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Шалва Табатадзе 

Тбіліський державний університет імені І.Джавахішвілі 

 

Підручники для шкіл національних меншин Грузії; проблеми й виклики 

 

Анотація 

У цій статті досліджено дослідницькі результати щодо викликів і проблем шкільних 

підручників для негрузинськомовних шкіл Грузії. У вивченні використані методи 

глибинного дослідження й обговорення у фокус групах. У статті досліджено 

результати дослідження і проблеми шкільних підручників для шкіл меншості, а саме: 

a) проблема якості перекладу підручників; (b) шкільні підручники містять 

стереотипний матеріал, а також різноманітність грузинських і міжкультурних 

аспектів не віддображено в шкільних підручниках. Деякі абзаци в шкільних 

підручниках містять дискримінаційні елементи стосовно різних національних 

меншин. (c) учням важко зрозуміти порцію матеріалу державною мовою 

в білінгвальних підручниках, бо також ні учні, ні вчителі, ні батьки не говорять 

державної мови досить добре, щоб об'єднати матеріал в процесі навчання і 

викладання. Результати дослідження містять важливі практичні й освітні значення. 

Автор заперечує, що, кардинально важливо внести політичні зміни для 

удосконалення шкільних підручників для шкіл національних меншості, щоб досягти 

цілі цивільної інтеграції етнічних меншин через освітню систему. 

 

Вступ 

Грузія розміщена на Чорноморському 

східному узбережжі на перехресті 

Західної Азії і Східної Європи. Грузія 

граничить з Вірменію, Азербайджан, 

Росією і Туреччиною. Грузія має 

населення близько 4.585.874 (Tabatadze, 

2015). Грузія - багатоетнічна країна. 

Згідно з переписом 2002 р., етнічні 

уродженці Грузії складають 83.8 % 

загальної чисельності населення, поки 

інші етнічні групи складають 15.2 %, що 

ускладнює чинник відносно етнічного 

меншин. Також існують великі 

відмінності між групами меншин 

в термінах населення і видів поселення 

(компактні або розрізнені). Рівень їхньої 

інтеграції  у суспільно-політичний життя 

країни. Етнічні анклави (компактні 

поселення меншин) розташовуються в 
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чотирьох регіонах Грузії: Абхазія, 

Південна Осетія, Картлі Квемо, і Самсхе-

Джавахеті. Є також Кіст (етнічна група, 

пов'язана з чеченцями) – спільнота 

в Пакісі Кахеті, хоча вони складають лише 

тільки маленький відсоток населення там 

(Tabatadze і інший. 2008). Не кажучи вже 

про анклави, деякі етнічні групи 

розпорошені по всій країні, як наприклад 

росіяни, греки, курди, євреї, єзиди, 

ассирійці, українці (Gabunia, 2014a). Це 

заслуговує на увагу, що ці етнічні групи 

не є однорідними (Gabunia, 2014b). 

Наприклад, грецька спільнота складається 

з двох частин: турецькомовних і 

грецькомовних. Азербайджанці, 

проживають у Картлі Шіда (центральна 

Грузія) дуже відрізняються від 

азербайджанців, які мешкають у Картлі 

Квемо (південна Грузія). А саме, вони 

мають різну освіту: перші навчаються 

грузинською мовою, а останні 

азербайджанською (Tabatadze, 2009) 

Цивільна інтеграція - один з 

грузинських стратегічних політичних 

пріоритетів. Згідно з твердженнями 

грузинського уряду, національна система 

освіти є наріжним каменем успішної 

цивільної інтеграції (Tabatadze, 2009). 

Уряд випустив Наказ № 348 восьмого 

травня 2009 р., щоб схвалити Національну 

концепцію толерантності і цивільної 

інтеграції і План дійна 2009-2014 рр. 

Згідно з цим актом, Кабінет Державного 

міністра реінтеграції Грузії отримав 

завданн розвивати політику проблем 

національних меншин, а також 

координувати її і повідомляли Уряду і 

Раді Президента (Кабінет державного 

Міністра примирення і цивільної рівності, 

Повідомлення оцінювання, 2014). 

Цивільну інтеграція через освіту і 

мультилінгвальну освіту розглядають як 

важливий інструмент для досягнення 

інтеграції етнічних меншин (Уряд Грузії, 

Концепт і план дій толерантності і 

цивільній інтеграції 2009-2014, 2009 

 

Освіта етнічних меншин у Грузії 

Освітня система в Грузії складається з 

дошкільної, загальної, і освіти третього 

порядку, а також середньої професійної 

освіти і тренування. Загальну освіту 

пропонують на трьох рівнях: початкова 

освіта (класи від 1 по 6); основна освіта 

(класи від 7 по 9) і середня освіта (класи 

від 0 по 12). Поточна система загальної 

освіти грунтована на Законі про загальну 

освіту, прийнятому у квітень 2005 р. 

Закон - головне забезпечення головних 

прав і свобод учнів, їхніх батьків і 

вчителів. Згідно з грузинським 

законодавством, кожна школа загальної 

освіти в Грузії визнається незалежною 

юридичною особою публічного права. 

Існує 2084 державних і 230 приватних 
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шкіл в Грузії, в яких навчається 

приблизно 560 000 учнів (Tabatadze і 

Gorgadze, 2014). Існує також 213 

негрузинськомовних шкіл і 77 негру-

зинськомовних секторів з чисельністю 

учнів 59.000 (Tabatadze і Gorgadze, 2014). 

 

Table, 1, Негрузинськомовні державні школи по регіонах, 2013 

Регіон Азербайджанська Російська Армянська У цілому 

Аджара       0 

Тбілісі 1 2 1 4 

Імереті         

Кахеті 4 1   5 

Самергелло- Верхня Сванеті          

Самстке- Джавахеті   4 96 100 

Квесо Картлі 80 4 20 104 

Всього 85 11 117 213 

 

Стаття 35.1 Конституції Грузії захищає право кожного громадянина отримати освіту і вибрати форму 

освіти. Закон про «Загальну освіту» знову підтверджує це право на освіту (Стаття 9) і «рівний доступ 

для всього» (Кабінет дДержавного міністра примирення і цивільної рівності: повідомлення оцінювання, 

2014). Згідно з Законом про загальну освіту, школи є відповідальними за забезпечення учнів освітою, що 

базується на універсальних цінностях демократії і рівності (Стаття 33.1. A.). Це більш широко обговоренов 

документі про національні навчальні цілі і розклад різних тем, схвалений 18 жовтня, 2004. 

 

Закон про загальну освіту розглядає 

культурну різноманітність країни і 

визначає абхазьку мову як державну мову 

Автономної Республіки Абхазія (Стаття 

4). .У тій самій статті (Стаття 4.3) 

заявлено, що «громадяни Грузії, для 

грузинська нерідна мова, мають право 

отримати повну загальну освіту своєю 

рідною мовою. Стаття 7 Закону про 

загальну освіту надає учням право 

отримати освіту своєю рідною мові 

якнайближче до їх місця проживання 

(Tabatadze і Gorgadze, 2014). У 

національних навчальних планах Грузії 

підкреслено важливість мультилінгвізму, 

плюралінгвальних компетенцій серед 

дев'яти інших компетенцій перехресних 

навчальних планів, які система освіти має 

розвивати: 

«Мультилінгвальна (компетентність. 

Мультилінгвальна компетентність – 
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внутрішнє вмінні набувати і 

використовувати мови. Учень у будь-

якому передметі набуває знання і 

навички через лінгвістичну діяльність. 

Відповідно, всі предмети, можливо, 

сприяють розвитку мультилінгвальної 

компетенції учня». 

 

Національні учбові рлани і реформа 

підручників негрузинськомовних шкіл 

Шкільні підручники школи для 

негрузинськомовних шкіл наявні мовами 

національних меншин (Tabatadze, 2010) . 

Розвиток учбових планів школи і 

підручників складається з трьох стадій: 

1) розвиток учбового плану; 2) 

випроьовування учбового плану; і 

3) введення учбового плану в дію 

(Tabatadze, 2009). Національний учбовий 

план середньої освіти був розроблений у 

2004 і 2005 рр. Учбовий план 

випроьовували в 100 грузинських, 10 

російських, 10 вірменських і 

10 азербайджанських школах. У 2006-

07 рр. національний учбовий план ввели 

в грузинськомовні школи країни; у 2007-

08 рр. його ввели у негрузинськомовні 

школи (Tabatadze, 2009). Нові розроблені 

підручники, які  базуються на новому 

національному учбовому плані, 

переклали для негрузинськомовних 

шкіл. Підручники були перекладені 

абхазькою, осетинською, російською, 

вірменською й азербайджанською 

мовами : для 1 - 6 класів і для 10 класу 

першій стадії і для 2-8 класів і 11 класу 

на другій стадії. Книги переклали для 1, 

2, 3, 7, 8, 9, 11 і 12 класів (Кабінет 

державних захисників, Контролююче 

повідомлення, 2012). Впродовж 2009-

2010 навчального року в межах 

«Підручники для учнів негрузинського 

мовного сектору, вдосконалення під-

програм доступності" Міністерство 

освіти і науки поширювало білінгвальну 

історію і підручники географії 

безкоштовно для учнів 7-х, 8-х, 10-х, 11-х 

і 12-х класів. Додатково, «підручники 

грузинської мови, другої мови» були 

надані безкоштовно для всіх учнів 

негрузськомовних шкіл для класів 1-4 

(Державна громадська установа 

захисників, контролююче повідомлення, 

2012). 

Міністерство освіти і науки 

переглянуло національний учбовий план, 

розроблений у 2005 р. і прийняло новий 

національний учбовий план в 2011 за 
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2011-2016 рр. У 2011 р розробили нові 

підручники, які основані на новому 

навчальному плані, і представили їх 

в державні школи впродовж 2011-2016 

навчальних років. У 2011 р. ввели новий 

учбовий план і нові підручники 

(Міністерство цивільної рівності й 

примирення: повідомлення оцінювання, 

2014). Введення нового учбового плану і 

нових підручників для 1-6 класів 

негрузинськомовних шкіл розпочалося в 

2012-2013 навчальному році і школи були 

забезпечені перекладеними підручниками. 

Однак, підхід перекладу був змінений. 

Підручники стали білінгвальними. 70 % 

звмісту підручників було перекладені 

мовами меншині і 30 % зміст було 

залишено на грузинській мові. Введення 

нового учбового плану і підручників для 

7-12 класів мало здійснюватися впродовж 

2013-2014 учбового року (Міністерстві 

цивільної рівності й примирення: 

повідомлення оцінювання, 2014). Проте, 

Міністерство освіти і науки було не в 

змозі перекласти ці підручники і 

забеспечити ними школи в 2013-2014 

навчальному році. Відповідно, 

негрузинськомовні школи все ще 

працюють зі старим учбовим планом і 

підручниками в 2013 (Міністерстві 

цивільної рівності й примирення: 

повідомлення оцінювання, 2014)..  

 

Дослідницька методологія 

Наступні дослідницькі методи були 

використані в дослідженні: (a) глибинне 

дослідження; (b) обговорення у фокус 

групах; У дослідженні використано 

різноманінтні джерела для глибинного 

дослідження, включаючи: Конституцію 

Грузії, закони прийняті грузинським 

парламентом, міжнародні законні 

документи, підписані Грузією, 

повідомляє і статистичні дані, матеріали 

від Офісу Міністерства цивільної 

рівності й примирення, Національну 

стратегію і план дій для толерантність і 

цивільної інтеграції, річні звіти (2009, 

2010, 2011, 2012) національної стратегії і 

плану дій для толерантність і цивільної 

інтеграція, річні звіти громадських 

захисників і документ оцінка виконання 

національного концепту для 

толерантності і цивільної інтеграції і 

плану дій на 2009-2014 рр. Міністерства 

цивільної рівності й примирення . 

Зустрічі фокус-груп (загалом 4 фокус 

групи були проведені в регіонах Грузії 

Картлі Квемо і Самстхе-Джахеті) 

з представниками неурядових 

організацій, диреторами шкіл, 

учителями, батьками і активними 

членамисуспільства. Обговорення 

у фокус групах проводилися на основі 

заздалегідь дідготовленого протоколу 

для обговорень у фокус групах. 
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Результати жень 

Обговорення у фокус групах 

виявили дуже важливі зразки і виклики 

для шкільних підручників для 

національних меншин. Виклики 

можливо класифікувати й обговорити 

у трьох головних темах: (a) проблема 

якості перекладу шкільних підручників; 

(b) у підручниках часто наявний 

стереотипний матеріал, однак 

не відображена різноманітність Грузії й 

міжкультурні аспекти. Деякі абзаци в 

шкільних підручниках містять елементи, 

у яких певним чином проявлено 

дискримінацію до національних меншин 

і частина інформації є спотвореною; (c) 

порція матеріалу державною мовою 

в білінгвальних підручниках важка для 

розуміння учнів, тому що ні учні, ні 

вчителі, ні батьки не розмовляють 

державною мовою досить добре, щоб 

об'єднати матеріал у процесі викладання 

і навчання. Отже, у багатьох випадках 

учителі просто пропускають матеріал 

державною мовоюі. Всі три проблеми, 

які розкриваються в дослідженні, будуть 

детально обговорюватися. 

 

Підручники потребують удосконалення 

в міжкультурному аспекті 

Слід зазначити, що, відповідно до 

Наказу № 072, виданого 30 березня 

2009 р. національний учбовим планом і 

Центр оцінки, який визначає випуск 

підручників і супровідних навчальних 

матеріалів для оцінювання критеріїв 

підручників, було відмічене, що: «d) 

у змісті підручника необхідно 

враховувати різноманітність грузинських 

учнів на підставі раси, кольору, мови, 

статі, релігії, політичних або інших думок, 

національного, етнічного або соціального 

походження, власності або соціального 

статусу, як і місця проживання». У 2011 р. 

відмінили схвалення підручників, вимоги 

для відображення різноманітності Грузії і 

поширення нестереотипних поглядів. Була 

стаття, яка заявляла, що схвалення для 

використання не буде видано 

для підручників, де !зміст, дизайн або 

будь-який інший знак містить 

дискримінаційні елементи (на основі 

мови, національності, етнічного або 

соціального походження тощо), але це не 

було відбите в критеріях оцінювання 

підручника. Цю статтю повністю 

вилучили в 2011 р. За допомогою 

критеріїв схвалення підручників. Отже, це 

правило не використовують для схвалення 

підручників для 1-6 класів. Слід 

зазначити, що статтю додали лише 

у поправці 2012 р.: 6 січня 2012, за 

наказом Міністра освіти і науки, правило 

набуло чинності для процесу схвалення 

підручників для 7-12 класів, але в 
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практичних термінах ефект не був таким 

великим (детальний аналіз проблем 

підручника щодо міжкультурних проблем 

можливо побачити у дослідженні 

«аспектів міжкультурних вивчень у 

грузинській початковій освіті»). 

Різноманітні вивчення показали, що 

підручники для початкової і середньої 

школи, в деяких випадках не відбивають 

етнічну і релігійну різноманітність країни, 

і не вільні від типових тенденцій. Нижче - 

витяг з одного з вивчень шкільних 

підручників (Tabatadze і інший) : 

«Грузинська етнічна і релігійна 

різноманітність не відображена 

належним чином у підручнику. Даний 

факт можливо проілюстувати тим, що  

підручник розпочинається текстом 

«Наша Батьківщина – Грузія». У тексті 

описані різні частини Грузії та їхні 

традиції : «Грузія знаменита своїми 

різноманітними традиціями. Люди від 

різних частин Грузії - гуріани, сванси, 

мінгреліанси і кахетіанси, мтіулси, 

мохевіансиs і пшавелси, адаріанси і 

хевсурси, імеріанси і тушеси лексхумінці 

і мекси, рачіанси і картіліанси є 

відмінними за їхнім навколишнім 

довкіллям, традиціями, діалектом, 

піснями і танцями. Є одна річ, яка 

об'єднує частини цієї однієї маленької 

країни, - це їх історичне досягнення - 

одна сполучена держава – Грузія. «Отже, 

у тексті не згадано ні про етнічну 

різноманітність країни, ні про етнічні 

групи, представлені частиною Грузії- 

держави. Текст є етноцентроичним і 

в ньому показана лояльність грузинській 

етнічної групи і повністю проігноровані 

негрузинські етнічні групи, які також є 

частиною Грузії-держави. 

Нижче – витяг із вивчення на підручника 

«Наша Батьківщина, Клас 5 (Tabatadze і 

інший, p. 59) ) 

Автори підручника описують 

населення Картлі Квемо за допомогою 

наступного твердженнями: Завдяки різним 

причинам Картлі Квемо населяли лише 

уродженці штату Джорджія, але і таке 

етнічні групи, як азербайджанціь, вірмени, 

греки і німці... Ситуація значно змінилася 

до теперішнього часу. Через нещодавні 

природні лиха їх рідною мовою, багато 

сімей зі Сванеті і Аджара оселилия у 

цьому регіоні» (p. 71). Опис населення 

Квемо Kaртлі характеризується за 

дискримінативними  елементами. 

Використані твердження, можуть 

формувати негативні стосунки до різних 

етнічних груп і приводити до того, щоб 

учнів не розглядати як громадян Грузії. 
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Такий самий зразок спостерають в описі 

населення Джавахеті. Автори 

представляють лише історичні факти. 

Проте, існуючі твердження створюють 

небезпеку дискримінації етнічних 

меншин. Протягом майже трьохсот років 

у Джавахеті  вторглися осмали 

(Туреччина). Частина населення 

поселилася в Картлі. Інші були вимушені 

прийняти іслам. Приблизно через 180 

років тому, загарбавши Туреччину, Росія 

повторно приєднала Джавахеті. Ісламське 

населення було змушене переміститися в 

Туреччину і їх замінили етнічні вірмени. 

Сьогодні грузинське населення живе лише 

в декількох селах Джавахеті. Подібно до 

опису населення Kвемо Картлі, цей опис 

містить дискрімінуючі елементи і, 

можливо, формує негативні стосунки з 

різними етнічними групами. Це 

дискрімінаційний елементи стає навіть 

сильнішими, якщо повна історія 

врегулювання вірменського населення в 

Джавахеті. Згідно з інформацією, наданою 

авторами, як процитовано вище, вірмен 

привезли до Грузії 180 років назад, щоб 

замінити грузин. 

Автори наведеного вище вивчення 

прийшли до висновку, що: «.. більшість 

підручників заохочують і увічнюють 

стереотипи серед студентів у різних 

напрямках, а саме, - територіальним 

поселенням, соціально-економічним 

статусом, здоров'ям і здібностями, родом 

тощо. Також, слід зазначити, що більшість 

підручників не відображають етнічну, 

релігійну, територіальну різноманітність 

поселення Грузії і написані з 

етноцентричної перспективи. Тому, їм, 

можливо, не вдасться розвинути 

міжкультурну чутливість і толерантність 

серед студентів (Tabatadze і інший, p.89). 

Проблеми, пов'язані з відображенням 

міжкультурних аспектів у підручниках, 

особливо валиві - з одного боку в термінах 

створення анти-дискримінаційного 

навчального середовища для учнів 

національних меншин, і з іншого боку, 

щоб увібрати міжкультурну чутливість і 

толерантність серед студентів більшості, 

аспект, який є істотним для  процесу 

цивільної інтеграції, де бажання 

інтеграція від меншин є такими самими 

важливими, як і високий рівень прийняття 

від більшості (Tabatadze, 2014). Внасліок 

цього, відображення міжкультурних і 

міжрелігійних проблем у підручниках 

залишається гострою проблемою. 

Обговорення у фокус группах також 

виявили деякі специфічні приклади 

відносно проблеми: 

Є сила-силенна помилок в зображенні 

історичних фактів. Наприклад, 

албанського історика згадують як 

вірменського історика;  
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У підручниках говориться, що 

Мухамед був ворожкою, а не пророком, 

що є реальною зневагою. 

 

Проблема якості перекладу підручників 

мовами національних меншин 

Процес перекладу підручників 

мовами національних меншин розпочався 

в Грузії в 2005 р. і продовжувався 

систематично як для учбового плану, так і 

підручників. У цьому відношенні, є 

постійне обговорення щодо 

недоброякісності перекладу, особливо 

вірменських і азербайджанських 

підручників. Є вдосконалення в перекладі, 

видимі щороку. Слід зазначити, що 

починаючи з 2011 р. Рада національних 

меншин під патронатом Офісу Захисника 

Громадськості була залучена в процес 

редагування перекладених підручників 

для 1-6 класів. На жаль, з 2012 р. цей 

процес не в змозі розширитися в інших 

градусах як Міністерство Освіти і Науки і 

Офісу Захисника, Громадськості разом з 

видавництвами, не проводили переклад 

підручників для  7-12 класів. Під час 

роботи фокус-груп, що проводялася в 

кхалкалакі і Нінотсмінда проблема 

якісного перекладу підручників знову 

було ідентифіковано з учасниками 

обговорень фокус-груп як однуз головних 

проблем. На їх думку, підручники не 

відредаговані, не виправлені і тому є сила-

силенна помилок. Нижче - деякі цитати з  

обговорень фокус-груп: 

Приклад: ‘Rome is built on the River 

Tiber’. Автори вирішили, що літера «B» 

неправильна і написав, що ‘Rome is built 

on the River Tigris that is in Mesopotami’a 

Учителі в усіх районах Картлі Квемо і 

регіонів Самсхе-Джавахеті говорять про 

помилки в перекладенихх підручниках. 

Помилки і неточність в підручниках 

викликають незадоволення серед учителів 

і школярів.  

Нам не подобається якість перекладу, 

є занадто багато помилок. Наприклад, у 

підручнику з математики замість слова 

«обчислення» можливо побачити слово 

«угода», яке є звичайно очевидною 

помилкою для вчителя. Здається, що 

математики не читали перекладені 

підручники; інакше, неможливо було 

пропустити такі явні помилки і 

неточності. Однак, це невелика проблема 

в математиці, бо цифри і знаки однакові у 

кожній мові". 

 

Проблеми з білінгвальними 

підручниками 

Процес перекладу підручників 

змінився з 2011 р. Згідно з рішенням 

Міністерства, тільки 70 % матеріалу в 

підручниках перекладено, а 30 % залишені 

державною мовою. Метою цієї ініціативи 
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було просунути білінгвальну реформу 

освіти, але цю ініціативу здійснили з 

серйозними недоліками: 

1. Принцип перекладу підручників 

70 % - 30 % не грунтується на будь-якому 

науковому і методологічному свідочені і 

не відповідає будь-яким принципам 

навчання з інтегрального вивчення 

предметів. Відповідно, механічне 

розділення на проценти виявилося 

абсолютно неефективним мати тільки 

негативний ефект; 

2.  Викладачі предмету, які не 

розмовляють державною мовою, не в 

змозі користуватися підручниками 

належним чином, бо вони не розуміють 

вміст 30 %, підручника, що написаний 

державною мовою; 

3. Батьки учнів, які навчаються в 

негрузинськомовних школах, не в змозі 

допомогти своїм дітям, бо вони не 

розуміють матеріал в існуючих 

підручниках; 

4. У багатьох випадках, розподілення 

перекладу таке нелогічне, що це не 

можуть зрозуміти учні, батьки і вчителі. 

