вивчення професійної термінології.
Система

Веба

знань(Webb’s
Knowledge )

Глибина
Depth

(і відповідні дієслова)

Методи

розмістити за порядком, дати визначення,
пермістити, ідентифікувати, скласти список,
віднести до певної категорії, проілюструвати ,
співвіднести,
запам’ятати,
процитувати,
пізнати, повторити, відтворити, декламувати,

Знаходження відповідників
Гра на запам’ятовування
Змішані визначення
Ходіння й обмін

of

Відкликання і відтворення
Згадайте факт, інформацію або
процедуру.

заявляти, зводити в таблиці, використовувати,
говорити хто-що-де-коли-чому
Навички /концепт
Використовує інформацію або
концептуальне знання. Вимагає
два або більше кроків.

застосовувати, знаходити категорії, визначити
причину й ефект, класифікувати, зібрати і
показати, порівняти, виділити, оцінити,
скласти графіки, визначити зразки, зробити
висновки,
здійснити
спостереження,

Комбінації вищого рівня
Знаходження антонімів
Співставлення частин
визначень
Формулювання визначення за

видозмінити,
співвіднести,
підсумувати,
ключі

дпопомогою ключових слів і
контексту
Творення словоформ
Відкритий обмін думками

організувати,
передбачити,
зробити нариси, показати,
використати контекстуальні

Стратегічне мислення
Вимагає
пошуку
причин,
розвитку
плану
або

інформувати,
оцінювати,
цитувати
очевидність, критикувати, знаходити логічний
аргумент,
відмінність,
приходити
до

Групування
Класифікація
Словесні асоціації

послідовності кроків, деякої
складності, можливий більше,
ніж один варіант відповіді.

висновків, пояснювати феноменти у термінах
концептів, формулювати, складати гіпотези,
досліджувати, згадувати, використовувати
концепти, щоб вирішити не рутинні проблеми

Вирішення проблем
Візуалізація
Аналіз контекстів

Поширене мислення Вимагає
пошуку, часу на роздуми і ,
обробку
численних
умов

аналізувати,
використовувати
концепти,
складати,
пов’язувати,
стврорювати,
критикувати,
захищати,
проектувати,

Формування концептів
Набування концептів
Методика колективного

проблеми.

оцінювати, судити, пропонувати, доводити,
підтримувати, синтезувати

рішення проблем

Знаходження відповідників, гра на
запам’ятовування, змішані визначення
вимагають
процесу
мислення,
характерного для нижчого рівня системи
Веба, але вони виявилися корисними
методами для введення термінів, вони
також посприяли формуванню команди і
взаємодії. Головною ідеєю цих методів
було співвіднести картки з термінами і
картки з поясненнями. Варіації цих
методів
–
знаходження
антонімів,
співставлення
частин
визначень,
формулювання визначення за допопомогою

ключових слів і контексту потребували
більш глибокого мислення на рівні
навички / концепт. Інший метод, що був
застосований для того, щоб представити і
практикувати
терміни
творення
словоформ.
Він
включав
у
себе
декодування – учасники повинні були
вивести за індукцією значення, наприклад,
reliability (від дієслова – rely й
іменникового суфікса - ity) та порівняння,
наприклад, primary, elementary, basic,
secondary, high school. Це стало першим
кроком до утворення нової термінології.
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Вивчення концептів і термінів є
характерним
для
конструктивного
навчання. Щоб навчити їх моделям
обробки інформації, були застосовані такі
методи:
комбінації
вищого
рівня,
формування
концептів,
вирішення
проблем, набування концептів, методика
колективного рішення проблем, словесні
асоціації, візуалізація. Моделі обробки
інформації наголошують на способах
вдосконалення природного покликання
людини розібратися у світі, набуваючи
й організовуючі
дані,
відчуваючи
проблеми і породжуючи їх рішення їм, та

вчителя, який спеціалізується в одному
зі шкільних предметів.
Найважнішим нововведенням є
модульна структура програми, гнучкий час
занять,
білінгвальне
навчання
–
латвійською й англійською мовами, таким
чином,
забезпечуючи
інтегроване
вивчення іноземної мови і змісту курсу,
міждисциплінарний підхід, який полегшує
зв’язок
передбачених
результатів
з професійною спеціалізацією студентів;
інтеграцію дидактики і дослідження,
покращенню дослідницьких умінь і
забеспеченню роботи студентів і процеса

розвиваючи концепти і мова, щоб їх
передати (Joyce,2002). Як має на увазі
термін, метою застосовання моделей
обробки інформації є допомогти студентам
оперувати з отриманою інформацією, так
що вони розвивають концептуальний
контроль над сферами, які вони вивчають.

дослідження. Навчальні курси були
сплановані так, щоб провести їх сумісно
двома - трьома лекторами.
Головний акцент програми міждисциплінарний підхід. Її особливий
фокус - готовність вчитися і навчати
білінгвально. Саме тому особливу увага

Щоб полегшити соціальну взаємодію, були
застосовані такі методи як ходіння й обмін,
відкритий обмін думками.
Новий
інтегрований
підхід
до термінології передбачає, щоб терміни
не розглядалися як ізольовані пункти,
натомість комплексна картина була
введена у нові навчальні програми
професійної
підготовки
магістрів
у Латвійському університеті. Магістерська
навчальна
програма
професійної
підготовки «Учитель» передбачена для
студентів, які мають ступінь бакалавра або
другий рівень професійної вищої освіти
(або аналогова освіта), щоб отримати
професійний
ступінь
магістра
з
педагогіки і, за вибором, кваліфікацією

у цій програмі приділено вивченню
професійної
термінології,
принаймні
трьома мовами, таким чином збагачуючи
розуміння студентів через порівняння
дериваційних систем і розвиток їх умінь
взаємодіяти
з
декількома
мовами
одночасно
(Celic,
Seltzer,
2011).
Індивідуальна
плюрилінгвальна
компетенція є цільовою дією і додатковим
ресурсом у навчанням, щодо передбачених
результатів у програмах навчань:
- особа працює разом з іншими
професіоналами у команді.
- може
поглиблювати
знання
і розуміння,
здійснюючи
дослідження і навчання іноземними
мовами.
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Робота
з
термінологією
планується
й організовується у декілька кроків.
Спочатку,
проектуючи
зміст
курсу
програми навчання професійної підготовки
магістрів «Учитель», обрали ключові
терміни і концепти, які підходять для
розуміння кожного вивчення. Концепти
допомогли
зрозуміти
зміст
курсу.
Роз'яснення концептів курсу і зв’язок між
ними допомогли взаємовідносини між ними
і їх нестачу, бо головні терміни повинні
співвідноситися з результатами вивчення
курсу. Було заплановано, що під час
вступної сесії, завершуючи кожну тему й на

відповідальність
за
процес
навчання,
взаємодія,
розвиток
особистості, атмосфера роботи,
включення,
різноманітність
святкування,
діалог
культур,
середовище підтримки, суттєвий
соціальний вміст, ефективність,
участь, мотивація й енергія
співпрацювати і брати участь,
радість
навчатися
виражати
думки,
нове
знання,
співробітництво, шлях до спільної
мети,
досвід,
світогляд,
індивідуальний
внесок,
щоб

екзамені,
студенти
виконуватимуть
завдання, пов'язані з термінологією.
По-друге, у вступній сесії застосували
модель утворення концептів. Студенти
мали працювати з комплектом концепцій і
їх попросили розподілити їх на групи, про
домовилися раніше:

досягнути
мети,
сприятлива
атмосфера,
повага,
вигода,
навчання на практиці, учительрадник.
(Терміни
з
курсу
Дидактичні підходи до педагогічної
практики (Peda5163): Концепти,
пов'язані з соціальною взажмодією

Стійкий
розвиток,
добробут,
зв’язок, різноманітність, безпека,
ідентичність,
людські
права,
спільнота,
цілісність,
контекстуальність,
творчість,
життєві
вміння,
ціннісна
орієнтація,
участь,
відповідальність,
глобальне
громадянство,
глобалізація,
nеретин часу і простору, ймовірні
майбутні історії, неформальне
навчання, ...
Після того, як підсумували тему, студенти
склали списки ключових концептів:
Учитель як партнер або радник;
участь, стійкий розвиток, взаємна
комунікація,
співробітництво,

групи методів).
Концепції
й
терміни
були
використані у трьох мовах, котрі
полегшили (основуючись на семантиці і
творенні слів, притаманні кожній мові)
більш глибоке і докладне розуміння. Такі
вправи
запропонували
студентам
можливість
доступу
до академічного
змісту через ресурси, які вони принесли
до класу для стимулювання вивчення
нових термінів. Отже, академічний
персонал
усвідомив
знання
теорії
студентами.
Діяльність
показала
професійні інтереси і ставлення групи
до того, що вони знали і що повинні були
вивчити.
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В іншому завданні різноманітність
мовних концепцій, котрі не мали
відповідного перекладу іншими мовами
була дана студентам, яких заохотили
знайти свої власні приклади. їЛатвійською
мовою: kapusvētki; грузинською: genacvale,
gamarjoba,
українською:
посіпака,
тітушки, жовтогарячий. Складні терміни,
котрі неможливо перекласти розвивали
креативність і збільшували обізнаність
відносності мовних умінь.
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дослідження

студентами
концептів
і
під
час
педагогічної освіти міг би призвести
до передачі методу до їхнього підходу
до освіти і професійного репертуару:
«Процес запиту, який керує утворенням
досвіду навчання є точно таким самим як і
у вторинній фазі освіти і в університеті,
так само як і з малими дітьми. Вчитель
математики
і
професор
фізики
організовують середовище, забезпечують
завдання і намагаються з’ясувати, що
відбувається в голові їхніх учнів /
студентів, так само робить і вчитель,
котрий уперше вводить читання і письмо

мало позитивний ефект за багатьох
причин, але найголовніше, що воно було
актуальним для учасників. Доречність
була гарантована, бо центр уваги
визначили дослідники, які також були
першими, хто скористався знахідками.
Експерементальне дослідження допомогло

для своїх учнів» (Joyce, Calhoun
Hopkins,2002).
Метод визначення і вивчення термінів
відповідає концепції моделі «введення
петлі»,
запропонованої
Вудвардом
(Woodward, 1991). У «введенні петлі», як
це роз'яснюється Вудвард (1991), форма

педагогам стати більш ефективними
в тому, про що вони найбільше дбали –
викладання
і
розвиток
їхніх
учнів / студентів.
Це
було
також
надихаючим досвідом для дослідників –
практикуючих фахівців.
Робота з термінологією поєднує
навчання і викладання. Робота лектора
повина розпочинатися з вибору термінів
і найбільш
відповідних
методів.
Проведення аналізу потреб могло б стати
цінним
ресурсом.
У
програмах
професійного
розвитку,
робота
з термінами є актуальною для вчителів,
котрі
планують
працювати
кураторами / менторами / тренерами.
Досвідчений
фокус
на
вивченні

діяльності запозичена з іншого рівня. Це
приноситься
для
підпримки
і
використовується викладачами у їхніх
власних силабусах. Зміст розміщується
поряд з процессом, так що утворюється
петля Мебіуса. Ця модель була названа
введенням петлі, тому що петля Мебіуса
виглядає як скручена паперова смуга. Це є
практичним процесом підготовки вчителя,
який включає процес та зміст. Отже,
вчителі можуть застосувати терміни
класифікації згідно з необхідним рівнем
вивчення, закріпленням розуміння у їхній
практиці обирати, оцінювати та планувати
роботу зі словником. Вони будуть навчати
тим способом, яким вчили їх.
Професійна компетенція магістра

Висновки та обговорення
Експерементальне
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має
утворюватися
трьома
взаємопов'язаними комплектами результатів
досліджень: (1) епістеміологічний аспект
професійної компетенції у пізнавальній
діяльності;
(2)
онтологічний
аспект
професійної компетенції в інтегрованій
педагогічній практиці і дослідженні та (3)
аксіологічний
аспект
професійної
компетенції у педагогічній практиці,
направленій
особистий
добробут
і
послідовний розвиток суспільства. Фокус
цього вивчення доводить, що аспект

www.multilingualeducation.org

термінології відноситься до всіх трьох
комплектів
передбачених
результатів
програми
навчання:
особливо
до епістеміологічного аспекту професійної
компетенції, який передбачає, що студенти
можуть передавати інформацію зрозуміло
і переконливо,
основуючись
як
на
пізнавальному, так і на емоційному
процесах і врахувуючи характеристики
цільової
аудиторії
у
різноманітних
соціальних і культурних контекстах.
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Додаток 1. Методи вивчення професійної термінології
Розробник методу моделювання концептів Інда Белоуса.
Завдання для груп: використати особливі ключові слова з курсу і розробити схематичну модель, щоб
надалі актуалізувати вивчений зміст курсу:
Група 1: Курси післядипломної освіти для вчителів, покращити їхню професійну компетенцію
забезпечити постійне культурне середовище освіти.
Група 2: Дискусія з колегами за чашкою кава під час великої перерви, щоб зацікавити їх темою.
Група 3: Бесіда з родичем (можливо дитиною або підлітком) щоб проінформувати про вивчене в курсі.
Група 4: Бути наставником молодого колеги, щоб заохотити його підтримувати постійне культурне
середовище освіти.
Група 5: Дискусія з колегами, котра організована після уроків, щоб підтримати інтерес колег і
покращити професійну компетенцію забезпечення постійного культурного середовища освіти..
Цей метод не тільки розвиває вміння мислити, але й виконує роль потужного інструмента для
академічного розвитку мови – відокремлення і практики різних стилів мови.
Формування концепту
Розвиток умінь класифікуватиї, утворювати гіпотези і випробовувати їх, та розуміння, як побудувати
1.

концептуальне розуміння областей концептів. Це складається з трьох заходів:
Утворення концептів: Що підходить до цього? Слухачі називають слова, пов'язані з концептом,
групують їх і дають назви группам, які вони утворили.

2.

Інтерпретація – «Що Ви бачите?» Слухачі / cтуденти описують нову класифікацію, пояснюють
стосунки між категоріями, причинами і наслідками та роблять висновки.

3.

Застосування принципів – «що могло б статися, якщо...?» Слухачі використовують закономірності,
щоб довести або роз'яснити гіпотези, припущення та прогнози. Вони розробляють критерії, щоб
протестувати їх.
Індуктивне мислення допомагає слухачам знаходити і класифікувати інформацію, формувати
і класифікувати категорії, формувати і випробовувати гіпотези утвореної концептів груп.

Набування концептів
Викладач думає про концепт і формулює його пояснення. Завдання слухачів пізнати (здогадатися)
концепт та порівнюють відповідні (дійсні) та невідповідні (не дійсні) приклади. Це складається з трьох
1.

кроків:
Набування концепту - вчитель забезпечує приклади, які відповідають концепту; слухачі роблять
припущення та випробовують їх. Основуючись на характеристиках, вони формулюють визначення.

2.

3.

Випробовування концепту – вчителі надають приклади, які є або відповідними або невідповідними
концепту. Викладач стверджує правильні припущення, називає концепт і виправляє визначення, надані
студентами. Слухачі доповнюють риси концептів, надаючи більше прикладів.
Аналіз стратегій мислення. Студенти описують своє мислення, обговорюють роль припущень і гіпотез
у набуванні концептів. Цей метод допомагає пізнати концепти, порівнюючи приклади, застосовуючи
приклади з недоречними характеристиками, які відкривають характеристики, притаманні концептам
Назвати недоречні приклади є дуже важливим, бо це допомагає встановити межі концептів.
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Синектика (методика коллективного ви рішення проблем)
Синектика - це метод вирішення проблем, котрий полегшує процеси мислення, з якими слухачі
можуть бути обізнані. Мета методу – розвивати творчість, збільшувати усвідомлення творчих процесів
і оволодіти стратегіями. Синектика означає створення аналогій і їх застосовання, щоб розв'язати
проблеми, так само, як і породити нові ідеї. Цей метод складається з декількох кроків:
1.
2.

Опис ситуації. вчитель просить студентів описати реальну ситуацію, як вони її бачать.
Безпосередня аналогія – вчитель або слухачі називають осіб, об'єкти, явища. Студентів заохочують
винайти безпосередні аналогії і роз'яснити, як оригінал є похідним від нового. Щоб знайти новий
підхід, ситуація переміщюється до іншої ситуації або проблеми.

3.

Персональна аналогія. Вчитель просить студентів ототожнити себе з живими або неживими об'єктами
і описати це від першої особи. (Уявіть Ви… ! Як Ви себе почуваєте? Що оточує Вас? Як Ви це
сприймаєте?)

4.

Символічна аналогія або стислий конфлікт
Основуючись на власних характеристиках, студенти складають комбінації слів, що здаються
суперечливими, наприклад, жорстока доброта, люб'язний ворог, жорстокі ігри, жахливе літо, правдива
брехня. Вчитель заохочує студентів пояснити протиріччя, дати приклади з природи або культури.

5.

Вчитель веде студентів назад до початкових завдань або проблем і застосовує аналогії, щоб підняти або
поширити обізнаність.

Визначання термінів
Цей метод допомагає сформулювати і визначити значення. Щоб зробити визначення, можна провести
невелике дослідження, щоб знайти різні контексти, вивчити дискурси і відповідні значення (навчальні
програми, навчальні плани тощо). Студенти знаходять визначення, що пояснює термін; вони можуть
розширити абозвузити діапазон терміну.
Розміщення
Розміщення – це метод, що допомагає студентам візуалізувати процес визначення спрощення
визначень. Студенти записуть свої ідеї індивідуально, а потім порівнюють їх і погоджуються
з заключною версією. Тоді у групах з чотирьох чоловік, студентів просяться зробити таке розміщення
на парері: розподілити сторінку на 4 частини по діагоналі, коло зображується на перетині ліній.
1.

Попросіть написати концепцію усередині розміщення.

2.
3.

Спочатку, кожний слухач записує ідеї або коментарі у своїй частині на розміщенні.
Тоді студенти читають, що інші написали, передаючи розміщення по колу й обговорюють ідеї.

4.

Вони погоджуються, що могло бути написане всередині.

Ходіння й обмін
Мета методу зрозуміти і вивчити концепти й ключові слова.
1.

Дайте кожному студенту шматок паперу й одне ключове слово.

2.
3.

Студенти копіюють термін на шматку паперу і пишуть переклад з іншого боку.
Студенти встають і кожен знаходить партнера. Слухач А читає вголос термін слухачу Б англійською

4.

або рідною мовою.
Слухач Б перекладає. Якщо слухач Б не може перекласти, слухач А перекладає і просить повторити

5.

переклад тричі. Тоді слухач Б читає своє слово й відбувається аналогічна процедура.
По закінченні вони обмінюються шматками і знаходять іншого партнера.

6.

Продовжується поки студенти не обміняються більшістю термінів.

Нарешті попросіть їх записати слова з пам'яті. Обговоріть нюанси значень.
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Розкриття карт
Метою цього методу є згадати або вивчити нові слова, терміни, концепти, визначення і перевірити
розуміння. Слухачі працюють у групах. Викладач готує слова або питання для кожної групи, пише
кожне питання на окремому шматку паперу.
Версія – питання на одній стороні і відповіді на іншій стороні шматка паперу або слово рідною мовою
на одній стороні, а переклад слова на іншій стороні.
1.

