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Визначення  актуальності  проблеми.  Проблема  багатомовності 

набуває особливого значення у наш час, оскільки зумовлена насамперед 
соціально‐економічними та політичними змінами у світі, які вимагають 
більш  активного  входження  різних  країн  у  світовий  геополітичний 
полікультурний діалог. Одним із чинників інтенсифікації такого діалогу 
є необхідність вільного володіння принаймні однією  іноземною мовою, 
що привело до виникнення у світовій освітній практиці такого явища, як 
білінгвальна  освіта.  Для  України  розвиток  білінгвальної  освіти 
зумовлений  насамперед  загальною  тенденцією  до  інтеграції  у 
європейський  простір,  прагненням  до  діалогу  культур  і  міжкультурної 
комунікації. Однак, крім цього, існують ще і внутрішні суспільні потреби 
у розвитку системи двомовної освіти в нашій державі, оскільки Україна є 
багатонаціональною  країною,  і  проблема  освіти  рідною  мовою  дітей 
національних  меншин,  які  проживають  на  її  території,  як  свідчить 
практика, не є вирішеною. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  Сучасні  українські 
дослідники  приділяють  значну  увагу  двомовній  освіті.  Зарубіжний 
досвід у цьому напрямі аналізували Я. Гулецька, О. Мілютіна, Л. Гульпа, 
О.  Ковальчук.  Вітчизняну  практику  білінгвальної  освіти  вивчали 
О. Павлик,  Н. Зорька,  Л. Асанова,  В. Бойченко,  В. Колкунова,  А. Солодка, 
Е. Бекірова, М. Вахицька, Т. Окуневич, К. Маргітич, Є. Бубнов. 

Формулювання  цілей  статті.  Ставимо  за  мету  розглянути 
особливості розвитку білінгвальної освіти у сучасній українській школі й 
окреслити перспективи її розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Як свідчить аналіз наукових праць, в 
Україні  можна  виокремити  два  основні  напрями  розвитку  двомовної 
освіти:  для  дітей  національних  меншин,  що  проживають  на  території 
України  (школи  І–ІІІ  ступенів  для  національних  меншин,  що 
забезпечують право на освіту рідною мовою з паралельним вивченням 
окремих  предметів  державною  мовою)  та  орієнтовану  на  вивчення 
найбільш  поширених  європейських  мов  (школи  з  поглибленим 
вивченням  іноземної  мови  І–ІІІ  ступенів,  де  полікультурна  модель 
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білінгвальної  освіти  функціонує  у  школі  ІІІ  ступеня,  проте  у  частині 
навчальних  закладів  вона  може  діяти  на  другому  ступені 
загальноосвітньої  школи  завдяки  вибіркового  компоненту  змісту 
освіти). 

Приватна  білінгвальна  освіта  в  Україні  розвивається  за  цими  ж 
напрямами. Щодо другого напряму, то це здебільшого, елітарні школи у 
великих містах. Щодо першого, то, за даними Держкомстату, на початок 
2010/11 н.  р.  у приватних закладах України російською мовою навчало 
9 762 учні, угорською – 300 учнів [1, с. 59]. 

Виявлено,  що  білінгвальна  освіта  в  Україні  має  можливості  для 
розвитку  на  рівні  вищих  навчальних  закладів  державної  форми 
власності.  Загалом  мовами  нацменшин  в  Україні  на  сучасному  етапі  у 
вищих  навчальних  закладах  І–ІІ  рівнів  акредитації  навчався  31 521 
студент,  головно  російською  мовою  –  31 357  студентів,  82  студенти 
навчалися  угорською  мовою,  82  –  румунською  [5,  с. 108],  а  у  вищих 
навчальних  закладах  ІІІ–ІV  рівнів  акредитації  російською  мовою 
навчалися 182 968 студентів (що становить 9,3% від загальної кількості 
студентів),  угорською  мовою  –  640  студентів,  28  студентів  –  іншими 
мовами [5, с. 107]. 