Отже, часто матеріал як рідною мовою, 

так і державною мовою, залишається 

невивченим. 

На думку учасників обговорень у 

фокус групах, це добре, що держава 

забезпечує переклад підручників. Проте, у 

цей момент учителі не готові повністю 

користуватися білінгвальними  

підручниками в класній кімнаті.  

«Навіть учителі грузинської мови не 

володіють грузинською мовою у 

достатній мірі, що вже казати про 

вчителів інших предметів, чия 

компетентція у грузинській мові є занадто 

низькою. За цих обставин, учителям 

звичайно важко використовувати 

підручник, де 30 % матеріалу подано 

грузинською мовою. 

Учителі й інші учасники фокус групи 

мали більші скарги щодо підручників 

історії і географії. Було досить багато 

дискусій про ці підручники. У 

білінгвальних підручниках, в яких 

більшість матеріалів подається мовах 

меншин, деякі частини (особливо цитати 

з прямих джерел) подаються грузинською 

мовою. Вчителі вважають, що учні й 

учителі не готові викладати і навчатися за 

білінгвальними підручниками. Більшість 

учителів історії і географії не знають 

грузинську мову. У школах немає 

компетентних учителів грузинської мови, 

які б могли допомогти вчителям географії 

та історії зрозуміти цей матеріал 

упродовж процесу викладання. Тому, 

процес викладання за цими підручниками 

ускладнений. Ті школи, де є компетентні 

вчителі грузинської мови або вчителі, 

призначені у межах «Програми 

компетентних учителів грузинської мови» 
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стикаються з меншою кількістю проблем 

у цьому відношенні, бо в цьому випадку 

вчитель грузинської мови може 

забезпечити переклади предметів 

грузинською мовою для вчителів та учнів. 

«Найбільшим викликом є той факт, 

що джерела, які школярам потрібно 

знайти самостійно, подаються 

грузинською мовою. Тому, дитина не 

може підготувати уроки, якщо вона/він не 

знає грузинської мови або вчитель не 

забезпечує переклад джерел або 

додаткових матеріалів». 

Фокус групи, які проводилися в 

Ахалкалахіi, Нінотсмінда і Марнеулі 

ідентифікували наступні рішення 

існуючих проблем у термінах 

білінгвального перекладу підручників :  

Учителі користуються підручниками з 

попереднього року з тих предметів, де такі 

підручники доступні. Однак, часто в 

поточних підручниках є певні розділи, які 

не входить у підручники минулого року, 

так що учителі просять допомоги у своїх 

колег, щоб розуміти секції, написані 

грузинською мовою. 

Учителі користуються підручниками, 

імпортованими з сусідніх держав, які 

наявні в їхніх шкільних бібліотеках і 

стали корисними після застосування 

методу перекладу 70 % на 30 %. 

Вони перекладають грузинськомовні 

частини підручників за допомогою  

вчителів грузинської мови в школах; 

Учителі тільки пропускають і не 

пояснюють (і не дають домашнє завдання) 

з матеріалу грузинською мовою. 

 

Висновки 

Знахідки з дослідження мають 

важливе значення для системи освіти 

Грузії. Результати дослідження можливо 

розглядатися в майбутній політиці 

розвитку шкільних підручників для шкіл 

національних меншин. Основуючись на 

знахідках з дослідження, кардинально 

важливо внести наступні і зміни у 

політиці вдосконалення шкільних 

підручників для шкіл національних 

меншин, особливо: (a) Для шкільних 

підручників важливо відображати 

різноманітність Грузії і не містити 

стетеотипних і дискримінаційних 

елементів. Відповідно, Міністерство 

повинне вжити заходи, щоб переглянути 

національні учбові плани, а також 

схвалити підручники і правила оцінки 

підручників; (b) важливо, що 

Міністерство освіти і науки встановлює 

реформованих концепт мультилінгвальної 

освіти, і що це розвиває пов'язану 

стратегію виконання і плану дій; Портібно 

переглянути білінгв альні видання 

підручників і розробити ефективні 
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механізми, розвинені в цьому напрямі, 

який призведуть до забезпеченості 

вдосконаленням навчання мови, і у той 

самий час, ефективне сприйняття змісту 

предмету. Покращені білінгвальні 

підручники мають стати засобом 

просування реформи змісту і мови, 

інтегрованого навчання у 

негрузинськомовних школах; (c) 

Додаткові механізми мають бути 

представлені для гарантії якості перекладу 

шкільних підручників школи мовами 

національних  меншин. 

На закінчення підсумуємо, що 

неефективні білінгвальні підходи і 

білінгвальні підручники можуть навіть 

стати бар'єром для оволодіння мовою, а 

такожі для загального академічного 

досягнення учнів національних меншин. 

Тому, для освітніх установ дуже важливо 

розвивати і здійснювати ефективні 

білінгвальні освітні підходи і стратегії для 

того, щоб узяти перевагу з усіх л 

двомовності в Грузії (Tabatadze, 2014). 
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 Анотація 

Стаття присвячена вивченню структурних, лексичних та стилістичних, а також 

національних англоканадських особливостей анамалістичного оповідання Е.Сетон-

Томпсона «Arnaux, the chronicle of a Housing Pigeon» та його перекладу на 

російську мову, зробленому М.К.Чуковським. Розглянуто головні прийоми, які 

використовує перекладач.  

Ключові слова: анімалістичне оповідання, компаративний аналіз, прийом перекладу, трансформація.   

 

Метод порівняльного аналізу є 

важливим для розвитку почуття 

послідовності викладу, вміння бачити 

структури мови оригіналу та рідної мови, 

вміння передавати зміст за допомогою цих 

структур. Порівняльний аналіз оригіналу 

та перекладу художнього тексту є явищем 

багатогранним та різностороннім. Майже 

кожен науковець, що працює у поданій 

галузі, пропонує свій власний метод. 

Проте, лише у взаємодії ці методи 

допоможуть проаналізувати переклад 

художнього тексту якнайдетальніше. 

Переклад як текстотворчість 

характеризується вторинністю, яка 

визначає її сутність. Переклад як вторинна 

творчість позбавляє перекладача 

необхідності вирішувати суто літературні 

проблеми, посилюючи його 

відповідальність за «перестворення» 

вихідного тексту в іншому 

культуромовному середовищі, у зв’язку з 

чим постає проблема методики 

дослідження, яка відповідала б 

культурологічній парадигмі перекладу, що 

передбачає вихід за межі текстового 

матеріалу, адже перекладачеві «необхідно 
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вивчити історичні умови створення 

перекладу, усвідомити  завдання 

перекладача, розібратися в позитивних та 

негативних сторонах його метода і творчої 

індивідуальності, виявити відображення 

останньої у перекладі і дати оцінку 

перекладу» [1, 246]. 

Мета порівняльного аналізу 

першотвору та перекладу визначається як 

встановлення ступеню відповідності 

перекладеного тексту текстові оригіналу. 

Проте дискусійним залишається питання 

«відправної точки» встановлення 

функціональної відповідності, якою може 

бути як автор, так і реципієнт, тобто: 

переклад виконує функцію оригіналу так, 

як вона «задана» автором, чи так, як її 

«побачив» читач? [2, 239]. 

В. В. Віноградов трактує образ 

автора як головну та багатозначну 

стильову характеристику як окремо 

узятого твору, так і всієї художньої 

літератури. Образ автора мислиться 

передусім у його стильовій 

індивідуалізації, у його лінгвохудожньому 

втіленні — через відбір та реалізацію у 

тексті відповідних мовно-мовленнєвих 

утворень. 

У контексті перекладацьких 

досліджень протистояння між автором та 

читачем оригіналу переноситься на 

відносини між перекладачем та читачем, 

бо перекладач є читачем й 

інтерпретатором вихідного твору, але 

також і автором перекладеного тексту. 

Читання – співтворчий крок літературної 

майстерності. Тому у перекладі, з одного 

боку, відбивається авторський задум 

оригіналу, але, з іншого боку, він 

відбивається лише так, як його відчув та 

втілив перекладач. 

Специфічною властивістю 

перекладача як творчого суб’єкта є його 

репрезентація певної «креолізації» 

авторської поетики із власною. Таким 

чином, в тексті перекладу поруч з 

авторською стратегією свідомо або 

несвідомо відображається стратегія 

перекладача. 

Інтенсивний розвиток перекладної 

літератури та порівняльного 

літературознавства з кінця XIX-XX 

століття спричинив велику зацікавленість 

теоретичними та методологічними 

проблемами цього специфічного виду 

міжнаціональних культурних взаємин. 

Методиці комплексного 

лінгвохудожнього аналізу тексту 

перекладу літературного твору присвячена 

низка публікацій як вітчизняних, так і 

закордонних лінгвістів (Гачечиладзе Г. Р.,  

Кашкин І. А., Коптілов В.В., Попович О., 

Алексеев С.А., Гурова Ю. І., Маслєннікова 

Є. М.,  Некряч Т. Є., Скугаревська О.В.) 

Втім, складність цієї проблеми, 

спричинена необхідністю врахування 
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багатьох релевантних чинників, що 

визначають творчу цінність та цілісність 

перекладу, не дозволяє їй втрачати своєї 

актуальності. 

Порівняльний аналіз дозволяє 

помітити очевидну аналогічність підходів 

до лінгвохудожнього аналізу як 

оригінального, так і перекладеного текстів, 

яка, зокрема, проявляється у застосуванні 

методологічних принципів ієрархічності, 

рівневості, циклічності, координованості, 

взаємодії/взаємозалежності/взаємовпливу.  

Розуміючи складність формулювання 

текстоцентричної концепції творчості у 

перекладі, можна говорити про її сутнісну 

ознаку – цілісність, пов’язану з умінням 

перекладача органічно сумістити 

особливості відтворення багатьох 

різноманітних формально-змістових 

«шарів» художнього твору. Дослідник Г. Р. 

Гачечіладзе вказує на визначення 

художнього твору як цілісного утворення. 

Запорукою успіху повноцінного перекладу 

стає здатність знайти перекладачем 

«стилістичний ключ» до тексту, оскільки 

перекладач та перекладознавець мають 

схожі функції: перекладач аналізує 

творчість автора, а перекладознавець — 

творчість перекладача.  

Дослідник В. В. Коптілов визначає 

органічне сполучення мовної та художньої 

складових аналізу як «партнерів». 

Об’єктивність перекладацького аналізу 

може бути досягнута лише за рахунок 

рівноцінного ставлення до двох головних 

складових художнього тексту — ідейно-

образної та мовностилістичної, що дає 

змогу дослідникові сформулювати своє 

класичне визначення художнього 

перекладу як «процесу, в якому 

перекладний твір зберігає ідейно-образну 

структуру оригіналу і виступає як його 

семантико-стилістична паралель» [3, 183]. 

В. В. Коптілов вказує на необхідність 

відчуття взаємозв’язків змісту і форми, 

знання меж, в яких можна змінювати 

форму, щоб не зруйнувати змісту» [3, 91]. 

Цю думку підтримує М. О. Новикова, 

виділяючи той факт, що зміст оригіналу 

часто «доводиться в чомусь змінювати: 

недаремно сам автор варіює і змінює його, 

доходячи до суті. Руйнувати зміст – не 

можна» [4, 42]. Таким чином, концепції 

зміни першотвору на мовному рівні 

необхідні для збереження його змісту, не 

заважають творчій взаємодії образу автора 

та перекладача.  

Канадська література сьогодні є 

одним з ключових об’єктів вивчення для 

багатьох сучасних дослідників. Одним з 

головних завдань для них є  спроба 

осмислити національні витоки, шлях 

розвитку та становлення самобутніх 

прикмет творчості письменників Канади. 

Увага літературознавців жанрової 

специфіки канадської літератури 
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привернула поетика особливих жанрів, які 

роблять літературу Канади помітною на 

фоні інших національних культур. 

Насамперед, мова йде про жанр 

анімалістичного оповідання, який став 

одним з найпопулярніших в літературі 

Канади наприкінці ХІХ століття. 

Дослідники канадської літератури (Н.Ф. 

Овчаренко, О.І.Голишева, В.Нью, 

Т.Маклюліч, М.Етвуд) переконані, що 

саме жанр «animal story» стоїть біля 

витоків національної канадської 

літератури, відображаючи важливі миті в 

становленні національної канадської 

самосвідомості [5, 107]. На думку 

канадського літературознавця Дж. 

Вудкокка, очевидні відмінності 

англійського, американського та 

канадського оповідання про тварин. Герої 

англійського анімалістичного оповідання 

— це люди у вигляді тварин, наділені 

характерними звичками їх поведінки. В 

американському ж оповіданні люди, 

навпаки, протиставлені тваринам, 

являються символами цивілізації, яка несе 

з собою їх винищення. Канадські 

оповідання про тварин присвячені саме 

тваринам, в яких вони, як і люди, показані 

жертвами непізнаного краю, свого 

середовища проживання. Серед 

канадських письменників-анімалістів 

можна виділити Е.Сетона-Томпсона, 

Ч.Д.Робертса. 

 Однією з центральних та наскрізних 

тем в англоканадській літературі є тема 

природи як невід’ємної частини реальності 

цього північноамериканського регіону [6, 

4]. Ще за часів освоєння Канади виникла 

природна потреба вивчати невідомий світ 

Півночі, що викликав відчуття страху і 

недовіри до суворого світу природи. 

Наприкінці ХІХ століття він став 

предметом пильного вивчення. Дослідник 

Б. Метьюз виокремлює своєрідні риси 

канадського «short story»: стислість, 

емоційна насиченість, єдність теми, 

дієвість персонажів, логічність розповіді, 

елемент фантазії, що одержали новий 

імпульс функціонування у зв’язку з 

особливою темою і проблематикою [7, 

284]. 

Оповідання про природу розкривають 

своєрідний синтез європейського, 

індійського, американського, який 

визначає унікальність канадського 

національного світосприйняття, 

визначають специфіку канадського 

національного характеру в особливих 

формах художнього втілення на тій стадії 

соціокультурного розвитку Канади в кінці 

ХІХ століття [8, 217]. 

Англоканадські оповідання про 

природу ввели у світову літературу 

канадську тематику, але в той же час 

увічнили специфічне уявлення про Канаду 

як про країну загадкових первозданних 
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північних пейзажів, населених міфічними 

образами, людьми з первісною культурою. 

Усе це довелося переборювати протягом 

наступних десятиліть. Подальші «міські 

оповідання» (Barr, Allen, Thomson), 

оповідання Н. Дункана і С. Лікока, 

фермерське оповідання з ліричним 

початком       Р.Кністер, психологічні 

оповідання М. Лаурі, спогади Д. Пейсі, 

феміністичні замітки Е. Вільсон, 

гумористичні оповідання М. Річлера, 

символічні скетчі П. Пейджа, байки            

А.М. Клейна, сентиментальні морські 

оповідання І. Баклера  наголошували на 

проблемах зіткнення цивілізації і природи. 

Їх поєднує звертання до проблеми взаємин 

людини і «чогось невідомого», що 

розкривається на тлі суворої канадської 

природи. Тваринний і рослинний світ 

Канади більшою чи меншою мірою 

знаходить своє втілення в кожнім з цих 

творів. Усі ці розкидані в тимчасовому 

просторі літературні явища пов’язує єдина 

для канадської літератури тема – тема 

природи. Вона довела свою міцність і 

довговічність протягом всієї історії 

розвитку канадської літератури. Від 

покоління до покоління канадські 

письменники шукали шляхи 

структурування жанру оповідання. Цей 

процес продовжується і форма 

канадського «story» все ще змінюється. 

Ернест Сетон-Томпсон — великий 

канадський анімаліст кінця ХІХ-першої 

половини ХХ століття. Протягом всього 

життя він нагадував людям, що лише 

спілкування з живою природою, дбайливе 

ставлення до неї може стати джерелом 

радості і розуміння цінності буття. Його 

книги розкрили сучасникам невідомий їм 

світ, в якому тварини постали близькими 

людині. 

Описуючи поведінку тварин, Е. 

Сетон-Томпсон виводить їх зі сфери казок. 

Для нього важливе реальне географічне 

середовище проживання, яке формує 

характери його чотириногих і пернатих 

друзів [9, 239]. Найтоншим чином 

фіксуючи прикмети природного 

середовища, він одночасно дивився на світ 

очима художника. Природа виступає в 

його оповіданнях живою істотою, 

своєрідною дійовою особою, яка нерідко 

визначає розвиток сюжетів. Він бачив 

красу всюди, і вона викликала почуття 

схиляння перед мудрістю природи. 

В новелах Е. Сетон-Томпсона з 

життя тварин представлена певна 

концепція буття, яка дозволяє говорити 

про причетність письменника до 

неоромантичної літератури.  

Тварини у його творах — це істоти, 

близькі та рідні людині. Тварини у його 

повістях та оповіданнях олюднені — вони 

люблять і ненавидять, плачуть і радіють, 
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як люди. Вони – справжні звірі й пернаті, 

які живуть у своєму чудовому світі, 

таємниці якого хотів зрозуміти 

письменник. Він майстерно характеризує 

«психологію» своїх героїв, викликаючи у 

читачів інтерес до їхньої долі.  

Саме про таких представників 

тваринного світу є оповідання «Арно» 

(«Arnaux, the Chronicle of a Housing 

Pigeon»), спробу порівняльного аналізу 

оригіналу та перекладу якого буде 

зроблено нами в даній статті. 

Твори Ернеста Сетона-Томпсона 

почали перекладати в Росії в 1910 році. 

Серед цих перекладів на особливу увагу 

заслуговують переклади                          М. 

К. Чуковського.   

Нажаль, й досі не існує 

українського перекладу оповідання  

«Арно» («Arnaux, the Chronicle of a 

Housing Pigeon»). Російський переклад 

твору, який увійшов до збірки «Тварини-

герої» («Animal  Heroes», 1901), було 

зроблено    М.К. Чуковським, який прагнув 

максимально зберегти художню й сюжетну 

своєрідність оригіналу. Дії в російському 

варіанті відбуваються в тій же 

послідовності, зі збереженням всіх 

перепетій сюжету й композиційної 

структури, а також художньої сторони 

оригіналу. Перекладач творчо підійшов до 

перекладу оповідання, не прагнучи 

дотримуватися оригіналу.    

 Головною метою перекладу є 

досягнення адекватності. Адекватний 

переклад здійснюється на рівні, 

необхідному і достатньому для передачі 

незмінного плану змісту при дотриманні 

відповідного плану вираження, тобто норм 

мови, на яку здійснюється переклад. 

Основне завдання перекладача при 

досягненні адекватності – вміло здійснити 

перекладацькі трансформації, для того щоб 

текст перекладу якомога точніше 

передавав всю інформацію, укладену в 

тексті оригіналу при дотриманні 

відповідних норм мови перекладу. 

Трансформація – це основа 

більшості прийомів перекладу. Вона 

полягає у зміні формальних (лексичні чи 

граматичні трансформації) або 

семантичних (семантичні трансформації) 

компонентів вихідного тексту при 

збереженні інформації, призначеної для 

передачі. 

Зіставлення перекладу оповідання 

«Arnaux, the chronicle of a Housing Pigeon» 

з оригіналом показує, що для передачі 

змісту М.К. Чуковский широко 

користується даним прийомом. 

Основним видом трансформації, 

який застосовує перекладач при здійсненні 

перекладу, є граматичні трансформації, які 

полягають в перетворенні структури 

речення відповідно до норм мови 

перекладу. 
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Перекладач часто використовує 

членування речення – спосіб перекладу, 

при якому синтаксична структура речення 

в оригіналі перетворюється на дві або 

більше предикативні структури мови 

перекладу: «The mild smell of the well-kept 

stalls was lost in the sweet odor of hay, as we 

mounted a ladder and entered the long garret» 

[10, 73] («Слабый запах чисто содержимых 

денников терялся в нежном аромате сена. 

Поднявшись по лестнице, мы очутились на 

длинном чердаке») [11]. 

М.К.Чуковський вдало уникнув 

перевантаженості речення інформацією, а 

також підкреслив важливість кожного 

елемента повідомлення: «There is no 

creature with finer sense of locality and 

direction than a good Homer, and the only 

visible proofs of it are the great bulge on each 

side of the head over the ears, and the superb 

wings» [10, 75] («Нет на свете существа, 

обладающего более тонким чувством 

направления, чем исправный возвратный 

голубь. Такого голубя всегда можно узнать 

по большим выпуклостям над ушами и по 

мощным крыльям») [11]. 

В даному випадку складне речення, 

що перетворюється на два простих, дає 

можливість акцентувати увагу читача на 

детальний опис головного героя. 

Зворотній спосіб розчленуванню 

речення, який спостерігається в тексті 

перекладу – об’єднання речень – 

створення з декількох простих речень 

одного складного: «One day a carriage 

drove up to the stable; a white-haired 

gentleman got out, climbed the dusty stairs, 

and sat all morning in the loft with Billy. 

Peering from his gold-rimmed glasses, first at 

a lot of papers, next across the roofs of the 

city, waiting, watching, for what?» [10, 87] 

(«Однажды к конюшне подкатила карета; 

из нее вышел седоволосый господин, 

вскарабкался по пыльной лестнице на 

голубятню и все утро просидел вместе с 

Билли, поглядывая сквозь золотые очки то 

на кучу бумаг, то поверх городских крыш, 

высматривая и дожидаясь — чего?» [11]). 

Зв'язок між цими реченнями 

настільки тісний, що їх формальне 

об'єднання диктується побудовою 

російської фрази. Крім того, в перекладі 

змінюється розташування мовних 

елементів, що викликано правилами 

синтаксису російської мови щодо 

актуального членування речення, коли 

другорядні елементи розташовуються на 

початку речення: «That month he made two 

new records. He brought a message ten miles 

in eight minutes, and he came from Boston in 

four hours» [10, 93] («В этот месяц он 

установил два новых рекорда: он принес 

письмо за десять миль в восемь минут и 

перелетел из Бостона в Нью-Йорк за 

четыре часа» [11]). Завдяки прийому 
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об’єднання речень тісніше сприймається 

зв'язок між ними.  