Приклад: Вивчіть слова, позв'язані з темою.
Покладіть картки лицьовою стороною доверху у центрі групи. Рідна мова – зверху, англійська –

2.

прихована.
Призначте лідера / капітан для першого раунду.

3.

Лідер читає перше слово вголос.

4.

Не розмовляючи, всі (включаючи капітана) пишуть переклад слова на своєму папері і тоді розміщають
папір лицьовою стороною донизу

5.
6.

Коли всі закінчили писати, капітан каже «розкрити карти».
Всі показують відповіді.

7.
8.

Лідер повертає картку з завданням, щоб перевірити відповідь.
Група обговорює відповідь, які є відмінними.

9.

Якщо кожний має правильну відповідь, картка забирається, якщо ні – карта розміщується внизу колоди

і потім знову повторюється.
Слухач зліва стає лідером для наступного раунду.
Діаграма Венна
Мета методу опрацювати термінологію, активувати знання щодо подібностей і відмінностей,
пов’язаних з темою і термінів так само як і концепів. Студенти записують дві обрані теми / об’єкти,
щоб порівняти їх у зовнішніх колах, а тоді пишуть про подібності між ними усередині. Приклад:
Білінгвальна освіта і предметно-мовне інтегроване навчання.
Гра на запам’ятовування
Гра запам'ятовування з картками слів. Мета методу запам'ятати термінологію.
1.

Два або більше студенти можуть грати. Потрібно приготувати пачку карток з термінами, тильна
сторона карток має бути однаковою, а їхні лицьові сторонни можуть співвідноситися парами або по

2.

чотири.
Карти змішують і розміщують лицьовою стороною донизу на площі для ігор. Картки не повині

3.

перетинатися, їх, за бажанням, можна розмістити за певним порядком або довільно.
Студенти грають по черзі. Коли їхня черга, вони перевертають дві картки за вибором з розкладки. вони
повертають дві картки з розкладки за вибором. Якщо картки співвідносяться (наприклад, термін
латвійською мово і термін англійською мовою), слухачі заберають ці дві картки, кладуть їх перед
собою і роблять ще одну спробу. Якщо картки з термінами не підходять одна одній, вони повертають їх

4.

обличчя вниз, не змінюючи їхнього розташування у викладці, тоді настає черга іншого слухача.
Гра продовжується поки всі картки з розкладки не будуть спаровані.

5.

Кожний гравець отримує одне очко за одну пару. Гравець з найбільшою кількістю очок є переможцем.
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Мовна ситуація в сучасній Грузії
1. Картвельські мови
Анотація
Стаття висвітлює головні аспекти широко відомих робіт Франкфуртськогона-Майні інституту Готе в рамках проекту “Соціолінгвістична ситуація в
сучасній Грузії” (що фінансується фундацією Фольксваген). 42 науковця з 12
грузинських наукових установ приймали участь в проекті. Перша частина
статті демонструє кумулятивні результати досліджень Картвельської мовної
групи в 2006-2008 роках..

Вступ
Термін

меншин, іноземної мови, ін.), або в
“мовна

ситуація”

означає

частинах системи освіти, що пов’язані з

узагальнену конфігурацію використання

цими мовами.

мови в певний час у вказаному місці та

Громадяни або групи громадян могуть

включає наступні данні: скільки та які

добровільно вводити мовну політику на

мови (діалекти) використовуються в цій

державному рівні або у приватному

області, скільки людей спілкуються нею,

секторі. Вплив на мови відбувається у

в якій ситуації, які відношення та почуття

контексті особливих соціальних ситуацій

члени поданої спільноти мають щодо цих

або подій, до яких вони відносяться.

мов (Дж. Фергусон, 1971, с. 157).

Мовна політика складається з кількох
компонентів:

1.1. Мовна політика

освітніх

Мовна політика – офіційна дія, яка
намагається

втручатися

функціонування

в

(наприклад,

національного

цілей,

акторів

концепта,
(політиків,

політичних діячів, активістів політичних

сферу

партій, членів профспілок, ін.) та рівнів

система

вторгнення

письма, вибір офіційної мови, ін.) будь-

ін.).

якої мови (державної, регіональної, мови
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Щоб зрозуміти політичну природу

Мова як феномен має дві природи,

мови та викладання мови є необхідними

розглядається в двох аспектах.

умовами для будь-якої в цьому регіоні, бо
технічні

складності

адміністративні,

Перший – це її внутрішня, імманентна

(структурні,

фінансові,

природа, яка визначається її формою та

які

семантичною системою та структурами.

потрібно вирішувати на рівні держави

Проголошення цих структур в їхніх

індивідуально або разом, не можуть бути

динамічних

вирішеними,

не

причинно-наслідковий ефект відносин

з цими

між ними, визначаючі регулярність між

доки

ін.),

www.multilingualeducation.org

залишаються

з’ясованими питання, пов’зані
принципами.
Мова

визначаючих

їх змінами та розвитком – це є особливе

відіграє

з’ясуванні

відносинах,

ключову

такої-собі

роль

соціальної

у

завдання лінгвістики.

або

Другий

аспект

–

прагматичний,

регіонально-етнічної єдності. Відчуття

прикладний бік мови. Визначити – це

значимості

прикладний

рідної

мови

фундаментальним

є

компонентом

соціальну

мова

зв’язку

візуальним

належності,

це

знаком

легко

групової

може

мови,

визначення

прикладної функції мови, визначаючи

розуміння чиєїсь ролі в спільноті. Так как
є

бік
цінність

мови

мови,

відносно

досягаючи
соціальних

стати

процесів та їх впливу на ці процеси,

символом цієї групи. Мова може бути

головним чином, соціальні причини, що

цінним ресурсом для окремої людини

є причинами утворення, існування та

або групи, яка потребує збереження та

розвитку мови – аспект соціолінгвістики.

опіки над нею, що є відображенням у

(Б. Джорбенадже, 1980).

відносинах щодо цієї мови (Ó Riagáin
1. 2. Мовна номенклатура: рідна мова,

Pádraig & Lüdi Georges, 2008, с. 29).
Це

є

причиною,

чому

іноземна мова, друга мова.

ми

Мовна номенклатура є предметом

використовуємо термін “мовний варіант”
щоб уникнути використання терміну

академічних

та

мови,

(включаючи

термін

що

завжди

означає

мислення

політичних
«мова»).

дебатів
Бажано

цінностями. Будь-яке визначення мовних

розвивати термінологію за меншою мірою

різновидів

базується

на

для

факторах

та

є

(лінгвістичними)

не

зовнішніх

визначення

іноземна,

реальними

друга,

типів
ін.

мови:

Але

рідна,

об’єктивне

визначення усіх категорій неможливе.

характеристиками

даного variety.
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мові

це

означає

головну

мову

(Г.

цікавий зв’язок між термінами «рідна

Рамішвілі, 2000, с. 9; З. Кіквідзе, 2004, p.

мова» та «материнська мова».

206-212; Н.Неннісон, 1986, Д.Паттанаяк,

В

європейській

лінгвістиці

використовуються

2003, с. 23-28).

із

У визначенні рідної (материнської)

семантикою слова «мати» (англ. Mother

мови підкреслюється соціальна мета:

tongue,

“Дадаєна означає головну мову,

нім.

слова/фрази

часто

Muttersprache,

швед.

а не

Modersmål, фр. La langue maternelle, ісп.

чиюсь мову (це питання соціології, а не

La lengua materna, груз. დედაენა ін.);

індивідуальної

подібне значення (практично синонім)

Г. Рамішвілі, 2000, с.9); “Дадаєна – це

пов’язаний із терміном «рідна мова»

мова культури, створена пращурами. Як

(англ.: Native Language, рос. родной

система світогляду вона поєднує кілька

язык, ქართ. მშობლიური ენა); треба

поколінь. Дадаєна – це головна мова, не

зазначити, що в німецькій мові існувала

обов’язково мова одного з біологічних

суттєва дискусія щодо заміни історичного

батьків (T. Футкарадзе, 2005, 324).

терміну

«материнська

мова»

більш

психології)”

–

див.

Здається, що це спроба надати терміну

«адекватним» перекладом «рідна мова»

"дадаєна”

(або базова мова). В Німеччині мотивація

яких, наприклад, не має англійська рідна

була

звинувачення

(материнська) мова). Це має таку-собі

націоналізму (Г. Рамішвілі, 2000. 70); в

об’єктивну попередню умову, помітним

цьому аспекті в Грузії існує дійсно

фактом стало не, що наприкінці XIX

виняткова ситуація.

століття був опублікований підручник

зовсім

Dedaena

іншою

(груз:

–

материнська

мова)

особливих

функцій

(таких,

І. Гогебашвілі з цим ім’ям (Деда Ена),

визначається як власна мова, яка визначає

який

ідентичність людини, чи вивчає він або

використовувати для вивчення рідної

вона її з дитинства чи ні. Як було

мови.

заявлено вище, європейські мови також

грузинських науковців можливість - що

мають спільний зміст та форму, але у

літературна грузинська мова є такою ж

зв’язку з історичними реаліями вони

саме, як і дедаєна - не випадковість (T.

мають доволі зменшене відчуття та були

Футкадзе, 2005, 61).

іншими

неосвіченими

розумі ння

членами

грузинська

Таким

Якщо

традиційно пов’язані із жінками, дітьми
та

уся

чином,

нація

загальна

розглянути
рі дної

почала

мови

для

традиці йне
(мова,

яку

розуміє дитина та асимілює лінгвістичні

суспільства; в той час, як в грузинській
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«правила» в її оточенні так саме, як і

мову так саме, як і рідну, або навіть

правила

другу.

потім

комунікативної
природно

стає

поведінки),
неможливим

Необхідно

розрізнювати

статуси

розглянути літературну мову як ту ж саме

другої мови та іноземних мов: термін

рідну мову (дадаєну); таким чином, стає

іноземні мови часто використовується з

очевидним, що термін дадаєна вже набув

посиланням на варіації мови, вивчення

додаткових

є

яких може мати менше мотивації: ті, хто

нехарактерними для терміна рідної мови.

навчаються, не мають контакту з цими

Так,

в

функцій,
цій

які

статті

ми

вибірково

мовними варіаціями, або використовують

уникаємо використання термінів “рідна

її тільки у віртуальній або лімітованих

мова” та “дадаєна/материнська мова” та

формах (кіно, телебачення, візити до

використання

терміну

країн, в яких вони використовуються, ін.)

перша мова – мови, яку людина вивчає у

Із-за цього, ті, що навчаються, можуть не

ранньому

розуміти їх власних потреб іноземних мов

замість

цього

дитинстві

природньо,

головним чином у родині серед батьків,

–

без інструкцій.

дисципліни,

Треба

зазначити

різницю

між

для

них

існують

тільки

досягнення

шкільні

яких

не

є

здобуток, що реально існує, але завдання

термінами друга та іноземна мова. Друга

(тести,

мова – це будь-яка мова, яку вивчає

головна різниця між другою та іноземної

людина після першої або рідної. Акцент

мовами:

тут

асимілюється

ставиться

на

важливості

екзамени);
друга

у

цьому

мова

тим,

полягає

здобувається,

хто

навчається;

географічного або соціального оточення;

іноземна мова вивчається як дисципліна

це означає, що ця мова вивчається в

(це

середовищі, де нею спілкуються. Це не

методологічними

так звана іноземна мова. Визначення

стратегіями викладача).

другої

мови

включає

не

утворює

різницю

між

підходами

та

тільки

послідовність навчання, але й висвітлює

1.3. Державна мова; домінантна мова;

соціолінгвістичний

мовні меншини

статус

мовної

Державна мова – це мовний різновид,

варіативності.
Іноземна

мова

–

це

що виконує роль мови спілкування між

мова,

використання якої не виходить за стіни

громадянами

класу. Поглиблене вивчення такої мови є

установи, юридичні системи, школи),

складним. Нелегко вивчати іноземну

санкціонована конституцією або іншими
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юридичними інструментами. Це означає,

Місце, надане різновиду суспільства з

що громадяни можуть використовувати

таким статусом говорить нам про те, що

будь-який варіант мови у приватному

ми повинні досліджувати як відбувається

спілкуванні. Але у більшості випадків

пристосування розподілу такого простору

офіційна мова є рідною мовою для

та

значної частини населення за кількістю

простору.

або

соціально.

Хоча,

наприклад,

у

якими

є

характеристики

цього

Мовні меншини – це мова, якою

колишніх колоніях західних держав цю

спілкуються

роль може відігравати мова колонізатора,

національної території та яка може мати

яка не є рідною для будь-якої групи

навіть офіційний статус, але це може

аборигенів.

бути не статус офіційної або юридичної

В національних державах офіційна

меншини

частини

мови.

мова може ставати фактором ідентичності

Термін мовні меншини пов’язаний із

або піднесення до суспільства. Державна

варіантами мови, які використовуються

мова не завжди позначає громадянство

окремими групами: ці групи можуть

(якщо ти розмовляєш англійською, це не

вважати

означає, що ти є громадянином Австралії,

територіального

бельгійці, які розмовляють французькою

стиля життя або будь-якої іншої мовної

та

характеристики

бельгійці,

які

розмовляють

себе

різними

із-за

положення,
та

їх

регіону,

укріплювати

або

фламанською мовою однієї країни, ін.).

регулювати їх різницю в межах більшого

Із-за цього, на термін державна мова

суспільства.

більш емоційно нападають, аніж на

Статус

термін офіційна мова (відділ політики

суспільств

мовного навчання в Европі – головні

критерію: на відповідних географічних

принципи, 2008, с.64).

територіях або суспільствах такі мовні

Термін
мовний

домінантна

різновид

легальним

або

не

меншини

відповідає

кількох

кількісному

описує

варіанти можуть бути дуже поширені; але

більш

високим

статус належить до прав, яких ці групи не

соціальним

статусом

мають: використання цієї мови в суді, в

з

мова

мовної

порівняно із іншими варіантами на даній

утворенні

географічній території. Перевага може

адміністративних документів, таких, як

стосуватися всієї країни або окремого з її

викладання мови в освіті (початкова

регіонів. Така перевага вимірюється не

школа

тільки кількістю тих, хто нею розмовляє.

функціонуванні як мови національних
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засобів масової інформації, вуличних

мова головним чином розглядається як

знаків, тощо. Регіональна хартія та хартія

знак того, що окрема людина відноситься

мовних

до окремої групи. Але використовувати

меншин

наводить

сектори

соціального життя, в яких використання

тільки

таких мовних варіантів країна-учасник

ідентифікує, є намаганням зменшити

приймає відповідальність з метою їх

реальну

підтримки.

(Біакко Джін-Клод, 2008, с. 13).
Мова

1.4.
Мовна
самоідентифікація
гетероідентифікація.

та

спілкуються, це не здається проблемою.
Але інколи батьки спілкуються більш,

наслідування, індивідуальна мораль та

ніж однією мовою, і такі мови не завжди є

політичні

для них рідними (першими) мовами.

ідеали, що усе ще далекі від звичайного

Одне, що стає зрозумілим – це те, що

життя людей.

“рідна мова” найбільш підходить для

Вивчення аспектів ідентифікації з

ідентифікації, бо вона надає можливість

мовою повиино розглядатися тількі в

контексті,

бо

мова

легко довести ідентифікацію генетичної

ідентичность.
є

в

лінії до нащадків.

цьому

Часто підбивають підсумок того, що

механізмом

ідентифікація

ідентифікації та в той саме час важливим
та

зовнішніх

мови

–

є

самоідентифікація, а гетероідентифікація

фактором для окремої людини у розвитку
внутрішніх

що

спільну рідну мову або мову, якою вони

історичних цінностях, таких як релігійне

предмет

та,

мова матері та батька. Якщо батьки мають

держави, що базується лише на загальних

вивчати

як

практиці, перша мова для дитини – це

сьогодні неможливо сприймати статус

Важливо

ідентифікації

не такий простий термін (див. вище). На

саме модель, як і в 19-му столітті,

формування

різноманітність

досить не амбіційною, але насправді це

формуватися, використовуючи таку ж

контексті

лінгвістичну

що

погляд термін “рідна мова” здається

Хоча у 21 столітті держава не може

загальні

характеристику,

зазвичай рідною мовою. На перший

є одним з ресурсів самоідентифікації.

або

як

самоідентифікує та гетероідентифікує, є

Мова, разом з регіоном та територією,

індивідуалізм

мову

– державна (національна) мова. Знедавна

факторів

така модель ідентифікації стає дуже

відношення до окремих груп.

популярною.

Ідентифікація з мовою є поширеною

Мова

формою культурної ідентифікації, бо

посилює

відчуття

буття

людиною, що вирізняється, інша мова
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мови;

інші

картвельські

мови

є

ідентичністю специфічних груп. Така

неписемними (такими, що не мають

самокатегорічність стає традиційною на

письмового варіанту мови).

європейській арені, що поширюється
історичними

термінами,

такими

12-14 грудня 2003 була проведена року

як

міжнародна конференція за підтримки

національні меншини/національності та

фундації

нації. Цей етнічний концепт (як його

“Соціолінгвістична

часто

Кавказу”. У конференції прийняли участь
кавказоведи з усього світу; на конференції
було підняте питання про проведення

називають)

національного

визначення, що дуже відрізняється від
громадського

концепту,

був

та

Фольксваген

під

ситуація

назвою
сучасного

національні та громадські об’єднання як

соціолінгвістичного
навчання,
що
базується на сучасних методах, що
призведе до повного аналізу мовного
різномаїття, що існує в Грузії.

одне й те ж саме та пов’язує національне

16-го лютого 2006 року проект був

об’єднання з тією ж саме мовою (Біакко

підписаний (з фінансуванням фундації

Джін-Клод, 2008, с. 19).

Фольксваген; автори проекту – I. Гіпперт,

залишається

підґрунтям

офіційної

та

нормальної категорізації, яка сприймає

M.
2.

Про

проект

“Соціолінгвістичної

Тандашліві;

м.Франкфурт

ситуації в сучасній Грузії”

на

університет

Готе

Майні);

науково-

8

в

дослідницьких установ та 42 науковці, які

В Грузії представлені кілька мов.

лідирують, узяли участь у цій установі; у

Кілька з них індоевропейські (грецька,

відповідності до завдань в рамках проекту

російська,

6 Фольксвагенгрупс було сформовано:

вірменська,

курдська,

українська), кілька алтайські або туркотатарські

(азербайджанська),

I. Грузинську

уралські

групу

літературної

мови;

(естонська в Абхазії – села Естонка та

II. Групу картвельських мов;

Сальме), кілька семітських та арамео-

III. Групу кавказьких мов;

сирійських (окремі села в Грузії) та іберо-

IV. Групу некавказьких мов;

кавказької мовної сім’ї, яка складається із

V. Групу грузинських діалектів;

чотирьох групп: картвельської, абхазо-

VI. Групу

адегейської, накх та дагестанської (див.

міграції

та

цифрового

рахування.

додаток #1).

Метою проекту стало, з одного боку,

Один із різновидів картвелінських мов

вивчити

– грузинська мова – має статус державної

сучасний

статус

функціональність аспектів грузинської
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мови як державної мови; а, з іншого боку,

соціолінгвістиці,

соціолінгвістичний аналіз мов (мовних

мовного

кодів) етнічних та лінгвістичних груп, що

соціальним

розвитком.