Законодавчо  визначено  (дані  станом  на  2010  р.),  що  особи,  які 
мають  бажання  вивчати  мову  національної  меншини  і  проживають  у 
місцевості,  де  нею  користуються,  можуть  вивчати  її  у  навчальних 
закладах  та  культурно‐освітніх  центрах,  які  діють  майже  по  всій 
території України. 

Наявна правова база з питань розвитку мов національних меншин: 
стаття  7  “Закону України про  освіту”  [4];  стаття  7  “Закону України  про 
загальну середню освіту” [3]; стаття 5 “Закону України про вищу освіту” 
[2]. На підставі аналізу типових навчальних планів для загальноосвітніх 
шкіл України  виявили, що  ставлення держави до  освітніх  потреб  дітей 
національних  меншин  можна  класифікувати  як  таке,  що  забезпечує 
гарантоване  Конституцією  України  та  міжнародними  актами  право  на 
освіту  рідною  мовою,  створює  потенційні  можливості  для  розвитку 
полікультурного середовища. 

Простежено  динаміку  розвитку  білінгвальної  освіти  для  дітей 
національних  меншин,  яка  не  підтримується  політикою  культурної 
різноманітності, не може бути охарактеризована як стабільно зростаюча. 
За  результатами  аналізу  статистичних  даних  Держкомстату  України 
щодо кількості загальноосвітніх закладів, у яких навчання відбувається 
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двомовно  (українською  та  мовою  нацменшин),  можна  виділити  такі 
голлвні тенденції: 

1)  зменшення  кількості  двомовних  українсько‐російських шкіл  (у 
2000/01 н.р. – 2254 школи, у 2010/11 н.р. – 1377); 

2)  стабільне  зростання  двомовних  шкіл  (українсько‐молдовських 
(у 2000/01 н.р. – 4 школи, у 2010/11 н.р. – 6), угорських (відповідно 27 та 
32),  румунських  (4  і  14)  та  тримовних  (українською‐російсько‐
кримськотатарська – 7 і 39); 

3) зменшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів: а) із 
українсько‐польською мовою навчання (у 2000/01 н.р. – 5, у 2010/11 н.р. 
–  1;  українсько‐словацькою  –  відповідно  2  та  1;  російсько‐
кримськотатарською  –  відповідно  30  та  23;  російсько‐молдовською  – 
відповідно 5 і 3; 

4) нестабільність простежується щодо кількості тримовних шкіл з 
українською,  російською  та  румунською,  угорською,  болгарською, 
молдовською  мовами  навчання  та  двомовних  російсько‐румунських, 
українсько‐болгарських шкіл. 

Акцентуємо,  що  наведені  статистичні  дані  не  відображають 
остаточної картини із розвитком білінгвальної освіти в Україні, оскільки 
значна частина цих шкіл, особливо українсько‐російських, складається з 
окремих  російських  та  українських  класів,  фактично  у  білінгвальному 
режимі  у  них  навчаються  лише  учні  національної  меншини.  Отже, 
статистичні дані Держкомстату будуються не за критерієм двомовності 
навчання усіх учнів у школі, а за критерієм наявності у школі класів, де 
навчання відбувається у білінгвальному режимі. 

Аналіз типових навчальних планів для шкіл національних меншин 
в  Україні  виявив,  що  вони  відповідають  ідентифікаційній  моделі 
білінгвальної  освіти:  співвідношення  рідномовного  та  державного 
мовного компонента освіти непропорційне в інваріантному компоненті, 
цей підхід зберігається на усіх рівнях школи. 