Перекладач передає зміст оригіналу 

також за допомогою граматичної заміни – 

перетворення граматичної частини в 

оригіналі в одиницю мови перекладу з 

іншим граматичним значенням: «I shall 

never forget the sensations of that day» [10, 

76] («Никогда не забуду, что я пережил в 

этот день» [11]); «Some were weak…» [10, 

77]. («Некоторые ослабели…» [11]); 

«…when with whistle of wings…» [10, 88] 

(«…свистя крыльями…»[11]); «…a class of 

miscreants who think…»[10, 88] («…немало 

негодяев, считающих…»[11]. 

Вдала заміна іменника «the 

sensations» на дієслово «пережил», 

іменного присудка «were weak» на 

дієслово «ослабели», іменника «whistle» на 

дієслово «остыла» та дієслова «think» на 

дієприкметник «считающих» була 

здійснена заради дотримування 

граматичних особливостей мови 

перекладу, а також для збереження 

логічного значення слів. 

Зіставляючи текст оригіналу з 

текстом перекладу, можна відмітити, що 

граматичні трансформації заміни 

доповнюються прийомом перестановки 

компонентів речення: «…from the nest 

where he was hatched…» [10, 78] 

(«…потому что он родился в угловом 

гнезде…»[11]; «The distance from home, of 

the start, was "jumped"…» [10, 79] 

(«Расстояние с каждым днем 

увеличивалось…» [11]);  «… he was thrown 

into the air …» [10, 82] («Старбек взвился в 

воздух…» [11]); «...the wonderful speed was 

diminished…» [10, 103] («…чудесная 

скорость теперь уменьшалась…» [11]). 

В даних випадках відбувається 

заміна англійської пасивної конструкції на 

російську активну, при якій англійському 

підмету в російському реченні відповідає 

додаток, а підметом стає слово, яке 

відповідає англійському додатку з by. 

Речення «We passed through the side 

door of a big stable» [10, 73], «The fast 

express was steaming down the valley» [11] 

перекладаються за допомогою 

перестановки обставини місця на початок 

речення: «Через боковую дверь мы вошли 

в конюшню», «Внизу, в долине, дымил 

курьерский поезд», відповідно. 

Такі перестановки зумовлені 

відмінністю послідовності слів та її 

функціональних особливостей в російській 

та англійській мовах, а також 

відмінностями у сприйнятті актуального 

членування речення. Так, в російському 

реченні комунікативно значущі 

компоненти, які несуть нову інформацію 

(рема), ставляться, як правило, в кінці 

речення. В англійському ж реченні рема 

може виражатись будь-якими засобами, які 
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не вимагають обов’язкового розміщення 

важливої інформації в кінці фрази.   

Невідповідності в структурі різних 

мов призводять до труднощів, пов’язаних 

із збереженням і передачею значень слів 

при їх перекладі іншою мовою. Слово, як 

лексична одиниця, є частиною лексичної 

системи мови. Смислова, або семантична 

структура слова унікальна для кожної 

конкретної мови, а тому може не збігатися 

в лексичних системах іноземної мови і 

мови перекладу. Саме тому перекладач 

використовує лексичні трансформації. 

В процесі перекладу часто 

доводиться стикатися з тим, що лексика 

мови перекладу більш конкретна, ніж 

аналогічні лексичні одиниці в англійській 

мові. Тому широкого поширення набув 

прийом конкретизації, суть якого полягає в 

заміні слова, яке на мові оригіналу має 

досить широке значення, словом з 

конкретнішим значенням: «This was the 

home of a famous lot of birds…» [10, 73] (« 

В этой голубятне жили знаменитые 

птицы…» [11]); « A moment later he had the 

roll in his hand …» [10, 73] (« Через минуту 

он держал в руке записку …» [11]). 

Помітно, що перекладач вдало 

обрав значення для слів «was», «home» та 

«have», адже в даному контексті було 

слушним конкретизувати їх словами 

«жить», «голубятня» замість нейтральних 

значень «быть», «дом» та «иметь».  

В наступному випадку застосування 

прийому конкретизації для дієслова «to 

go» дає можливість уникнути 

інформаційну невизначеність та точно 

передати зміст речення: «High in the valleys 

he went…» [10, 100] «Высоко над 

долинами он летел …» [11]; «These 

Pigeons are not of any special color …» [10, 

75] «Эти голуби не отличаются особой 

окраской…» [11]). 

Вибір конкретнішого значення для 

слів «be» та «color» виявився тут слушним 

у зв’язку з контекстом та загальною 

атмосферою оповідання. 

Повною протилежністю 

конкретизації є генералізація. У зв’язку з 

тим, що слова англійської мови мають 

абстрактніший характер, ніж аналогічні 

слова російської мови, при перекладі з 

англійської мови на російську 

генералізація знаходить набагато менше 

вживання, ніж конкретизація, але зовсім 

без її вживання не обходиться: «The 

original fifty birds dwindled to twenty…» [10, 

79] («Из пятидесяти птиц осталось всего 

двадцать…» [11]); «They wore no 

uniform…» [10, 79]); «У них не было 

определенной масти…» [11]. Перекладач 

генералізує поняття «dwindle to» та «wear» 

на більш загальні слова «оставаться» та 

«быть», що допомагає краще сприйняти 

текст. Крім генералізації в реченні «They 

wore no uniform» значення слова «uniform» 
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конкретизується словом «масть», що 

допомагає краще відтворити оригінальний 

текст.  

Для передачі відтінків оригіналу М. 

К. Чуковський використовує антонімічний 

переклад: «He had not much to distinguish 

him when at rest…» [10, 79] («Он мало 

отличался от других…» [11]); «Many a 

noble Homer, speeding with a life or death 

message…» [10, 88] («Не один 

благородный гонец, летевший с вестью о 

жизни или смерти…» [11]; «At first Arnaux 

did nothing all day but walk…» [10, 96] 

«Сперва Арно только и делал, что шагал 

по целым дням…»[11]); «A dark stain 

appeared on his bosom, but Arnaux kept 

on…» [10, 103] «На груди расплылось 

темное пятно, но Арно не сдавался…» 

[11]). 

Зазначені приклади показують, що 

завдяки цьому прийому перекладач більш 

точно передав смислові та стилістичні 

значення слів. 

При перекладі з англійської мови 

бувають випадки, коли дослівний або 

навіть транспонований переклад 

призводить в результаті до вислову 

граматично правильному, але суперечить 

духу мови перекладу. Тоді перекладач 

може використати такий прийом як 

модуляція (смисловий розвиток), який 

полягає в заміні одиниці, що 

перекладається, на контекстуальне, 

логічно пов’язане з нею слово або 

словосполучення: «The old man turned 

deathly pale, fumbled it open, then his color 

came back…» [10, 88] «Старик смертельно 

побледнел, с трудом развернул ее, и лицо 

его оживилось…» [11]; «His beak and feet 

were small, as became his blood…[10, 93] 

(«Клюв и ноги его были малы, как у 

всякого хорошего почтового голубя…[11]). 

Вирази «his color came back» та «as 

became his blood» неможливо перекласти 

на російську мову еквівалентно, для цього 

їх потрібно змінити за допомогою 

адекватного значення, зрозумілого для 

читача. Саме тому М. К. Чуковський 

використовує висловлювання, які 

допомагають одразу зрозуміти зміст, 

викладений автором. 

В перекладі також були застосовані 

лексичні трансформації додавання: «You 

hardly see them till they're in…» [10, 76] 

(«Едва успеешь их заметить, как они уже 

влетят в голубятню…» [11]); «The flash of 

white, the rush of pinions…» [10, 76], 

(«Появление белого облачка, шелест 

крыльев…» [11]) та опущення: «The 

hardest of all work is over the sea» [10, 81]  

(«Труднее всего перелететь через море…» 

[11]); «Although there were plenty of 

witnesses…» [10, 75] («Несмотря на 

множество свидетелей» [11]).  

Підбиваючи підсумки, хотілося б 

зазначити, що проаналізувавши оригінал 
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оповідання Е. Сетона-Томпсона «Арно» та 

його переклад, у своїх перекладах 

М.К.Чуковський не нав’язує оригіналу 

зайвих деталей, зберігаючи його змістовий 

бік, систему образів і художній стиль 

автора. Деякі розбіжності, що існують між 

оригіналом та перекладом, не впливають 

на загальне враження від тексту. Саме 

тому такий переклад можна вважати 

адекватними, адже, відтворюючи зміст і 

форму оригіналу засобами російської 

мови, він передає наміри автора щодо 

певного впливу на читача, викликаючи в 

нього відповідну реакцію на оповідання. 
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Елене Джаджанидзе 

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі 

 

Навчання релігії в державних школах Грузії 

Анотація 

У цій статті досліджено питання викладання релігії в державних школах Грузії. 

Досвід викладання релігії в різноманітних державах розглянуто в першій частині 

статті. Друга частина описує дослідження свідчить про позитивні ефекти 

викладання релігії на академічні досягнення учнів. У третій частині статті 

аналізується законодавче підґрунтя щодо проблеми релігії і загальної системи 

освіти в Грузії. Четверта частина містить опис методології дослідження, що було 

проведене автора і представляє результати дослідження. Фінальна частина статті 

присвячена обговоренню питання про навчання релігії в державних школах Грузії. 

Автор стверджуватиме, що викладання релігії в державних школах є важливим для 

формування толерантних громадян, які розуміють різні культури; проте 

грузинський контексті має кілька перешкоджаючих чинників для впровадження 

окремих предметів з теми релігії в державних школах. Для попередження цих 

чинників ризику вкрай важливо використовувати позитивний вплив релігійної 

освіти. 

Вступ 

Грузія - держава з населенням різних 

етнічного, мовного та релігійного 

походження. Згідно з останніми даними 

перепису населення, що проводився в 

Головному управлінні статистики Грузії у 

2002 році, у Грузії проживають різні 

релігійні групи. Православне 

християнство є домінуючою релігією, 

хоча це поєд нується з широким 

діапазоном інших конфесій, таких як 

циган-католиків, мусульман, членів 

вірменської церкви, іудеїв тощо. Більшість 

етнічних грузин - Православні. За даними 

Національного управління статистики 

Грузії з 4.375.535 громадян Грузії 83.9% 

назвали себе православними христи-

янами. Неправославне населення Грузією, 

у тому числі атеїсти й агностиків, складає 

705.302 жителів, або 16,1 % від загальної 
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кількості населення. Також були 34.727 

римо-католики (0,8 %), 171.139 членів 

вірменської апостольської Церкви (3,9 %), 

3.541 іудеїв (0,1 %), 433.784 мусульман (9,9 

%) та 28.631 представників інших 

конфесій (0,6 % ). Крім того, 33,480 

респондентів (0,8 %) заявили, що не 

належать до будь-якого віросповідання 

(Національний депар-тамент статистики, 

Перепис населення 2002, хартія. 28, с. 132).  

Свободу релігії захищає Конституція 

Грузії й інші законодавчі акти. Держава 

оголошує повну свободу віри і релігії, 

також як і повинна визнати особливу роль 

Автокефальної Ортодоксальної Церкви 

Апостола Грузії в історії Грузії і його 

незалежності від держави (Стаття 9,1. з 

Конституції Грузії). Закон про Загальну 

Освіту регулює свободу релігійного 

вираження, заявляючи, що школи мають 

бути вільні від релігійної ідеологічної 

обробки і вимушеної асиміляції. У той 

самий час Закон не забороняє святкування 

державних фестивалів і історичних дат у 

школі, ні проведити таку діяльність, яка 

була б мотивована, здійснюючи загальні і 

національні цінності. Стаття 13.6 того 

самого закону заявляє, школа повинна 

гарантувати і просувати толерантність і 

взаємну повагу серед учнів, батьків і 

учителів, незважаючи на їх соціальну, 

етнічну, релігійну, мовну або ідеологічну 

приналежність'. Стаття 18 Закону про 

Освіту гарантує свободу свободи думок, 

совісті і релігії для учнів, батьків і учителів. 

Стаття 18.2 того ж закону заявляє, що: 

«заборонено надавати учням, батькам і 

вчителям будь-яку відповідальність,, який 

фундаментально повністю суперечить їхній 

вірі, совісті і релігії. 

Свободу релігії захищає Закон про 

Вищу Освіту, прийнятий у 2004 р. Згідно з 

цим законом, заборонено встановлювати 

структурні одиниці релігійних організацій 

у вищих освітніх установах Грузії (Закон 

про Вищу Освіту, Стаття 3). Національні 

цілі освіти підкреслюють важливість 

отримання знань учнів про етнічну, 

лінгвістичну і релігійну різноманітність 

Грузії (Національні Цілі Освіти, 2004). 

Грузинська законодавча влада захищає 

свободу релігії і свободу вираження віри 

особи і віри, у тому числі права вираження 

теїстів, як і атеїстів. 

У цій статті досліджено питання 

викладання релігії в державних школах 

Грузії. Досвід викладання релігії 

у різноманітних державах розглянуто у 

першій частині статті. У другій частині 

описано дослідницьке свідчення 

позитивних ефектів викладання релігії 

на академічні досягненнях студентів. У 
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третій частині розглянуто законодавчий 

фон питання релігії і системи загальної 

освіти Грузії. У четвертій частині йдеться 

про  методологію дослідження, 

проводеного автором, і представлено 

дослідницькі результати. Кінцева частина 

статті присвячена обговоренням 

результатів навчання релігії в державних 

школах Грузії. Автор доводить, що, 

викладаня релігії у державних школах є 

важливим для виховання терпимих і 

інтеркультурних громадян; проте 

Грузинський контекст має декілька 

перешкоджаючих чинників для введення 

релігії, як окремого предмету в школі. 

 

Різноманінтні підходи до викладання 

релігії в школах 

Є декілька підходів до викладання 

релігії у всьому світі. Ці підходи можуть 

бути класифіковані як наступні: (1) 

конфесійне навчання релігії, яка є 

обов'язковою для учнів школи; (2) заборона 

релігійної освіти у приміщеннях державних 

шкіл, але державі робить все можливе, щоб 

учні отримали релігійну освіту поза 

шщколорю; (3) необов'язкове, 

плюралістичне викладання релігії.  

Навчання про релігію - частина 

учбових планів у всьому світі. Навчання 

про релігію розглядається як важливий 

інструмент для розвитку багаторазових 

навичок і вмінь учнів. В Європі приділено 

велику увагу навчанню про релігію: «… 

хороші загальні знання релігій і 

толерантність, отримана внаслідок цього, 

мають велике значення для 

демократичного громадянства …знання 

релігій – складова частина знання історії 

людства і цивілізацій. Це, в цілому, чітко 

відрізняється від  релігії і та її дотримання. 

Навіть країни, де одна релігія переважає, 

повинні викладати про походження всіх 

релігій, а не виділяти одну релігію та 

заохочувати до проселитизму 

(Parliamentary assembly of Council of 

Europe, 1720, 2005, Religion and Education). 

 

Викладання релігії у Великобританії  

Система освітня у Великобританії 

була вільною від впливу релігійних  

організацій до 1987 р. Англіканська 

церква стала впливовою в 1987 р., коли 

Маргарет Течер була Прем’єр-міністром 

Великобританії. Інтер-рлігійний концепт 

релігійної освіти розвивався в 1987 р. 

(Tinikashvili, 2013). Концепт підкреслював 

важливість Англіканської Церкви в 

процесі викладання релігії, а також  

важливості вимог релігійного плюралізму. 
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Акт реформи релігії прийняли в 1988 р. 

Акт виділив, що мета розкладу курсу 

релігії не має бути проселетизм учнів 

школи (Tinikashvili, 2013). 

 

Викладання Релігії в Шотландії 

Релігійний профіль шотландських 

шкіл відноситься до історичних умов, 

за яких незалежні релігійні школи 

увійшли в державну систему. Церква 

Шотландії була відповідальна 

за забезпечення початкової освітою в 

Шотландії від Реформації XVI ст. до 1872 

р., шотландські  церковні школи 

перейшли під контроль муніципалітету за 

умовами Освітнього (шотландсьго) акту в 

1872 р. і від цього часу став таким, що не 

відноситься до віросповідання, хоча 

Церква Шотландії зберегла роль в їх 

управлінні (Релігійна Освіта у 

Багатокультурному Суспільстві: 

шотландське Повідомлення 

Співвітчизника, 2010); У 1980 р., релігійна 

освіта знову стала обов'язковою в 

Шотландії (Звіт про забезпечення і 

дотримання  релігійної освіти, 2012). 

Релігійну освіту в Шотландії 

реформували в 2012 р. Новий предмет 

«Наука релігії, мораль і філософія» 

розвробили і ввели в школи Шотландії. 

Курс «Вивчення Релігії» грунтується 

на принципах Протестантської Церкви і 

Церква відповідальна за регулювання 

навчання цього предмету (Звіт про 

забезпечення і дотримання  релігійної 

освіти, 2012). Студенти мають право 

вибирати між цими двома предметами і 

відвідуватикласи, основані на їх виборі. 

 

Викладання релігії у Франції  

Франція - країна, де секуляризм 

(атеїзм) - один з трьох головних  

принципів державної шкільної системи. 

Цей принцип основано на історичних 

обставинах. Однією з головних цілей 

Французької Революції був відділення 

держави від церкви і зниження впливу 

Католицької Церкви на державу. 

Конституція Франції підкреслює 

важливість свободи вираження, рівності і 

принципу відмови від дискримінації на 

фоні релігії (1958). Викладання релігії у 

державних школах замінили курсом 

цивільної освіти з 1982 р. У Франції 

розрорбили політичний документ про 

релігійну освіту в 2009 р. Курс цивільної 
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освіти представили в 2009 р.. У цьому 

курсі описано головні історичні факти 

релігії (Навчання про релігії в 

європейських шкільних системах. 

Політичні питання і тенденції, Luce Pepin, 

2009). Вважають, що немає ніякої 

необхідності викладати релігію в 

державних школах Франції; проте, одна 

година на тиждень присвячена 

викладанню релігії у державних школах. 

Відвідування  цього уроку необов'язкове 

для учнів школи. Батьки можуть обрати 

приватні школи для релігійної освіти 

(20 % студентів записані в приватні школи 

Франції). 

 

Релігйна освіта в Німеччині 

Релігйна освіта регулюється 

Конституцією. В основному законі 

Німеччини написано: «Релігійне навчання 

повинно сформувати частину регулярного 

навчального плану в державних школах, 

за винятком шкіл, що не відносяться до 

віросповідання. Без упередження до права 

держави слідкувати за всім, релігійне 

навчання має бути дана відповідно до 

принципів релігійного суспільства (Стаття 

3, Абзац 3). У Німеччині релігйна освіта є 

конфесійною. Школа забезпечує уроки 

католицької, євангелістської, 

ортодоксальної релігій, іудаїзм і ісламу. 

Школи також пропонують урок етики для 

учнів інших віросповаідань. У державних 

школах Німеччини є факультативний курс 

релігії і цінностей. У цьому курсі 

викладають історії релігій і їх головні 

принципи. 

 

Викладання релігії в Словаччині 

Національні закони про релігію в 

школах виявляють високий рівень 

співпраці між Державами ЄС (Norman Doe, 

2010, p.38). Викладання релігії заборонено 

в державних школах Словаччини; однак, 

церкви і релігійні громади можуть 

організувати релігійне навчання і віряни 

мають право  навчатися в релігійному 

дусі. 

 

Викладання релігії в Австрії  

Освіта стала державним питанням в 

Австрії в ХІХ ст.; Католицька церковна 

несла відповідальність за суспільну освіту 

до 1860-х рр. У 1860 р. держава взяла 

відповідальність за школи, і держава і 

церква були ізольовані один від одного, 

починаючи з цього періоду. У 2005 р. 

верховні цілі державного навчання були 

заначені в конституції. Демократія, 

гуманність, солідарність, мир і правосуддя, 

також ліберальність і толерантність до всіх 
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людей - фундаментальні цінності для шкіл 

в Австрії. Під цими приписами, державі 

доводиться пропонувати для населення 

найвищий можливий стандарт освіти, 

незважаючи на народження, соціальний або 

фінансовий стан. Викладання релігії 

в Австрії – це не процес навчання тільки 

про протестантство або католицизм. 

Навчання таких релігій як іслам, 

ортодоксальне християнство, буддизм 

також зареєстровані в учбовому плані. 

Визнана законом церква або релігійна 

спільнота є відповідальною за організацію і 

виконання релігійної освіти в школах, але 

держава має право встановити громадський 

контроль через інспекторів школи. Для 

учнів, які не відвідують релігійні предмети 

є альтернативні предмети. Такі предмети, 

як етика і філософія запропоновані 

як альтернативні обов'язкові предмети 

(Stefan Hammer, Johannes Franck, 2010, 

p.40 ).  

 

Викладання релігія в Нідерландах 

Сполучене Королівство Нідерландів 

забезпечує унікальну і плюралістичну 

модель релігійної освіти. Конституція 

Королівства Нідерландів захищає 

релігійну свободу своїх ромадян і дає 

юридичний притулок для мирного 

співіснування релігійних і етнічних 

відмінностей : «До всіх осіб в Нідерландах 

мають ставитися однаково в рівних 

обставинах. Дискримінація на основі 

релігії, віри, політичної думки, раси, статі 

або на основі будь-яких інших умов не 

повинна  бути дозволеною» (Конституція 

Королівства Нідерландів, Розділ І, Стаття 

1).  

Є уроки релігії в державних школах 

Нідерландів. Немає ніякої відсутності 

релігійних уроків в державі, схвалених 

учбовим планом; школа може 

запропонувати уроки релігії, якщо вони 

вважаються корисними. Представлення 

релігійних фактів і традиції з  нейтральної 

(не-конфесійно в державних школах) і 

конфесійної (приватні школи конфесійного 

релігійного характеру) перспектив - 

головні характеристики вкладання релігії в 

Нідерландах. Держава залишається 

нейтральною по відношенню до всіх релігій 

(Моделі релігійної освіти в державних 

середніх школах у європейському 

дослідницькому контексті: приклади 

Франції, Росії, і Нідерландів, V.V. Proshak, 

2010). 
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Релігійна освіта в Сполучених Штатах 

Стосунками між релігією і урядом в 

Сполучених Штатах управляються 

Першою поправкою до Конституції (1791), 

яка як перешкоджає уряду встановити 

релігію, так і захищає приватно ініційоване 

релігійне вираження і діяльність від 

урядового втручання і дискримінації (В 

наказівки з Конститійно захищеної 

молитви в початковій і середній школі, 7 

лютого, 2003). Ця поправка відокремила 

церкву від держави; проте поправка не 

заборонила навчання релігії в державних 

школах Сполучених Штатів. 

Після Другої світової війни і Голокосту 

сила-силенна людей іммігрували 

до Сполучених Штатів з Європи. 