проживають в Грузії. Із-за складності

об’єктивних

та

питання, проект був одним з тих, що

розвиток синхронної соціолінгвістики,

носив

особливо протягом радянської ери, не

мультідисциплінарну

природу:

одним з важливих частин проекту було
вчення

про

міграційні

процеси

яка

вивчає

розвитку,

процес

пов’язаний

з

Із-за

різних

суб’єктивних

причин

підтримувався.

та

подальші мовні зміни в Грузії протягом

2.1. Методи дослідження

останніх 100 років.

Існує спеціальна методологія для

Із-за мети проекту, він включав в себе

вивчення

мовної

не тільки внутрішній структурний аналіз

вторинне

дослідження,

саміх мов, але й опису того, як люди

опитування з анкетуванням, інтерв’ю,

соціальних групп використовували ці

тощо. Вивчення мов з легальним статусом

мови.

(державних,

Внутрішня

структура

мови

є

функціональності:
соціологічні

регіональних

меншин)

Але не аналізуються; наша зацікавленість

конституційних та нормативних актів та

стосувалася

дослідженнях опитуванням, в той час, як

в

яких

саме

областях життя мови, що вивчаються,

опитування

використовувалися;

на

мов

сприйнятною лише як дані, що існують,
питання,

базується

та

з

представленні

анкетуванням

який

зв’язок

між

використовуються щодо мов без статусу

до

статусу

та

знаходження коли та в ситуації – в якому

би

контексті – один використовує окрему

мовити «передує» або яка є головним

мову. Виявляючи такі характеристики

(хоча й неофіційно) засобом комунікації

окремо узятої людини, як національність,

між різними етнічними групами; які

релігія, рідна мова, - амбіціозним правом

мови використовуються з релігійною,

людини,

домашньою та повсякденною функцією.

конвенції прав людини та існує лише

ними

відповідно

функціональності;

Досить
питання

яка

складно
та

напрямку

мова

відповісти

дослідження

почалось

так

в

на

ці

в

цьому

Грузії

тільки

заявленим

в

міжнародній

один доказаний метод досягнення їх
науковим шляхом – анкетне опитування.
Щодо

мовних

аспектів

нещодавно. Треба сказати, що акценти в

соціологічних

цих працях на проблемі були зроблені

зазвичай, з одного боку, акцентуються на

здебільшого

першій (рідній) мові, а, з іншого боку, на

на

діахронічній
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також можна помітити в соціологічних

використовується кожного дня вдома, з

дослідженнях.

сусідами, в державних установах, в школі

Мультилінгвальний репертуар окремо

або на роботі, тощо; існує дуже мало

узятої людини, як було зазначено вище,

анкет, які б включали питання, що

який складається із різних мов, які вона

насправді відкривають інформацію про

здобуває

мови, якими спілкується респондент. Ми

навчаючись, незалежне навчання, тощо)

вважаємо, що питання, розроблені в

та в процесі цього здобуваються різні

рамках

досить

навички

на

письмо, тощо) на різних рівнях. Ці мови

даного

інформативними

проекту,
у

є

відповідях

ці

аспекти.

по-різному

(в

(розмовна

дитинстві,

мова,

читання,

можуть мати різні функції та мету;

Опитування повинні мати місце, де
респондент

в

родині,

з

сусідами, у процесі навчання або на

інформації та питання не повинно мати

роботі. Мова – це основа, яка об’єднує

лише одну можливість відмітити іншу

групу

відповідь і, таким чином, різноманітність

характеристик

функцій мови (особливо в різномаїтті

ідентифікує.

асоціації індивідуала та окремої групи).

різноманітним:

статистичну

відбити

спілкування

більше

Цю

може

наприклад,

традицію

згідно

різних
навколо
Мовний

мови,

що

репертуар

деякі

групи

є

мають

також

ідентичний

можна помітити в процесі статистичних

спричинено

підрахувань; наприклад, підраховуючи

географічними

кількість окремих меншин в регіоні існує

індивідуальним вибором, символічною

тенденція:

меншини

мовою, навколо якої формується така

ідентифікуються лише за однією мовою,

група. Звичайно, це не означає, що

рідною мовою, та статистика не дає

вона/він втрачає інші мови зі свого

інформації про рівень володіння рідною

репертуару.

мовою суб’єкта; а також з якою метою, в

замасковано або із само цензурою, що

яких

означає, що вони не ідентифікують себе з

мовні

регіонах,

яка

мова

мовний

культурних

репертуар,

історичними
чинниками

Вони

та
та

використовуються

використовується. Сумно, але факт, що

цими

такий підхід ідентифікації з однією

використовуються згідно обставин та

мовою

ситуацій.

є

домінуючим

в

більшості

суспільств. Таким чином, цей дефект
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змінюється

–

якісні

різниці

стають

- це грузинська,

кількісними (Б. Джорбенадзе, 1989, с. 10).

занська (теж саме, що і колхидська або

Відносини між мовою та діалектом

маргеліанські-лазські мови) та сванські;

можна

деякі вчені вважають маргеліанські та

необхідні умови для сприйняття тих

лазські мови окремими мовами (Г. Карт

мовних різновидів або діалекту належать

озія, З. Сарієвеладце, Х. Генріх, тощо. В

до

останні роки статус картвельських мов

оточення (В. Бойдер, 2005, с. 218).

(маргеліанські-лазські та сванські мови)

визначити

однієї

наступним

мови

та

чином:

формують

одне

В соціолінгвістиці діалект визначають

став предметом для дебатів; дехто серед

у

вчених

таким чином, його лінгвістичний статус,

вважають

їх

діалектами

грузинської мови.

(практичному)

світі;

як правило, не розглядається; це означає,

В лінгвістиці діалект визначається як:
“Територіальний,
соціальний

прикладному

постійний

різновид

використовується

або

мови,

досить

що

опис

надається

екстралінгвістичних

який

(не

згідно
іманентних)

знаків.

обмеженою

Термін

Діалект

в

соціолінгвістиці

частиною людей та відрізняється своєю

інколи використовується відповідно до

структурою (фонетичною, граматичною,

регіональних та мовних меншин (іншими

лексичною,

від

словами, на його лінгвістичну іманентну

стандартної мови, яка сама по собі є

сутність не зважають): в цілому, існують

найбільш

фактичні різновиди, які відносяться до

семантичною)
соціально

престижним

діалектом (Б. Джорбенадзе, 1989, с. 8).

національних

Діалект повинен бути визначений як

територій. Вони відносяться до місцевого

розмовномовний різновид, поширений на

населення:

окремо

протиставлення тільки-що сформованому

узятій

окремих

території

етнічних,

або

серед

соціальних

та

або

федеральних

наприклад,

міграційному

суспільству.

як
Вони

не

професійних діалектів (Б Джорбенадзе,

обов’язково належать до однієї мовної

1989, с. 8).

родини

Звичайно, діалект може стати мовою,
іншими

словами,

розвинутися

як

домінантні/офіційні

різновиди.

таким

Діалект

також

чином, щоб стати незалежною мовною

відносинах

системою. На цьому етапі він якісно

національнтх

до
або

використовується

у

використання
офіційних

мов.

Різновиди можуть бути соціологічними
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(вікові групи, рівень освіти, формальність

належність національна, але це може

спілкування, тощо) та/і територіальними

утворювати

радикальну

за походженням. Помітними, наприклад,

відділення

від

є відхилення у вимові або лексичні

політичного суспільства. Саме із-за цього

особливості.

частина

Вони

спричиняють

громадської

форму

національного
думки

можуть

проблему національної мовної норми,

розглядати регіональні мови та мови

при

меншин як загрозу нації.

якій

вони

“викривленими”.

виглядають

Варіанти

можуть

Це саме той вид

«загрози», який

кристалізуватися та надавати ідентичну

частина грузинських лінгвістів вважають

субстанцію

нових

статусом існування сванскої та занської

варіантів мовних меншин (в одному

мови. В останні роки з’явилась та думка:

поколінні або професійній групі).

“диференціація між мовою та діалектом

Такі

для

мовні

утворення

варіанти

є

досить

не

можна

провести

лише

в

сфері

стабільними – вони навіть можуть мати

лінгвістики; не існує мови без культурної

власні

мови:

традиції, вона не може базуватися лише

базову

на лінгвістичних знаках: ще ніхто не

граматику. Із-за цього вони легко стають

визначив межу, після якої різниця між

предметом або засобом інструкцій. Їх

подібними

поєднує той факт, що вони не мають

формують від кількісного до якісного –

офіційного або спеціального статусу, але

варіація системи стає новою системою”

визнання,

залишок

(T. Футкарадзе, 2003, с. 119); таким

досить

чином, “статус мов, що існують, як

двоїстим. Визнання між тим залежить від

правило, визначається етно-культурними

здатності

та політично-релігійними знаками” (T.

письмові

літературу,

словники

що

національного

даними

варіанти
та

купує

суспільства

загального
мовними

є

розуміння
різновидами

між
та

мовними

сполученнями

Футкарадзе, 2003, с. 70);

офіційним/домінантним різновидом так

Це спроба політизувати питання до

саме як і на культурну близькість між

категоричного ствердження: “як правило,

групами та іншими громадянами. Ці

одна нація (що говорить етнічно) має

мовні

розвитком

одну рідну мову” (T. Футкарадзе, 2003, с.

фундаментального відчуття належності

62); “одна нація (етнічна спільнота)

до групи так саме як і його найближче

означає одну мову” (T. Гванцеладзе, 2003,

вираження. В кількох випадках думка про

с. 600).

різновиди

є

релігійну належність не така ж саме, як
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що можуть спричинити лише хаос (A.

проаналізувати цю точку зору, але усе-

Оніані, 2003, с. 136).

таки скажімо кілька слів про проблему.

Соціолінгвістика

вивчає

Взагалі, будь-який об’єкт (у нашому

функціональність мов(и) на синхронному

випадку - мова) може стати предметом

рівні; її мета ніколи не була визначенням

вивчення в кількох сферах; яскравим

лінгвістичного

прикладом цього може бути існування

Зрозуміло, що статус окремих об’єднань

стороннього спектра природничих наук:

буде

той саме природній випадок вивчають із

компаративної лінгвістики від того, що

зовсім

фізика,

«вивело

ботаніка, філологія, тощо). Те ж саме

завдяки

відбувається

факторам. Ми вважаємо вірною точку

різних

кутів

з

спостерігати

(хімія,

мовою:

ми

принцип

повинні

іманентного

статусу

відрізнятися

зору Б.

для

правило»
різним

об’єкту.
історико-

соціолінгвістами
екстралінгвістичним

Джорбенадзе: “в

лінгвістиці

визначення. Говорячи про походження

мергелінські-лазські та сванські мови

окремої мови, її споріднених мов, ми

розглядаються

повинні

грузинської, але в етно-політичному світі

використовувати

термінологію,

правила

розвинуту

в

та

середині

(точніше

як

братські

щодо

соціолінгвістичному)

вони

історико-компаративної

лінгвістики;

мають один статус з діалектами (Б.

навіть

що

Джорбенадзе, 1989, с. 36).

A.

Мей

лінгвістична

писав,

класифікація,

“єдина
яка

є

Цей аспект є цікавим з точки зору

доступною та корисною, це генеалогічна

самоідентифікації:

класифікація, основана на історії мов (A.

лазських та сванських мов – це мови або

Мей, 1924, с. 1). Кваліфікація мови згідно

діалекти? – це було одне з питань, яке

систематичної

та

запитували у респондентів співбесід, хоча

відмінностей – аксіома для лінгвіста та

це й не було не могло бути одне

інші

вирішення проблеми

ідентичності

підходи

лежать

поза

межами

мергелінських-

для усіх. Просто

лінгвістики. Таким чином, визначення

було цікаво відношення людей (які не

лінгвістичних термінів (мова, діалект,

мають нічого спільного з лінгвістикою)

тощо)

щодо

та

можливі
критеріями,

їх

відносин

лише

з

в

лінгвістиці

лінгвістичними

мергелінських-лазських

мов

та

сванських мов та їх ролі.

включаючи

Зазвичай

екстралінгвістичні концепти та критерії,

мергелінські-лазські

та

сванські мови є регіональними мовами
або
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(питання самоідентифікації, коли вони

позначення різних мовних форм залежать

розглядаються

від

як

регіональні

мови,

того,

в

якій

області

вони

з’явиться само по собі, акценти будуть

використовується (розмовна або письмова

робитися

мова). Ці дві форми спілкування мають

на

тому,

щоб

бути

грузинською).

різні

характеристики:

організацію,
2.3. Аналіз соціолінгвістичних опитувань
Більша

частина

соціолінгвістичних

структуру,

реєстрацію

розвитку

мовної

освіти

ключові

принципи,

в

Європі

2008,

–

с.134-137);

опитувань, що створювалися в рамках

найбільш

проекту, - це ті, що були розроблені

зазвичай має менший соціальний статус

опитувальною

та

встановити

групою
область

з

метою

використання

що

в

умовах

картвельські

мови

відрізняються:

використання

письмовий

розмовна
варіант

не

мова
може

розвиватися (або не розвивається).

мовного репертуару респондентами. Стає
очевидним,

її

важливо,

(Політика

Таким чином, питання були об’єднані

діглосії

в 3 блоки:

функціонально

1. Питання, що стосуються розмовного

області

(в той саме час неформального)

мергелінських-лазських та сванських мов

спілкування (навички говоріння та

не входить до щоденного спілкування

прослуховування) респондентів;

(Див. T. Болквадзе, 2007, 223). Згідно

2. Питання,

пов’язані із

навичками

попередніх вчень, зроблених у різних

письма та читання респондентів, що

соціальних

відбивають

групах,

було

визначено

область використання мерглінської мови:

репертуар

письмового

спілкування.

вдома, в усному фольклорі, на похоронах,

Питання першого блока:

ринках, за столом, протягом вільного часу

a. Використання

мови

в школі, в дитсадочках, протягом праці в

якою

саду,

спілкується/спілкувався з татом?

протягом

вільного

часу

в

мовою

вдома:

університеті, при приватному листуванні

якою

мовою

(verified статтею T. Болквалзе – 2007, с.

спілкується/спілкувався

224).

мамою?;

якою

мовою

Ви
Ви
з
Ви

В нашій анкеті ми узяли до уваги

спілкується/спілкувався з своїми

наступний важливий фактор: яз відомо, в

родичами вдома?; якою мовою Ви

соціолінгвістиці розмовній та письмовій

спілкується/спілкувався зі своєю

варіант

дружиною/чоловіком?;

мови

відрізняються:

такі
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Ви

спілкується/спілкувався
батьками?

якою

розмовляли
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c. Використання мови з офіційними

з

структурами:

мовою
бабуся
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якою

та

мовою

найчастіше

повинні/повинні

Ви
були

дідусь? На якій мові говорить

користуватися,

Ваша

співробітниками?; якою мовою

дружина/чоловік?;

якою

зі

своїми

мовою спілкувалися Ваші бабуся

Ви

та дідусь до того, як прийшли до

спілкуватися

школи?;

мовою/мовами

адміністрації найчастіше?; якою

спілкувалися між собою Ваші

мовою Ви повинні/повинні були

бабуся та дідусь вдома?; якою

спілкуватися

в

мовою Ви молитися наодинці

найчастіше?;

якою

вдома?;

повинні/повинні

якою

якою

мовою

Ви

повинні/повинні
в

були
районній

лікарні
мовою

Ви
були

молитися, коли приходите до

спілкуватися в школі з вчителями

церкви?;

Ви

найчастіше?;

Ви

повинні/повинні

Ви

спілкуватися

якою

сваритися?;

мовою

якою

рахуєте?;

якою

говорите

до

залишаєтеся

мовою
мовою
себе,

наодинці?;

на

мовою

Ви
були

залізничному

коли

вокзалі при перевірці документів

якою

найчастіше?

мовою Ви бачити сни?; якою

Час плине, мовна ситуація була та

мовою Ви розмовляєте уві сні?
b. Використання

якою

мови

залишається під впливом змін. Століття
в

тому найнижчі мергеліанські соціальні

повсякденному житті (в громаді):

верстви,

якою мовою Ви спілкуєтеся із

практично

сусідами?;

Ви

грузинська мова була мовою релігії та

користуватися

слугувала мовним зв’язком, сполучником

найчастіше в селі?; якою мовою

грузинських племен – таким чином, не

Ви

з

можна казати про те, що століття тому

найстарішими людьми у селі?;

маргеліанський фермер не розмовляв

яку

Ви

грузинською тому, що вона була йому

використовуєте/використовували

непотрібною – він не пов’язував її з

на ринку?

грузинським

реальним

життям,

національним

корінням.

Проблема

якою

змушені
повинні

мовою

спілкуватися
мову
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грамотності залишається в 20ому столітті

сванська

для всієї Грузії (і не тільки Самегрело або

лазська) мови не мають власного варіанту

Сванеті). Але грузинський був для нього

писемної

не іноземною мовою (як, наприклад,

використовують літературну мову для

російська, яку му чуємо інтенсивніше

відбиття функцій читання та письма.

порівняно російську, яку вони чули

Літературна мова базується на одному з

більш

напрямків

картвельських

мов

наприклад в XIX столітті. Вона була та

грузинській

мові.

словами,

усе ще класифікується як друга мова

маргеланське

(«Друга рідна мова», як її часто назувають

головним чином, використовувало першу

респонденти).

мову (маргеліанську, сванську) в області

інтенсивно,

ніж

грузинську,

Мовна ситуація в Самегрело навіть

та

занська
мови,

та

розмовної

(маргеліанськавони

успішно

Іншими
сванське

мови

населення,

(говоріння,

кілька десятків років тому була зовсім

прослуховування)

інша, ніж сьогодні, – перевага віддається

“заповнення” пропусків у читанні та

грузинській мові.

письмі літературною грузинською, яка

Ми дістали таких загальних висновків:
практично

половина

респондентів

мають

покріплена

в

–

той

статусом

час,

як

загальної

опитаних

грузинської мови. Треба зазначити, що

маргеланську-

літературна грузинська мова також має

лазську/сванську мову як першу мову

«престижний» статус та також покриває

(46.4

широкі

%);

для

більшої

частини

респондентів так звана «символічна мова»

та

показана таким чином:

представити

діглоссію.
Питання першого блоку в анкеті були
загальні; аналіз відповідей другого блоку
питань був більш цікавим, бо вони
стосуються

навичок

письма

мовного

Схематично ця ситуація може бути

першою мовою (43.8%); 6.8% не можуть
визначити

розмовного

компоненту.

(“дадаєна” [рідна мова] – грузинська) є
чітко

області

або

говоріння. Цікаво, що з тих пір, як
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Розмовна мова (Прослуховування,

Читання

Письмо

+

+

говоріння)
Сванська, маргеланська

+

мова
Літературна грузинська

+

мова
Окремо треба розглядати лазську
мову

(діалект

занської

разом

листи?»;

із

“якою

мовою

Ви

робите

нотатки?”.

маргеліанської мови): маленька частина

Більша частина респондентів (до 80%)

лазців оселилися на території Грузії та їх

навіть не чули про книги, опубліковані

мовна ситуація є ідентичною до схеми,

маргеланською

наведеної

(“Vefkhiskhaosani”

вище.

Щодо

лазців,

які

(сванською)

мовами

переладано

проживають на території Терції, - їх само

маргеланською, фольклорний матеріал,

ідентифікація зовсім інша та потребує

кілька публікацій заномовних поетів).