Виявлено,  що  держава  прагне  до  паритету  мов  на  другому  і 
третьому  ступенях  освіти.  Зокрема,  2008  р.  Міносвіти  уточнило 
співвідношення  державного  та  рідномовного  компонента.  Вперше 
виокремлено години для двомовного вивчення предметів, для основної 
школи  збільшено  кількість  навчального  часу  на  вивчення  державної 
мови на 6,7% (20,9% – україномовне, 3% – двомовне, 76,1% – рідномовне 
навчання).  У  старшій  школі  україномовний  компонент  збільшено  на 
11,5% (стало 20,5%, двомовний – 12,1%, рідномовний – 67,4%). З 2008 р. 
Міністерство  освіти  України  (Наказ  №  461  від  26.05.08  [9])  оптимізує 
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співвідношення державного та рідномовного компонентів для основної 
(збільшено на 6,7%)  та  старшої школи  (зростання на  11,5%). Кількісно 
щодо  молодшої  школи  співвідношення  не  змінилося,  незначну  зміну 
відсотків  можна  пояснити  введенням  до  основного  компонента 
іноземної мови, вперше виокремлено години для двомовного вивчення 
предметів  у  основній  та  старшій  школі  –  відповідно  3%  та  12,1%  від 
загальної кількості навчального часу. 

Проведений аналіз нормативних документів Міністерства освіти  і 
науки України засвідчує, що у цілому впродовж останніх років держава 
урегульовує  діяльність  шкіл  для  національних  меншин  з  метою 
зменшити  інформаційно‐процесуальний  дисбаланс  державної  і 
національної мов та переорієнтувати розвиток білінгвальної освіти для 
дітей нацменшин у напрямі поєднання завдань ідентифікаційної моделі, 
що  спрямована  на  пріоритети  монокультурного  середовища,  із 
завданнями  інтеграційної  моделі,  яка  більш  повно  забезпечує 
можливості  виникнення  середовища  культурного  діалогу,  взаємодії  і 
формування полікультурних цінностей. 

Документи, що забезпечують реалізацію цієї мети: 
1.  Наказ  МОН  України  від  25.05.2008  р.  №  461  [9],  яким 

затверджено Галузеву програму поліпшення вивчення української мови 
у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  з  навчанням  мовами 
національних  меншин  на  2008–2011  р.  Відповідно  до  нього  було 
розпочато  поетапний  перехід  на  вивчення  українською  мовою  таких 
предметів,  як  історія  України,  географія  України,  трудове  навчання, 
фізична культура, захист Вітчизни тощо. Наприклад, історію України (5‐
й клас) запропоновано вивчати у двомовному режимі, а починаючи з 6‐
го класу – українською мовою (1 година у тиждень), а у 10‐му класі – 2 
години у тиждень. 

2.  Наказ  МОН  “Про  зовнішнє  незалежне  оцінювання  навчальних 
досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої 
освіти,  які  виявили  бажання  вступати до  вищих навчальних  закладів  у 
2008 році” № 1171 від 25.12.07 р. [10] визначає необхідність забезпечити 
під час тестування випускників навчальних закладів з мовами навчання 
національних меншин термінологічним словником. 

3.  Методичні  рекомендації  Міністерства  освіти  і  науки  щодо 
застосування  елементів  двомовного  навчання  у  процесі  вивчення 
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами 
національних меншин № 1/9‐581 від 28.08.2009 р. [11]. 
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Констатуємо,  що  ці  документи  частково  повертають  пріоритет 
ідентифікаційної моделі: Наказ МОН “Про внесення змін до нормативно‐
правових  актів  Міністерства  освіти  і  науки  України  щодо  зовнішнього 
незалежного  оцінювання  в  2010  році”  № 238  від  25.03.2010р.  [7]  про 
необхідність  здійснення  перекладу  тестових  завдань 
кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською 
та угорською мовами, оскільки особи, які закінчили школу з навчанням 
мовою  нацменшини,  мають  право  обирати  мову  складання  тестів,  та 
наказ МОН “Про внесення змін до наказів МОН від 09.07.2009 № 642 та 
від  21.12.2009  №  1150”  №  259  від  29.03.2010р.  [6],  де  зазначено  про 
заміну  підсумкового  контролю  з  української  мови  (за  професійним 
спрямуванням)  у  вищих  навчальних  закладах  І–ІІ  та  ІІІ–ІV  рівнів 
акредитації “державний екзамен” на “екзамен”. 