Американці ставали обізнаними про 

релігійну різноманітність в Сполучених 

Штатах, і Верховний Суд прагнув 

захистити релігійні меншини від такого 

переслідування, якого європейські євреї 

зазнали в попередньому році. Держава 

стала гарантією свободи релігії і рівності. 

Релігія була майже видалена з шкіл, щоб 

виключити «розподілюючі сили» і 

заохотити до сенсуєдності (Навчання 

толерантності: Справа вивчення релігії  в 

американських державних школах, Lauren 

Kerby, 2011). 

Зараз у США не викладають релігію 

в державних школах. Уроки релігії 

проводять у недільних школах. Учням не 

обов'язково відвідувати ці уроки. Є 

принцип «вільного часу», представлений 

у державні школи Сполучених Штатів. 

Різні релігійні громади часто 

використовують «вільний час», щоб 

організувати для учнів конфесійні уроки. 

Учням не обов'язково відвідувати 

конфесійні уроки (Навчання толерантності: 

Справа вивчення релігії  в американських 

державних школах, Lauren Kerby, 2011). 

 

Позитивний вплив навчання про релігію 

Деякі вчені в різні періоди 

досліджували позитивні або негативні 

ефекти навчання про релігію або релігійної 

освіти. Однак, важливо підкреслювати, що 

навчання про релігію має на увазі навчання 

фактів, історії, цінності різних релігій. 

Цікаво вивчати вплив релігійної освіти на 

академічні досягненнях студентів. Відділ 

освіти Каліфорнійського державного 

університету видав звіт про вплив 

релігійної освіти на академічні досягнення 

учнів: «Релігія, неушкоджені сім'ї 

і прогалини в досягненні». Ц досліджені 

використано аналізи Національного 

вивчення учбового подовжнього (National 

Education Longitudinal Study - NELS) і мета-

аналізу. Автори дослідження порівнянні 

академічні результати учнів релігійних 

шкіл та результати учнів державних шкіл. 
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Автори зробили висновок, що дослідницькі 

дані вказують, що в релігійних, 

здебільшого християнських, школах, 

різниця між досягненнями білих учнів  і 

студентів меншин, а також між дітьми 

високого і низького соціальноекономічного 

статусу є значно нижчою, ніж у державних 

школах. 

Дослідники виявили важливі зразки і 

чинники, які пояснюють меншу прогалину 

в досягненнях у релігійних школах, а саме: 

(1) дисципліна, більше домашнього 

завдання, вивчення більш складних курсів, 

старанність і загальні звички працювати 

були звичками вчитися, завдяки яким  учні 

релігійних шкіл мали більшу перевагу над 

учнями державних шкіл; (2) релігійні 

школи роблять наголос на ролі 

батьківського залучення більше, ніж 

зазвичай це роблять у державних школах; 

(3) християнські, єврейські і подібні школи 

заохочують релігійне зобов'язання серед 

своїхстудентів (William H. Jeynes, Religion, 

Intact Families, and the Achievement Gap, 

Interdisciplinary Journal of Research on 

Religion Vol. 3 (2007), Article 3).  

У межах проекту «Релігія в освіті. 

Вклад у діалог або чинник конфлікту в 

перетворенні суспільств Європейських 

країн (“Religion in Education A contribution 

to Dialogue or a factor of Conflict in 

transforming societies of European 

Countries” - REDCO) вивчали позитивний і 

негативний вплив  релігійної освіти. 

Дослідження проводилося в Гамбурзі, 

Німеччина в 2006-2009 рр. Згідно з даними, 

отриманими у ході вивчення, мирне 

співіснування учнів  залежить від знання 

про релігії погляди на світ один одного, а 

також спільних інтересів і виконання 

завдань разом. Учні, які дізнаються про 

релігійну різноманітність у школі, більше 

розмовляти про віру/релігію з учнями 

з іншого походження, ніж ті, хто не вивчає 

релігію; учні бажають уникати конфлікту: 

деякі релігійно віддані учні відчувають 

себе вразливими; учні хочуть, щоб 

навчання відбувалося в безпечній класній 

кімнаті, де існують погоджені процедури 

для вираження і обговорення; учні 

католики, лютерани, мусульмани й атеїсти 

брали участь у дослідженні. Більшість із 

студентів бажають, щоб фінансована 

державою школа стала місцем для 

вивчення різних релігії/поглядів на світ, 

замість того, щоб вивчати якусь конкретну 

релігію/погляд на світ (Thorsten Knauth. 

Religionuntericht, Dialog und Konflikt, 

Analysen im Kontext Europas, Religious 

Diversity and education in Europe, Volume 15, 

2009, s. 47-48).  

Важливо згадати рекомендації 

міжнародних організацій щодо релігійної 

освіти. Міжнародні організації, як 
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наприклад, Організації Об'єднаних Націй 

(ООН), Організація по Безпеці і Співпраці в 

Європі (ОБСЄ), Рада Європи і Єврокомісія 

встановила рекомендації для держав 

про  релігійну освіту. Всі ці організації 

погоджуються, що навчання про релігію 

важливе для здобуття повної загальної 

освіти в школах (General directive for 

education and culture, EU-Comission, 2002; 

The Right to Education, Law and Policy 

Review Guidelines, UNESCO, 2014; 

Teaching and Learning: Achieving quality for 

all, The global monitoring report, UNESCO; 

2013/2014, The Toledo Guiding Principles on 

Teaching about Religion and Biliefs in Public 

Schools, OSCE, 2007). 

 

Викладання релігії в Грузії 

У школах Грузії не викладають 

окремий курс релігії або про релігію. Закон 

про Загальну Освіту гарантує свободу 

свободи думки, совісті і релігії для учнів, 

батьків і учителів державних шкіл. У 

Документі національних навчальних цілей, 

прийнятому 18 жовтня 2004 р., заявлено, 

що «шкільна освіта повинна гарантувати 

становлення слухняного і терпимого 

громадянина, який має взаємоповагу і 

розуміння ... Школа повинна розвивати 

захист людських прав і навички поваги 

серед молоді. 

Ідея викладання історії християнства в 

державних школах Грузії йде коріннями 

до 1988 р. Декілька авторитетних 

представників академічних кругів 

стверджували, що неможливо передати 

історії Грузії без включення Біблії і 

християнства, через близькість цих 

концептів (Papuashvili N, 2004). Завдяки 

«Перебудові» тему «історії християнства» 

прийняли як частину навчальних планів 

у школа. Початкова мета цього курсу мала 

сприяти навчанню літератури і мистецтв. 

Предмет змінювали і перейменовували 

декілька разів упродовж ранніх 1990-х. рр. 

На цьому фоні, Патріархат ставав все 

більше і більше активним; особливо 

відносно навчання учителів, яким довелося 

викладати предмет у школах. Окрім того, 

зміст «Історія релігії» став темою 

суперечок серед деяких представників 

академічних кругів і Патріархату. 

Втручання Православного Патріархату у 

викладання історії релігії мало корені і в 

законі. Наприклад, у статті 18.2. з «Закону 

про Освіту» у Грузії (прийнято 22 червня, 

1997) зазначено, що: «Міністерству освіти і 

науки Грузії довелося співпрацювати з 

Грузинським Патріархатом, працюючи над 

розробкою шкільних чбових планів» 

(Papuashvili, S. 2008). Підсумовуючи, 

зазначимо, що ідея викладання релігії не 

спрацювала в Грузії. Не було 
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систематичного і цілісного підходу до 

питання.  

У національному навчальному плані  

Грузії були представлені зміни і в 2007 р. 

введено новий предмет  «Цивільна освіта. 

Предмет «Цивільної Освіти» - частина 

групи предметів суспільних наук. 

Суспільні науки складаються з наступних 

предметів: історія, географія, цивільна 

освіта, цивільний захист і безпека. Мета 

групи предметів соціальної направленості - 

навчити учнів захищати права людини і 

поважати людину, зберігають свою власну 

ідентичність і поважати  культурну 

ідентичність інших, допомогти їм жити в 

культурно різноманітному грузинському 

суспільстві (Національний перепис 

населення Грузії, 2013). Підручники з 

цивільної освіти складаються з деякої 

інформації про релігійну різноманітність 

Грузії; проте, підручники не мають розділів 

про різні релігії в Грузії і їх культурних 

традицій та історії. 

Питання викладання  релігії стало 

надзвичайно важливим з 2014 р. У цьому 

відношенні відбулися дві важливі зміни в 

політиці у цьому відношенні: (1) 

Міністерство освіти і науки Грузії зробило 

поправки в національному навчальному 

плані Грузії і соціальні предмети були 

представлені в школах з третього класу. 

Предмет називається «Я і суспільство»; 

Згідно з грузинськими ЗМІ, учбовий план 

нового предмету проблеми релігії. 

Неурядова організація разом з 

представниками Міністерства освіти і 

науки Грузії організували спеціальну 

зустріч, присвячену цій темі. Представники 

Міністерства освіти і науки Грузії 

пояснили, що тільки опис грузинської 

релігійної різноманітності стане змістом 

предмету, а фундаментальні аспекти різних 

релігій не будуть частиною цього 

предмету; (2) Державне агентство 

релігійних питань розробили чорновий 

варіант документу «Стратегія релігійної 

політики». У Стратегії говориться про 

введення «предмету релігії» в державних 

школах. Взагалі, «викладання релігія в 

школі повинно сприяти вихованню учнів і 

заохоченню терпимого ставлення до 

різноманітних релігійних ідентичностей" 

(Проект Стратегії релігійної політики, 

2014). Журналу «Ліберал» організував 

публічне обговорення викладання релігії в 

державних школах. Представники 

неурядових організацій сперечалися під час 

обговорень, що, зважаючи на грузинський 

контекст, домінуючу роль Православної 

церкви і низькі кваліфікації вчителів, 

ініціатива викладання релігії в державних 

школах містить небезпеку. Вона полегшить 

процес ідеологічної обробки в державних 

школах Грузії і буде запобігати процесу 
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повного відділення держави від церкви. 

(Kevanishvili, 2014). 

У даному дослідженні було поставлено 

мету розглянути можливості введення 

нового предмету про релігію в державних 

школах Грузії. Знахідки дослідження, та 

само як і результати дослідження і 

рекомендацій будуть показані в наступних 

розділах статті.  

 

Дослідницька Методологія 

Ми використали якісні дослідницькі 

методи, щоб оцінити існуючу ситуацію і 

готовність державних шкіл до викладання 

релігії, більш точно, ми залучили вторинне 

дослідження і поглиблені інтерв'ю. Фокус-

групою дослідження стали теологи, 

представники неуродявих організацій і 

релігійні спільноти. Ми розробили анкети 

для поглиблених інтерв'ю, які були 

використані як дослідницький інструмент. 

Мета дослідження стало визначення 

потреб, вимог, і ризикованих чинників, 

пов'язаних з введенням нового предмету 

про релігію в державних школах Грузії. 

Декілька важливих чинників ризику було 

ідентифіковано у вивченні. Ці чинники 

ризику містять у собі небезпеку на цій 

стадії ініціативи викладання релігії 

в державних школах. 

 

 

Результати дослідження 

Дослідження виявило важливі зразки, 

пов'язані з проблемами навчання про 

релігію в державних школах Грузії. Ці 

проблеми детально обговорюватимуться в 

наступних розділах статті, а саме: (a) 

проблема кваліфікації учителів, щоб 

викладати релігію; (b) проблема якості 

шкільних підручників і викладацьких 

матеріалів; (c) проблема шкільного 

клімату в державних школах Грузії в 

термінах ідеологічної обробки і 

проселітизму. Все три проблеми 

обговорюватимуться у більш детально: 

 

Кваліфікація вчителів і готовність 

викладати про релігію  

Учитель і його роль в процесі 

навчання про релігію був головним 

занепокоєнням, виявленим  упродовж 

дослідження. Бека Міндіашвілі, теолог і  

Mindiashvili, theologist і Голова Центру 

толерантності в Офісі омбудсмена, також 

підкреслював цю проблему впродовж 

поглибленого інтерв'ю. Згідно з 

Міндіашвілі, «треба викладати 

різноманітну релігію. …повагу до віри, 

свободу віри, проблеми рівності, 
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справедливість і  дискримінація мають 

стати частиною цього предмету»; Проте, 

Бека Міндіашвілі згадав, що це було дуже 

рано вводити цей предмету в державні 

школи Грузії. За його словами, більшість 

учителів державних шкіл Грузії 

знаходяться під впливом Грузинської 

Православної Церкви. Цей вплив може 

перетворити процес навчання про релігію 

в прямий процес проселітизму. 

Друге важливе занепокоєння в цьому 

відношенні - питання людських ресурсів. 

Кому доведеться викладати предмет про 

релігію в державних школах Грузії? Згідно 

з Міндіашвілі, вчитель предмету про 

релігію має бути хорошим фахівцем з 

релігій, має володіти потрібними 

навичками для вчителів взагалі і має бути 

здатний викладати релігії з 

трансформаційним підходом, відхиляючи 

свою власну віру. В той же час, роль 

релігійних організацій у процесі вибору 

учителів для викладання релігії і 

професійному розвитку цих учителів 

кардинально важлива. Згідно із статтею 5 

Конституційного Договору між Державою 

Грузії і Грузинською Апостольською 

Автокевальною Православною Церквою: 

«1. Освітні установи повинні викладати 

православну релігію за власним вибором. 

Укладання навчального плану і його зміни, 

призначення і звільнення вчителів має 

підлягати Церковній владі. 2. Держава і 

Церква повинні взаємно і однаково 

визнавати дипломи, посвідчення і наукові 

ступені, випущені освітніми установами 

згідно з правилами, визначеними законом» 

(2002). Відповідно, Грузинська 

Апостольська Автокефальна Православна 

Церква може мати важливий вплив в 

процесі вибору учителів і їхнього 

професійного розвитку. 

Закон про загальну освіту Грузії 

захищає учнів від релігійної ідеологічної 

обробки, проселітизму або вимушеної 

асиміляції (стаття 13, 2005). У статті 18 того 

самого закону написано: «заборонено 

надавати учням, батькам і вчителям будь-

яку відповідальність, який фундаментально 

суперечить їхній вірі, совісті і релігії'. Це 

законодавство не виконується на практиці. 

Проселітизм й ідеологічна обробка учнів 

учителями є практикою в грузинських 

державних школах. Дослідницьке 

вивчення, проведене Центром цивільної 

інтеграції і міжетнічних взаємин в 2013 р. 

виявило важливі зразки в цьому 

відношенні, а саме: (a) 80 % вчителів шкіл 

перебувають в етноцентричній фазі 

міжкультурної чутливості до релігійних 

відмінностей (Tabatadze і Gorgadze, 2014); 

(b) Вчителі вбачають свої ролі в 

«направленні учнів релігійних меншин на 
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правильну дорогу». На їх думку, 

навернення учнів різної релігійної віри до 

«Істинної релігії» є стратегію, що 

підтримує мультикультуралізм або 

толерантність. До того ж, учителі згадали, 

що практика навчання релігії і культури 

була дуже впевненим досвідом, бо це 

сприяло переходу учнів-мусульман 

до християнства (Tabatadze et все, 2013). 

Учитель і його роль в процесі навчання 

про релігію був головним занепокоєнням, 

проявленим у ході дослідження. Грузія не 

має Стандарту для учителів, які викладають 

релігію. Відповідно, вищі освітні установи 

не мають програм освіти учителя релігії. 

Урядом Грузії повинен прийняти додаткові 

заходи, щоб забезпечити підготовку 

вчителів у вищих освітніх установах Грузії. 

Практикуючим учителям потрібні 

додаткові навчання у змісті предмету, а 

також у підходах до неконфесійного 

навчання релігії.  

 

Шкільні підручники для навчання про 

релігію  

Питання підходів до викладання 

релігії в державних школах є дуже 

важливим. Це вивчення показало, що 

введення викладання релігії як окремого 

предмету може бути проблематичним. 

Кардинально важливо ідентифікувати 

правильний підхід викладання релігії у 

грузинському контексті. Важливо 

відрізняти терміни «навчання релігії» і 

«навчання про релігію». «Навчання 

релігії" є релігійною освітою, що 

відноситься до віросповідання, і 

традиційно було спрямоване до 

конкретної віри. У конфесійному підході 

до релігійної освіти, церкви й інші 

релігійні спільноти несуть 

відповідальність за релігійну освіту в 

державних школах або хоча релігійні 

установи проводять навчання під 

наглядом і загальною відповідальністю 

держави. З іншого боку, «навчання про 

релігію» - одна з форм неконфесійної 

релігійної освіти, яка прагне викладати 

про різну релігійну віру і практики. У цій 

неконфесійній освіті про релігії, 

призначено, щоб молодь дізнавалася про 

різні віри для того, щоб розвивати 

соціальну толерантність, до якої прагнуть 

демократії. 

Учасники дослідженні підкреслювали 

важливість підходу викладання релігії в 

Грузії. Конфесійна освіта, викладання 

конкретної віри, порушить свободу релігії 

і віри, гарантовану Конституцією Грузії і 

Законом про загальну освіту. Цей випуск 
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стає ще більш критичним, що бере до уваги 

правила Конституційного договору між 

Державою Грузією і Грузинською 

Апостольською Автокефальною 

Православною Церквою. 

Розробка шкільних підручників для 

релігійної освіти - інша частина цього 

занепокоєння. Згідно з грузинською 

законодавчою владою, шкільні підручники 

мають бути вільні від стереотипів і 

дискримінуючих елементів. Національний 

навчальний план Грузії у суспільних науках 

підкреслює особливу  важливість 

виховання громадян, які зможуть 

функціонувати у динамічному, етнічно і 

культурно різноманітному світ і матимуть 

цінності свободи релігії і поваги до прав 

людини Хоча, є все ще багато проблем у 

шкільних підручниках суспільних наук, а  

також і в інших предметах у такому аспекті. 

Різні вивчення показали, що первинні і 

вторинні підручники школи, в деяких 

випадках не відбивають етнічну і релігійну 

різноманітність країни, і не вільні від 

типових тенденцій. Центр цивільної 

інтеграції і міжетнічного дослідження 

стосунків виявив, що грузинська етнічна і 

релігійна різноманітність не відбивається в 

шкільних підручниках належним чином 

(Tabatadze, Gorgadze, Gabunia, Tinikashvili, 

Khomeriki, 2013). Шкільні підручники 

суспільних наук для класів 5 і 6  описують 

чудові пам'ятки грузинських історичних 

міст і регіонів. Список включає тільки 

православні церкви і собори. Немає єдиних 

релігійних пам'ятників, що належать до 

інших релігій, як наприклад католики, 

протестанти, мусульмани, євреї, як 

згадують Табатадзе, Горгадзе, Габунія, 

Тінікашвілі, Хомерікі (Tabatadze, Gorgadze, 

Gabunia, Tinikashvili, Khomeriki, 2013). 

Крім того, питання шкільних підручників  

з  релігійної освіти стало ще більш 

критичним, беручи до уваги правила 

Конституційного договору між державою 

Грузією і Грузинською Апостольською 

Автокефальною Православною Церквою. 

Ортодоксальній Церкві доведеться брати 

участь в складанні і проектуванні змісту і 

стандартів навчального плану предмету. 

 

Клімат школи  

Клімат школи, щоденна практика 

прозелітизму йі ідеологічна обробка 

в державних школах Грузії, - важливий 

ризиковий чинник для введення 

викладання релігії як окремого предмету. 

Інститут Толерантності і різноманітності 

проводив дослідження в 2014 р. 

Представники релігійних спільнот 

підкреслювали в інтерв'ю, які проводилися  

в цьому вивченні, що вчителі є агресивно 

новонаверненими на уроках, засуджують 

учнів, які належать до інших деномінацій і 
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переслідують їх. Учні з релігійних меншин 

піддаються дискримінації в держаних 

школах на релігійному грунті (TDI, 2014). 

Практика "Ортодоксального Колективного 

Прохання" - інший тягар для студентів 

меншості на людях школи Грузії (Tdi, 

2014). Факти дискримінації на релігійному 

фоні, проселітитзм й ідеологічна обробка 

відображені у дослідженні Освіти 

людських прав і моніторингового центру 

(Gvinianidze, Barkaia, 2014). Такі самі 

зразки виділяються в річних звітах 

Громадського захисника Грузії: «Захист 

свободи релігії в державних школах все ще 

залишається проблематичним. Можливо 

сказати, що школярі, які вивчають за 

різноманітні релігії, піддаються або 

психологічному, або фізичному 

насильству. Дискримінація і закрита 

атмосфера, що існують у релігійних 

контекстах, посилює побоювання серед 

представників релігійних меншин, коли 

вони розглядають цю проблему прилюдно. 

Батьки й учні уникають громадського 

обговорення дискримінаційного 

поводження до себе» (p.168, 2013). Факт 

фізичного насилля учня вчителем 

на релігійному фоні обговорено  в тому ж 

повідомленні (Річний звіт громадського 

захисника Грузії, 2013). Відповідно, клімат 

школи, шкільні підручники, міжкультурна 

чутливість учителів дo релігійних меншин, 

кваліфікація вчителів, щоб викладати 

предмети про релігію, відсутність ясного 

методологічного підходу до релігійної 

освіти - важливі ризиковані чинники для 

введення нового предмету про релігію в 

державних школах Грузії. 

 

Рекомендації/обговорення 

У цяій статті обговорено практику 

релігійної освіти в різноманінтих державах, 

а також досвід Грузії у цьому плані в 

попередніх розділах. Дослідження свідчить 

про позитивний вплив викладання релігії 

на кадемічні досягненнях учнів, що також 

було обговорено в цій статті. Можливі 

чинники ризику для введення 

новогопредмету релігії в державних 

школах Грузії був також присутнім. Цей 

розділ присвячено рекомендаціям для 

ефективного навчання про релігію 

в державних школах Грузії. Рекомендації 

будуть забезпечені в наступних напрямах: 

(1) підхід до релігійної освіти; (2) зміст 

викладацьких матеріалів; (3) клімат школи; 

(4) кваліфікація вчителя. 

 

Підхід до релігійної освіти – Результати 

дослідження найбільш позитивні щодо 

впливу релігійної освіти на академічні 

досягнення учнів і розвиток критичного 

мислення і культурних компетенцій. Проте, 

це вивчення виявило, що в грузинському 



 
 
 
 

42 
 

Е.  Джаджанидзе, Навчання релігії в державних школах Грузії                                                                                       # 5, 2015 

                                                                                                                                                                                                   cc.  27-46 

 
 

контексті є багато чинників ризику, які 

зможуть перетворити позитивні ефекти в 

негативні. Відповідно, кардинально 

важливо зосередитися на неконфесійному 

навчанні релігії, щоб уникати наведених 

вище ризикових чинників. 