окремого дослідження (мета цієї статті –

Частина плутає щось написане занською

соціолінгвістичний аналіз Грузинської

мовою з письмовим варіантом занської

мови).

мови (“Я не вважаю, що це навіть було

Неповний список питань з другого

опубліковано,

блоку:

ці

мови

письмового

не

мають

варіанта”;

На якій мови Ви читаєте журнали або

письмового варіанту магеланської мови

газети?; чи вважаєте Ви, що необхідно

не існує”; “письмового варіанта сванської

публікувати

мови не існує” тощо – вони написані як

пресу

маргеланською-

лазською/сванскою мовами?; якщо ні,

коментарі.

чому?; на якій мові/мовах опубліковані

На питання - “чи вважаєте Ви за

книги, які Ви читаєте?; “Чи знаєте Ви

необхідне

будь-якого

маргеланською-лазською/сванською

автора,

хто

пише/писав

печатати

маргеланською-лазською/сванською

мовами?

мовами?; “чи маєте Ви вдома книги,

відповідь. Відповідь про освітню мову

опубліковані

маргелііанською-лазською

також єдина: тільки 6 респондентів

мовою?; “якою мовою Ви робите власні

сказали, що вони бажали б, щоб їх діти

записки?»;

отримували

“якою

мовою

Ви

пишете

лазською
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сванською мовами як кодами спілкування

респондентів).

(більше як інструмент самоідентифікації).

Дійсно, мова освіти для респондентів

Це

підтримується

тим

фактом,

що

не відрізняється від мови письмового

більшість респондентів (90%) позитивно

спілкування. Відповіді на питання у

відповіли, коли їх запитали про те, чи

напрямку також демонструють чіткий

слід

розподіл функцій освіти грузинською

маргеланською-лазською/сванською

мовою та маргеланською-лазською та

мовами.
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Appendix #1:

a
Загальне населення
Серед них
Грузини
Азербайджанці
Вірмени
Росіяни
Осетини
Абхази
Азиди
Греки
Кісти
Українці
Узбеки
Німці
Татари
Беларуси
Корейці
Турки (османи)
Поляки
Курди
Казахи
Чехи
Таджики
Башкири
Молдавани
Інгуші
Мордвини
Чуваші
Киргизи
Удмурти
Литовці

2002

1989

1

2

4371535

Part in the whole
population (in per
cents)
2002
1989
5

6

5400841

100.0

100.0

3661173
284761
248929
67671
38028
3527
18329
15166
7110
7039
81
651
455
542
22
441
870
2514
70

3787393
307556
437211
341172
164055
95853
0
100324
0
52443
1305
1546
4099
8595
242
1375
2014
33331
2631

83,8
6,5
5,7
1,5
0,9
0,1
0,4
0,3
0,2
0,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,1
0.0

70,1
5,7
8,1
6,3
3,0
1,8

1271
15
36
864
9
19
28
113
13
134

609
1193
379
2842
170
415
542
225
209
977

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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1,9
0,0
1,0
0.0
0.0
0,1
0,2
0.0
0.0
0.0
0,6
0.1
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a
Болгари
Євреї
Маріамни
Цигани
Лезгини
Китайці
Перси
Тюрки
Естонці
Латвійці
Туркмени
Авари
Татари (Крим)
Вірмени
Араби
Ассирійці
Афганці
Черкеси
Іспанці
Французи
Гагаузи
Голанці
Англійці
Італійці
Лазці
Румуни
Юдіни
Угорці
Кабардинки
Кумики
Чехи
Інші
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2002

1989

1

2

138
3772
10
472
44
47
46
53
59
91
74
1996
15
27
44
3299
52
22
78
40
32
105
25
31
210
22
203
32
23
42
46
504

671
24720
424
1744
720
110
123
0
2316
530
361
4230
615
41
76
6206
28
185
91
43
206
28
5
24
426
62
93
244
293
155
101
7264

Part in the whole
population (in per
cents)
2002
1989
5

6
0.0
0,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.01

0.0
0,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,1
0.0
0.0
0.0
0,1
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.1

Note: реєстр 2002 року не включає ситуацію в Абхазії та Північній
Осетії, бо протягом того часу юрисдикція Грузії в цих регіонах була
обмеженою.
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Тетеріна Лілія

Явище мультилінгвізму в сучасній британській поезії
Дніпропетровський національний університет ім.. Олеся Гончара

Анотація
Мультилінгвізм – одне з найразповсюдженіших понять сьогодні, яке ми
зустрічаємо у різних сферах життя, зокрема в лінгвістиці та літературознавстві.
Поетична мова, яка природно сприйнятлива до найменших змін в суспільстві,
звичайно не може не віддзеркалювати цю тенденцію у своїй структурі та
вокабулярії. Темою даної статті є розгляд явища мультилінгвізму як одного з
аспектів

поетичної

мови.

Розглядаються

різні

типи

функціонування

мультилінгвізму в сучасній британській поезії. Особлива увага приділяється
використанню цього явища як художньої стратегії в поезії.
Ключові слова: мультилінгвізм, гібридизація, змішування кодів, вставна мова, мовна та
культурна взаємодія.

більше

Вступ
Явище мультилінгвізму в поезії з

літературних

персон,

як

стилістичну стратегію і таке інше.

давніх часів було предметом дискусій

Звичайно,

завжди

були

поети-

серед лінгвістів, літературознавців, поетів,

поліглоти, які писали вірші кожного разу

психологів

у

мультилінгвізм

багатьох

аспектах:

тільки на одній мові, не змішуючи їх. Такі

спосіб

перемогти

вірші можна знайти у великій кількості у

як

обмеження однієї мови і створити велику

білінгвальних

космополітичну

збірниках поезії, і вони не потребують

та

інтернаціональну

свідомість, як спосіб ствердити своє право
колоніального

Інша

традиційна

практика

–

і

включення елементів (зазвичай слів або

етнічну

словосполучень) іншої або інших мов у

ідентичність, як засіб створення двох або

віршований твір,написаний англійською

наголосити

національну

контексту)

мультилінгвальних

ілюстрації.

писати вірші на двох і більше мовах (у
випадку

і

або
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мовою.

Мови,

які

використовувалися
включень

були

у

найчастіше
якості

французька,
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розглядається

таких

сучасними

поетами

Шотландії сьогодні, воно, скоріше всього,

німецька,

торкається

грецька і латина.

особистісного,

екзистенціального,

Більш новий різновид мультилінгвізму

сексуального

політичного

аспектів

буття

або

людини”

– це експериментальна поезія з елементами

(164). Для прикладу Вотсон називає імена

лінгвістичної гібридизації, яка досліджує

поетів-жінок Маджі Гібсон, Джекі Кей,

ефекти взаємодії різних мов.

Кетлін Джемі, Мег Бейтсон, однією з тем

Ціллю даної статті є послідовний

поезії яких є поетичне освоєння досвіду

розгляд кожної з перелічених практик.
Найбільша
явища

увага

приділяється

мультилінгвізму

як

жіночого буття в сучасній Шотландії.

аналізу

В Ірландії вибір мови є й досі гострим

художньої

питанням

стратегії у сучасній британській поезії.

визначення

національної

ідентичності. Деякі поети пишуть на
ірландській. У вірші «Питання мови» (The
Language Issue) Нула Ні Голан пояснює,

Розділ 1.
У

Великій

багато

чому вона використовує ірландську за

білінгвальних поетів, які, хоча б зрідка,

допомогою образу очеретяного кошика, в

пишуть

пов'язаних

якому немовля Мойсей плив вздовж Нілу –

історією колоніалізму – англійській і

метафора її поезії, написаної на рідній

рідній мові.

мові. Дочка фараона, яка бачить кошик і

вірші

на

Британії
мовах,

В Шотландії, наприклад, вони мають

спасає немовля є майбутній читач.

вибір: англійська, шотландська (Scots) і

Білінгвізм є темою двох есе відомої

гельська (Gaelic). У минулому вибір мови

валлійської поетеси Гвінет Льюіс: “Чиє

був неодмінно пов'язаний з питанням

пальто є цей жакет ?” і “Чий капелюх ця

національної

кепка?”. В обох есе вона завзято захищає

ідентичності,

засобом

стверджувати своє право писати на рідній

право

мові. Сьогодні теж, коли поет обирає

валлійській – її рідній мові, і англійській –

гельську мову або один із шотландських

мові, яку вона вивчала в студентські роки

діалектів

у

в

умовах

домінації

англійської

уникнути

питання

майже
мови,

тотальної

писати

вірші

Кембриджі.

на

двох

Пояснюючи

мовах:

свій

трудно

білінгвальний досвід в поезії, Гвінет Льюіс

ідеологічного

порівнює позитивні та негативні якості

характеру. Але, за словами Родерика

обох

Вотсона, “якщо питання ідентичності і

раціональність англійської є одним з
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обмежень її як поетичної мови. В той час
як

музикальність

валлійської,

the night before by dark-skinned girls

як,

whose words

наприклад, в поезії Ділана Томаса, є також

evoke

її недоліком.” Мені подобається думати і

різні.

гостре відчуття роздвоєння між двома
мовами.

валлійська – анапестична. Це протилежні

включенням

ритмічні

написаний англійською.

освоєння

яких

є

викликом для кожного справжнього поета.
досліджувати

Це

відчуття

іспанських

передається
слів

Хоча

лінгвістичні

більшість

декілька

взаємодії різних поетичних традиції.

валлійськими
“Валлійське

її

поезій

віршів

внесеннями.
Льюіс

з
вірші

(Welsh

досліджує

іншомовними включеннями.

особистий білінгвальний досвід.
чином

У

шпигунство”

Espionage)

головним

написана

англійською

Розділ 2. Сучасна британська поезія з
інші,

вірш,

валлійською і англійською окремо, є

можливості різних мов та результати

Деякі

у

Іншій випадок – поезія Гвінет Льюіс.

Таким чином, мультилінгвізм дозволяє
поету

in

Вірш віддзеркалює самотність героїні,

Англійська – головним чином ямбічна,
тенденції,

suenos

Spanish.

Треба додати, що метричні форми в
також

aposento,

from that first world I can't translate from

складну природу – дві традиції разом “.
мовах

cama,

nombres

бути музикальною. Це амбіція, яка має

порівнюваних

www.multilingualeducation.org

свій

Welsh was the mother tongue, English

білінгвальні поети, змішують дві мови у

was his,

рамках одного твору. Іноді це трапляється,

He taught her the body by fetishist quiz,

коли поет не володіє англійською у тому ж

Father and daughter on the bottom stair:

ступені, як своєю рідною мовою. У вірші

“Dy benelin yw elbow, dy wallt di yw

Джулії Альварес “Білінгвальна сестіна” дві
мови

(англійська

та

іспанська),

hair,

дві

chin yw dy en di, head yw dy ben”.

культури тісно переплетені.

She promptly forgot, made him do it

Some things I have to say ain't getting

again.

said

Then he folded her dwrn and, calling it
in this snowy, blond, blue-eyed, gum-

fist,

chewing English

held it to show her knuckle and wrist.

dawn's early sifting through persianas
closed
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Come as ye dottilt, brain-deid lunks,

surprise.

ye hibernatin cyber-punks,

Lips are gwefusau, llygaid are eyes”.

gadget-gadjies, comics-geeks,

…………………………………………

guys wi perfict rat's physiques,

У цьому творі Гвінет Льюіс аналізує

fowk wi fuck-aa social skeels,

складний процес утворення і порушення

fowk that winnae tak thir pills:

культурних і лінгвістичних меж. Тут

gin ye cannae even pley fuitball

стикаються дві мови, і боротьба між ними

treh thi Cabaret MacGonagall.

виявляється через зміну ролей виділених

Вільям МакГонагол є шотландський

курсивом слів. Льюіс зображує дві мови як

поет і автор трагедій , широко відомий як

нерозривно пов'язані одна до одної.

найгірший

письменник, що писав на

англійській мові. Він був безталанною
Розділ 3. Змішання мов як художня

людиною,

стратегія.

поетом. Використовуючи його ім'я, а

Для деяких інших поетів використання

але

видавав

себе

великим

також алюзивну паралель із відомим

більш ніж однієї мови або змішання їх в

американським

одному

піснями з нього, автор створює пародійний

творі

художньою

є

свідомо

стратегією.

обраною
Наприклад,

фільмом

“Кабаре”

і

образ сучасної Шотландії.

шотландська мова для В. Н. Герберта є

Шотландська

цій

поезії

рідного

міста

базується

розпорядженні

Герберта Данді, характерною рисою якого

захоплений

як

полістиліст,
способи

є монофтонгізація звука [ae] у [e]. Поет

вираження думки взаємодіють – не тільки

вільно модифікує правопис деяких слів і

шотландська та англійська мови , але

вигадує свої слова і словоформи, які

також традиційні форми і вільний вірш,

додають

вірш надрукований і його усне виконання;

персонального

довгі

відчуження.

поеми,

тим,

“Я

коротка

різні

діалекті

в

частиною широкого мовного спектру у
поета.

на

мова

лірика.

Все

є

діалектом” (170 ).

У

його

поезії

переконливого

забарвлення

вступі

до

і

ефекту

збірника

поезій

Герберт пише вірші як на англійській,

“Роздвоєний язик” (The Forked Tongue)

так і на експериментальній “пластичній”

Герберт пише: “Я не хочу вибирати між

шотландській, яскравим прикладом якої є

двома

надзвичайно

шотландською). Я хочу обидва зубці цієї

комічна

поезія

“Кабаре

МакГонагол”. Ось його перша строфа:

мовами

(англійською

та

виделки. Хіба ми не стрибаємо постійно з
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Для

деяких

інших

шотландських

заклопотані коники? Мій девіз “І, а не

поетів, які використовують як англійську,

Але” (And, not Or)” (12).

так і шотландську (Роберт Кроуфорд,

Ще один шотландський поет Том

Річард Прайс, Девід Кінок), “розмова”

Леонард змішує англійську лексику з

двох мов є спільною темою; для них мова є

міським розмовним діалектом західної

полем гри. Це можна віднести до деяких

Шотландії і все це подає у фонетичній

молодших поетів, наприклад, до Джекі

транскрипції:

Кей, яка в своїх поезіях змішує різні мови.

ma lungs iz fuckt

Вона використовує древньошотландську у

bronchitis again

вірші

thi smoakin

островів – у вірші “The Knitter”, діалект

“Fiere”,

діалект

Шетландських

Глазго – у “English Cousin Comes to
lookit

Scotland”. Крім того вона вживає сучасну

same awl spliht

мову Глазго і сучасну шотландську мову.

yella ngreen

“Я завжди намагаюсь грати з мовою.
Однією з найдивовижніших речей для

von goghs palate

поета є пластичність мови та як вона

paintn sunflowers

змінюється в залежності від зміни місця,
прибуття нових людей”.

На думку Родерика Вотсона складне

Взаємодію мов у рамках одного твору

переплетення і взаємодія шотландської і

часто називають гібридизацією, терміном

англійської є джерелом дивовижної енергії

вигаданим М. Бахтіним, який визначав

і лінгвістичної пластичності “всупереч

його

гадки МакДіарміда, який приписував ці

різновидів

якості виключно шотландській мові. До

висловлення,

зустріч

того ж в самій сучасній шотландській мові

лінгвістичних

свідомостей,

є ще один рівень взаємоорієнтації, який

одна

від

одної

виявляється

діалектів,

причинами

або

гібридних

факторами.

стилістичних

у

багатстві
регістрів,

як

зіткнення

двох

мови

просторі

на

часом,

соціальних

двох

одного
різних

відділених
соціальними

якимось

іншими

словосполучень і рим, які базуються іноді

Прикладом змішання мов та діалектів

на шотландській, а іноді на англійській

є вірш англійця Тоні Гаррісона “Балада

формі одного й того ж слова” (164).

про Бабелабур”, в якому читач знаходить
німецькі слова Sprache і neue, французьке
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merde, іспанське negra, імітацію акценту

The hang-cur ur-grunt of the weak

північноанглійського

The unrecorded urs of gobless workers

словосполученні

діалекту

у

revurlooshunairy

vurse,

Крім

цих

значень

Гаррісон

англійські граматичні закінчення додані до

використовує символізм біблійної історії

німецьких слів: Sprachered, Sprache's. Таке

Вавілону для вираження свого уявлення

змішання мов і діалектів є метафорою

про сучасну поетичну мову, а також

“вавілонського

що

особисту мову, яка весь час намагається

згадується у епіграфі вірша і належить

вийти за межі англійської. В цьому, можна

Бертольду Брехту, однією з функцій якого

прочитати

є створення образу сучасної Великої

протомовою: Ursprache

Британії з її змішанням націй, мов,

Sprache) означає “протомова”, з якої пішли

діалектів, соціальних регістрів: образу

всі інші мови.

змішання

слів”,

сучасного мультилінгвального світу. Це

ностальгію

автора

за

(у вірші ur-

Мультилінгвізм є яскравою рисою

безумовно свідома лінгвістична і, ширше,

творів

художня стратегія поета, яка ефективно

найвідоміших

виражає авторський задум.

поетів, особливо віршів зрілого періоду.

Заголовок вірша включає авторський

Ця

Пола

практика

Малдуна,

одного

сучасних

ірландських

не

тільки

з

відображає

неологізм Babelabour, який може бути

життєвий шлях поета, зокрема імміграцію

інтерпретований двояко:

у

Сполучені

Штати,

але

є

також

1.Babel+bour: Babel – з біблійної

художньою стратегією, яка віддзеркалює

історії про Вавілонську башту і bour –

взаємодію різних культур і лінгвістичних

афікс в назвах багатьох європейських міст

практик, якими володіє поет.
Прикладом

(Bourges, Burgundy, Freiburg, Bournemouth
та ін.).

мультилінгвізму

використання
є

поема

техніки
Малдуна

2.babel+labour: babel – зображення

“Yarrow”, в якій біографія поета, зокрема

безладу і шум багатьох голосів (також

його дитинство, зливається з історією

асоціація із

людства. Читач тут зустрічається з дуже

багатьох

babble – неясний гомін

людей,

які

розмовляють

широким колом ідей і подій: колоніальні

одночасно).

війни, садівництво, філософія, лінгвістика,

Друге реалізоване у вірші значення

література, антропологія, рок музика. В

слова Babelabour – це мова робочих:

одному з інтерв’ю Пол Малдун так

What ur-Sprache did the labour speak?

зауважує про предмет поеми: “Вона про

Ur ur ur to t'master’s Sprache

моє дитинство і задійснює пригодницьку
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літературу, якою я тоді захоплювався.

Бернард О'Донах'ю не погоджується з

Вона

такою думкою. Він стверджує, що все це є

є

фоном

свідомості,

розвитку

дитячої

поетичної

свідомості,

але

одним із засобів організації матеріалу. На

написана дещо петльованим стилем”.
Складність

структури

якомусь рівні це інтертекстуальність, “це
вірша

глузлива

ученість”.