Простежується тенденція подальшого нормативного забезпечення 
діяльності шкіл. Упродовж останніх років Міністерство освіти розробляє 
та  затверджує  типові  навчальні  програми  для  шкіл  національних 
меншин  за  трьома  напрямами:  програми  з  української  мови  та 
літератури  для  шкіл  з  мовами  навчання  національних  меншин; 
програми з рідної (румунської, угорської, кримськотатарської, польської, 
словацької,  болгарської,  молдовської,  гагаузької,  ромської  та  івриту) 
мови  та  інтегрованого  курсу  рідної  (румунської,  угорської, 
кримськотатарської,  польської,  словацької,  молдовської)  та  світової 
літератури;  для  інших  дисциплін  рекомендовано  типові  програми  для 
загальноосвітніх  шкіл.  Учителі  деяких  шкіл  розробляють  авторські 
програми  вивчення  окремих  дисциплін,  які  затверджені Міністерством 
освіти і науки України, їх використовують у навчальному процесі. 

Виявлено,  що  до  організації  білінгвальної  освіти  в  Україні 
долучаються  держави,  де  проживає  корінне  населення  національної 
меншини  України  та  громадські  об’єднання  різного  характеру  та 
спрямованості діяльності. 

Розглядаємо  як  намір  координації  розвитку  білінгвальної  освіти 
для  нацменшин    створення  у  2009  році  Громадської  ради  керівників 
освітніх  програм  всеукраїнських  громадських  об’єднань  національних 
меншин  України  (Наказ  МОН  від  14.09.09  №  860  [8]).  Як  основні 
завдання визначено співпрацю з Міністерством освіти з метою сприяння 
задоволенню їхніх освітніх потреб. 

За  результатами  якісного  дослідження  виокремлюємо  головні,  на 
думку  опитаних  респондентів,  проблеми,  що  наявні  у  діяльності  шкіл 
такого типу, а саме: відсутність кваліфікованих педагогічних кадрів, які 
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володіли  б  мовою  нацменшини,  українською  мовою  та  предметом, 
відсутність  достатньої  кількості  навчально‐методичного  забезпечення, 
зокрема,  навчальних  програм,  підручників,  навчальних  посібників  та 
довідкової літератури. 

Як  виявлено  у  процесі  аналізу  нормативних  та  статистичних 
джерел,  другим  напрямом  розвитку  білінгвальної  освіти  в  Україні  є 
двомовні школи та класи, орієнтовані на вивчення європейських мов, які 
розвиваються  за  полікультурною  моделлю  білінгвальної  освіти.  У 
практиці  української  школи  вони  мали  своїх  попередників  у  формі 
класичної  гімназії,  а  із  середини  ХХ  ст.  –  школи  з  поглибленим 
вивченням  іноземної  мови,  спеціалізовані  школи.  Можливості  для 
розвитку та функціонування білінгвальної освіти у цих школах тією чи 
іншою мірою простежуються ще від середини ХХ ст., коли у частині шкіл 
було  введене  викладання  деяких  предметів  іноземною  мовою.  На 
сучасному етапі їх розвитку, як свідчить аналіз найновіших нормативно‐
правових  документів  (Наказ  МОН  №  626  від  07.07.2009  р.  1),  до  них 
уперше  було  нормативно  вжито  термін  “білінгв  альні”,  уточнено,  що 
вони функціонують як відповідь на запити та потреби учнів у структурі 
загальноосвітніх  навчальних  закладів  І–ІІІ  ступенів  відповідно  до 
стратегічних  документів  Ради  Європи  як  “класи,  навчання  у  яких 
здійснюється за спеціальними програмами, що передбачають з окремих 
предметів  поперемінне  використання  двох  мов  –  державної  та 
іноземної”. Зауважимо, що в обох країнах основою для розробки освітніх 
стандартів з іноземних мов стають міждержавні європейські стандарти. 