Зміст навчального матеріалу - освітні цілі 

відносно навчання про релігію і віру мають 

бути в згоді, це розташовує по пріоритетах 

права людини, у тому числі свобода релігії 

або віри, і свобода слова. Навчальний 

матеріали має бути різноманітним і 

знайомити учнів з історичними фактами 

про релігію, а  також філософські, історичні 

і міфологічні інтерпретації релігія і життя 

повинні бути включені в навчальний 

матеріал. Зміст навчального матеріалу має 

бути чутливим, справедливим, включним, 

неупередженим і неупереджений і повинен 

просувати розвиток навичок критичних 

думок студентів. 

Клімат школи - клімат шкіл - важлива тема 

в контексті релігійної освіти. 

Обговорення у школах про релігію є 

кардинально важливими. Обговорення 

просуватимуть розвиток поваги до думок 

один одного серед учнів. Міжкультурна 

чутливість і толерантність учнів будуть 

підвищені у разі належних стратегій 

навчання про релігійні вірування. Це 

допоможе дітям встановити поважні 

спільноти, де цінують включення і 

плюралізм, а також готують дітей 

до громадянських і соціальних обов'язків 

громадянства в сильному 

демократичному суспільстві. 

Кваліфікація вчителя – Вчителі відіграють 

найголовнішу роль у процесі навчання 

про релігію. Вчителям доведеться більше 

відігравати роль помічника у навчальному 

процесі учнів. Хоча їх знання змісту 

залишаються надзвичайно важливими, 

інтерактивні техніки, такі як обговорення, 

дебати, дослідження, групова робота, 

проектна робота, драма і презентації 

відіграють важливу роль. Також думки, 

досвід, почуття і міркування студентів 

часто беруть до уваги, коли вивчають 

проблеми, що мають відношення до 

релігій і систем віри. Учнів заохочують 

розмірковувати про свої власні вірування, 

цінності і рішення. Професійний розвиток 

учителів, а  політика освіти вчителя буде 

найголовнішими в Грузії, у разі введення 

предмету релігії. 

У данному дослідженні проана-

лізовано існуючі чинники ризику 

навчання про релігію у державних школах 

Грузії. Навчання про релігію у державних 
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школах є важливим для виховання 

терпимих і міжкультурних громадян; 

проте грузинський контекст має декілька 

перешкоджаючих чинників для введення 

окремого підвладного курсу на релігії 

в державних школах. Запобігання цим 

чинникам ризику є вкрайважливим, щоб 

використувати позитивні впливи 

релігійної освіти для виховання 

терпимих, критичних громадян Грузії, які 

вміють мислити. Знання про різні релігії 

,як наприклад буддизм, іслам, 

католицизм, православне християнство, 

атеїзм є важливим, щоб жити в мирі і 

злагоді в різноманітному і 

глобалізованому світі і поважати один 

одного й аналізувати проблеми з різних 

перспектив і точок зору. Знання про різні 

культури і релігію є ажливим, щоб 

поважати вашу власну културу і релігію. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

44 
 

Е.  Джаджанидзе, Навчання релігії в державних школах Грузії                                                                                       # 5, 2015 

                                                                                                                                                                                                   cc.  27-46 

 
 

 

 

Посилання 

 

Doe.N, 2010. Religion an Public Scohols  in the states of the European Union- A Juridical 

Overview. 

Tinikashvili, D. 2013. Religious Studies  in public schools in USA and Europe. Retrieved from 

http://www.tolerantoba.ge/index.php?id=1281619861&kat=313  

Parliament of Georgia (2005). Law of Georgia on General Education. 

Parliament of Georgia (2005) Law of Georgia on Higher Education. 

Knauth, T. 2009. Religionuntericht, Dialog und Konflikt, Analysen im Kontext Europas, Religious 

Diversity and education in Europe, Volume 15. 

Public Defender of Georgia (2013) Annual Report on Situation of Human Rights and Freedoms 

in Georgia, Tbilisi 

Parliament of Georgia (2002).Constitutional Agreement between State of Georgia and Georgian  

Autocephalous Orthodox Christian Church, Tbilisi. 

Plummer, K., Macionis, J. 2013 Manual for Teachers of Civil Education, collection of articles, 

“Religion and Belief“.   

Papuashvili, N., 2004, Via dolorosa of Religios Studies in Georgia, Magaizine Freedom, vol. 9(33), 

2004.    

Papuashvili, S. (2008). State of freedom of religion in Georgia since the adoption of Constitutional 

Agreement between Government and the Orthodox Church of Georgia; Human Rights 

Centre; Tbilisi  

Pepin.L, 2009, Teaching about Religions in European School Systems. Policy issues and trends.  

Proshak, V.V, 2010. Models of Religious Education in Public Secondary Schools within European 

Research Context: The examples of France, Russia, and The Netherlands. 

National Curriculum and Assessment Centre (2011) National curriculum of Georgia 2011-2016. 

Retrieved from the web-site:  http://mes.gov.ge/content.php?id=3929&lang=geo  

Parliament of Georgia (1995) The Constitution of Goergia amended in 2011, Tbilisi 

http://www.tolerantoba.ge/index.php?id=1281619861&kat=313
http://mes.gov.ge/content.php?id=3929&lang=geo


 
 
 
 

45 
 

E ISSN 1512-3146 (online) 
ISSN 1987-9601 (print) 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ 
МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ www.multilingualeducation.org 

National Departments of Statistics of Goergia (2002).  Statistical data of General Population 

Census of Georgia, shed.28, p.132, 2002. 

Tabatadze, S.,Gorgadze, N., Gabunia, K., Khomeriki, I., & Tinikashviili, D. (2013) Intercultural 

Education Research in Primary Grades of Georgia. Tbilisi: Centre for Civil Integration and 

Inter-Ethnic Relations. Retrieved from the web-site: 

http://eric.ed.gov/?q=Tabatadze+Shalva&id=ED555612 

Tabatadze, S. , Gorgadze, N. (2014) Intercultural Sensitivity of Primary School Teachers of 

Georgia. International Journal on Education and Research, 2(6), 281-300. 

Report of Tolerance and Diversity Institute (2014). Study of Religious Discrimination and 

Constitutional Secularism, 2014. Tbilisi: The Tolerance and Diversity Institute. 

Retrieved from https://tdigeorgia.wordpress.com/2014/09/10/396/  

Franck, J, Hammer, S. (2010). Religion in Public Education-Report on Austria. 

Kerby. L, (2011) Teaching for Tolerance: The Case for Religious Study in American Public 

Schools. 

Ghvinianidze, L., Barqaia, M. (2014), Religion in public schools. Tbilisi: Human Rights Education 

and Monitoring Center; Tbilisi 

Religious Education in Multicultural Society: Scotland National Report, 2010. Retrieved from 

http://edinburghsecularsociety.com/wp-

content/uploads/2013/08/Report_into_the_provision_of_RME_and_RO_in_Scotland

.pdf  

Jeynes.W.H, (2007). Religion, Intact Families, and the Achievement Gap.Interdisciplinary 

Journal of Research on Religion Vol. 3 (2007), Article 3  

 McClelland. G, (2012) - McClelland, G. Report into Provision of Religious Education and 

Observance, 2012. Retrieved from http://edinburghsecularsociety.com/wp-

content/uploads/2013/08/Report_into_the_provision_of_RME_and_RO_in_Scotland

.pdf   

Parliamentary assembly of Council of Europe, 1720, Religion and Education, 2005. Retrieved 

from http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ 

EREC1720. htm  

https://tdigeorgia.wordpress.com/2014/09/10/396/
http://edinburghsecularsociety.com/wp-content/uploads/2013/08/Report_into_the_provision_of_RME_and_RO_in_Scotland.pdf
http://edinburghsecularsociety.com/wp-content/uploads/2013/08/Report_into_the_provision_of_RME_and_RO_in_Scotland.pdf
http://edinburghsecularsociety.com/wp-content/uploads/2013/08/Report_into_the_provision_of_RME_and_RO_in_Scotland.pdf
http://edinburghsecularsociety.com/wp-content/uploads/2013/08/Report_into_the_provision_of_RME_and_RO_in_Scotland.pdf
http://edinburghsecularsociety.com/wp-content/uploads/2013/08/Report_into_the_provision_of_RME_and_RO_in_Scotland.pdf
http://edinburghsecularsociety.com/wp-content/uploads/2013/08/Report_into_the_provision_of_RME_and_RO_in_Scotland.pdf
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/%20EREC1720.%20htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/%20EREC1720.%20htm


 
 
 
 

46 
 

Е.  Джаджанидзе, Навчання релігії в державних школах Грузії                                                                                       # 5, 2015 

                                                                                                                                                                                                   cc.  27-46 

 
 

Guidance on Constitutionally Protected Prayer in Public Emepentary and Secondary Schools,  

February 7, 2003 Retrieved from https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/ 

religionandschools/prayer_guidance.html  

General directive for education and culture, EU-Comission, 2002. Retrieved from 

http://ec.europa.eu/education/index_de.htm  

The Right to Education, Law and Policy Review Guidelines, UNESCO, 2014; Retrieved from 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf  

 Teaching and Learning: Achieving quality for all, The global monitoring report, UNESCO; 

2013/2014. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002266/226662e.pdf  

 The Toledo Guiding Principles on Teaching about Religion and Biliefs in Public Schools, OSCE, 

2007. Retrieved from http://www.osce.org/odihr/29154?download=true 

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/%20religionandschools/prayer_guidance.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/%20religionandschools/prayer_guidance.html
http://ec.europa.eu/education/index_de.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002266/226662e.pdf
http://www.osce.org/odihr/29154?download=true


 

 

 

 

47 

 

E ISSN 1512-3146 (online) 

ISSN 1987-9601 (print) 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ У ГАЛУЗІ 

МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

www.multilingualeducation.org 

 

 

 

В. Яшкіна  

Дніпропетровський національній університет імені Олеся Гончара 

 

МОЖЛИВОСТІ ПОГЛИБЛЕНОГО СПРИЙМАННЯ ПОЕТИЧНОГО 

ТЕКСТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ 

МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНИХ ПЕРЕКЛАДІВ 

 

Анотація 

Звукова інструментовка поетичної мови, як один із чинників, що мають безпосередній 

вплив на виникнення звукосимволізму в тканині поезії, була і залишається у колі наукових 

інтересів і дискусій лінгвістів й літературознавців як минулого, так і сьогодення. 

Співвіднесення фонетичної значимості з семантичним навантаженням дотепер зазнає 

уточнень. Так, у намаганні співвіднести формальне і змістовне, дослідники другої 

половини двадцятого століття звертались до вивчення стилістичних прийомів звукової 

організації поетичного твору, серед яких: паронімічна атракція, паралелізм, поетична 

етимологія. У більш пізніх наукових працях стверджується, що актуалізовані 

попередниками прийоми цілком свідомо сприймаються як такі, що були використані 

поетами навмисно, в той час як не менш важливою постає сфера підсвідомого, яка впливає 

на шляхи створення художньої образності та можливості її подальшого сприймання. Саме 

на рівні підсвідомого проявляється зв'язок між звучанням і значенням, який має назву 

звукосимволізм. Сучасна лінгвістична наука вже не ставить під сумнів той факт, що звуки 

мовлення, навіть промовлені відокремлено, мають властивості до створення незвукових 

асоціацій і уявлень. 

Ключові слова: мультилінгвальні переклади, поезія, поетична мова, інструментовка, звукова 

символіка. 

   

Вступ 

Отже, органічний зв’язок звукопису зі 

змістом, єдність слова і образа надають 

звуковій інструментовці яскравого 

зображального потенціалу, проте 

сприймання його може бути сугубо 

індивідуальним. Потрапляючи в певний  

контекст, звуки отримують змогу до 

відтворення бажаного автором емоційного 

ефекту – у такий спосіб звукові одиниці 
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переносять додаткову інформацію. У 

зв’язку з цим постає питання: якщо 

значення звуків мови сприймається носіями 

даної мови інтуїтивно, чи існує можливість 

відтворення відповідних асоціації у мові 

перекладу, враховуючі різні мовні системи, 

різний ментальний багаж, несхожі 

асоціативні паралелі? 

У запропонованій статті здійснено 

спробу дослідити окремий випадок 

взаємовпливу звукової символіки і звукової 

інструментовки – звукові повтори – як 

фактора, що приводить у відповідність 

емоційний настрій вірша і його звучання, а 

також проаналізувати можливості 

відтворення асоціативного потенціалу 

алітерацій й асонансів у мультилінгвальних 

перекладах обраних поетичних творів Р. 

Бернса.  

 

Теорія 

Вплив перекладу, як багатоком-

понентного чинника системних змін 

всередині твору на можливості збереження 

семантичного настрою і суцільності 

контексту при зміні первинних ознак 

(значень) мови оригіналу не викликає 

сумнівів. Слід згадати, що саме поняття 

значення у поглядах сучасних лінгвістів 

виходить за межі спілкування, виявляючись 

основною когнітивною одиницею, яка 

формує образ світу людини [6]. Таким 

чином, національно-культурна специфіка 

окремого мовного контексту складається із 

низки факторів, серед яких такі, що 

пов’язані з культурною традицією (табу, 

стереотипи), соціальною ситуацією або 

специфікою мови конкретного етносу. 

Тобто, художнє (поетичне) ціле мови 

оригіналу постає не як окремий набір 

висловлювань, а як комплекс вербальної й 

невербальної «поведінки», який, у свою 

чергу, співвідноситься з відповідним 

комплексом у мові перекладу. 

Мовна свідомість різних етносів 

демонструє відчутну національно-

культурну варіантність у сфері сприйняття. 

І це не єдина перешкода на шляху до 

вдалого перекладацького зразка. Ю. 

Н.Тинянов (1924), досліджуючи глибинні 

структури поетичної мови, відбирає 

основні і другорядні ознаки лексичного 

навантаження і стверджує, що в той час, 

коли у звичайному мовленні при доборі 

одиниць-операторів ми керуємось, 

переважно, їх основними ознаками, то в 

мові поетичній в одному ряді із основними 

признаками постають певні вторинні 

ознаки [11, 85]. Саме ці другорядні ознаки 

слів, які проявляються в тканині 

поетичного твору, взаємодіючи між собою 

створюють відповідний семантичний 

настрій і насичений контекст, а також 

ускладнюють можливість адекватного 

перекладу.  

Окремої неосяжності такому контексту 
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надає і те, що різні мовно-культурні 

спільноти послуговуються різними 

чинниками задля виокремлення і 

сприйняття об’єктів, як, наприклад, у 

випадку номінації  кольорів в орієнтальній 

і європейській культурах, де існує іноді не 

співвідносна предметна (з орієнтацію на 

порівняння з об’єктами навколишнього 

середовища) і вербальна стратегії 

відповідно [7, 56]. Проте, у даному випадку 

очевидна перекладацька перешкода щодо 

добору еквівалентів культурним 

детермінантам на рівні слова 

(словосполучення) виявляється незначною 

у порівнянні з необхідністю відтворення 

національної детермінованості цілісного 

образу світу в різних культурах [3]. 

 

Методологія 

Не менш цікавою, у зв’язку з вище 

окресленою проблемою, постає спроба 

міжкультурного і міжмовного розгляду 

символічного потенціалу звуків мови [5, 

28]. В проекції на поетичну мову  це 

означає вивчення суто художніх факторів 

вибору звуків у поєднанні з іншими 

компонентами мовотворення. Як писав Л. 

С. Виготский: «Переплавка чувств внутри 

нас совершается силой социального 

чувства, которое объективировано, 

вынесено вне нас, материализовано и 

закреплено во внешних предметах ... » [6]. 

Найпростішим принципом звукового 

відбору в поетичній мові є 

звуконаслідування, проте найбільш 

характерним – звуковий символізм, в 

результаті залучення якого певна 

семантична установка підштовхує автора 

до майже несвідомого відбору звуків, що 

мають асоціативний зв'язок з окремими 

семантичними характеристиками усього 

тексту або його окремих значущих 

компонентів. На цьому ґрунті явище 

універсального звукосимволізму, як 

стверджує С. В. Нікрошкіна, виявляється 

малопомітним, якщо мови мають різну 

структуру, і прояснює: «у носіїв 

різносистемних мов аналогічний добір 

звуків може викликати різні за  характером 

емоції, оскільки у них існує власна модель 

фонологічної експресії … » [8]. 

В даному випадку мова йде, зокрема, і 

про явище звукової інструментовки, яка є 

особливою характеристикою поетичної 

мови. Як відомо, найбільш поширеним 

різновидом даної техніки віршування є 

уживання звукових повторів – слів з одним 

і тим самим (або близьким за артикуляцією) 

звукотипом. За визначенням Е. Д. 

Поліванова, такі звукотипи є «темою» 

інструментовки, яка зазвичай 

розташовується в межах семантично 

найбільш важливого лексичного 

компоненту [6]. 

Отже, звукова інструментовка постає 

невід’ємною частиною поетичної мови, 
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оскільки взаємодіє і тісно співвідноситься з 

семантикою вірша. Як писав В. Вейдле, 

«відлунювання поетичної мови, і мови 

віршованої, це не лише звучання стиха. Це 

– вібрації усієї словесної тканини, які 

узгоджені із змістом, що виражається» [2, 

75]. Поширюючи цю думку, дослідник 

підкреслює, що відокремлені від 

поетичного змісту, фонеми та їх 

сполучення не мають нічого, окрім 

можливостей, наданих мовою. В той час як 

поет, який осмислює й актуалізує звуки в 

словах, ретельно добираючи їх одне до 

одного, наближуючи та переплітаючи, 

робить так, що смисл слів постає як смисл 

звучання. 

 

Обговорення і результати 

У зв’язку з цим, повертаючись до 

центральної проблеми даного дослідження 

– перекладацьких можливостей щодо 

відтворення емоційного компоненту 

поетичного твору, який є закладеними 

завдяки звуковій інструментовці, слід 

пригадати, що навколо самого питання про 

можливість перекладу поезії точаться 

окремі дискусії, які іноді породжують 

полярні думки: від радикальних, 

прихильники яких стверджують, 

наслідуючи Р. Фроста, що вдало 

перекладати поезію неможливо, оскільки 

при відтворенні вона вмирає [9, 46] до 

філософсько-поміркованих, згідно з якими 

поезія має універсальний характер, а 

картини реальної дійсності, що є 

відображеними різними мовами, у 

більшості своєї співпадають, оскільки всім 

людям властиві однакові закономірності 

мислення [1, 215]. 

Спираючись на останню тезу, і маючи 

на увазі, що поезія являє собою втілення 

універсальних сенсів і змістів, розглянемо 

окремі випадки змістовних звукових 

повторів в поезіях Р. Бернса та можливості 

їх адекватних перекладів різними мовами. 

Як відомо, мови германської групи 

мають відчутну здатність до алітерації 

завдяки особливій силі приголосних, 

зокрема шиплячих. В поетичному ідиостилі 

Р. Бернса ця риса є дуже помітною: поет 

часто вдається до повторів звуків [h] або [s] 

та інших, проте у залежності від загального 

настрою поезії. Наприклад, у невеличкому 

чотиривірші із «My Heart’s in the Highlands» 

спостерігається звуковий повтор «th»: 

«Farewell to the Highlands, farewell to the 

North, / The birth-place of Valour, the country 

of Worth  <…>». Емоційний настрій уривку 

– смута й туга за тим, що не можливо 

відновити – вочевидь підкреслена 

символічним звуковим рівнобедреним 

трикутником, на вершині якого «birth», а з 

боків – невід’ємні складові батьківщини 

поета: «North» – «Worth».  

При перекладі цього чотиривірша 

української мовою, М. Лукаш робить 
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акцент не стільки на звукову, скільки на 

лексико-семантичну складову поезії: «Будь 

здорова, верховино, любий рідний край, / 

Честі й слави батьківщино, вольності 

розмай!». Перекладач помітно відходить 

від звукового повтору приголосних, який 

перевантажив би співучий український 

зразок зайвими асоціаціями.   

На відміну від М. Лукаша, С. Маршак – 

автор російськомовного перекладу – 

вдається до повторення звуків, проте, за 

відсутності у фонетиці відповідності, 

залучає дещо споріднений звук [с]. 

Зазначимо, що сенс звукопису полягає в 

тому, що головні слова підкреслюються 

внутрішнім співзвуччям, і тим самим 

допомагають створити загальну картину 

єдності: “Прощай, моя родина! Север, 

прощай, – / Отечество славы и доблести 

край <…>». Неважко помітити, що 

гармонію бернсівської триєдності втрачено 

і тут, а звукосиволізм, привнесений 

алітерацію в оригінал, не збережено, як не 

передано і сумно-ліричний настрій, який 

замінено на пафосно-піднесений. 

Фонетична палітра поезій Р. Бернса 

яскрава і неодноманітна, що робить її 

непересічний рисунок вимогливим для 

перекладача. Проте спорідненість 

германських мов створює умови для більш 

вдалого пошуку адекватних зразків 

звукової інструментовки, ніж у випадку з 

перекладами на мови слов’янської групи. 

Прикладом слугує алітерація звука [l] у 

поезії «A Red, Red Rose»: «O my Luve's like 

a red, red rose, / That's newly sprung in June: / 

O my Luve's like the melodie, / That's sweetly 

play'd in tune <…> », який є світлим і 

легким, а його повторення допомагає 

передати настрій ліричного героя, 

сповненого надій, адже він закоханий і 

щасливий. Аналіз перекладацьких зразків 

підтвердив, що алітерацію звуку [l], який є 

наскрізним упродовж всієї пісні і 

повторюється в багатьох лексичних 

одиницях («will», «still», «till», «weel» та 

інших),  вдалось зберегти тільки у 

німецькому варіанті А. фон Вінтерфельду: 

«Mein Lieb ist gleich der Melodie, / Die süß 

im Lied erklang <…> ». 

Звукова інваріантність мов, які 

належать до різних груп індоєвропейського 

коріння, помітно впливає на вибір 

лексичних одиниць перекладачем. Цей 

вплив іноді навіть стає результатом 

виникнення у перекладі звукового повтору 

протилежного характеру: замість алітерації 

виникає асонанс, і навпаки. Прикладом 

слугує наступний уривок із «Ye Banks and 

Braes»: «Ye banks and braes o' bonie Doon, / 

How can ye bloom sae fresh and fair? / How 

can ye chant, ye little birds < ... > ».  

Неможливо не помітити, як болить 

ліричному герою -  так важким набатним 

дзвоном лунає алітерований звук [b]. Проте 

у варіанті Є. Фельдмана відповідній 
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емоційний настій передається асонансом 

звука [o], що, на наш погляд, є не 

протиріччям, а скоріше певним 

поглибленням ситуації: « <…>  Хожу одна, 

совсем одна, / Полна печальных дум <…> 

». Біль і страждання вириваються 

здавленим плачем (асонанс [u] та [o]) і у 

німецькому перекладі A. фон 

Вінтерфельда: «Ihr Ufer und du Thal des 

Doon, / Wie könnt ihr blüh’n so frisch und 

schön!? <…> ». Та найбільш вдалим 

вбачається переклад українською: « <…> 

Ходжу я, повен журних дум, - / Хоч як 

пишаються квітки, / Хоч як виспівують 

пташки <…> ». М. Лукаш використовує 

алітерацию «х» / «к» – немовби герой ледь 

чутно, проте тяжко зітхає, сповнений суму.      