Наприклад,

відображається і у його алюзивності – від

білінгвальна гра слів і семантичні дублети

Камоенса до Гарта Крейна, від Овідія до

(Cicero – Caesar, US – USSR, album - white

О'Райлі. На думку Джемі МакКендрік

) з'являються в епіграмі Малдуна на “Білий

такий часовий розкид скоріше частина гри,

альбом” (White Album) Бітлов 1968 року:

чим продумана стратегія: “посилання на
пригодницьку

літературу,

Though that was the winter when late

телевізійні

each night

вестерни використовуються без якоїсь

I'd put away Cicero or Caesar

спеціальної цілі, гальмуючи рух поеми”.

and pour new milk into an old saucer

Пол

Малдун

має

невичерпну,

for the hedgehog which, when it showed

всеохоплюючу уяву, глибоке розуміння

up right

можливостей поетичної форми і техніки.
Серед

мов,

які

on cue, would set its nose down like that

найчастіше

flight

використовуються в його віршах – латина,
французька,

іспанська,

back from the U.S…back from the, yes

оказіональні

sir…

утворення, основані на мультилінгвальній

back

грі слів, широке використання топонімів,
етимології

–

гельска

мова

from

the…

back

from

the

U.S.S.R….

часто

I'd never noticed the play on “album” and

вживається в одному рядку з англійською.

“white”.

Вірші Малдуна рясніють великою

Стівен Берт, описуючи цю рису поезії

кількістю антропонімів. В них фігурують

Малдуна,

одночасно Дикий Білл Хікок, Мод Гонн,

трансформаціями”: “Слова, речі і люди

Сільвія Плат і Майкл Джексон, оживлені

зливаються і розчиняються одне в однім –

фантастичною

soutane into Soutine, Merlin into Marilyn”

уявою

поета.

Багато

називає

(19-20).

слів

і

пластичність і багатозначність, які так

аналогіями між очевидно не зв'язаними

характерні для поезії Малдуна сучасного

одне з одним текстами та ідеями, і деякі

періоду.

дивними

асоціаціями

називають це “асоціативним божевіллям”.

61

мутації

“алхімічними

критиків уражені мультилінгвальною грою
поета,

Такі

її

створюють
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із

визначною

зауваженням Марії Джонстон, що поезія

мистецтва.

Малдуна демонструє, ”як поетичний текст

мультилінгвальній поезії дуже значний,

може стати простором для лінгвістичного

але цим його функція не обмежується.

збагачення і дослідження ідіоматичної

Мультилінгвальна поезія перетворюється у

текстури взаємодіючих мов”.

дослідження

експресивних

взаємодіючих

мов

важливим

Висновок
до

Поетична мова є природно сприятлива

автентичної

найменших

матеріалу.

віддзеркалює

змін

їх

у

у своїй

суспільстві

і

структурі

і

вокабулярії. Мультилінгвізм сьогодні є
популярним

як

Постмодерністська

ніколи

раніше.

культурна

ситуація

робить мультилінгвальні

експерименти
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рисою
Елемент

літературного
гри

і

у

ресурсів

культур

потенціалом
репрезентації

сучасній

для

і

стає
більш

поетичного
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Ніно Шарашенідзе
Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі

Модальність у грузинській мові: методика викладання та прийоми
для іноземців
(на прикладі викладання грузинської як другої мови та як іноземної мови)
Анотація
Модальність - семантична категорія, яка, у багатьох мовах, передається за допомогою
полісемантичних і поліфункціональних форм. Тобто, одна модальна форма може мати
різні модальні значення в залежності від різних контекстів та комбінацій з різними
дієслівними формами. Важливою, характерною особливістю грузинської мови
вважається те, що різні форми одного й того ж дієслова, які комбінуються з тією ж
модальною формою, мають різні значення. Отже, переклад модальних форм може
стати певним викликом для перекладача, оскільки у цьому процесі необхідно брати до
уваги всі семантичні нюанси. Задля цього напрочуд важливо виокремити підсистему,
що базується на певному принципі, щоб повною мірою відобразити різноманітні
семантичні нюанси значення, яке виражається модальними формами. Вибудовування
такої підсистеми необхідно для ефективного навчання іноземній мові, також вона
повинна в повній мірі відображати цю важливу особливість грузинської мови у
навчальному процесі і, відповідно, у підручниках.
В даній статті представлена така підсистема, а також методи і стратегії, які слід взяти
до уваги, у викладанні грузинської мови. Стаття також акцентує увагу на перспективах
залучення цієї підсистеми у процес викладання грузинської мови, а також на типології
вправ і відповідній практичній роботі в класі.

Ключові слова: модальність, модальне значення, семантичний аналіз речення.

Вступ

речення або дискурс не можуть бути

Модальність

відіграє

найважливішу

позбавлені модального значення. Завжди

роль у мові, оскільки вона виявляє сталі

відчувається

зв’язки

значення,

між

семантикою.
широкого

твердженням
Якщо

та

звертатися

потрактування

його

певне
яке

ставлення

виражає

речення

до
–

до

когнітивне, емоційне або раціональне.

проблеми,

Мовець завжди виражає таке ставлення,
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попри

те,

що

які

shedzleba (могти). Слід зазначити, що ці

можуть

дієслова використовуються як незалежні

Зокрема, ставлення до

дієслова у грузинській мові та мають

твердження може виражатись способом

систему дієвідмінювання, а також всі три

дієслівної форми та модальних елементів,

особи однини й множини. Що стосується

а також акцентуванням, порядком слів,

модального елементу, це форма однини

інтонацією, жестами й виразом обличчя.

третьої особи -unda (хоче/ повинен), яка

використовуються
відрізняться.

Головними
модальності

засоби,

у

процесі,

засобами
як

вираження

семантичної

додається

категорії

без

парадигми.

змін

до

дієслівної

Зворот передає декілька

виступають мовні форми, які, незалежно

модальних значень. Також слід взяти до

від контексту, передають певну модальну

уваги, що звороти є різними. Підмет стоїть

семантику.

у давальному відмінку. Проте, у другому

Отже,

головні

елементи

вираження модальності є мовні форми або

прикладі

модальні дієслова і елементи.

головного дієслова або, іншими словами,

Модальну

систему

залучено

підмет

визначає

зворот

до

він використовується у відмінку, який

кожного рівня навчання та викладання

вимагає головне дієслово. Він може бути

мови. До того ж, слід також визначити

номінативним або ергативним зворотом:

рівень, на якому доцільно викладати різні

ის უნდა წავიდეს (is unda

форми і семантика модальних дієслів.

він/вона

У грузинській мові виокремлюються

повинен

йти)

-

tsavidesმან

უნდა

გააკეთოს (man unda gaaketos- він/вона

два дієслова, які виражаються грузинську

повинен зробити) :

модальну систему - ndoma (хотіти) and
უნდა Unda ( хотіти ) як незалежне дієслово Unda (мусити) як модальне дієслово – не

–змінюється в залежності від особи й числа
მემინდა

змінюється в залежності від особи й числа

გავაკეთო (me minda gavaketo-я მე უნდა გავაკეთო ( me unda gavaketo-Я

хочу зробити)

повинен зробити)

შენგინდა გააკეთო (shen ginda gaaketo-ти შენ უნდა გააკეთო
(t) хочеш зробити)

повинен зробити)
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მას უნდა

გააკეთოს (mas unda gaaketos- მან უნდა გააკეთოს (mas unda gaaketos - він

він/вона хоче зробити)
ჩვენ გვინდა

повинен зробити)

გავაკეთოთ (chven gvinda ჩვენ

gavaketot-ми хочемо зробити)
თქვენ გინდათ

უნდა

გავაკეთოთ

gaaketot- ви повинні зробити

- вони хочуть зробити)

та

проблему

в

навчання

мові,

ლამის (lamis), თითქოს (titkos), თითქმის

процесі

(titkmis), კინაღამ (kinagham), მაინც (

тому

maints).

напрочуд важливо брати її до уваги.
Окрім

цього,

unda gaaketon-

вони повинні зробити)

Отже, ця особливість представляє

викладання

unda

გააკეთოთ (tkven gindat თქვენ უნდა გააკეთოთ (tkven (V) unda

მათ უნდათ გააკეთონ (mat undat gaaketon- მათ უნდა გააკეთონ (mat

значну

(chven

gavaketot- ми повинні зробити)

gaaketot-ви (V) хочете зробити

собою

# 3, 2014
cc. 64- 78

існують

й

Для

релевантною

грузинської
комбінація

мови

є

способу

та

інші

модального елемента. Отже, модальність

модальні елементи, що додаються до

грузинської мови можна поділити на такі

дієслова з метою надання модальної

семантичні групи:

семантики: ეგებ ( egeb), იქნებ ( ikneb),
Семантика
Логічна можливість

Модальна форма
შევძლებ

Приклад
(

შევძლებ წასვლას / გაკეთებას...(shevdzleb

shevdzleb- – Я буду tsasvlas/gaketebas - – Я можу/ Я буду взмозі
взмозі/ я можу)

піти/зробити)

შესაძლოა

შესაძლოა მოვიდეს / გააკეთოს...(shesadzloa

(shesadzloa-

movides/gaaketos- можливо, він/вона зможе

можливо)

прийти/зробити

შესაძლებელია
(shesadzlebelia- – це შესაძლებელია
можливо)

(Shsadzlebelia

მოვიდეს

/

გაკეთდეს...

movides/gaketdes-

–

є

вірогідність, що хтось прийде/ щось буде
зроблене)
Можливість

ალბათ (можливо)

ალბათ მოვა / იტყვის... (albat mova/itkvis) –
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იქნებ

(можливо, Можливо, він/ вона приходить/каже

може

бути,

იქნებ

вірогідно)

მოვიდეს

movide/gaaketos-

/

გააკეთოს...(ikneb

Можливо,

він

прийде/

зробить)
ეგებ (egeb-

ეგებ

вірогідно / може

movida/movides-Можливо, він приходив / він

бути, можливо)

може прийти)

Логічна

უნდა (unda-

უნდა იყოს / გაეკეთებინა / ახსოვდეს...(unda

необхідність

напевно / вірогідно)

ikos/gaeketebina/axsovdes- вірогідно/напевно

Припущення

მოვიდა

(він/вона),

/

напевно,

მოვიდეს...(egeb

зробила

/повинен

пам’ятати
(unda) უნდა დაწერო / გააკეთო... ((you (t) unda

Зобов’язання,

უნდა

обов'язок

повинен/слід

datsero/gaaketo

–

ти

повинен

написати/зробити)
Заборона

ნუ

(не

слід,

не ნუ

აკეთებ

/

კითხულობ...

(nu

aketeb/kitxulob- (ти) не повинен робити /тобі

робити)

не слід робити /читати)
Дозвіл

შეიძლება წავიდე / გავაკეთო?.. (sheidzleba

შეიძლება(

sheidzleba -можливо, tsavide/gavaketo? Можна мені піти/зробити?
можна)

Чи можливо, щоб я пішов?)

შეგიძლია

შეგიძლია წახვიდე / გააკეთო...(shegidzlia

(shegidzlia-

ти tsaxvide/gaaketo-(ти(t) можеш іти /зробити)

можеш)

შეუძლია წავიდეს / გააკეთოს...(sheudzlia

შეუძლია (sheudzlia- tsavides/gaaketos-(він/вона
Вміння та здатність

)

може

він може)

/робити)

შემიძლია

შემიძლია

(shemidzlia- I можу)

tsurva/kitxva-Я можу плавати /читати)

ცურვა

/

йти

კითხვა...(shemidzlia

ვიცი (vitsi-Я знаю / ვიცი ცურვა / კითხვა...(vitsi tsurva/kitkhva-Я
Я можу)

вмію плавати / Я можу плавати)

Заперечення вміння ვერ (ver-Я не можу / ვერ
та здатності

не вмію)

ვცურავ

/

ვკითხულობ...

(ver

vtsurav/vkitxulob (Я не можу плавати /читати)
ვერ გავაკეთებ / წავიკითხავ...( Я не можу
67

Н. Шарашенідзе. Модальність у грузинській мові: методика викладання та прийоми для іноземців

# 3, 2014
cc. 64- 78

робити/читати) – Я не зможу зробити
/прочитати)
Бажання

ikneb- იქნებ

იქნებ(

წავიდე

/

გავაკეთო...(ikneb

tsavide/gavaketo –Можливо, я можу піти

можливо)

ნეტავ (netav- якби /зробити)
ж)
Сильне бажання

ნეტავ(netav-якби

ნეტავ

წავიდე

/

გავაკეთო...(netav

тільки (я..) міг)

tsavide/gavaketo- Якби тільки я міг піти
/зробити)

Оцінка-приблизне

ლამის(lamis-

ლამის

ჩამოვარდა

оцінювання

близько)

chamovarda/gatkda-Воно

თითქმის(titkmis-

/розбилось)

майже)

თითქმის

კინაღამ(kinagham-

gaaketa/dastera–

майже, близько)

/написав)

გააკეთა

თითქოს(titkos-ніби) თითქოს

Оцінка-уява

ვითომ(vitom-ніби)

გატყდა...(lamis
майже

/

–ніби

впало

დაწერა...(titkmis

він/вона

მოვიდა

movida/gaaketa

/

майже

/

зробив

გააკეთა...(titkos

вона/він

приходив

/зробив )
ვითომ მოვიდა / ვითომ გააკეთა...(vitom
movida/gaaketa - ніби вона/він приходив
/зробив)
Емоційна

оцінка განა

(подив- здивування)

(Did

he/she. განა გააკეთა / თქვა...(gana gaaketa/tkva –Чи

невже?)
ნუთუ

він насправді зробив/сказав це?)
(Невже ნუთუ

він/вона --?)

დაასრულა

daasrula/movida?

–Чи

/

მოვიდა?..(nutu
насправді

він

აკი (Я гадав --- він закінчив/прийшов?
(вона) не)

აკი არ მინდაო?.. (aki ar mindao?-Невже він не

ნეტავ(Цікаво, чи)

казав, що він цього не бажає?)
ნეტავ

რა

უნდა?..ნეტავ

იცის

ეს

ამბავი?..(netav ra unda? netav itsis es ambavi?Чого він хоче? Цікаво, чи знає він про цю
подію?)
68

E ISSN 1512-3146 (online)

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ
МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ

www.multilingualeducation.org

ISSN 1987-9601 (print)

ღირს*(ghirs- слід)

Оцінка-рішення

არ ღირს ამის გაკეთება... (arghirs amis
gaketeba-Не варто робити це)
ღირს კი ამის გაკეთება?..

(ghirs ki amis

gaketeba?-Чи варто це робити?)
Переконання-точка

მაინც (все ж)

მაინც არ გავაკეთებ / წავალ... (maints ar
gavaketeb-tsaval..Все ж я цього не робитиму/

зору

не піду)
მოდი

Спільне рішення

(

modi- მოდი ერთად წავიდეთ / გავაკეთოთ.. (modi

даваймо)

ertad

tsavidet/gavaketot-Підемо/

зробимо

разом)
ავდექი და...( avdeki ავდექი და წავედი / გავაკეთე / ვუთხარი...( Я
Особисте рішення (у da –Я звівся та – Я звівся та пішов /зробив/сказав..Я прийняв

вирішив/

мовленні)

прийняв рішення та пішов/зробив/сказав)

рішення)
ადექი
da...

ადექი და წადი / გააკეთე / უთხარი...(ти
და...(adeki звівся та йдеш /робиш/кажеш –наразі вирішуй

Ти

прийняв та йди/роби/кажи.. наразі ти можеш взяти й

рішення та чому б ні піти /зробити/сказати)
...)

ადგა

ადგა
da..він

და

წავიდა

და...(adga უთხრა...(вона/він

звівся

/

გააკეთა
та

/

пішов..Він

прийняв прийняв рішення та пішов /зробив/сказав

рішення та ..)
використання різних форм модальних
Полісемантична

та

поліфункціональна

дієслів в різних функціях. Наприклад,

природа модальних форм

could окрім того, що виступає формою

Загалом, модальні форми повсякчас

минулого часу модального дієслова can,

мають декілька значень, тому, приймаючи

також використовується у якості маркера

це до уваги, слід дослідити їх різні

ввічливої форми.

функції. Це також характерно для інших

Подібним чином, у грузинській

мов. Наприклад, в англійській мові одна

мові декілька модальних форм мають різні

модальна форма може виражати декілька

значення.

значень.

Також

розповсюджене
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представляє характеристики модальних

(titkmis),

форм.

(maints):

კინაღამ

(kinagham),

ეგებ (egeb), იქნებ ( ikneb), ლამის
(lamis),

თითქოს

(titkos),

თითქმის

Модальна форма

Модальне значення

შეძლება (shedzleba - мати



Логічна можливість

змогу)



Дозвіл



Вміння та здатність



Логічна необхідність



Зобов’язання, обов'язок



Об’єктивна необхідність



Можливість



Бажання, воля



Припущення



Вірогідність



Сильне бажання, побажання



Емоційна оцінка (подив- здивування)



Переконання-точка зору



Рішення



Незалежне дієслово



Оцінна модальність



Незалежне дієслово



Вміння та можливість



Незалежне дієслово



Спільне рішення

ავდექი (Я



Незалежне дієслово

вирішив/прийняв рішення



Особисте рішення

უნდა (unda- повинен)

იქნებ (ikneb-можливо)

ეგებ (egeb- можливо)

ნეტავ (netav-якби ж)

მაინც (maints-все ж)

ღირს ( ghirs- варто)

ვიცი (vitsi-Я знаю)

მოდი (modi- даваймо)

..)
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Важливо

приймати

до

ці

модальна форма. Дієслівна форма (спосіб

характеристики під час навчання мови й,

та письмо) відіграє неабияку роль. Зворот

особливо,

граматичний

має різні значення в залежності від типу

матеріал, з акцентом на тому коли й як

комбінацій. Таблиця, наведена нижче,

вводити

демонструє декілька зворотів, й під час

викладаючи

семантичні

уваги

особливості

модальних форм.

навчання мові слід брати до уваги той
факт,

що

їх

значення

визначається

Декілька значень однієї модальної форми

формою дієслова. Також слід зазначити,

- повинен

що аналіз таких семантичних нюансів є

Must – повинен – модальна форма, що

можливим лише на більш високому рівні

виражає логічну необхідність. Проте, це

володіння мовою.

не єдиний тип значення, яке має ця
Зворот

Семантична функція
Суб’єктивне

Unda

ставлення

мовця

залежить

від

логічної

необхідності, використовується у значенні об’єктивної істини.

(повинен)+Conditional
II (Умовний спосіб
ІІ), I особа множини
(უნდა ვთქვათ... unda
vtkvat..ми

повинні/

нам слід сказати....)
Позиція мовця базується на суб’єктивному сприйнятті та

Unda

(повинен)

Conditional

+ представляється як істина, яку логічно неможливо уникнути.
II Зображується дія, що матиме місце у майбутньому, при цьому

(Умовний спосіб ІІ)

додається значення поради та рекомендації.

((უნდა
შეიცვალოს...unda
sheitsvalos..необхідно
/слід змінити)
Unda (must) + Optative Логічна необхідність та орієнтація на результат.
II (бажаний спосіб ІІ)
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(უნდა ჩამოსულიყო
(unda
chamosuliko...їй/йому
слід було прийти)
Unda

(повинен

теперішній

+ Виражає неозначену дію, логічну необхідність з додатковим

умовний значенням припущення чи рекомендації

спосіб)

(უნდა
ახსოვდეს...unda
akhsovdes...

він/вона

повинен пам’ятати)

Важливо

Система модальних форм та її значення

навчати

засобам

для коректного планування підручників

вираження бажання на найпершому рівні

та навчального процесу

володіння

і

необхідно

таким

граматичні

та

мовні

презентувати

(наприклад, me minda tskali (я хочу води).