Відповідно  до  нових  завдань  розроблено  Типові  навчальні  плани 
для  білінгвальних  класів  спеціалізованих  шкіл  з  поглибленим 
вивченням іноземних мов. Визначено два блоки навчальних предметів – 
загальноосвітній  та  профільний.  Цикл  профільних  предметів 
сформований  на  основі  інваріантної  та  варіативної  складових  змісту 
освіти. 

Згідно  з  наказом Міністерства  освіти  і  науки  України  (№  626  від 
07.07.2009  р.  “Про  затвердження  Типових  навчальних  планів 

                                                           
1 З 2011 р. цей наказ втратив чинність, про що свідчить відповідна помітка на 
офіційному сайті Міністерства освіти, однак, як свідчить подальший аналіз 
нормативних документів Міністерства, припинено дію лише тих його положень, що 
стосуються змін у типових навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів 
ІІІ ступеня. Для білінгвальних 5–9-х класів він чинний, про що йдеться у 
нормативному листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-325 
від 29.04.11. 
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білінгвальних  класів  спеціалізованих  шкіл  з  поглибленим  вивченням 
іноземних мов”), на базі шкіл  з поглибленим вивченням  іноземних мов 
можуть  створюватися  білінгвальні  класи,  де  спектр  дисциплін,  які 
вивчаютья  у  двомовному  режимі,  значно  більший  –  для  вивчення  у 
двомовному  режимі  пропонуються  такі  предмети,  як  історія  та 
математика  у  5‐иу  класі  (по  0,5  години  у  тиждень  –  всього  1  година); 
історія,  математика  та  географія  у  6‐му  класі  (за  вибором  навчального 
закладу – 1 година у тиждень);  історія, математика, біологія,  географія, 
фізика  та  хімія  у  7–11‐х  класах  (за  вибором  навчального  закладу  –  2 
години у тиждень у 7–9‐х класах та 3 години у 10–11‐х класах). 

У  Типових  навчальних  планах  для  білінгвальних  класів 
спеціалізованих  шкіл  з  поглибленим  вивченням  іноземної  мови 
передбачено  години  на  курси  за  вибором:  ділова  іноземна  мова, 
країнознавство,  художня  культура  та  мистецтвознавство  іноземною 
мовою  (1  година  у  5‐му  класі,  по  1–1,5  години  у  6–7‐х  класах,  по  1–2 
години у 8–9‐х класах та по 3 години у 10–11‐х класах). 

Виявлено  пріоритети  щодо  вивчення  англійської  мови.  Згідно  зі 
статистичними даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 
території  України  у  2008/09  н.  р.  діяло  1397  загальноосвітніх 
навчальних  закладів  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов,  у 
2010/11  н.  р.  –  1303.  Зменшення  кількості  навчальних  закладів  такого 
типу  пов’язано  із  зменшенням  кількості  учнів  в  Україні  загалом  (у 
2008/09  н.р.  –  4466572,  а  на  початок  2010/11  н.р.  –  4163156). 
Абсолютний  пріоритет  англійської  мови  виявлено  і  щодо  приватних 
шкіл, де нею навчаються 239 учнів. 

Узагальнення  кількісних  показників  та  якісних  досліджень 
засвідчує, що на сучасному етапі в Україні успішно працюють школи за 
Типовим  навчальним  планом  для  білінгвальних  класів  спеціалізованих 
шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. На базі спеціалізованих 
шкіл та  гімназій  з поглибленим вивченням французької мови діють 11 
двомовних українсько‐французьких шкіл (Дніпропетровська СШ № 126, 
Донецька гімназія № 92 Кіровського р‐ну, Київська СШ № 20, гімназія № 
2  у  Севастополі  та  ін.),  де  починаючи  із  5‐го  класу  учні  вивчають 
французькою  мовою  такі  дисципліни,  як  математика,  біологія,  хімія, 
географія,  історія  та  інформатика.  У  гімназії  №  2  м.  Одеси  першою 
іноземною мовою,  яку  вивчають  з  1‐го  класу  як  предмет,  є  англійська. 
Починаючи  з  4‐го  класу  учні  поглиблено  вивчають  німецьку  мову.  У 
старшій  школі  англійською  мовою  вивчають  хімію,  курси  гідів‐
перекладачів,  німецькою  мовою  вивчають  “Німецьку  мову  для 
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подорожуючих  та  німецьку  в  готелі”.  Планується  з  наступного 
навчального  року факультативне  вивчення математики німецькою  або 
англійською мовами. 