 

 

 

Висновок  

Підводячи підсумок слід зазначити, що 

сформоване індивідуально-фонетичним і 

культурно-етнічним впливом сприймання 

значення звуків окремих мов їх носіями має  

узагальнюючий чинник, який, якщо мова 

йде про поетичну мову і поезію, полягає в 

універсальному трансцендентному 

характері останньої. Саме здатність поезії 

до створення концептів, що є спільно-

значущими для різних культур, робить 

можливим переклад. В цьому світлі, 

повертаючись до можливостей відтворення 

змістовної складової звукових повторів у 

перекладі, підкреслимо, що найголовнішим 

фактором є майстерність перекладача, якій 

один лише у змозі узгодити окрему мовну 

модель фонологічної експресії з основами 

універсального звукосимволізму і зняти 

семантичні протиріччя.  
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СУЧАСНОМУ 

МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ 

(на матеріалі німецької, англійської, російської та української мов) 

 

Анотація 

У статті розглянуто особливості перекладацьких трансформацій у сучасному 

мультилінгвальному освітньому дискурсі на матеріалі чотирьох мов: німецької, 

англійської, російської та української. У теоретичній частині роботи розглянуто такі 

поняття, як освітній менеджмент, освітній дискурс, перекладацькі трансформації та 

їх типи. Так само, як і будь-яка інша сфера сучасної людської діяльності, освітній 

менеджмент знаходиться під впливом процесу глобалізації, що означає, що він 

взаємодіє з іншими світовими освітніми та інтелектуальними аспектами та процесами. 

Ці процеси відбуваються у мультилінгвальному та мультикультурному оточеннях, що 

в свою чергу ускладнює передачу значень деяких понять лінгвістичними засобами 

різних мов, і освітні терміни не є виключенням в цьому процесі. Саме з цієї причини 

важливим є виявлення шляхів, як саме передається одне й те саме значення в різних 

мовах, а також дослідження того, які саме перекладацькі техніки полегшують 

сприйняття та розуміння термінів та понять освітнього менеджменту у 

мільтилінгвальних середовищах. Для проведення дослідження було застосовано ряд 

загальнонаукових (методи індукції та дедукції, методи аналізу та синтезу, 

компаративний метод, дескриптивний метод) та специфічних (метод аналізу 

словникових дефініцій та метод контекстуального аналізу) методів. Ми дійшли 

висновку, що деякі типи перекладацьких трансформацій, зокрема транскрипція, 

транслітерація та експлікація значення є найпоширенішими у сучасному 

мультилінгвальному освітньому дискурсі. Вибір певної перекладацької трансформації 

обумовлений внутрішньолінгвістичними особливостями мов, що аналізуються, а 

основну відмінність у застосуванні тієї або іншої перекладацької трансформації 
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можна пояснити особливостями технічного перекладу, які пов’язані з синтетичною 

природою слов'янських мов. 

Ключові слова: освітній менеджмент, освітній дискурс, перекладацька трансформація, мова 

оригіналу, мова перекладу. 

 

Вступ 

 На сьогоднішній день майже 

неможливо уявити успішну людину без 

належного рівня освіти. Сучасне 

суспільство іноді називають «суспільством, 

що базується на знанні», тобто суспільство, 

яке характеризується своїм різноманіттями 

та здібностями [20; c. 17], де знання 

розповсюджується й поширюється, та його 

передача через навчання є життєво 

необхідною [18]. Важливість навчання не 

потребує коментарів; безсумнівно, освіта 

являє собою певну ідентифікаційну карту, 

що є пропуском до безмежного світу знання 

та інтелектуального багатства.  

 Варто зазначити, що наш сучасний 

світ є буквально безмежним, що означає, 

що процеси міжкультурної та крос-

культурної комунікації стали скоріш 

нормою, аніж виключенням. Більш того, 

лінгвістичне та культурне різноманіття і 

можливості розповсюджувати їх елементи 

реально поширюють світогляд та інтелект 

людини. 

 Однак ці можливості також 

накладають на людину цілий спектр 

обов’язків, яких вона має дотримуватися 

для використання всіх своїх переваг. 

Виявлення та вивчення цих обов’язків 

стосується сфери мультилінгвальної і 

мультикультурної освіти, що не є темою 

представленої статті. І все ж таки в цій 

статті застосовується мультилінгвальний 

підхід, який стосується зокрема галузі 

освітнього менеджменту. 

 Так само, як і будь-яка інша сфера 

сучасної людської діяльності, освітній 

менеджмент знаходиться під впливом 

процесу глобалізації, що означає, що він 

взаємодіє з іншими світовими освітніми та 

інтелектуальними аспектами та процесами 

[21]; він також підлягає впливу процесу 

інтернаціоналізації, що проявляється в 

дослідженні навмисних дій індивідуума, 

груп та суспільних закладів у спробах 

перетину крос-національних кордонів з 

метою отримання освітніх та 

інтелектуальних переваг [22]. Ці процеси 

відбуваються у мультилінгвальному та 

мультикультурному оточеннях, що в свою 

чергу ускладнює передачу значень деяких 

понять лінгвістичними засобами різних 

мов, і освітні терміни не є виключенням в 

цьому процесі.  

 Саме з цієї причини важливим є 

виявлення шляхів, як саме передається одне 
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й те саме значення в різних мовах, а також 

дослідження того, які саме перекладацькі 

техніки полегшують сприйняття та 

розуміння термінів та понять освітнього 

менеджменту у мільтилінгвальних 

середовищах. 

 

Теорія 

 Доволі велика кількість робіт 

присвячена аналізові та опису різних 

особливостей освітнього менеджменту як 

галузі науки [4] [10] [16] [17]. У своїх 

роботах дослідники розглядають освітній 

менеджмент з різних точок зору, 

виявляючи в його структурі педагогічні, 

психологічні, економічні та маркетингові 

складові. 

 У теоретичній літературі поняття 

освітній менеджмент традиційно 

визначається як процес або система 

управління вищим навчальним закладом, 

націлений на забезпечення його 

конкурентоспроможності на внутрішньому 

та зовнішньому ринках освітніх послуг 

завдяки якості освітнього процесу та рівня 

підготовки професіоналів, високого рівня 

професійного знання, розвитку навичок та 

здібностей, фундаментальному 

соціальному позиціонуванні та моральному 

характерові [19; c. 65]. Освітній 

менеджмент являє собою комунікативний 

процес, який відповідає потребам 

індивідуума, організацій або бізнесу, 

створює ефективну сферу освітніх послуг, 

яка фокусується на потребах ринку та 

спроможна вирішувати нестандартні 

ситуації [16]. 

 Більш того, освітній менеджмент є 

міждисциплінарною галуззю наукового 

знання, яка направлена на дослідження 

законів, принципів, функцій та методів 

освітніх процесів та систем і базується на 

поєднанні психологічних і педагогічних 

наук, економіки та теорії менеджменту [1]. 

Цю особливість можна пояснити тим 

фактом, що педагогічний компонент 

асоціюється зі змістом і шляхами 

управління освітнім процесом, 

поширенням та формуванням колективного 

й індивідуального знання, у той час, як 

фінансовий компонент асоціюється з 

матеріально ефективним керівництвом 

цього процесу, його організації, маркетингу 

та позиціонування на ринку освітніх послуг 

[12]. 

 Що стосується поняття освітній 

дискурс, його традиційно визначають як 

один з типів інституційного дискурсу, чия 

специфіка виявляється в типі самого 

суспільного закладу (великої організації, 

яка виконує певну соціальну роботу та має 

певну соціальну мету), що має особливу 

назву в свідомості людей, які розмовляють 

спільною мовою [5; c. 8]. При визначенні 
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особливостей освітнього дискурсу під 

поняттям суспільний заклад варто розуміти 

будь-який тип освітнього закладу. 

 Необхідно зазначити, що в процесі 

аналізу інституційного дискурсу поняття 

інститут розуміють як культурно 

специфічну, конвенціональну систему 

різних типів діяльності, яка визначається 

соціальним розподілом праці та направлена 

на задоволення специфічних потреб 

суспільства. Таким чином, визначними 

рисами інституційного дискурсу є 

кваліфіковані учасники, локалізований 

хронотоп, мета, фіксовані цінності та 

стратегія (послідовність мовленнєвих актів 

у типових ситуаціях), обмежений спектр 

жанрів і певний арсенал типових явищ 

(імен, висловлювань, текстів та ситуацій) 

[11]. 

 Аналіз теоретичної літератури [6] [7] 

[14] [15], яка присвячена дослідженню 

освітнього дискурсу як одного з типів 

інституційного дискурсу, дозволяє 

визначити його як таку сферу комунікації, 

що асоціюється зі специфічною галуззю 

людської діяльності – отриманням та 

передачею наукового знання – та 

представлена цілим рядом різних жанрів: 

рекламою, буклетами, статтями в 

університетських журналах та інших 

періодичних виданнях, інтерв’ю з 

адміністрацією університету, Інтернет-

сайтами, процесом інтерактивної 

комунікації з іншими університетами через 

Інтернет тощо. 

 Метою представленої статті є 

визначення типів перекладацьких 

трансформацій, які застосовуються в 

сучасному освітньому дискурсі в чотирьох 

мовах (німецькій, англійській, російській та 

українській). 

 Для досягнення мети даної роботи 

необхідно вирішити наступні завдання: 

 виокремити терміни, що пов’язані з 

поняттям освітній менеджмент як 

галуззю науки; 

 простежити значення цих термінів у 

чотирьох мовах (німецькій, 

англійській, російській та 

українській) і порівняти їх; 

 виявити тип перекладацької 

трансформації, яка застосовується 

при їх перекладі з німецької 

англійською, російською або 

українською мовами; 

 пояснити причини вибору 

перекладацької трансформації у 

мові перекладу. 

Визначення поняття перекладацька 

трансформація є необхідним у рамках 

представленої роботи. В. Н. Комісаров під 

цим поняттям визначає таку 

трансформацію, яка допомагає здійснити 

переклад одиниць мови оригіналу 
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одиницями мови перекладу. Перекладацькі 

трансформації можливі лише з тими 

мовними одиницями, які мають план 

вираження та план змісту [9; c. 172]. 

Л. С. Бархударов, у свою чергу, зазначає, 

що перекладацька трансформація є такою 

міжмовною трансформацією, 

перевираженням змісту або перифразом 

тексту, що націлена на досягнення 

перекладацького еквіваленту [2; c. 119].  

Однак більшість лінгвістів 

погоджуються з тим фактом, що 

перекладацькі трансформації мають доволі 

конвенціональний характер, тому що вони 

не є реальними діями перекладача, а 

являють собою так званий «пост фактум», 

тому що неможливо спостерігати процес 

перекладу як такий [2] [3] [9] [13]. 

Аналіз лінгвістичної літератури 

показав, що існує цілий ряд різних підходів 

до класифікації перекладацьких 

трансформацій. У нашому дослідженні ми 

дотримуємось класифікації, 

запропонованої В. Н. Комісаровим, тому 

що вважаємо її найповнішою та 

найдетальнішою. Лінгвіст виокремлює 

шість груп перекладацьких трансформацій 

[8]: 

 транскрипція – переклад лексичної 

одиниці з мови оригіналу мовою 

перекладу шляхом передачі її 

звукової форми у мові перекладу; 

 транслітерація – переклад 

лексичної одиниці з мови оригіналу 

мовою перекладу шляхом передачі її 

графічної форми у мові перекладу; 

 калькування – переклад лексичної 

одиниці з мови оригіналу шляхом 

заміни її компонентів (морфем або 

слів) їх лексичними аналогами у 

мові перекладу; 

 лексико-семантичні заміни: 

конкретизація, яка полягає у заміні 

слова або словосполучення мови 

оригіналу з ширшим значенням 

словом або словосполученням мови 

перекладу з вужчим значенням; 

генералізація, яка передбачає заміну 

слова або словосполучення мови 

оригіналу з вужчим значенням 

словом або словосполученням мови 

перекладу з ширшим значенням; 

модуляція – процес заміни слова або 

словосполучення мови оригіналу 

такою одиницею мови перекладу, 

чиє значення логічно витікає зі 

значення одиниці мови оригіналу; 

 граматична трансформація 

полягає у заміні граматичної 

одиниці мови оригіналу такою 

одиницею мови перекладу, яка має 

інше граматичне значення; 

 комплексні лексико-граматичні 

трансформації: антонімічний 
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переклад – така трансформація, яка 

передбачає заміну позитивної 

форми мовної одиниці мови 

оригіналу негативною формою у 

мові перекладу та навпаки; 

експлікація (описовий переклад) 

полягає у заміні лексичної одиниці 

мови оригіналу таким 

словосполученням мови перекладу, 

яка надає її повніше пояснення; 

компенсація – такий тип 

перекладацької трансформації, при 

якому ті елементи значення, які були 

загублені у процесі перекладу, 

виражаються деякими іншими 

одиницями мови перекладу [8].  

Кожна група містить в собі деякі 

інші підгрупи, що дозволяє лінгвістам 

якнайточніше описати процес перекладу. 

 

Метод 

Для досягнення мети нашого 

дослідження було застосовано декілька 

загальнонаукових методів: 

1) методи індукції та дедукції, за 

допомогою яких ми аналізували 

загальні принципи перекладу 

термінів у сучасному 

мультилінгвальному освітньому 

дискурсу (метод індукції), а потім 

дійшли власних висновків (метод 

дедукції); 

2) методи аналізу та синтезу, які 

допомогли нам визначити тип 

перекладацьких трансформації, а 

потім систематизувати їх по групах; 

3) компаративний метод, який 

уможливив виявлення спільних та 

відмінних рис у шляхах перекладу 

термінів сучасного освітнього 

менеджменту в чотирьох мовах 

(німецькій, англійській, російській 

та українській); 

4) дескриптивний метод, який 

застосовувався у процесі опису 

отриманих результатів. 

 

Дискусія та результати 

Представлене дослідження було 

виконане в декілька етапів. 

По-перше, було проаналізовано 

двадцять підручників [0] [4] [10] [12] [16] 

[17] [Error! Reference source not found.] 

[тощо] з освітнього менеджменту в 

чотирьох мовах (англійській, німецькій, 

російській та українській). З цієї колекції 

текстів, які являють собою освітній 

дискурс, було виокремлено 60 груп 

ідентичних термінів у чотирьох мовах 

(загалом 240 термінів). Словник “Schul- und 

Bildungsmanagement: 100 Aktuelle Begriffe” 

[Error! Reference source not found.] 

слугував основою для зібрання нашого 

фактичного матеріалу, тому що він, на 
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нашу думку, являє собою повну колекцію 

термінів освітнього менеджменту. Пізніше 

еквіваленти обраних термінів були 

знайдені в англомовних, російськомовних 

та україномовних підручниках з освітнього 

менеджменту. 

По-друге, шляхом застосування 

методик аналізу словникових дефініцій та 

контекстуального аналізу ми виявили 

значення, яке містить в собі кожна лексична 

одиниця, і його особливості.  

Нарешті, ми виявили типи 

перекладацьких трансформацій та дійшли 

наших власних висновків.  

Аналіз фактичного матеріалу 

дозволяє стверджувати, що 

найпопулярнішими трансформаціями у 

процесі перекладу термінології освітнього 

дискурсу є транскрипція, транслітерація і 

калькування. Однак, як вже зазначалося 

вище, перекладацькі трансформації мають 

доволі конвенціональний характер, тому 

складно визначити тип трансформації в її 

«чистому» вигляді. У деяких випадках 

маємо справу з поєднанням декількох типів 

перекладацьких трансформацій.  

 

Транскрипція і транслітерація 

 Аналіз фактичного матеріалу 

показав, що транскрипція і транслітерація є 

найбільш розповсюдженими типами 

перекладацьких трансформацій у 

сучасному мультилінгвальному освітньому 

дискурсі. Ми вже вказували, що вони є 

окремими типами перекладацьких 

трансформацій. Однак у рамках нашої 

роботи ми вважаємо можливим не 

розділяти їх, тому що відмінності між ними 

не є дуже важливими в нашому 

дослідженні. З цієї причини ми аналізуємо 

їх як одну групу. 

 Як уже згадувалося вище, 

транскрипція і транслітерація є такими 

типами перекладу лексичної одиниці мови 

оригіналу, коли перекладач реконструює її 

форму засобами мови перекладу. Якщо ми 

транскрибуємо слово, ми реконструюємо 

звукову форму іноземного слова; якщо ми 

транслітеруємо його, ми реконструюємо 

його графічну форму [9].  

 Необхідно наголосити, що мовою 

оригіналу (МО) у нашому дослідженні 

виступає німецька мова, а мовами 

перекладу є англійська (МП1), російська 

(МП2) та українська (МП3) мови. Значення, 

яке містить в собі лексична одиниця однієї 

групи, є ідентичним в усіх мовах, що 

аналізуються. 

 Аналіз нашого фактичного 

матеріалу дозволив нам віднести 33 групи 

термінів у чотирьох мовах (загалом 132 

терміни) до групи Транскрипція і 

транслітерація. При перекладі деяких з 

них застосовується поєднання транскрипції 
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і транслітерації, наприклад (див. Таблицю 

1): 

 Німецька  

(МО) 

Англійська 

(МП1) 

Російська  

(МП2) 

Українська (МП3) 

1 Akkreditierung accreditation аккредитация акредитація 

2 Bachelor Bachelor бакалавр бакалавр 

3 Benchmarking benchmarking бенчмаркинг бенчмаркінг 

4 Coaching coaching коучинг коучінг 

5 Implementation implementation имплементация імплементація 

6 Internationalisierung internationalization интернационализация інтернаціоналізація 

7 Kompetenz competence компетенция компетенція 

8 Mobilität mobility мобильность мобільність 

9 Mentoring mentoring менторинг менторінг 

10 Moderation moderation модерация модерація 

11 Modernization modernization модернизация модернізація 

12 Zertifikation certification сертификация сертифікація 

13 Monitoring monitoring мониторинг моніторинг 

14 Supervision supervision супервизия супервізія 

Таблиця 1 

 

Як бачимо з наведеної таблиці, терміни 

мають майже ідентичні звукову і графічну 

форми. Відмінність полягає лише в 

особливостях написання кожної з мов, що 

аналізуються. На нашу думку, така 

схожість значно полегшує сприйняття 

термінів освітнього менеджменту 

представниками різних мультилінгвальних 

оточень. З точки зору історії, цю 

відмінність можна пояснити їхніми 

коренями, які походять з грецької та 

латинської мов. З часом вони 

асимілювалися та набули форми, яка є 

типовою для певної мови. Можемо 

припустити, що це є та сама форма, яку ми 

бачимо сьогодні. 

 Однак аналіз фактичного матеріалу 

також показав, що іноді транскрипція і 

транслітерація поєднуються з іншими 

типами перекладацьких трансформацій, 

наприклад (див. Таблицю 2):  

 

 Німецька  

(МО) 

Англійська 

(МП1) 

Російська  

(МП2) 

Українська (МП3) 

1 Kerncurriculum core curriculum 
базисный учебный 

план 

базисний 

навчальний план 

2 Netzwerke network сеть сітка 

3 Qualitätsmanagement 
quality 

management 

менеджмент 

качества 
менеджмент якості 

4 Teamentwicklung team development развитие школы розвиток школи 
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Таблиця 2 

 

 

Терміни, представлені в Таблиці 2 є 

особливо цікавими, тому що вони 

поєднують в собі три або навіть чотири 

типи перекладацьких трансформацій. 

 Перший рядочок Таблиці 2 є, 

наприклад, поєднанням трьох типів 

перекладацьких трансформацій. Слово 

Curriculum у німецькій мові є явним 

прикладом транскрипції, тому що воно має 

таку саму звукову форму у МП1, у той час, 

як його переклад російською та 

українською мовами є прикладом 

експлікації значення. Слово Kern 

перекладається всіма МП за допомогою 

калькування. Таким чином, у цьому 

випадку транскрипція і транслітерація 

поєднуються з експлікацією (що полягає у 

заміні лексичної одиниці МО таким 

словосполученням у МП, яке надає повний 

опис цієї одиниці) та калькуванням 

(переклад лексичної одиниці МО шляхом 

заміни її компонентів (морфем або слів) їх 

лексичними відповідностями у МП). 

 Такий самий «набір» типів 

перекладацьких трансформацій можна 

також спостерігати в рядочку 4 Таблиці 2. 

Слово Team (МО) виражене у МП за 

допомогою засобів транскрипції, у той час, 

як у МП2 та МП3 воно виражається шляхом 

експлікації. Компонент Entwicklung у цій 

лексичній одиниці перекладається 

засобами калькування в усіх трьох МП.  

Поєднання трьох типів 

перекладацьких трансформацій можна 

також спостерігати в рядочку 3. У цьому 

випадку транскрипція і транслітерація 

(Management (МО) → management (МП1)) 

поєднуються з калькуванням (Qualität (МО) 

→ quality (МП1)). Тут ми також можемо 

спостерігати зміну порядку слів, що 

пояснюється внутрішньолінгвістичними 

відмінностями між мовами різних груп 

(quality management (МП1) → менеджмент 

качества (МП2) → менеджмент якості 

(МП3)). 

У рядочку 2 Таблиці 2 можемо 

також спостерігати поєднання транскрипції 

і транслітерації (Netzwerke → network) з 

калькуванням (network → сеть → сітка). 

Таке поєднання перекладацьких 

трансформацій можна пояснити там 

фактом, що деякі компоненти терміну у МО 

не мають асоціацій або аналогів у МП. 

Тому читачеві може бути доволі складно 

виявити значення терміну у МП. Тому 

застосовуються деякі інші методи 

перекладацьких трансформацій.  
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Калькування 

 Аналіз нашого фактичного 

матеріалу показав, що друга група 

перекладацьких трансформацій 

(калькування) є майже такою ж чисельною, 

що і перша (транскрипція і транслітерація). 

Ми знайшли можливим віднести до неї 27 

груп термінів у чотирьох мовах (загалом 

108 термінів). 

 Згідно теорії В. Н. Комісарова, 

калькування полягає у перекладі лексичної 

одиниці з мови оригіналу шляхом заміни її 

компонентів (морфем або слів) їх 

лексичними аналогами у мові перекладу 

[9]. 

