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І. Історія розвитку багатомовної освіти в Європі та інших 

країнах світу 

 

  Проблема впливу багатомовності на когнітивний розвиток дитини 

залишалася предметом запеклих дискусій вчених впродовж тривалого періоду в 

історії науки. Її актуалізації в Європі та світі сприяли як нагальні потреби 

спілкування, так і усвідомлення необхідності збереження і розвитку численних 

зникаючих мов. Це обумовило дослідження аспектів багатомовності фахівцями 

різних галузей знань. На межі ХІХ-ХХ ст. немало лінгвістів, педагогів та 

психологів виражали різко негативне ставлення до багатомовності. Серед 

найбільш відомих робота С.Лорі  “Lectures on Language and Linguistic Method in 

the School”(1893 р.), у якій автор наполягав, що інтелектуальний і духовний 

розвиток  дитини за умови її зростання у двомовному оточенні зменшується 

вдвоє. У 1924 р. відомий на той час у Великій Британії педагог Д. Саєр на 

основі досліджень двомовних школярів Уельсу висловив припущення про те, 

що причина зниження IQ сільських школярів криється у їх двомовності. Знана 

психолог Ф.Гудінаф у книзі “A new approach to the measurement of intelligence of 

young children” (1926 р.) виразила думку про зв'язок між двомовністю і 

затримкою розумового розвитку у дітей. На тлі цих робіт до дітей, які зростали 

у багатомовних сім’ях та оточенні з двома і більше мовами, ставилися як до 

проблемних і неповноцінних, називаючи їх incompetent speakers of each of their 

languages (мало компетентні мовці у всіх відомих їм мовах), або language 

handicap children (діти з вадами мовного розвитку). 

Втім, деякі вчені притримувалися протилежних думок, їх сумніви мали в 

основі описи розвитку дітей у двомовних сім’ях, як наприклад робота Ж.Ронжа, 

в якій було продемонстровано як діти засвоюють двомовність зберігаючи 

нормальний розумовий розвиток. В 1935 р. радянський вчений Л.С.Виготський 

в роботі “Мышление и речь” висловив думку про те, що вплив багатомовності 

на мислення і когнітивний рівень розвитку людини може бути лише 

позитивним, бо здатність виразити одну думку кількома мовами дає можливість 

"побачити рідну мову як одну систему серед багатьох інших".  

Участь у дебатах брали вчені різних напрямів науки, зокрема освітян 

турбували аспекти зв’язку багатомовності й мислення, позитивних і негативних 

наслідків від наявності кількох мов у оточенні молодої особи в процесі її 

зростання; зокрема чи не є двомовність причиною неповноцінного розвитку не 

тільки другої, а і першої мови дитини. 

 Опублікована в 1962 р. робота психологів Е. Піл та В.Ламберта“The 

Relation of Bilingualism to Intelligence”, стала справжнім переворотом у 

поглядах на проблему. На основі експериментальних досліджень вчені 

продемонстрували когнітивні і соціокультурні переваги від присутності в житті 

дитини більше ніж однієї мови. Порівнюючи одномовних і двомовних учнів з 

однаковим соціокультурним рівнем вчені довели, що двомовні є значно 

успішніші в тестах з вимірювання рівня розумового розвитку, особливо у 

завданнях, які потребують оригінальності мислення і розумової гнучкості. Це 

надало імпульсу для перегляду результатів робіт багатьох дослідників і 



призвело до зростання кількості прихильників позитивного ставлення до 

багатомовності.  

М. Сигуан та У. Маккі досліджуючи аспекти двомовності в освіті у 80-ті 

роки висловили думку про існування багатьох чинників впливу на процес 

навчання, як то: здібності учнів, педагогічні можливості освітніх закладів тощо, 

а також оприлюднили ідею про причину суттєвих відмінностей результатів 

експериментів Д.Саєра і В.Ламберта. На їх думку, вона крилася у різному 

соціокультурному оточенні досліджуваних учнів. 