Розвитку  білінгвальної  освіти  в  Україні,  як  і  в  більшості 
європейських  країн,  сприяє  значною мірою  співпраця  із міжнародними 
організаціями, які надають школам методичну допомогу, організовують 
стажування  педпрацівників  у  країнах,  мови  яких  вивчають,  сприяють 
активізації міжнародних шкільних обмінів. 

15  шкіл  з  поглибленим  вивченням  німецької  мови  є  учасниками 
проекту  “Школи:  партнери  майбутнього”,  ініціатором  якого  є  Гете‐
Інститут в Україні, 11 українських шкіл, ліцеїв та гімназій співпрацюють 
із Посольством Франції в Україні, за сприяння якого в Україні на базі цих 
шкіл  створено й  успішно діють двомовні  секції,  діяльність яких  сприяє 
пошуку  нових  підходів  до  викладання  немовних  дисциплін,  тобто 
розвитку білінгвальної  освіти  за полікультурною моделлю, можливості 
стажування  учителів  у  Франції,  а  також  участь  у  роботі  різноманітних 
міжнародних науково‐методичних семінарів та конференцій. У багатьох 
школах  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови  налагоджені 
контакти  з  Британською  Радою  та  Корпусом  Миру  США.  За  даними 
Корпусу  Миру,  який  працює  в  Україні  з  2002  року,  понад  1500  осіб 
працювали у 360 навчальних закладах України. 

Висновки. Отже, на законодавчому рівні в Україні створені належні 
умови  для  розвитку  білінгвальної  освіти,  але  наявні  певні  проблеми  у 
практичній організації навчального процесу у білінгвальному режимі. З 
метою її покращення вважаємо необхідним вивчення досвіду тих країн, 
де  ці  проблеми  успішно  вирішуються,  збільшення  уваги  науковців  до 
розробки  навчально‐методичних  матеріалів  для  двомовної  школи, 
вивчення  та  поширення  досвіду  білінгвальних  шкіл,  а  також 
запровадження  державних  програм  та  громадських  ініціатив  з  метою 
режиму сприяння двомовній освіті та полікультурному вихованню. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 
Тетяна Боднарчук 

 
Проаналізовано  особливості  розвитку  білінгвальної  освіти  в  Україні. 

Виявлено два основні напрями її розвитку – для дітей національних меншин та 
орієнтовану на вивчення європейських мов. Розглянуто нормативні документи, 
які  регулюють  двомовну  освіту  на  усіх  її  рівнях,  тенденції  розвитку 
білінгвальних  шкіл,  співвідношення  мов  у  них;  окреслено  головні  проблеми 
організації навчального процесу. 

Ключові  слова:  білінгвальна освіта, білінгвальна школа, школа для дітей 
національних меншин. 
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The  article  deals with  the peculiarities  of  bilingual  education development  in 

Ukraine.  The  author  defines  the  development  perspective  of  Ukrainian  bilingual 
education  in  two  directions  which  take  place  at  schools  for  children  of  national 
minorities  and  at  schools  with  advanced  foreign  language  study.  She  analyses  the 
legislative  acts  which  regulate  bilingual  education  at  all  levels,  tendencies  of  the 
bilingual  schools  development,  their  languages  balance  and  the  main  problems  of 
learning process organization. 
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