Ми виявили, що деякі терміни 

перекладаються шляхом «чистого 

калькування» в освітньому дискурсі мов 

перекладу (МП), наприклад (див. Таблицю 

3): 

 

 
Німецька  

(МО) 

Англійська 

(МП1) 

Російська  

(МП2) 

Українська 

(МП3) 

1 
Bildungsmanagement educational 

management 

образовательный 

менеджмент 

освітній 

менеджмент 

2 Globale Lernen global learning 
глобальное 

обучение 

глобальна  

освіта 

3 Bildungsstandards education standards 
образовательные 

стандарты 
освітні стандарти 

4 Karriereperspektiven career prospects 
карьерные 

перспективы 

кар’єрні 

перспективи 

5 Schlüsselfunktion key function ключевая функция ключова функція 

6 Schlüsselkompetenz key competence 
ключевая 

компетенция 

ключова 

компетенція 

7 Sozialkompetenz social competence 
социальная 

компетенция 

соціальна 

компетенція 

8 Schulmanagement school management 
школьный 

менеджмент 

шкільний 

менеджмент 

9 Strategische Planung strategic planning 
стратегическое 

планирование 

стратегічне 

планування 

Таблиця 3 

 

У процесі дослідження було виявлено, що 

калькування часто поєднується з деякими 

іншими техніками перекладацьких 

трансформацій. Декілька прикладів 

поєднання калькування з транскрипцією і 

транслітерацією були показані на основі 

Таблиці 2. 

 Однак аналіз фактичного матеріалу 

дозволяє стверджувати, що калькування 

може також поєднуватися з деякими 
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іншими типами перекладацьких 

трансформацій, як, наприклад, експлікація 

значення. Деякі з них представлені у 

Таблиці 4:  

 
Німецька  

(МО) 

Англійська 

(МП1) 

Російська  

(МП2) 

Українська  

(МП3) 

1 Creditpoint-System credit point system  
система кредитных 

часов 

система кредитних 

годин 

2 Interdisziplinarität interdisciplinarity 
междисциплинарная 

связь 

міждисциплінарний 

зв’язок 

3 Schulentwicklung school development развитие школы розвиток школи 

4 
Berufliche 

Orientierung 

career  

guidance 

профессиональная 

ориентация 
професійна орієнтація 

5 Wissengesellschaft knowledge society 
общество, основанное 

на знаниях 

суспільство, що 

базується на знанні 

Таблиця 4 

Рядочки 1, 2 і 3 є особливо цікавими: 

терміни Creditpoint-System (МО), 

Interdisziplinarität (МО) and 

Schulentwicklung (МО) перекладаються на 

МП1 засобами калькування, у той час, як їх 

переклад на МП2 і МП3 виконаний шляхом 

зміни порядку слів. 

Цей феномен можна пояснити 

особливостями технічного перекладу, які 

пов’язані з природою слов'янських мов: 

англійська та німецька мови належать до 

германської групи мов, у той час, як 

російська й українська належать до 

слов’янської групи мов.  

Рядочки 4 та 5 показують поєднання 

калькування та експлікації значення. Так, 

термін Wissengesellschaft (МО) переданий у 

МП1 засобами калькування, у той час, як у 

МП2 і МП3 він виражається шляхом 

експлікації значення, що, на нашу думку, 

також пов’язано з особливостями 

технічного перекладу. 

 

 

 

Висновки 

 Результати дослідження дозволяють 

стверджувати, що освітній менеджмент як 

наука є доволі розповсюдженим явищем на 

сьогоднішній день. Саме тому переклад 

його ключових термінів різними мовами 

світу є надзвичайно важливим. 

Ми виявили, що деякі типи 

перекладацьких трансформацій, зокрема 

транскрипція, транслітерація та експлікація 

значення є найпоширенішими у сучасному 

мультилінгвальному освітньому дискурсі. 

Вибір певної перекладацької трансформації 

обумовлений внутрішньолінгвістичними 

особливостями мов, що аналізуються, а 

основну відмінність у застосуванні тієї або 

іншої перекладацької трансформації можна 

пояснити особливостями технічного 

перекладу, які пов’язані з синтетичною 

природою слов'янських мов: англійська та 

німецька мова є аналітичними та належать 

до германської групи мов, у той час, як 

російська й українська мови є 
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синтетичними та належать до словянської 

групи мов. 
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Ніно Попіашвілі 

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі 

  

Міграція з точки зору мови 

Мовні механізми мультикультурної освіти 

Анотація 

Мова є культурним феноменом, який має чимало історичних та культурних зв’язків. У 

деяких випадках навіть окремі слова без контексту виражають певні поняття, які мають 

архетипні культурні й історичні дефініції. У текстах, які написані різними мовами та 

мають різні культурні контексти, міститься багато етнокультурних і етнолінгвістичних 

питань (реалій, символів, ілюзій, ідіом, метафор, висловлювань, мовних сполучників 

тощо). У кожному тексті представлено оцінку існуючих матеріалів, а також певні 

ідеологеми і міфологеми. Текст допомагає зберігати думки у нашій свідомості. Таким 

чином, текст справляє чималий вплив на формування у людини стереотипів, архетипів та 

концептуального бачення в цілому. Сам текст вважається колективним досвідом людей. 

Іншими словами, мова є експресією національної ідеології. Якщо якийсь іноземний і 

культурний матеріал є часто вживаним, цілком можливо, що він витіснить концепти 

рідної мови. Міграція як рух людей з одного місця в світі до іншого, або форсована 

міграція, стала панівною тенденцією у ХХ і ХХІ століттях. Інтенсивність і характер 

міграції різняться в залежності від країни та ери. Міграція як рух людей значно змінює 

загальноприйнятий погляд на розселення і демографічну, соціальну та етнічну структури 

країн. 

Ключові слова: міграція, мультикультурна освіта, мовні компетенції 

 

 Тимчасова або постійна зміна місця 

проживання має свої причини. У більшості 

випадків вона обумовлена екологічними 

катастрофами, політичними або 

соціальними причинами. Існує різниця між 

індивідуальною і колективною міграцією. 

 Англійський вчений 

Е. Г. Равенштейн (1834-1913) був одним з 

перших вчених, який досліджував міграцію 

(1885 р.). Равенштейн вивчав процеси 

міграції у Великій Британії і Південній 

Америці та виокремив 11 «законів міграції», 

на яких базуються сучасні теорії міграції. У 

дослідженні міграції, проведеному 

Равенштейном, найважливішими є такі 

ствердження: 

 більшість мігрантів переміщуються на 

короткі відстані; 
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 чим більше територіальний центр, тим 

привабливішим він є з точки зору 

міграції; 

 зростання міст є процесом, пов’язаним з 

міграцією; 

 міграція збільшується з розвитком 

промисловості і комерції, а також з 

покращенням системи транспорту; 

 економіка є основним фактором 

міграції. 

За даними Міжнародної організація з 

міграції, у 2010 році кількість мігрантів 

досягла 214 мільйонів, що дорівнює 3,1% 

людей на землі. Також зазначається, що, 

якщо міграція зростатиме так само, як і 

зараз, у 2050 році вона складатиме 405 

мільйонів людей.  

Існують різні класифікації міграції: 

Типи міграції (сезонна міграція, 

міська і сільська міграція, маятникова 

міграція, прикордонна міграція, транзитна 

міграція). 

Форми міграції (керована міграція, 

неорганізована міграція). 

Причини міграції (економічні, 

соціальні, культурні, політичні, військові). 

Стадії міграції (прийняття рішення, 

територіальне переміщення, адаптація). 

Основною причиною внутрішньої 

міграції є пошук роботи, що пов’язано з 

такими факторами: покращити умови 

проживання, змінити спосіб життя. 

У ХХ ст. процеси міграції були 

обумовлені війною, яка спричинила 

форсовану міграцію з таких країн, як Ірак, 

Боснія, Зімбабве. Форсована міграція також 

має місце в авторитарних країнах. 

Наприклад, у Радянському Союзі багато 

інтелектуалів прагнули емігрувати до 

західних країн. Ця тенденція стала ще більш 

помітною у перші роки після розпаду 

Радянського Союзу. 

 

Міграція і розвиток 

 Процеси міграції певним чином 

впливають на країни, які є привабливими 

для мігрантів. Можливо, що міграція 

відіграватиме важливу позитивну роль у 

розвитку країни. Однак іноді можливо, що 

вона може бути невигідною для 

приймаючих країн, що в першу чергу 

обумовлено грошовими трансферами. 

Варто зазначити, що у випадку 

інтелектуальної міграції складнощі являє 

собою «втеча мозку», тобто еміграція 

наукових та творчих працівників з країни.  

 

Міграція і освіта 

 Освіта є дуже важливою для 

мігрантів, тому що вони шукають 

можливостей самореалізації у новій країні. 

Варто наголосити, що опанування 

державної мови і набуття знань неминуче 

для мігрантів. Крім того, вивчення 
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державної мови допомагає їм у культурній 

інтеграції, інтеграції у новому суспільстві. 

 Організація OECD PISA 2006 

стверджує, що у випадку міграції до таких 

країн, як Австралія, Канада і Нова Зеландія, 

студенти-мігранти навчаються не гірше за 

місцевих студентів. В інших країнах, як-от 

Австрія, Бельгія, Данія, Франція, 

Німеччина, Нідерланди і Швеція, більшість 

дітей-мігрантів навчаються краще, ніж 

місцеві учні.  

 Високі досягнення у навчанні дітей-

мігрантів пов’язані з належною освітньою 

політикою для іммігрантів країни. 

 

Мультикультурна освіта 

 Мультикультурна освіта пов’язана з 

декількома важливими аспектами. По-

перше, це міжетнічне, мультинаціональне 

оточення. Це означає, що мультилінгвізм 

існує у мультикультурному оточенні. 

Незважаючи на те, що мультикультурне 

оточення може бути частиною 

монолінгвального, але неоднорідного, 

культурного контексту, існують також 

релігійні відмінності. Прикладом цього 

може слугувати англомовне оточення, в 

якому поєднуються британська й 

американська культури. Загальна ідея 

мультикультуралізму виражена у процесі, 

коли сучасне суспільство стає все більш 

мультикультурним. Однак дискусії на цю 

тему були викликані не тим, що суспільство 

не відрізнялося у минулому, а тим, що його 

мультикультурний характер проявився 

через процеси міграції і переміщення людей 

світом.  

 Діти з різних оточень, які мають різні 

навички, розмовляють різними мовами, 

навчаються у школах, де вони мають різні 

комунікаційні, емоційні й освітні потреби. 

Тож мультикультуралізм є 

співвідношенням рідної культури людини і 

тої культури, в якій вона живе. Ці культури 

певною мірою різняться між собою, навіть у 

межах гомогенних етнічних груп, але вони 

існують в універсальному фінансовому і 

технологічному суспільстві. У родині, у 

певному оточенні або в школі діти не схожі 

між собою, вони виражають свій характер та 

індивідуальність по-своєму. У сфері освіти 

більшість шкіл мають вирішувати багато 

питань, які спричинені не самим 

індивідуалізмом, а різними формами його 

прояву, а також різними освітніми 

потребами, встановленими школами і 

суспільством. Ці питання пов’язані з 

вивченням найефективніших форм 

навчання/викладання у такому класі, де 

більшість дітей розмовляють іноземними 

мовами, а також з тим, як знайти баланс між 

вимогами системи, що базуються на формі 

оцінювання знань, змістом навчальної 

програми і реальними потребами учнів. 

 Суспільство є поєднанням 

відмінностей, які можуть проявлятися у 
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релігії, расі, політичних поглядах тощо. Всі 

ці відмінності відображають унікальність 

індивідуумів або індивідуальних груп, які є 

членами суспільства. Сучасний стандарт 

мультикультурної освіти полягає у 

толерантності до різноманіття, крос-

культурної освіті, що надає можливості 

пізнати цінності людства. 

 Мультикультурне оточення має деякі 

аспекти, які потребують інших теорій та 

розгляду з різних точок зору. 

Мультикультурне оточення як субстанція 

постійно змінюється і оновлюється, що 

ускладнює його пояснення і оцінювання. 

Однак саме мультикультурний погляд 

дозволяє як слід побачити світ. 

Мультикультурна філософія базується на 

загальних цінностях і подібностях. У цьому 

випадку людина не почуває себе 

ізольованою. 

 Мультикультурна освіта включає 

декілька важливих аспектів: дошкільна 

освіта, шкільна освіта, додаткова шкільна 

освіта, освіта вчителів (вивчення 

мультикультуралізму і крос-культурних 

наук), підвищення кваліфікації вчителів у 

викладанні рідної і другої мов, вища освіта, 

збирання та обробка даних про базові 

потреби студентів-мігрантів, а також 

збирання та обробка даних про базові 

потреби студентів-немігрантів і крос-

культурні аспекти. 

 Варто зазначити, що 

мультикультурне викладання/навчання є 

важливим не тільки для студентів-мігрантів 

і студентів-іноземців, але й для студентів-

немігрантів. Таким чином, сучасні освітні 

підходи передбачають застосування крос-

культурних аспектів у нових аналітичних 

програмах, а також розробку відповідних 

освітніх навчальних/викладацьких 

матеріалів. 
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Один з підходів до оцінки білінгвальної освіти 

Анотація. 

Був сформульований та протестований новий підхід до оцінки білінгвальноі освіти для 

студентів, який оснований на методі розмитого втручання. Для альтернативного 

оцінювання білінгвальних класів обрано блок критеріїв, за допомогою яких на основі 

необхідних оцінок спостереження зроблена оцінка  аудиторії в цілому, індивідуального 

студента та викладача.  

Ключовв слова: білінгвальна освіта, критерій оцінювання, розмитий набір, розмитий 

висновок. 

 

1. Вступ  

Білінгвальна осіта, що стає 

невід'ємною частиною навчання та 

природньої мови, є якоюсь мірою чуйним 

та дуже делікатним процесом. Протягом 

його вживання та наступної реалізації 

дуже важливо не зменшити знання та  

процес розвитку студента, його 

інелектуальний потенціал та вроджені 

здібності. Таким чином, з методологічної 

точки зору існують дві явні та глобальні 

проблеми: як впровадити необхідний 

академічний рівень знань студента, коли 

він вивчає другу (нерідну) мову та як 

досягнути адекватного рівня засвоєння в 

окремій дисципліні та його прогресу в 

другій мові?  

Під розвиток існуючих методів 

практично неможливо сертифікувати 

студента на мовні та значні компоненти 

навчання. Так, можливі непоразуміння, 

коли нестача лексичного словника 

студента інтерпретується з метою 

отримання пользи від його провалу до 

повного розуміння суті питання. 

Очевидно, що коли білінгвальна освіта 

допомагає оцінювати студента з двох 

боків: задля неформальноі теорії вчителем 

предмету та задля мови вчителем другої 

мови. Однак цей підхід усе ще не є 

природнім, є нелогічний та не визиває 

зацікавленості студента.  

Більш того, паралельне оцінювання 

білінгвальноі освіти не сприймається та є 
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ще одним дуже важливим аспектoм (з 

методологічноі точки зору). В 

дисциплінах, де мовне може вважатися 

неважливим (наприклад, в математиці) 

студент з легкістю вирішує проблему, бо 

нестача знання мови не може коректно 

інтерпретувати формулювання проблеми, 

особливо якщо вона явно не 

сформульована або присутні нові слова. 

Наприклад, невірно вписана кома може 

повністю змінити суть речення.  

Тестування, що зараз 

використовується з метою оцінити 

білінгвальну освіту у пілотуємих освітніх 

установах використовує спрощені 

твердження у тестах, що включають чіткий 

вибір відповіді або принцип "ТАК НІ". 

Нажаль, цей метод надає лише приблизну 

уяву про дійсні знання студентів, особливо 

коли в процесі тестування це є елементом 

дійсного рівня знань студентів, особливо 

за мірою того, як процес тестування стає 

елементом вибору та, таким чином, не 

надає повноі об'єктивності. Так, тільки 

система альтернативного стимулювання 

спроможна досягти рівня засвоєння 

мовних навичок в контексті вивчення 

головного дидактичного матеріалу для 

курсу. В якості альтернативних методів 

доступу студентів до білінгвальноі освіти, 

можливо використовувати механізм  

розмитих втручань, який багато в чому є 

одним з кращих методів оцінки за багатьма 

критеріями можливостей в момент вагань. 

Згідно цього підходу разом із звичайними 

цифрами можливо застосовувати 

неметричні (або напівметричні) дані в 

процесі копм'ютеризації, що є дуже 

важливим для оцінки якості білінгвальноі 

освіти (Задек, 1976).  

 

2. Проблема формулювання  

Припустимо, що якась дисципліна є 

білінгвальною, що характеризується 

лінгвістичною гетерогенністю слухачів. 

Для альтернативного оцінювання цього 

класу давайте оберемо блок критеріїв 

завдань, включаючих чотири наступні 

частини (Алієв та Казхе, 2005): 

 оцінювання аудиторії як цілого; 

 оцінювання студента протягом 

інтегрованого навчання;  

 оцінювання вчителя; 

 можливості для само-керівництва 

науки вчителем,  кожна з яких потребує 

відповідного спостереження (див. 

Таблицю 1, 2 та 3). Потім на основі цих 

критеріїв необхідно створити метод 

альтернативного оцінювання, 

заснованого на механізмі прикладного 

розмитого логічного втучання під 

впливом неточностей та смутності 

доступноі інформації, та, таким чином, 

отримати об’єднане оцінювання 

білінгвального заняття.  
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Таблиця 1. Оцінювання аудиторії як цілого  

I частина  

Ім'я вчителя_____________________________ Дата спостереження ___________________ 

Кількість студентів в класі _________ Час спостереження_____________________ 

Ім'я спостерігача ________________________ Об’єднане оцінювання _________________ 

II частина (діяльність на роботі у підгрупах, оцінена за 10-бальною шкалою)  

Символічне notation 

групи 

Усна 

робота   

Робота з 

матеріалами 

Читати, 

писати 

Дивотис

я, 

слухати 

Не 

робити 

нічого 

Чекати на 

допомогу 

 

a1       

a2       

… 

an       

III частина (робота окремо від підгруп за спеціальним завданням) 

Критерій Слухай 

вчителя  

Будь 

включен

им  

Чекай на поміч 

вчителя 

Мрій, шити дурня, лінитися 

Число студентів     

Таблиця 2. Бали студентів, що працюють у підгрупах  

Вербальна діяльність 

S
y

m
b

o
li

c 
n
o

ta
ti

o
n

 

Висловлює 

речення 

(пропонує 

кооперуватися) в 

обох мовах 

Прохання, що 

працюють разом 

в обох мовах або 

тільки рідній мові  

Каже як "спрощені" дії, 

поясни іншим без їх 

прохання в обох мовах 

або тільки в рідній  

Говорить протягом 

об’єднаної операції 

говорячи про 

кооперацію) в обох 

мовах або тільки в 

рідній мові   

Говорить 

протягом 

(говорячий 

допоміжний 

прекдмет) в 

рідній мові  

u1      

u2      

u3      

u4      

Дії або поведінка 
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S
y

m
b

o
li

c 
n
o

ta
ti

o
n

  

Працю

є 

насамо

ті 

Працю

є з 

іншим

и 

Діє як 

спрощення 

роботи 

(демонструє 

бідьшість 

цього)  

Вчиться  

(слухає) 

Чекає на 

допомогу 

ззовні 

Коливання між 

бажанням 

робити та 

шукати 

допомогу  

Щось читає, можливо, не 

пов'язане тематично з 

заняттями (звичайно в 

рідній мові) 

Ленюк

и, що 

не 

бажаю

ть 

працю

вати  

u1         

u2         

u3         

u4         

 

Таблиця 3. Оцінка вчителя 

 

## Дії Випадки Усього 

1. Спрощує завдання студента   

2. Робить коментар про дисципліну студента або аудиторію в цілому)   

3. Інструктує, інформує, розрізнює   

4. Задає питання з дисципліни   

5. Заохочує мислення більш просунутого рівня    

6 Знаходить та озвучувати міждисциплінарні зв'язки   

7. Надає додаткову інформацію (матеріали) групі або студенту    

8. Доводить необхідність для поєднаної дії   

9. Поліпшує ступінь компетенції   

10. Вказує на необхідність варіювання ролей в групі    

11. Пояснює чому одна людина нездатна представити усе завдання, яке 

було запропоноване групі  

  

 

3. Вибір з багатьох критеріів у 

використанні правила розмитого 

висновку 

Нехай U буде набором альтернатив 

(універсальний набір), та Ã - його 

розмитий предмет, аксесуар, до якого 

елемент з U визначається шляхом 

відповідних змінних з [0, 1] oфункцій, які є 

у списку. Так, розмиті набори Ãj описують 

можливі змінні (терміни) лінгвістичноі 

змінної x. Потім, набір рішень 

(альтернатив) може бути 

охарактеризований рядом критеріїв 

цінностей лінгвістичних змінних x1, x2, …, 

xp. Наприклад, цінність лінгвістичної 

змінної x1=“ якість, що контролюється 

терміном НИЗЬКИЙ.  
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Ряд лінгвістичних змінних 

(критеріів), приймаючих подібні цінності, 

які можуть характеризувати репрезентаціі 

про достатність розглянутих альтернатив. 

Потім, сприймаючи, що S=ДОСТАТНІСТЬ 

також як лінгвістичну змінну типічне 

розмите правило, що мається на увазі, 

може мати вигляд  

Якщо x1=НИЗЬКИЙ та x2=ДОБРИЙ, 

then S=ВИСОКИЙ. 

В цілому можливо представити чинники, 

що маються на увазі, в наступному типі 

[4]: 

ei: якщо x1=Ã1i та x2=Ã2i та xp=Ãpi, тоді 

S= iB
~

.      (1) 

 

Так, у часності, розуміючи, що x є 

лінгвістичною змінною, яка має назву 

контролююча якість, розуміючи, що S є 

лінгвістичною змінною, яка має назву 

«достатністю сервісів», тоді у примічанні 

рівність (Eq. 1.2) може виглядати, 

наприклад, як: 

 















нийнезадовіль    т товисокий, Якщо

й;задовільниніж  менше,   ттод, Якщо

;   т то, Якщо

Sx

Sнижчийx

задовілбноSнизькийx

 

Давайте вкажимо на перехрещення 

наборів x1=Ã1i∩x2=Ã2i∩…∩xp=Ãpi як x=Ãi. У 

окремому випадку операція перехресних 

розмитів наборів визначається пошуком 

мінімальних відповідних цінностей 

членства функцій [6, 8]. 

 

))(),...,(),((min)( ~2~1~~
21

pAAAVvA
uuuv

piiii




 ,                                             

(2) 

де V=U1×U2×…×Up; ν=(u1,u2,…,up); )(~ jA
uμ

ji

  

 

є ступінь додаткового елемента f 

елементом uj щодо розмитого набору Ãji. 