форми,

Також

щоб

важливо

умовного

аспектів

можливість

функціональної

одночасно
й

це

want " (хотіти), яке означає бажання.

полегшити викладання комунікативних
мови,

вивчити

процесу

навчального
чином

Щоб

значення, студент вивчає дієслово '' to

З метою коректного планування
підручників

мовою.

уникаючи

способу,

оскільки

обирати

лінгвістичними

семантичної

викладати

форми
це

дає

між

декількома

засобами.

Додаткові

двозначності мовних форм. Беручи це до

значення

уваги,

дозволяють викладати чотири звороти на

окрім

комунікаційних
напрочуд
планування

грамотного
тем

важливим

відбору

першому рівні.

комунікації,
є

функціональних

зобов'язання

ефективне
аспектів

граматики.
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(1) მე მინდა პური. (me minda Виражає бажання
puri – Я хочу хліба)
(2) მე მინდა პურის ყიდვა (.me Виражає бажану дію
minda puris kidva –Я хочу
купити хліб)
(3) მე მინდა პური ვიყიდო.(me Виражає бажання та рішення
minsa puri vikido – Я хочу
купити хліб)
(4) მე პური უნდა ვიყიდო. (me Виражає рішення чи зобов’язання
puri unda vikido – Яповинен
/мені треба / мені слід
купити хліб)
დაფასთან( modi dapastan- вийди до
Той факт, що усі значення є

дошки);

მოდი ჩემთან (modi chemtan-

пов’язаними з однією дієслівною формою,

підійди до мене). Цьому звороту та

ускладнює

значенню варто навчати на першому рівні.

ситуацію,

хоча

семантика

різниться в залежності від звороту. Отже,

"'modi"

напрочуд важливо не навчати різним

використовується як модальна форма зі

значенням на одному й тому ж рівні або

значенням

одночасно.

значення вибудовує зовсім інший зворот.

Слід зазначити, що викладання
аспектів
можливо
завчасного

функціональної
лише

після

планування

Ілюстративним

(приходити)'

спільного

також

рішення.

Це

Зрозуміло, що ці форми слід викладати на

граматики

різних рівнях задля того, щоб розрізнити

ретельного

їх функцію та семантику. Одночасно,

та

аналізу.

прикладом

цього

зауважимо,

що

не

можна

вивчення

модальної форми не може передувати

виступить аналіз ще однієї форми: "modi”

вивченню власне дієслова.

(приходити), що є наказовою формою та
має значення руху до мовця: მოდი

73

Н. Шарашенідзе. Модальність у грузинській мові: методика викладання та прийоми для іноземців

Movement towards the speaker:

# 3, 2014
cc. 64- 78

Mutual decision:

მოდი (modi)

მოდი დაფასთან (modi dapastan- მოდი, ერთად წავიდეთ (modi ertad

приходити /

підійди до дошки)

даваймо

მოდი

tsavide- пішли разом)

მაგიდასთან

(modi მოდი, ერთად წავიკითხოთ.(modi

magidastan-підійди до столу)
მოდი

ჩემთან

(modi

ertad tsavikitxot-читаймо разом)

chemtan- მოდი, ერთად გავაკეთოთ (modi,

підійди до мене

ertad gavaketot- зробімо це разом)
частиною навчання мові. Очевидно, що

Все

наведене

важливість

демонструє

автор підручника та вчитель мають змогу

аналізу

вибудувати систему, що базується на

коректного

граматичних

форм,

передувати

їх

який

повинен

систематизації

певних

та

принципах,

попри

неабияку

значущість ряду аспектів, які слід взяти до

викладанню за певним принципом. Це

уваги.

вирішить

функціональної,

виокремлення підсистеми, яка виявила би

формальної або семантичної двозначності

взаємозв’язок між викладанням модальної

та набагато полегшить процес опанування

семантики

мови.

компетенції. Беручи до уваги аспекти, що

проблему

В

першу

чергу,

та

це

означає

рівнями

мовної

представлені вище, цю проблему можна
Система

модальності

та

взаємозв’язку

окреслити наступним чином:

рівнів мовної компетенції .
Послідовне планування і навчання
модальній

системі

Рівні мовної

є

невід'ємною

Модальні форми

Семантика модальних форм

компетенції
A1

(თუ)

შეიძლება-(tu) Дозвіл

sheidzleba -(If) Можливо

Вміння та здатність

ვიცი (vitsi- Я знаю)

Зобов’язання, обов'язок

უნდა (unda-повинен)

Можливість

ალბათ

(albat

–можливо, Вірогідність
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ймовірно)
A2

ვერ (ver-не взмозі)

Заперечення вміння та здатності

ნუ (nu- не+дієслово)

Заборона

უნდა (unda- повинен)

Логічна необхідність

შემიძლია

(shemidzlia-

я Вміння та здатність

можу)

Спільне рішення

მოდი (modi-даваймо)

Сильне бажання

ნეტავ (netav-if only)
B1

შევძლებ

(shevdzleb-

я Логічна можливість/здатність

зможу)

Вірогідність

იქნებ (ikneb-можливо)

Емоційна оцінка

განა (gana), ნუთუ (nutu), Переконання-точка зору
აკი (aki), ნეტავ (netav)
მაინც (maints-все ж)
B2

შესაძლოა, შესაძლებელია... Логічна можливість
(shesadzloa, shesadlzebelia – Бажання
ймовірно/вірогідно)

Припущення

იქნებ (ikneb-можливо)

Оцінка-приблизне оцінювання

ეგებ (egeb-можливо)

Оцінка-уява

ლამის(lamis-майже),

Оцінка-рішення

თითქმის (titkmis– майже)
კინაღამ( kinagham-майже)
თითქოს (titkos - ніби)
ვითომ (vitom- ніби)
ღირს (ghirs- слід)
C1
C2

На

поглиблених

рівнях

мовної

переміщуються, і цей процес ґрунтується

компетенції (C 1, C2) мовні форми, що

на текстах і мовленні.

вивчаються, обробляються й їх значення
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Методи

й

стратегії

опанування

однаковій мірі розвиває навички письма

семантикою модальних форм, типи вправ

та говоріння.

В процесі навчання мови напрочуд
важливо

коректно

стратегії.

обрати

методи

# 3, 2014
cc. 64- 78

На початковому етапі оволодіння

і

мовою, рекомендовано надавати не лише

Вважається, що метод, який

моделі, але й представляти речення в

ґрунтується на написанні, є надзвичайно

повсякденних

продуктивним

семантичного аналізу речень доцільно

граматичних

під

час

аспектів,

вивчення

Після

він

дати студентам неавтентичні тексти або

полегшує опановування матеріалу. Крім

діалоги, що є складені з конкретною

того, метод візуальних підпор також

метою

набуває значущості, оскільки він надає

комунікативних ситуаціях. Акцентування

можливість ефективно викладати моделі і

на формах і конструкціях у таких текстах

звороти. Звороти з певними значеннями

полегшить

вимагають особливого аналізу, оскільки,

запам'ятовування.

разом з модальною формою, частина

серйозного

звороту

інфінітив,

ефективно копіювати етапи побудови

умовний спосіб або форму дієслова в

конструкцій та будувати звороти, речення

дійсному способі. Таким чином, модель,

і тексти самостійно. Різноманіття вправ,

представлена учням під час уроків або в

що використовуються, полегшить цей

підручниках, має бути наведена для

процес. Кожна з цих вправ повинна бути

кожного зі значень, які вона передає.

спрямована на засвоєння матеріалу і

Одночасно,

розвиток

може

як

оскільки

ситуаціях.

включати

відомо,

грузинській мові

дієслово

в

та

ґрунтуються

процес
Лише

аналізу

певних

на

певних

вивчення

і

після

такого

учень

може

навичок.

Стосовно

не характеризується

вираження модальності, важливо обирати

однією й тою ж моделлю утворення.

звороти й семантику коректно, що є

Отже, важливо, щоб зворот включав групи

можливим

дієслів з однаковою моделлю утворення.

виконуватимуть практичні вправи різних

Метод

типів.

питання

і

відповіді

також є

напрочуд продуктивним, оскільки він в
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Типи вправ:

Мета:

Вставити вірну модальну форму в речення

Студент повинен обрати одну з декількох
модальних

форм,

що

пропонуються,

й

вставити її в речення. Ця вправа заохочує й
полегшує вибір модальної форми, відповідної
до значення.
Вибір вірної дієслівної форми

Студент

повинен

обрати

й

сполучити

правильну форму дієслова з модальною
формою, наведеною в реченні. Ця вправа
також полегшує побудову з релевантних
модальних конструкцій.
Зв'язок/ сполучення частин речення

Ця вправа розвиває вміння розуміти речення
та формувати правильні конструкції

Вибір правильної відповіді на питання

Ця вправа розвиває вміння вибору правильної
семантики і конструкції

Складання

речень

з

правильною Ця вправа розвиває вміння використовувати

модальною формою

модальну форму та її зворот для вираження
певного значення.

Складання запитань

Ця

вправа

полегшує

точну

семантичну

передачу комунікативної ситуації.
Трансформація семантики речення

Ця вправа розвиває знання нюансів/відтінків
семантики модальних форм

Складання речень

Розвиває навички вироблення

Складання діалогу

Розвиває навички вироблення

Складання текстів

Розвиває навички вироблення
також і певні відмінності. Оскільки, у

Стратегії

та

методологія,

вивченні

другої

мови

лінгвістичне

представлені вище, можуть бути в рівній

довкілля, що має вплив на учня, набуває

мірі

значущості, адже воно відіграє певну роль

застосовані

як

у

викладанні

грузинської мови як другої, так і як

в процесі комунікації.

іноземної мови. Проте, спостерігаються

зрозуміти певне модальне значення, також
77
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можна

використовувати

невербальні

іноземної мові, коли учень не піддається

засоби як жести, вираз обличчя, інтонацію та

впливу автентичного мовного середовища, що

інші засоби невербальної комунікації. Це

призводить

менш

кількість практичних вправ.

вірогідно

у

такі

# 3, 2014
cc. 64- 78

процесі

викладання

до

необхідності

збільшити
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Learner Corpora (навчальні корпуси) та їх потенціал для
мультилінгвальної освіти
Анотація
В даній статті увага, передусім, концентрується на проблемі формування та використання
певного виду мовного корпусу – навчального корпусу (learner corpus) – у
мультилінгвальному навчанні. Дається опис всіх релевантних аспектів концептуалізації,
мотивації та вибудовування навчального корпусу, також наводиться приклад німецького
навчального корпусу FALKO (Fehlerannotiertes Lernerkorpus – «корпус анотування
помилок»). Крім того, ми торкаємось можливостей навчального корпусу для грузинської
мови, наводячи приклади з реальних курсів грузинської мови у Франкфуртському
університеті ім. Гете й Тбіліському державному університеті. У статті підкреслюється
потенціал навчальних корпусів для мультилінгвальної освіти й мультилінгвальної освіти
вчителів.
Ключові слова: Learner Corpus – навчальний корпус, мультилінгвальна освіта.

даних. 1 Крім того, комп’ютерні учнівські

1. Учнівський корпус - знайомство
Згідно

з

загальновизнаним

корпуси

є

електронними

колекціями

визначенням, учнівський корпус являє

автентичних FL/SL (ІМ/ДМ) текстових

собою електронну колекцію автентичних

даних, зібраних за певним дизайнерським

текстів (мовного матеріалу), написаних

критерієм

студентами, які вивчають мову як іноземну

(ОДМ/ВІМ) метою.

або другу, й зібраних в електронну базу

1

Anna O´Keeffe et al: From corpus to classroom.
Cambridge University Press 2007, S.23.
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стандартизовано й однорідно, а також

французької мови, 9 для німецької мови, 8

документується їх походження2.

для іспанської мови, 3 для італійської мови,

Напрочуд

важливе

для

тощо. Корпусу працюють з різними медіа..

учнівського корпусу має ідея мовної

87 з них користуються письмовими медіа

помилки,

як

(наприклад. The Advanced Learner English

«лінгвістичну форму або комбінацію форм,

Corpus (ALEC), Університету Уппсала -

які, в тому ж контексті і за подібних умов,

тексти компонували/писали студенти), 33 з

ймовірно, не були б синтезовані носіями

них

мови-колегами мовця»3.

(наприклад.

яку

Мовні

визначення

можна

визначити

матеріали

можуть

користуються
The

розмовними

медіа

ANGLISH

Університету Провансу -

corpus,

читання, усна

аналізуватися програмним забезпеченням

мова), 11 з них користуються письмовими і

та редагуватися. Аналіз має різні цілі.

розмовними медіа і 3 з них використовують

Учнівський корпус являє собою новий вид

мультимедіа. Загалом, ці корпуси мають

мовного корпусу, який з’явився на початку

лише одну мову-реципієнта, проте окрім

1990-х 4 З того часу було розроблено багато

127

учнівських корпусів для різних мов. У

також

Католицькому Університеті Лувен було

корпусів (наприклад. The Corpus of Young

складено список з 138 різних учнівських

Learner

корпусів. 5 . Список не є повним, проте в

Universiteit

ноьому знайшли місце головні учнівські

European English learner corpus Eberhard

корпуси, а також він надає вдалий стислий

Karls університету Тюбінгена).

огляд.

У

ньому

надаються

монолінгвальних
містить

11

Interlanguage
Брюсель

корпусів

список

мультилінгвальних

(CYLIL)
або

The

Vrije
Eastern

різні

класифікації учнівських корпусів, зокрема

1.1. FALKO – приклад корпусу

за мовою-реципієнтом, медіа та типом

Наразі, ми звернемося до детального

тексту. Прогнозовано, більшість з них має

аналізу одного з корпусів – корпусу The

англійську мову як мову-реципієнта. 87 із

FALKO

загалу з 138 для англійської мови, 10 для

(FehlerannotiertesLernerkorpus ‘error

2

4

Granger et al. 2002: 7.
Corder(1986:37). Corder, Stephen Pit (1986): The
role of interpretation in the study. In: Corder, Stephen
P. (Hrsg.): Error analysis and interlanguage. 4. impr.
Oxford: Oxford University Press, S. 35–44.

Anna O´Keeffe et al: From corpus to classroom. Cambridge University Press 2007, S.23.
5
http://www.uclouvain.be/en-cecl-lcworld.html.

3
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3. Оригінальні

«корпус

тексти

анотування помилок») 6. The FALKO було

(FalkoSummaryVL):

розроблено

лінгвістичних

в

університеті

Гумбольдт

та

Колекції
філологічних

Берлін, авторі - Anke Lüdeling та Maik

текстів, які слугували шаблонами

Walter у 2004 році. Головний корпус

для резюме. Загалом налічується 197

FALKO можна поділити на п’ять менших

текстів, написаних 98 учнями.

корпусів

FalkoSummaryVL,

4. FalkoSummaryL1 1.1 8 : Для цього

FalkoSummaryL1 V1.2, FalkoSummaryL2

корпусу було здійснено 4 збори

V1.2, FalkoEssayL1 V1.2, FalkoEssayL2

даних.

V2.0.

Вільному університеті Берліна і в

-

1. Учнівські

тексти

(FalkoSummaryL2)
резюме

Learner
7

:

(лінгвістичні

літературні

університеті

texts

Колекція
тексти

дослідження),

на німецькій філології. Умови збору
даних були однаковими.
5. Falko Essay Corpus 9 : Цей корпус
складається з двох підкорпусів.

рамках іспиту, що є обов'язковим
студентів,
в

філології.

проводився

колекцію творів, написаних

німецькій

студентами,

у

німецьку

Вільному університеті Берліна.
носія

містить

a. FalkoEssayL2:

які

спеціалізуються

2. Тексти

Берліна.

лише студенти, які спеціалізуються

(C1-C2). Вони були написані в

Іспит

Гумбольдт

у

і

німецьку мову на підвищеному рівні

іноземних

проводилися

Знову, участь у зборі даних брали

написаних студентами, які вивчають

для

Вони

підвищеному

які

вивчають

мову
рівні.

на
Для

мови

творів було запропоновано 4

(FalkoSummaryL1): Колекція тих же

різних теми, й учасники мали

текстів, що й у FSL2, але написаних

отримати щонайменше 60 зі

носіями німецької мови.

100 балів на C-тесті.

8

6

Reznicek et al. Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau
und Annotationen, Version 2.01, 2012, S.17.
9
Reznicek et al. Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau
und Annotationen, Version 2.01, 2012, S.19f.

https://www.linguistik.hu-berlin.de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko.

https://korpling.german.hu-berlin.de/falko-suche/search.html.
7
Reznicek et al. Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau
und Annotationen, Version 2.01, 2012, S.8ff.
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містить
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більше
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рівнів

анотування

колекцію творів, написаних

(багатошарова окрема анотація). Загалом,

носіями мови.

Учасниками

Falko містить письмові тексти, написані

виступали учні випускних

студентами, які вивчають німецьку мову на

класів трьох різних середніх

підвищеному рівні. Найбільш анотований

шкіл.

Запропоновані теми

підкорпус це колекція резюме. 10 Анотації

були

ідентичними

автоматично

анотувалися

Treetagger

FalkoEssayL2, умови іспиту

(Schmid 1994).11 База даних також містить

також не відрізнялись.

достатню інформацію про авторів, як то

Усі підкорпуси мають різні рівні

рівень освіти, рівень володіння мовою та

анотування, і структура Falko дозволяє

багато іншої12

Table 1. Рівні анотування Falko13. ((word - слово) – Learner utterance – вираз учня, (kpos) –
Part of speech – частина мови, (target-hypothesis – ціль-гіпотеза) - Assumption about proposed
utterance – допущення щодо можливого виразу, (ref) – evidence reference - доказ.)
word

Dabei

Ist

es

zu

beachten

kpos

PAV

VAFIN

PPER

PTKZU

VVINF

lemma

dabei

Sein

es

zu

beachten

target_hypothesis
ref

Dabei ist zu beachten
70

71

72

73

74

Рівень анотації містить цільову гіпотезу, щоб дозволяє реконструювати помилку,
зроблену учнем. Помилки ідентифікуються шляхом порівняння оригінальних висловлювань
з так званими реконструйованими висловлюваннями, тобто, правильними висловлюваннями
зі значенням, яке мав на увазі учень.

10

13

Siemen et al., FALKO - Ein fehlerannotiertes Lernerkorpus des Deutschen, S.1.
11
Mark Reznicek et al. Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau und Annotationen, Version 2.01, 2012, S.4.
12
Reznicek et al. Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau
und Annotationen, Version 2.01, 2012, S.6.

Karin Schmidt Lernerkorpora: Ressourcen für die
Deutsch-als-Fremdsprache-Forschung (publikationen.ub.uni-frankfurt.de/files/.../Schmidt_Lernerkorpora.pdf).
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Table 214. Аналіз помилок у in FALKO
word

Fraue

konnten

n
target_hyp_

Fraue

1

n

konnten eine
n

¬target_hyp Fraue
_1

konnten

solche

geselschaftlich

n

en

solche

gesellschaftlic

n

hen

solch

n

Zustand veränder
n
Zustand veränder
n

eine

gesellschaftlic

n

hen

Zustand veränder
n

Використання Falko продемонструвало, які аспекти німецької мови є складнішими для
учнів (наприклад, правильне використання артиклів та прийменників) і отже, яким аспектам
слід приділяти більше уваги у викладанні.
2. Мотивація,

та

Проте, учнівські корпуси є важливим

учнівських

інструментом для дидактичних досліджень

конструкція

функціонування

і власне для дидактики.