Тоді можливо заявити, що (Eq. 1.2) в більш 

компактному типі:  

ei: якщо x=Ãi, тоді S=Ñi.                    (3) 

 

З метою узагальнення даних 

тверджень ми вкажимо базові набори U та 

V у формі набора W. Тоді, відповідно, Ãi 

буде розмитий різновид базового набору 

W, та Ñi буде розмитий різновид окремого 

сегменту I=[0;1].  

Задля реалізації розмитих логічних 

правил використовуються операції 

розмитих умов (див. Таблицю 1.1) [2, 9].  
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Таблиця 4: Операції розмитої умови 

Ні Назва розмитої умови Дії розмитої умови 

1. Л.Задек )),(min,1max(),( yxxyxIm   

2. Лукасевіч )1,1min(),( yxyxIa   

3. Мінімум (Мамдані) ),min(),( yxyxIc   

4. Standard Star (Годел) 










yxy

yx
yxIg

,

,1
),(  

5. Клін Дінс  ),1max(),( yxyxIb   

6. Гейнес 












 yx
x

y

yx

yxI
,

,1

),(  

У прийнятих позначеннях дозвольте нам обрати умову Лукасевіча: 

 

)),()(1,1(min),( ~~~ iwiw
NAWwH

 


                              де H
~

 - subset на W×I; wW та iI.  

Подібні причини (правила) e1,e2,…,eq 

транспортовані у відповідні розмиті 

набори qHHH
~

,...,
~

,
~

21 . Таким чином, 

позначаючи свій продукт як 

qHHHD
~

...
~~~

21   для кожноі пари 

(w,i)W×I ми маємо:  

)),,((min),( ~~ iwiw
jHWwD




  .,1 qj                       

(5) 

В цьому випадку висновок про 

достатність альтернативи описана 

розмитим набором ÃW м ,
~~~
DAG    

можливо визначати складним правилом 

[9]: 

                                       (6) 

де G
~

 - розмитий ряд параметрів окремого 

сигменту I. В результаті: 

)).,(),((minmax)( ~~~ iwwi
DAWwG




                      

(7) 

Порівня альтернатив виконується на 

основі їх крапкових оцінювань. З цією 

метою, по-перше, задля розмитої системи 

ĈI вони визначені як α-рівневі набори 

(α[0; 1]) у формі Cα={i׀μC(i)≥α, iI}. 

Потім для кожноі приблизної змінної 

M(Cα) визначені відповідні варіанти.  

Головним чином, для набору пов'язаних 

елементів n ми маємо:  

,)(
1





n

j

j

n

i
CM   iCα.                               (8) 

В часності для Cα={a≤i≤b} 

M(Cα)=(a+b)/2. У випадку 

0≤a1≤b1≤a2≤b2≤…≤an≤bn≤1 та 


n

j

jj biaC
1

}{
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1
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n

j

jj

n

j

jj

jj

α

ab

ab
ba

CM                          (9) 

В результаті крапкове оцінювання 

розмитого набору (альтернативи) Ĉ може 

бути отримана з рівності: 

,)(
1

)
~

(
max

0max






dCMCF α                         

(10) 

де  αmax - максимальна значення Ĉ.  

 

4. Оцінювання групи студентів 

більнгвальної освіти методом розмитих 

втручань  

Як відомо, сьогодні один з ефективних 

методів управління методів - це елементи  

штучного інтелекту, включаючи розмиту 

логіку та розмиті програми, які гарно 

доказані у прийнятті рішень (Задех, 2001). 

Зокрема, застосування методів розмитої 

логіки в когнітивних мережах управління 

дозволяє легко розглянути ряд параметрів 

для прийняття рішень та не потребує 

складних математичних підрахувань 

(Задек, 1974). Більш того, математичний 

апарат розмитого ряду параметрів теорії 

дозволяє вправлятися рівно легко як з 

метричними, та і неметричних даних 

(Задек, 1976).  

Рзаєв (2013) представив в деталях 

проблему крапкового оцінювання 

альтернатив під розмитістю доступної 

інформації. На основі використання цієї 

методології дозвольте нам отримати 

оцінювання білінгвального урока з позиції 

оцінювання підгруп в цілому та студентів 

за межами груп, які вивчають особливе 

завдання.  

Таким чином, представимо, що в 

деяких академічних групах білінгвальноі 

освіти протягом занять зокрема з 

дисципліни методист з моніторінгової 

групи проводить свої спостереження 

поведінки студентів у підгрупах та 

замовив своє оцінювання за 

десятибальною шкалою у типі таблиці 4. В 

цьому випадку підгрупи студентів є 

альтернативними, які позначені як a1, a2, a3 

та a4. 

 

Таблиця 4. Оцінка активності студентів у підгрупах.  

Групи Говоріння 

(необхідно) 

Робота з матеріалом 

(інтенсивно) 

Читати, писати 

продуктивно) 

Дивитися, 

слухати 

(уважно) 

Не робити 

нічого (часто) 

Чекати на 

допомогу 

(постійно) 

a1 2 10 7 8 0 0 

a2 5 8 6 10 0 2 

a3 8 5 5 7 4 5 

a4 10 3 2 5 7 8 
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Потім давайте оберемо цифрове 

(крапкове) оцінювання активності підгруп 

у білінгвальній освіті на основі наступного 

чинника:  

e1: якщо студентистуденти, що 

працюють в групах, говорять по суті та в 

той саме час працюють з дидаткичними 

матеріалами та, якщо потрібно, дивляться 

на вчителя та слухають його, коли їх 

активність протягом заняття є 

задовільною;  

e2: Якщо надоданок вище сказаному 

згідно спостереженням за студентами у 

всіх класах вони рідко ліняться та не 

очікують помочі ззовні, тоді їх активність 

протягом заняття є більше, ніж 

задовільною;  

e3: Якщо надоданок до умов, на які 

очікували у e2 студенти у підгрупах 

читють або пишуть, тоді їх академічна 

активність є відмінною;  

e4: Якщо студенти, які працюють у 

підгрупах, говорять по суті та в той саме 

час працюють з академічними 

матеріалами, читають або пишуть і, якщо 

необхвдно, дивляться на вчителя та 

слухають його, протягом заняття досить 

вправні, але звертаються до помочі ззовні, 

тоді їх академічна активність дуже 

задовільна;  

e5: Якщо студенти, що працюють у 

підгрупах, говорять по суті та в той саме 

час працюють з дидактичними 

матеріалами, читають та пишуть 

продуктивно та не заввжи дивляться на 

вчителя та слухають його, протягом занять 

не ліняться, їх активність протягом заняття 

є задовільною;  

e6: Якщо студенти в підгрупах не 

працюють з дидактичними матеріалами, не 

дивляться на вчителя та слухають його й 

не ліняться, їх академічну активність 

незадовільна.  

У визначенні цих аргументів були 

задіяні шість критеріїв, які були 

використані у якості змінніних 

відповідного входу вхідних лінгвістичних 

змінних xk (k=1÷6) або для багато 

критериів оцінювання студенської 

активності в академічних групах. 

Результатом такого оцінювання є одна з 

вихідної лінгвістичної змінної академічної 

активності  (Y).  

Так, основиваючись на умовах 

опрацьованих лінгвістичних змінних, 

давайте переглянемо та зформулюємо знов 

усе вище сказане у формі наступних 

змістових правил:  

e1: "Якщо X1=необхідно та 

X2=інтенсивно та X4=обережно, тоді 

Y=задовільно"” ;  

e2: "Якщо X1=неохотно та X2=інтенсивно та 

X4=обережно та X5=рідко та 

X6=непостійно, тоді Y=більше, ніж 

задоввльно";  
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e3: "Якщо X1=необхідно та X2=інтенсивно 

та X3=продуктивно та X4=обережно та 

X5=рідко та X6=не постійно, тоді 

Y=чудово"; 

e4: “Якщо  X1=необхідно та X2=інтенсивно 

та X3=продуктивно та X4=обережно та 

X5=рідко та X6=постійно, тоді Y=дуже 

задовільно”; 

e5: “Якщо X1=необхідно та X2=інтенсивно 

та X3=продуктивно та X4=не обережно 

та X5=рідко ТА X6=постійно, тоді 

Y=задовільно”;  

e6: “Якщо X2=неінтенсивно та X4=не 

обережно та X5=часто, тоді 

Y=незадовільно”. 

У якості універсалізації задля ряду 

параметрів, які описують цінність виходу 

лінгвістичногі змінноі Y, давайте оберемо 

окремий ряд параметрів J={0, 0.1, 0.2, ..., 

1}, та як функції, що зменшують ці розмиті 

ряди параметрів, давайте оберемо наступні 

функції (Рзаєв, 2013):  

 S
~

=задовільно як: ,)(~ xxμ
S

  xJ;  

 SM
~

=більше, ніж задовільно: 

,)(~ xxμ
SM

  xJ;  

 P
~

=гарно як:   
1,  0,

1,  ,1
)(~










x

x
xμ

P
 xJ;  

 SV
~

=дуже задовільно як: ,)( 2
~ xxμ
SV

  

xJ;  

 SU
~

=незадовільно як: ,1)(~ xxμ
SU

  

xJ.  

Розмитість термінів з лівих частин 

правил, прийнятих за використанням 

Госсіана, кількості членів функцій 

 22 /)10(exp)( kσuuμ   (k=16) (див. Мал. 

1), які зменшують  розмиті набори на 

вектор підтримки (a1, a2, a3, a4), та 

значення для k обираються на основі 

важності ступеню критерію якості 

білінгвальної освіти. 

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

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

 

Схема1. Кіськість членів Госсіана
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Таким чином, згідно критеріїв 

оцінювання білінгвальноі оцінювання в 

академічних підгрупах, давайте визначим 

наступні розмиті набори:  

ОБОВ'ЯЗКОВО (РОБОТА З ГОВОРІННЯ) 

4321

17788.02096.00183.0~

aaaa
A  ;  

ІНТЕНСИВНО (РОБОТА З МАТЕРІАЛОМ) 

4321

0043.00622.06412.01~

aaaa
B  ;  

продуктивно (читати, писати) 

4321

0008.00622.01690.03679.0~

aaaa
C  ;  

УВАЖНО (дивитися, слухати) 

4321

3679.06977.018521.0~

aaaa
D  ;  

ЧАСТО (не робити нічого) 

4321

7788.03679.00622.00622.0~

aaaa
E  ;  

ПОСТІЙНО (чекати на допомогу ззовні) 

4321

9216.06004.02709.01299.0~

aaaa
F  .  

Тоді, використовуючи ці 

формальності, давайте сформулємо 

розмиті правила: 

e1: «Якщо X1= A
~

  та X2= B
~

 та X4= D
~

, тоді 

Y= S
~

;  

e2: «Якщо X1= A
~

 та X2= B
~

 ТА X4= D
~

 та 

X5= E
~

 та X6= F
~

, тоді Y= SM
~

»;  

e3: «Якщо X1= A
~

 та  X2= B
~

 ТА  X3=C
~

 ТА 

X4= D
~

 та X5= E
~

 та X6= F
~

, тоді Y= P
~

»;  

e4: «Якщо X1= A
~

 та X2= B
~

 ТА X3=C
~

 ТА 

X4= D
~

 та  X5= E
~

 та X6= F
~

 , тоді 

Y= SV
~

»;  

e5: «Якщо X1= A
~

 та X2= B
~

 ТА X3=C
~

 ТА 

X4= D
~

  та X5= E
~

 та X6= F
~

 , тоді 

Y= S
~

»;  

e6: «Якщо X2= B
~

  та X4= D
~

  та X5= E
~

 , 

тоді Y= SU
~

».  

В подальшому для лівих частин цих 

правил давайте вичислімо членство функцї 

)(~ uμ
iM

 (i=16). В часності ми маємо:  

 ,)(),(),(min)( : ~~~~1
1

aμaμaμaμe
DBAM

   

4321

1

0043.00622.02096.00183.0~

aaaa
M 

;  

 ,),(),(),(),(),(min)( : ~~~~~~2
2

aμaμaμaμaμaμe
FEDBAM



 

4321

2

0043.00622.00622.00183.0~

aaaa
M 

;  

 ,)(),(),(),(),(),(min)( : ~~~~~~~3
3

aμaμaμaμaμaμaμe
FEDCBAM



 
4321

3

0008.0062.0062.0018.0~

aaaa
M  ;  

 ,)(1),(),(),(),(),(min)( : ~~~~~~~4
4

aμaμaμaμaμaμaμe
FEDCBAM



  

4321

4

0008.00622.00622.00183.0~

aaaa
M 

;  

 ,)(1),(),(1),(),(),(min)( : ~~~~~~~5
5

aμaμaμaμaμaμaμe
FEDCBAM



  

4321

5

0008.00622.000183.0~

aaaa
M  ;  
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 ,)(1),(1),(1min)( : ~~~~6
6

aμaμaμaμe
EDBM



  

4321

6

2212.03023.000~

aaaa
M    

В результаті правила можуть бути 

написані більш компактно:  

e1: «Якщо X= 1

~
M , то Y= S

~
»; 

e2: «Якщо X= 2

~
M , то Y= SM

~
»; 

e3: «Якщо X= 3

~
M , то Y= P

~
»; 

e4: «Якщо X= 4

~
M , то Y= SV

~
»; 

e5: «Якщо X= 5

~
M , то Y= S

~
»; 

e6: «Якщо X= 6

~
M , то Y= SU

~
». 

To convert ці правила ми 

використовуємо значення Лукашевіча 

(Рзаєв, 2013). Потім для кожної пари 

(u,j)U×Y на U×Y можна прийняти 

наступні розмиті відносини: 

 

 

 

 

 

 

В результаті перехресних відносин 

R1, R2, …, R6 можна пртйняти загальне 

функціональне рішення:  

 

Щоб знайти крапкові оцінювання 

білінгвальноі освіти в академічних 

підгрупах  ak (k=1÷4) давайте накладемо 

правило складного посилання у розмитому 

середовищі: RGE kk 
~~

 , де kE
~

 - розмита 

інтерпретація оцінювання, kG
~

 -  діаграма  

оцінювання k у формі розмитого ряду 

параметрів на U. Потім, згідно Рзаєву 

(2013), ми маємо:  

 ))(),(min(max)( ~~ aμaμjμ RGuE kk

 , 

де 









. ,1

; ,0
)(~

k

k

G aa

aa
aμ

k

 З цього слідує, 

що ),,()(~ jaμjμ kREk

 i.e. kE
~

 - k-ний ряд 

матриці R.  

Зарад кожний може застосовувати 

наведену вище процедуру з метою 

отримання крапкового оцінювання 

білінгвальноі освіти у підгрупах. Так, для 

першої підгрупи a1 ми маємо оцінювання у 

формі наступного розмитого набору: 
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1



E

 

Підраховуючи цей рівень набори Ejα 

та відповідний порядковий номер M(Ejα) 

згідно формули: ,)(
1





n

j

j

α
n

i
CM  iCα., ми 

маємо:  

 для 0<α<0.9817: Δα=0.9817, 

E1α={0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5;0.6;0.7;0.8;0.9;

1}, M(E1α)=0.50;  

 для 0.9817<α<1: Δα=0.0183, E1α={1}, 

M(E1α)=1.  

Потім, використовуючи формулу 

αdCM
α

CF

α

α
max

0max

)(
1

)
~

(  (Рзаєв, 2013) 

можна знайти точку оцінювання 

достатності білінгвальноі освіти в першій 

підгрупі: 5092.0)
~

( 1 EF .  

Шляхом простих підрахувань 

можна знайти крапку оцінювання 

білінгвальних занять для інших підгруп: 

для a2 –  5408.0)
~

( 2 EF ; для a3 –  

4776.0)
~

( 3 EF ; для a4 –  4821.0)
~

( 4 EF . 

Найкращій на білінгвальних заняттях - a2, 

що відповідає найвищій крапці 

оцінювання 0.5408. Наступний: 

a10.5092; a40.4821; a30.4776.  

Зараз давайте розглянемо та 

оцінемо спостереження іншого методиста, 

який протягом білінгвальних занять є 

зафіксованим: як працюють студенти, які 

мають спеціальне доручення? Його 

спостереження узагальнюються в 

наступній таблиці:  

Таблиця 5. Оцінка роботи студентів, які мають окреме завдання 

Критерій Слухати вчителя Зайняти

й 

Ожидає допомоги 

вчителя  

Мрію, шию дурня, 

ленивий  

Кількість 

студентів 

6 з 10 8 з10 7 з10 2 з 1 

Щоб визначити створені категорії 

студентів на білінгвальному занятті 

давайте використовувати наступні 

звичайні, але постійні та об'єктивні 

твердження:  

e1: Якщо протягом білінгвального заняття 

кількість студентів, які слухають 

вчителя, маленька, загальна кількість 

зайнятих низька, багато хто чекають та 

ресурс постійної допомоги вчителя з 

метою допомогти вчителю та кількість 

неактивних є значною, тоді якість 

білінгвальних уроків є незадовільною;  

e2: Якщо кількість студентів, які слухають 

вчителя, складає половину, загальна 

кількість зайнятих є більше, ніж 

половина, кількість неактивних 
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студентів є маленькою, тоді якість 

білінгвальних уроків є задовільною;  

e3: Якщо кількість студентів, які слухають 

вчителя, є більшістю, тільки деякі 

чекають та ресурс допомоги вчителя 

постійно, і кількість неактивних є 

маленькою, тоді якість білінгвальних 

уроків є більше, ніж задовільною; 

e4: Якщо усі студенти слухають вчителя, 

загальна кількість зайнятих є 

максимальною, студенти чекають на 

ресурс допомоги вчителя тільки в 

окремому випадку та неактивні 

студенті відсутні, тоді якість 

білінгвальних занять є чудовою;  

e5: Якщо кількість студентів, які слухають 

вчителя, складає більшість, загальна 

кількість зайнятих складає більше 

половини, деякі очикують та ресурс 

допомоги вчителя є досить частим та 

неактивні студенти відсутні, тоді якість 

білінгвальних уроківв є задовільною; 

e6: Якщо кількість студентів, які слухають 

вчителя, є більшістю, загальне число 

зайнятих є половиною, деякі студенти 

чекають та ресурс допомоги вчителя є  

достатньо частим, та кількість 

неактивних є маленьким, тоді якість 

білінгвальних занять є задовільною.  

Приймаючи ці твердження як вербальну 

модель підрахунка студентів, які 

навчаються за індивідуальною 

програмою як внутрішні 

характеристики, ми приймаємо терміни 

відповідних лінгвістичних варіативних. 

Наприклад,  

МАЛЕНЬКИЙ, НАВПІВ, БІЛЬШІСТЬ, УСЕ - 

ТЕРМІНИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗМІННИХ 

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ СЛУХАЮТЬ 

ВЧИТЕЛЯ  (X1);  

 НИЗЬКИЙ, НАВПІВ, БІЛЬШІСТЬ, 

МАКСИМАЛЬНА  - ТЕРМІНИ ЛІНГВІСТИЧНОІ 

ЗМІННОІ КІЛЬКОСТІ ЗАДІЯНИХ”  (X2);  

 БАГАТО, НЕБАГАТО, КІЛЬКА,У 

КРАЙНЬОМУ ВИПАДКУ  - терміни 

лінгвістичноі змінноі очикуючі на 

ресурс допомоги вчителя (X3);  

 ЗНАЧНИЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ВІДСУТНІЙ - 

ТЕРМІНИ ЛІНГВІСТИЧНОІ ЗМІННОІ 

КІЛЬКОСТІ НЕАКТИВНИХ (X4).  

Приймаючи до уваги лінгвістичну 

змінну якості білінгвальних занять (Y) як 

вихід характеристики моделі, що показує 

значення (терміни):  

 ЗАДОВІЛЬНО, 

 БІЛЬШЕ, НІЖ ЗАДОВІЛЬНО, 

 НЕЗАДОВІЛЬНО,  

 ЧУДОВО,  

 ДУЖЕ ЗАДОВІЛЬНО, 

можна переписати вище зазначені 

твердження (вербальні моделі) як наступні 

правила:  

e1: «Якщо X1=малий та X2=низький та 

X3=багато та X4=значний, тоді 

Y=незадовільний»;  
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Малюнок 2. Оцінювання білінгвального заняття в термінології MATLAB\Розмитих 

Систем втручання 

e2: «Якщо X1=напів та and X2=більшість та 

X3=небагато та X4=маленький, тоді 

Y=задовільний»;  

e3: «Якщо X1=більшість та 

X2=максимально та X3=кілька та 

X4=мало, тоді Y=більше, ніж 

задовільно»;  

e4: «Якщо X1=усі та  X2=максимальний та 

X3=у крайньому випадку X4=відсутній, 

тоді Y=чудовий»;  

e5: «Якщо X1=більшість та X2=більшість та 

X3=кілька та X4=відсутній, тоді Y=дуже 

задовільний»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e6: «Якщо X1=більшість та X2=половина та 

X3=кілька та X4=мало, тоді 

Y=задовільно». 

 Ці правила були реалізовані 

термінологією MATLAB\Розмитих 

Систем Втручання (Мал. 2). Для 

фіксованого спостереження (Tаблиця 

5) на засадах інтервалу [0,1] було  

отримано цифрове оцінювання (0.483) 

білінгвального уроку з точки зору 

зайнятості ззовні підгруп у 

відповідності до спеціальноі програми. 
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Результат  

Зараз білінгвальна освіта є дуже 

актуальною проблемою у країнах 

імігрантів, наприклад, в США та ЕС. 

Запропонований документ формулює та 

тестує новий підхід до оцінювання 

білінгвальноі освіти, яка основана на 

методі розмитих втручань. Для 

альтернативного оцінювання 

білінгвальних занять існує обраний блок 

оціночних критеріів, під  якими на основі 

відповідних оцінок спостережень зробили 

оцінювання аудиторії в цілому. Згідно 

результатів білінгвальних занять можна 

отримати оцінку студентів (індивідуальну) 

та вчителя альтернативних обчислень.  

 

 

Очевидно, що система 

білінгвальноїосвіти повинна бути гнучкою, 

інакше кажучи, вона повинно постійно 

розвиватися шляхом вводу контрольної 

системи якості навчання студентів. Цей 

документ пропонує новий підхід для 

оцінювання білінгвальних занять, 

основаних на застосуванні механізму 

розмитих втручання, щоб оцінити 

аудиторію в цілому, конкретного студента 

протягом інтегральних занять та вчителя. 

Цей підхід дозволяє адаптувати вербальну 

модель до різних умов та, більш важливо, 

використання існуючих інструкційних 

напрямків у сфері білінгвальноі освіти.  
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