корпусів
Головним завданням учнівського

Мотивація

для

побудування

корпусу є анотування помилок. Тому

учнівського корпусу може варіюватися.

тексти, написані учнями, слід порівнювати

Наприклад, у вивченні іноземної мови деякі

з текстами, авторами яких є носії мови. З

дієслівні

цього

у

напрочуд складними для початківців. Деякі

зробленими

конструкції майже повністю проігноровано

учнями, існує правильна версія, надана

у навчальних матеріалах. Тому це можна б

носіями мови. Це видається легким, але

було розглядати як аргумент на користь

фактично не існує правильного способу

корпусів у подібних випадках. Учнівські

виразити себе першою мовою

корпусні

робиться

порівнянні

з

допущення,

помилками,

15

що,

. Мова є

конструкції

аналізи

можуть

повсякчас

бути

піддають

напрочуд гнучкою, отже існує багато

критиці за те, за що й критикують

різних способів вербалізувати одне й те ж

методичні рекомендації, які ґрунтуються на

речення. До того ж, мова знаходиться в

корпусах носіїв мови: вони приймають до

постійному процесі розвитку, отже вона

уваги один критерій, що є важливим для

постійно змінюється. Те, що видається

викладання, й не зважають на інші. У

правильним

бути

випадку з методичними рекомендаціями,

майбутньому.

які ґрунтуються на корпусах носіїв мови,

абсолютно

14
15

насьогодні,
невірним

у

може

Falko-Handbuch S.39.
Siemen et al., FALKO - Ein fehlerannotiertes Lernerkorpus des Deutschen, S. 2.
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відзначалося, що таким єдиним критерієм

учні, які вивчають іноземну мову, та

виступає частотність у вжитку носіїв мови.

вчителі, які викладають іноземні мови.

Проте, учнівський корпус певним чином

Окрім них, зиск з учбових корпусів

мотивував би учня й сприяв усвідомленню

матимуть також лінгвісти і дослідники

мови.

дидактичних методів.

Вони

стимулюють

студента

працювати активно й самостійно, і таким

Не зважаючи на те, що учнівські

чином, вони, ймовірно, підвищують як

корпуси відкривають нові можливості для

мотивацію студента, так і навчальний

дидактики іноземної мови, їх все ще зрідка

ефект. Отже, корпус буде застосовуватись в

можна зустріти в школах і мовних класах.

освіті вчителів іноземної мови, як джерело

Однією з головних причин цього слід

прикладів, які можна використовувати в

назвати відсутність інформації та те, що

класі, та освітніх інструментів, і допоможе

корпуси

підготувати

інструмент,

інструкції

й

викладацькі

матеріали для конкретних навчальних груп.
Мотивація

лінгвістів

розглядаються
а

не

як

науковий

викладацький

інструмент16. Тому, важливо інструктувати

щодо

вчителів і навчати студентів, щоб вони

формування учнівського корпусу є різною.

могли

Головною метою може бути поліпшення

учнівські корпуси. На цьому етапі школи й

дидактичних методів. Учнівські корпуси

університети

можуть

конкретні

ініціативу та проводити семінари. Задля

проблеми учнів з певною мовою. Ці

того, щоб допомогти студентам вивчити

уявлення можуть допомогти покращити

нову

навчальні методи для цих учнів. Доцільно

учнівські

зазначити, що це є важливим інструментом

Наприклад, вчителі можуть пропонувати

дидактики іноземної мови і дає підґрунтя

завдання, які можна зробити лише за

для аналізу типології помилок певних груп

допомогою учнівських корпусів. Значна

учнів. Тому, це безпрограшна ситуація як

кількість слів має широкий ряд значень, і

для учнів, так і для учителів. Порівнюючи

тому вони використовуються в цілому ряді

учнівські тексти з текстами носіїв мови,

контекстів.

учні безпосередньо можуть вивчитися від

корпусів,

них і поліпшити власні мовні навички, а

використання цих слів у тексті носія мови

вчителі можуть пристосувати свої методи

та ідентифікувати різні лексичні категорії17.

до конкретних груп учнів. Взагалі, головні

Або, якщо у студентів виникає певне

цільові аудиторії учнівських корпусів - це

питання, вони можуть відповісти на нього,

16

17

ідентифікувати

Karin Aijmer, Corpora and Language Teaching,
2009 John Benjamins Publishing Company, S.47f.

навчитися

мову,

використовувати

повинні

вчитель

корпуси

За

взяти

може
у

можуть

себе

включати

власні

допомогою

студенти

на

уроки.

учнівських
порівняти

Aijmer, Corpora and Language Teaching, 2009
JBPC, S.50f.
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корпусах,

через деякі його невербальні особливості.

потенційно перетворюючись зі студентів у

Порівняно з цим типом, конструювання

дослідників мови

. Учнівські корпуси

письмового корпусу є напрочуд швидким,

можуть використовуватись як додаток до

оскільки інтернет використовується як

граматики,

джерело.

Кожен

принципів

дизайну.

18

ілюструючи

граматичні

правила.

корпус
Вам

потребує
доведеться

зайнятися не лише дизайном, але й
3. Як

конструюється

питанням обґрунтованості, оскільки існує

учнівський

боротьба між тим, що доступне, що етичне

корпус?
Для

конструювання

учнівського

або що законне. Це може бути вирішальним

корпусу важливо зібрати велику кількість

чинником.

письмових і/або розмовних матеріалів.

вирішити, що представити і як представити

Письмові корпуси створити легше, ніж

це краще для загальної мети. У такому разі,

розмовні, адже у якості джерела для них

вам доведеться обрати обсяг даних, які ви

може бути використаний інтернет. В них

хочете зібрати і використовувати.

може

міститись

Також,

напрочуд

важливо

записане мовлення,

У випадку з розмовними корпусами,

інтерв'ю, есе, іспити, тощо. Вони повинні

наступним кроком є запис даних. Існує

бути записані учнями. Для порівняння ті ж

вибір видів запису, включаючи аналогові

матеріали мають бути доступні у письмовій

касети, цифрові медіа та аудіовізуальні

й усній формі, й представлені носіями

електронні пристрої.

мови19.

аналогових

Базовий

мовний

вибудовуватись
письмових

із

текстів

корпус

розмовних
і

може

носіїв,

У традиційних

незважаючи

може

доступність, є ряд недоліків. Їх незручно

або

зберігати, й на відміну від цифрових

бути

записів,

їх

не

можна

використаний з комерційно доступним

комп'ютеризувати

програмним забезпеченням, яким будь-

транскрипцію

пізніше.

який

цифровими

пристроями

пересічний

працювати

відносно

розмовний

комплекс

користувач
легко.

може

Звичайно,

вимагає

на їх

та

легко
накласти

Користування
дозволяє

накладати звук (і зображення, якщо ви

значно

користуєтесь аудіовізуальним рекордером)

більше часу для конструювання, оскільки

на вашу транскрипцію.

мовлення, наприклад у відео, необхідно

Важливим аспектом є дозвіл. Дозвіл

буде переписати і можливо закодувати

на запис повинен бути отриманий від

18

19

John McHary Sinclair, How to use Corpora in Language Teaching Studies in Corpus Linguistics, Silvia
Bernardini, 2004 John Benjamins Publishing Company, S.16.

Anna O´Keeffe et al: From corpus to classroom.
Cambridge University Press 2007, How to make a
basic corpus.
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мовців заздалегідь, а також мають бути

запити,

підписані необхідні документи, які надають

конструкцій в різні історичні періоди і

право

для

регістри мови (6), і запити з залученням

дослідження або комерційних педагогічних

такого що налаштовується, призначеного

матеріалів, тощо. Під час отримання

для користувача списку (7).

використовувати

дозволу,

можливо,

записи

базуються

на

частоті

буде

Файли транскрипції слід організувати

конкретизувати, як саме записи будуть

таким чином, щоб початкова інформація

використані. Після цього, головне завдання

могла бути прослідкована. Наприклад,

- транскрипція, оскільки розмовні дані

може бути корисною можливість відновити

необхідно вручну переписати, і саме це

інформацію, як наприклад, стать, вік, число

робить корпуси розмовної мови таким

спікерів, місце народження, рід занять,

серйозним

їх

рівень освіти, де стався запис, стосунки між

зберігати як «прості текстові» файли,

спікерами, тощо. Ця інформація може бути

оскільки це надає максимальної гнучкості

збережена на початку кожної копії як

використання з комплектами різного ПЗ.

інформаційний «заголовок», або в окремій

Одна година транскрибованого мовлення

базі даних, де інформація реєструється з

може

ім'ям

викликом.

займати

необхідно

що
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Найкраще

декілька

днів

для

файлу.

кажучи,

повинен

мови. У більшості випадків, кожне слово,

надавати можливості пошуків багатьох

вокаліз, усікання, коливання, перекриття,

видів лінгвістичних явищ. Вміст кожного

тощо, слід транскрибувати, на відміну від

корпусу - колекція текстів і виразів мовою.

почищеної версії мови спікерів. Рівень

Звичайно, ми повинні розрізняти письмові і

деталізації транскрипції залежить від мети

розмовні

вашого корпусу. Якщо ви не маєте за мету

письмових

знати, де відбуваються часткові перекриття

збирати, тому що все фізично доступно.

висловлювання і переривання, то немає

Вміст розмовних корпусів, як зазначалося

ніякої необхідності витрачати час на

вище, складніший для збору і редагування.

транскрипцію з таким рівнем деталізації.

Основні матеріали для розмовних корпусів

Ця важка праця включає зіставлення (1) із

загалом надаються через звукові або

зразком, сполучення слів (2), анотацію і

аудіовізуальні рекордери.

(4), більш складні пошуки, з використанням
комбінацій попередніх видів пошуків (5),
86

детальну

корпус

переписування, залежно від складності

частини мови (3), синонімі та антоніми

мати

Інакше

анотацію

корпуси.

Матеріали

корпусів

порівняно

та

для
легко
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Рис 1. Національний департамент статистики
Грузії (Червоним позначена кількість
іноземних студентів в державних та

приватних університетах
4. Зразок

проекту

Як перше джерело матеріалу, можна

грузинського

обрати учнівські групи в середніх школах

учбового корпусу
Соціолінгвістична ситуація Грузії може

Грузії. Згідно з офіційною статистикою,20,

характеризується як мультилінгвальна. У

близько 2000 не носіїв грузинської мови

прикордонних регіонах Грузії, які межують

вступають до вузів Грузії щороку.

з Азербайджаном і Вірменію, але в в
центральних

регіонах,

класи

Учителі і мовні репетитори можуть

є

бути

зобов'язані

ділитися

мультилінгвальними. Це можна вважати

мультилінгвальним навчальним досвідом і

освітнім

систематизують

викликом,

розвиток

спрямованим

помилки,

що

мовного

повторюються. Ці спостереження служать

навчального контенту, який прицільно

фундаментом для подальшого розвитку

використовуватиме поширені помилки тих,

бази даних, що містить патерни помилок.

хто вивчає грузинську мову. Один з перших

Як ми бачили з FALKO (Ch.1.1), така база

кроків

даних є необхідною для встановленні

в

відповідного

на

цьому

напрямі

–

збір

та

уніфікована документація усіх наявних

гіпотези як виду підготовки виправлення.

помилок письмового та усного регістрів.

20

GeoStat. http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=205&lang=geo, 25.11.14, 13.00.
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Figure 2. eLecture for Georgian Language.
Наразі в Грузії 21 та закордоном 22 існує

специфічної

проблеми

повинен

бути

декілька навчальних програм грузинської

підкріплений помилками, які учні роблять в

мови

реальному навчальному процесі.

(дистанційний

університету Malmö,

online

курс

Швеція). Цільова

Найбільшою складністю у вивченні

група учнів складається з громадян Грузії,

грузинської (як і інших кавказьких мов)

першою мовою яких є азербайджанська або

була і все ще залишається канонічна

вірменська.

структура

приголосна

програми

фонетичною особливістю кавказьких мов є

ґрунтується на уявленні її авторів щодо

окремі приголосні або групи приголосних.

можливих складнощів для учнів. Теми не

Отже, навчитися й використовувати ці

підтверджені емпіричними доказами, не

приголосні є інтелектуальним та фізичним

зважаючи

викликом для учня.

Тематична

навчальних

21

програм

на

те,

що

цієї

акцент

любої

22

http://www.ice.ge/web/elearning_geo.html

вимова.

Характерною

http://195.178.225.22/DiasporaGeo/Georgianonline
.html
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Табл. 3.Приклад вимови учня грузинської мови. 5 помилок вимови у 2 словах.

Заплановані записи звукового матеріалу

процес на цих помилках.

Навіть

з учнями L2 служать надважливою базою

поверхневе спостереження частих помилок

даних для прискіпливого дослідження

виділяє проблематичні області, які мають

частих помилок у опануванні фонетикою та

бути центральною сферою уваги. Нижче

дозволяють
-

зосередити

викладацький

деякі приклади класичних мовних

помилок,

відмічених

грузинськими

викладачами 23.
Table 4. Помилка порядку слів.
wording

sad

šen

iq̇avi?

lemma

sad_wh

šen_PPron.2Sg

q̇opna.be

sad

iq̇avi?

hypothesis šen
Eng.
23

Where have you been?

Prof. Ketevan Gochitashvili. Tbilisi State University.
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Table 5. Помилка узгодження.
wording

ḳargi

var.

lemma

ḳargi_good

q̇opna.be

hypothesis ḳargad
Eng.

var.

I am fine.

Table 6. Лексична помилка.
wording

didi

gemrieli-a

lemma

didi_big

gemrieli - q̇opna.be.Encl

hypothesis ʒalian
Eng.

gemrielia

It is very tasty.

Table 7. Помилка синтаксису, невірний порядок слів
wording

saxli

romeli

dgas

kalakši

lemma

saxli_house

romel_wh

dogma_stand

kalaki_city

hypothesis_1

saxli

romlic

dgas

kalakši

hypothesis_2

saxli

romlic

kalakši

dgas

Eng.

The house, which is (standing) in the city.

wording

resṭorani

sad

viq̇avi

gušin

lemma

resṭorani

sad_wh

q̇opna_be

gušin

_restaurant

_yesterday

hypothesis_1

resṭorani

sadac

viq̇avi

gušin

hypothesis_2

resṭorani

sadac

gušin

viq̇avi

Eng.

The restaurant I was in yesterday.
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базуються,

в

ранніх

у сприйнятті звукової та семантичної

розвідках про рівень IQ білінгвалів та

форми у тридцятьох афро-англійських

монолінгвалів. Дослідження показали, що

білінгвалів у віці від чотирьох до дев'яти. У

монолінгвали мали вищій рівень IQ, аніж

першому

білінгвали. Було зроблено висновок, що

питанням було наступне: «Є три слова:

саме білінгвізм був причиною нижчого

CAP, CAN та HAT. Яке слово більше схоже

рівня

цим

на слово CAP: CAN або HAT?» Дитина,

дослідженням бракує обґрунтованості, а

котра говорить, що слово CAN більше

результати розвідок були недійсними.

схоже на слово CAP, розрізняє звукову

у

IQ

У

основному,

білінгвалів.

сучасному

суспільстві

на

# 3, 2014
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Однак

глобалізованому

форму слова, тому що вони мають дві
спільні літери. Дитина, котра обирає слово

білінгвізму, котрий став нормою, а не

HAT, розрізняє значення слова, тому що

виключенням. Білінгвізм є важливим для

HAT

ефективного життя у різнорідному та

об’єкти». Ланко-Уоррелл (1972) показав,

глобалізованому світі. У дослідженнях

що до семи років у монолінгвалів та

приділяється

питанню

білінгвалів не було відмінностей у виборі

білінгвізму, та подальші розвідки є більш

слова. Діти з обох груп обирали слово HAT,

обґрунтованими.

дослідження

їх відповідь базувалася на значенні слова.

соціальний,

Однак у випадку з чотирьохрічними дітьми

лінгвістичний

ставлення

стандартним

до

показують

змінилось

експерименті

більша

увага

Останні

позитивний
та

когнітивний

вплив

та САР

приділяли

увагу

значенню

слова,

та

монолінгвали керувалися звуковій формі

що

слова. Це дозволило Ланко-Уоррелл (1972)

білінгвами мають переваги порівняно до

зробити висновок, що білінгвали досягають

монолінгвалів. Наприклад, загальний обсяг

віку семантичного розвитку на два роки

вокабуляру дитини-білінгвалу у двох мовах

раніше, ніж монолінгвали» (с. 1398 у Baker,

є

2006).

когнітивного

набагато

білінгвізму

два схожі

було виявлено, що у той час, як білінгвами

білінгвізму.
Дослідження

визначають

розвитку

більшим,

показує,

ніж

у дитини-

монолінгвалу в одній мові. Ми представимо

Ланко-Уоррелл провів другий етап

результати досліджень про позитивний

свого експерименту. Під час другого етапу

вплив

він поставив учасникам наступне питання:

білінгвізму

та

когнітивного

розвитку.
Ланко-Уоррелл

«Уявіть, що ви вигадуєте назви для речей.
(1972)

провів

Могли б ви назвати корову «собакою», а

дослідження, у якому протестував різницю

собаку – «коровою»? Отримані результати

2
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що

Білінгвали показали гарні результати у

монолінгвали зв’язані словами; білінгвали

процесі вирішення проблем та отриманні

ж вважають, що мова є більш гнучкою.

правильних

«Для білінгвалів назви об’єктів та самі

(Baker,

об’єкти не є окремими. Цей факт є

досліджень МакЛея (Baker, 2006) показали,

результатом володіння двома мовами, що

що

надає дитині-білінгвалу відчуття вільного,

результати

нефіксованого

математичних

співвідношення

між

математичних
Наприклад,

2006).

дорослі

результатів

білінгвали
у

результати

мали

вирішенні
завдань.

кращі

складних
Дослідження

об’єктами та їх назвами» (Baker, 2006,

Кеслера та Квіна (1980, 1982) показали, що

с.155).

білінгвали

краще

вирішенням

наукових

Інше важливе дослідження у цьому
напрямку провів Бен-Зеєв (Baker, 2006).

справлялись

з

проблем,

аніж

монолінгвали (Baker, 2006).

Бен-Зеєв розробив спеціальний тест під

Нещодавні дослідження фокусуються

назвою «Тест на заміщення символів».

на

Дослідник запропонував дітям замінити

білінгвальних

дітей.

одне слово в реченні іншим. Наприклад,

експериментів

були

вони мали замінити слово ‘I’ у реченні на

Бялисток.

слово

мали

результати тесту у контексті когнітивного

ігнорувати значення слова, уникати норм

розвитку та розподілила їх за двома

правильної побудови речення задля того,

категоріями:

щоб вірно зробити завдання. Дослідження

послідовної

виявило, що білінгвали були успішнішими

зниження послідовних процесів (Bialystok,

у таких тестах не тільки у плані значення,

2007). Ми коротко опишемо дослідження та

але й також у побудові речення (Baker,

його результати у кожній категорії:

‘macaroni’.

Учасники

метакогнітивному

сприйнятті
Декілька

(а)

Елен

проаналізувала

Розвиток

обробки;

цікавих

проведені

Бялисток

у

(б)

стабільної
Захист

від

2006, с.155).
Останні

дослідження

були

(а)

зосереджені на порівнянні результатів
процесу

мислення

білінгвалів

Розвиток

стабільної

послідовної

обробки

та

Елен Бялисток провела два тести для

монолінгвалів; зокрема дослідники вивчали

порівняння

процес

обробки у монолінгвалів та білінгвалів. У

обробки

запам’ятовування

інформації,

та обробки

стабільності

послідовної

мовного

першому тесті було використано «Завдання

матеріалу ними (Baker, 2006). Результати

Саймона» для вимірювання навмисної

дослідження

обробки та послідовного контролю в

були

дуже

цікавими.

3
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та

учасників-

вправо, стрілка вліво – клавіша вліво. У

«Завданні

Саймона»

процесі

спостереження

та

натискання

учасники повинні натискати праву клавішу,

клавіш в обох завданнях створювались такі

якщо вони бачать зелений квадрат, та ліву,

умови, у котрих розрізнявся часовий

якщо червоний. Червоні та зелені квадрати

інтервал між завданнями у кожному блоку

відображались на екрані з правого або

завдань. Необхідність часто змінювати

лівого боку. Учасники мали якнайшвидше

відповідь вимагає більше пильності та

натиснути правильну клавішу (Bialystok,

спостереження у зв’язку з постійним

2007).

підвищенням вимог до обробки інформації.

В експерименті брали участь 97
дорослих.

були

інтерпретації полягає в тому, що завдання

абсолютними білінгва лами. Експеримент

тих блоків, які містили багато інтервалів,

складався з різних завдань у різних умовах

виконувались довше, ніж ті, котрі містили

різного ступеня складності. Монолінгвали

меншу кількість інтервалів» (Bialystok, с.

та білінгвали були обрані одного рівня

217).

навчання,

Половина

всі вони

учасників

Успіх виконання завдання та точність його

були

впевненими

Експеримент проводився у різних

користувачами комп’ютера та відповідали

умовах. Білінгвали мали кращі успіхи у тих

вимогам подібних завдань, котрі вимагають

блоках завдань, котрі містили багато

швидкого та точного реагування (Bialystok,

інтервалів.

2007). В експерименті використовувались

більший рівень уваги та сконцентрованості.

два типи фігур (кольорові квадрати та

Таким

вказівні стрілки), та вивчалась реакція

продемонстрували

учасників на них. «Найбільша складність

послідовній обробці інформації.

Подібні

умови

вимагають

чином,

білінгвали

свою

перевагу

в

полягала у запам’ятовуванні довільного

Елен Бялисток використовувала так

правила, яке співвідносило кожний колір з

звану «техніку сконцентрованого погляду»

відповідною

у завданні зі

у другому дослідженні. В експерименті

стрілками головна складність полягала у

взяли участь 48 дорослих. Половина з них

вирішенні конфлікту між напрямом стрілки

були білінгвали. За вимогами експерименту

та її позицією. Учасники мали натиснути

учасники

клавішу, котра показувала напрям стрілки.

природнім

Складність полягала саме у виборі двох

переводиться на об’єкт, що світиться

клавіш, тому що власне правильні клавіші

(Bialystok, 2007, с.217).

клавішею;

запам’ятати легко: стрілка вправа – клавіша

4

повинні

були

реакціям,

протистояти
коли

погляд
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ході

білінгвалами
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експерименту

між

монолінгвалами

було
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були більш здатними у виявленні кількості
слів у реченні.

виявлено певні відмінності. Білінгвали

На основі проведених досліджень

мали перевагу у найскладнішим умовах

можна зробити певні висновки. Білінгвали

експерименту, зокрема в умовах «техніки

мають певні когнітивні переваги над

сконцентрованого погляду», але у всіх

монолінгвалами. Ці переваги полягають не

інших умовах результати двох груп були

у кращих металінгвістичних здатностях

однаковими (Bialystok, 2007).

(Baker, 2006); однак білінгвали мають

Експерименти Бялисток («Завдання

перевагу в тих завданнях, котрі вимагають

Саймона» та «Техніка сконцентрованого

вибіркового контролю інформації (Baker,

погляду») показали переваги білінгвалів

2006). Бялисток вважає, що білінгвали

над монолінгвалами у послідовній обробці

мають перевагу в контролюванні, а не

інформації.

аналізуванні

В цьому плані цікавими є також ранні

інформації.

Причина,

можливо, полягає в тому, що білінгвали

дослідження Бялисток. Дослідниця провела

мають розрізняти мови (Bialystok, 2001).

експеримент з дітьми віком від п’яти до
дев'яти років. В експерименті брали участь

(б) Захист від зниження послідовних

120 дітей. Учасникам було надано речення

процесів

з граматичними помилками, з яких вони
повинні

були

побудувати

Обидва експерименти Бялисток та її

граматично

колег є цікавими у сфері білінгвізму,

правильні речення. Дослідження показало,

дорослішання

що білінгвали змогли побудувати речення,

когнітивної обробки інформації. Перше

які були більш граматично правильними,

дослідження було проведено Бялисток та її

ніж

колегами

речення

монолінгвалів

(Bialystok,

у

та

2004

контрольованої

році.

Дослідники

використовували «Завдання Саймона». В

1987).
Бялисток вивчала здатність обробки

експерименті брали участь 40 учасників,

слів та розвиток поняття у дітей-білінгвалів

котрі складали дві мовні та вікові групи.

та монолігнвалів (Bialystok, 1987). З цією

Двадцять учасників були віком від 30 до 54

метою було проведено три експерименти.

років, інші двадцять – від 60 до 88 років.

Після експерименту було встановлено, що

Експерименти показали, що представники

діти-білінгвали краще розуміли значення

першої

слова, ніж діти-монолінгвали. Білінгвали

монолінгвалами (Bialystok at al, 2004).
Різниця

5

групи
між

мали

перевагу

білінгвалами

над
та

Ш. Табатадзе, Позитивний вплив білінгвізму на когніцію та засвоєння мови

монолінгвалами
серед

була

більш

більш

старших

експериментів.

За

експерименту
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помітною

разі не розумніші за монолінгвалів. Більш

учасників

того,

результатами

дослідники

в

деяких

виконують

галузях

завдання,

білінгвали

котрі

вимагають

зробили

швидкого вибору слова, як-от володіння

висновок, що життєвий досвід володіння

семантикою слова та називання малюнків

двома

(Gollan et al., 2002).

мовами

стримує

уповільнену

обробку інформації, яка викликана віком

Варто зазначити, що у когнітивному
розвитку діти-білінгали не має значних

(Bialystok et al, 2004, с. 301).
У

другому

Бялисток

експерименті

використовувала

сконцентрованого

переваг

Елен

монолінгвами

у

таких

компонентах, як робоча пам'ять, перевага

«Техніку

погляду».

над

білінгвалів

Для

обмежена

когнітивною

експерименту було обрано 48 учасників

обробкою інформації (Bialystok, 2007).

віком від 60 до 70 років. Половина

Результати досліджень, котрі отримані на

учасників були білінгвали. Монолінгвали

сьогоднішній

та

у

стверджувати, що білінгвали розвивають

старші

навички послідовної обробки інформації

білінгвали набагато скоріше виконували

раніше, та здатні довше підтримувати ці

завдання у більш складних умовах, ніж

функції, ніж монолінгвали. Беручі до уваги

монолінгвали.

фундаментальне значення цих послідовних

білінгвали

найпростіших

однаково
умовах,

реагували
однак

«Найскладніші

умови

день,

вимагають високого рівня уваги. Старші

процесів

білінгвали

когнітивному житті, такий результат є

краще

послідовними

справлялися

завданнями,

з

доволі

ніж

ці

функції

завдяки

нашому

перспективним

повсякденному
для

білінгвалів

(Bialystok, 2007, с.220-221).

монолінгвали, завдяки тому, що вони
зберегли

у

дозволяють

У

своєму

цьому

аспекті

цікавим

є

дослідження, проведене у 2008 році. Метою

досвіду» (Bialystok, 2007, с. 219).

дослідження було виявити співвідношення

Дослідження Бялисток показують,
що, з одного боку, діти-білінгвали мають

білінгвізму

когнітивну

обробці,

шляхом аналізу здатностей вербальної та

категоризації та контролюванні інформації,

візуальної робочої пам’яті (Namazi &

а з іншого боку – менш уповільнену

Thordardottir,

обробку інформації, яка викликана віком,

намагалися виявити співвідношення між

ніж

дослідниця

вербальною робочою пам’яттю, візуальною

робить висновок, що білнгвали ні в якому

робочою пам’яттю та контрольованою

перевагу

монолінгвали.

в

Однак

6

та

контрольованої

2010).

уваги

Дослідники
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та

згадати останнє слово кожного речення.

монолінгвалів. У дослідженні розглядалися

Кожна дитина отримала два результати:

наступні питання: (1) Чи мають діти-

один з розрахунку 42 балів за правдивість

білінгвали

дітьми-

ствердження та один з розрахунку 42 балів

монолінгвалами? (2) Чи є співвідношення

за згадування останнього слова; обидва

між візуальною робочою пам’яттю та

результати було перераховано у проценти

невербальним тестом контрольованої уваги

(Namazi

у візуальному аспекті? (3) Чи впливають

Вербальна короткострокова пам’ять –

розбіжності у здібностях робочої пам’яті

тест було проведено зі всіма дітьми з метою

впливати на розбіжності при виконанні

оцінювання здатностей короткострокової

тесту на контрольовану увагу у візуальному

пам’яті в англійській та французькій мовах.

аспекті? (Namazi & Thordardottir, 2010). В

Довжина слів була від 2 до 5 символів.

експерименті брали участь сорок п’ять

Учасники слухали кожне слово і мали

дітей. Учасників розділили на три групи:

повторити його так, як почули (Namazi &

(1) 15 монолінгвалів французької мови (2)

Thordardottir, 2010); (в) Візуальна робоча

15 монолінгвалів англійської мови (3) 15

пам'ять – метою цього завдання було

білінгвалів французької та англійської мови

визначити здатності візуальної робочої

(Namazi & Thordardottir, 2010).

пам’яті

перевагу

над

&

Thordardottir,

дітей.

Учасникам

2010).

(2)

показували

Учасників експерименту тестували

персонажів мультфільму «Губка Боб».

індивідуально в процесі їх повсякденного

Учасникам показали матрицю з клітинок

життя, у школі або університеті. Дітей-

(3см х 2 см), в половині клітинок з’являвся

монолінгвалів тестували в два періоди по 2-

персонажі; через 2 секунди персонажі

2,5 години (один період для французької

мультфільму

мови та другий період – для англійської).

визначити, в якій саме клітинці вони

Тестування англійської та французької

з’являлись шляхом натискання на неї на

мови

було

сенсорному екрані (Namazi & Thordardottir,

врівноваженим (Namazi & Thordardottir,

2010, с. 604-605); (4) контрольована увага у

2010).

візуальній галузі – для виконання завдання

у

дітей-білінгвалів

Учасники отримали чотири завдання:

було

зникали,

використано

а

пульт,

діти

який

мали

було

(1) Вербальна робоча пам'ять – ідеєю

підключено до ноутбуку. Учасники мали

завдання було надати учасникам набори

натиснути червону клавішу, коли на екрані

довгих речень. Учасники повинні були (а)

ноутбуку з’являвся червоний квадрат, та

виявити правдивість кожного речення; (б)

синю клавішу, коли на екрані з’являвся

7
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синій

квадрат.

розташована
Учасникам

Червона

зліва,
було

кнопка

синя

–

надано

72

була

монолінгвалів;

справа.

білінгвали

завдання

результаті

(в)

монолінгвали

відрізнялись

між

та

собою у

самовираженні, однак згодом ця різниця
стала мінімальною; (г) розвиток мови у

(Namazi & Thordardottir, 2010).
У
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дослідження

було

монолінгвалів та білінгвалів на відрізнявся.

встановлено, що візуальна робоча пам'ять

У процесі засвоєння мови білінгвали

співвідносилася

візуально

прямують тим самим шляхом, що й

як діти-

монолінгвали.

білінгвали, так і діти-монолінгвали з

Іспанські

з

контрольованою

увагою,

та,

дослідники

(Cenoz

and

кращою візуальною пам’яттю мають добре

Valencia, 1994) аналізували рівень знання

контрольовану

англійської мови серед 320 басксько-

увагу.

У

галузі

контрольованої уваги різниці білінгвалами

іспанських

білінгвалів

та монолінгвалами не було виявлено.

монолінгвалів.

та

Згідно

іспанських
дослідження,

баскську мову не вивчали до 1978 року. У
Позитивний вплив білінгвізму на процес

1978 році стало можливим отримати освіту

засвоєння мови

баскською

Деякі експерти вважають, що процес
засвоєння

двох

мов

мовою,

так

само

як

використовувати її у суспільному житті та

одночасно

ЗМІ.

Підвищення рівню використання

відрізняється від процесу вивчення однієї

баскської мови асоціюється з підвищенням

мови монолінгвалами. У зв’язку з цим

рівню поваги до баскської особистості.

варто згадати результати дослідження,

Зрештою баскська мова стала основним

проведеного

(Gathercole,

засобом комунікації та офіційною мовою.

2007), яка вивчала дві групи дітей, котрі

Викладання в школах велося баскською та

володіли

іспанською мовами, крім того, їх вивчали в

В.

Гезеркоул

англійською/французькою

мовами в Маймі та дітей, які володіли

якості

уельським діалектом англійської мови у

Дослідники вимірювали інтелектуальний

Північному Уельсі. Дослідження показало

рівень учасників експерименту з точки зору

наступне: (а) більшість білінгвалів та

їх соціально-економічного статусу (робота

монолінгвалів засвоюють мову однаковим

батьків),

шляхом; (б) білінгвали потребують більше

населення, мотивації вивчати англійську та

часу для підбору потрібного слова, ніж

частотності її використання. Рівень знання

монолінгвали. Однак більшість білінгвалів

англійської

не відрізнялись у цьому аспекті від

усного

8

окремих

дисциплін

ставлення

мови

інтерв’ю.

до

197).

англомовного

визначався
Крім

(с.

шляхом

цього

було
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проведено тести на аудіювання та читання.

Студентів-білінгвалів поділили на 2 групи:

У тесті на читання учасники повинні були

(1) англомовні студенти, котрі вивчали

знайти релевантну інформацію для різних

іспанську у навчальних закладах – 10

завдань. Нарешті, вони мали скласти 250

студентів; (2) англомовні студенти, котрі

слів. Також було проведено тести на знання

вивчали іспанську вдома – 6 студентів. Для

лексики та граматики (у кожному пункті

дослідження

було

тесту

ключових

факторів:

було

три

варіанти

відповіді).

обрано

декілька
соціально-

Результати показали, що мотивація, рівень

економічний статус учасників, частотність

інтелектуального

частотність

використання французької мови, вчитель,

використання англійської мови та вік є

методи навчання та підручники. Процес

визначними покажчиками рівню успіху у

засвоєння

володінні

Дослідники

розвитку,

англійською

мовою.

мови

вимірювався

тестами.

використовували

Дослідження також показало, що білінгвізм

модифікований

сприяє засвоєнню англійської мови як

анкеті,

другої мови. Більш того, чотири згадані

Ламбертом,

фактори

рівень

мотивації в обох групах. Статистичний

інтелектуального розвитку, використання

аналіз анкет показав, що рівень мотивації

англійської мови та вік) не взаємодіють з

був однаковим в обох групах. Наприкінці

білінгвізмом. Таким чином, дослідники

першого

показали позитивний ефект білінгвізму на

французької мови перевіряли за допомогою

процес засвоєння третьої мови та зробили

лексичного

висновок, що вплив мотивації, рівень

французької мови. Лексичний тест містив

інтелектуального розвитку, використання

французькі слова, а також складні слова, які

англійської мови та вік є абсолютно

мали зовнішній або семантичний зв'язок з

незалежними від впливу білінгвізму.

іспанською

(мотивація,

Дослідник
провів

Томас

експеримент

студентів-білінгвалів

(Thomas,
серед

варіант

розробленої
для

Гарденером

вимірювання

семестру
та

мотиваційної

рівень

граматичного

мовою.

та
рівня

знання
тестів

Граматичний

з

тест

містив окремі речення. Учасники мали

1988)

16-річних

доповнити

Англо-іспанського

речення.

Вони

мали

три

варіанти відповіді, щоб доповнити речення.

коледжу, корті вивчали іспанську мову в

З трьох відповідей

якості

них

граматично правильною. Граматичний тест

англійська мова була рідною, а іспанську

перевіряв порядок слів, узгодження підмета

мову вони вивчали у Техасі в якості другої,

та присудка, узгодження прикметників та

де

складання негативних речень. Наступним

третьої.

51%

Для

населення

десятьох

є

з

іспаномовним.
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завданням було скласти есе на 10 речень.

плану, іспанську мову вивчають 3-4 часи на

Есе оцінювались спеціалістами, для котрих

тиждень. Англійську мову вивчають в

французька

якості іноземної. Учасниками дослідження

мова

була

рідною.

Вони

оцінювали зрозумілість тексту за шкалою

були

від 0 до 5. Статистичний аналіз результатів

Половина з них отримувала формальну

показав, що білінгвали показали кращі

освіту баскською мовою; інша половина

результати, ніж монолінгвали, у лексиці та

отримувала

граматиці французької мови. Результати

моделлю. Дослідження показало, що всі

також показали, що білінгвали, котрі

студенти мали гарні результати у баскській

вивчали дві мови в навчальних закладах,

мові. Ті студенти, котрі вивчали баскську

мали вищі результати, ніж ті, хто отримував

мову частіше, показували вищі результати

освіту

в англійській мові.

лише

англійською.

На

основі

восьмирічні

третьокласники.

освіту

за

білінгвальною

отриманих результатів, Томас показав, що
білінгвали мають кращі досягнення, ніж

Висновки

монолінгвали. Крім того, той факт, що
студенти-білінгвали,

які

Дослідження,

отримали

показують

показані

переваги

в

статті,

білінгвізму

у

формальну освіту, мали кращі успіхи, ніж

метакогнітивному сприйнятті та засвоєнні

студенти-монолінгвали

мови.

(з

точки

зору

Незважаючи

на

цю

перевагу,

формальної освіти), вказує на те, що повне

білінгвальну освіту все ще вважають

розуміння мови призводить до переваг

суперечливим питанням у галузі освіти,

білінгвалів над тими, хто вивчає другу мову

тому що лише ефективні білінгвальні

неформально. Однак варто бути обережним

навчальні

при узагальненні результатів, отриманих

збалансований

Томасом, тому що кількість учасників була

мовної

дуже обмеженою.

Неефективні

Дослідники Сагаста та Пілар Sagasta

програми

забезпечують

білінгвізм

компетенції
білінгв

в

та

розвиток

обох

альні

мовах.
програми

можуть стати бар’єром у процесі засвоєння

& Pilar (2003) проводили експеримент над

мови,

155 басксько-іспаномовними студентами-

навчальних успіхів. Тому розвиток та

білінгвалами

баскській

впровадження білінгвальних програм є

провінції, де баскська мова є мовою

дуже важливим для навчальних закладів

меншин, а іспанська мова є основною

для того, щоб використовувати переваги та

мовою. Згідно Національного навчального

силу білінгвізму.

в

Іспанії,

у
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