Для пояснення ідеї про значимість впливу умов навчання на результат 

В. Ламберт в роботі 1982 р. виділив два типи білінгвізму – адитивний (від англ. 

"additive" ― "додатковий") та субтрактивний (від англ. subtract — віднімати), і 

дав такі пояснення: якщо перша мова є основною і в процесі вивчення другої 

мови не відбувається витіснення першої, то вплив від двомовності позитивний, 

формується адитивний білінгвізм, але за умов заміщення рідної мови іншою, 

вплив негативний і такий білінгвізм має назву субтрактивного. А отже, умови 

за яких відбувається навчання, зокрема організація навчального процессу, 

мають величезне значення. 

Значною подією стала поява теорії опанування другої мови після 

публікації книги “Second Language Acquisition and Second Language Learning” в 

1981 р. С. Крашена. У якій автор виклав власне бачення процесу навчання 

нерідної мови. Висновки було зроблено такі: за умови, що опанування мови 

здійснюється завдяки вхідній інформації і підсвідоме засвоєння мови переважає 

над свідомим, то основою навчального курсу має бути вхідна інформація, 

сприймаючи яку учні зосереджуються на змісті, а не на граматичній будові 

висловлювань. Окрім того, навчання має відбуватися в комфортних умовах із 

застосуванням цікавої і зрозумілої учням інформації. 

Впливовими на розвиток розуміння феномену багатомовності також 

були роботи Ф. Грожана, опубліковані у 80-ті роки. Особливої уваги заслуговує  

робота 1982 р. “Life with two languages: An introduction to bilingualism”, бо якщо 

раніше численні дослідники ототожнювали проблему багатомовності з 

вивченням негативних наслідків від контактування кількох мов і підкреслювали 

потребу виключення рідної мови з процесу навчання другої чи нерідної мови, 

то Ф.Грожан пояснив хибність ставлення до білінгвів як до “монолінгвів із 

дефіцитом мовних знань, умінь та навичок” і запропонував новий підхід у 

якому порівняв двомовну особистість із спортсменом, успішним одночасно у 

двох видах спорту. Роль рідної мови в процесі опанування однієї чи кількох 

нерідних відтоді розглядається як позитивна, її застосовують як основу для 

аналогії, а принцип зіставлення мов як ефективний засіб поступового усунення 

інтерференції. 

Ідеї Ф.Грожана розвинув В.Кук в роботі “Chomsky’s Universal Grammar. 

An Introducation”, яка була видана в 1993 р. Він висловив думку про те, що  

багатомовна особа має значно вищий рівень когнітивного розвитку, ширший 

світогляд і багатший досвід спілкування. Вчений увів поняття 

мультикомпетентності як знання однією особою більше, ніж однієї мови ―  

унікальної форми мовної компетентності особи, яка не обов’язково співпадає з 

мовною компетентністю двох монолінгвів у різних мовах, і запропонував 

холістичний підхід до вивчення багатомовності: неоднаковий рівень 



компетентності у читанні, письмі, продукуванні усних та письмових 

висловлювань багатомовців слід уважати за норму через різний рівень їх 

активації. Багатомовну комунікативну компетентність особи не слід 

розглядати як просту суму комунікативних компетентностей у кількох мовах, 

під цим поняттям слід розуміти складну систему, що постійно змінюється під 

впливом багатьох чинників. 

Залежність рівнів володіння мовами і когнітивного розвитку учнів 

продемонстрував Дж. Каммінз спираючись на роботи Т. Скутнаб-Кангас та 

П. Токумаа. За допомогою “Гіпотези взаємозалежності” (interdependence 

hypothesis) вчений показав здатність багатомовців переносити і успішно 

застосовувати у другій мові навички сформовані у першій. Це можливо за 

умови, якщо інтеграція другої мови відбувається та тлі достатньо сформованих 

мисленнєвих і мовних навичок дитини у першій мові. Визначенню причин та 

закономірностей позитивного впливу двомовності на інтелектуальний розвиток 

особистості присвячена “Теорія порогового рівня” (threshold theory), де нижній 

рівень (lower threshold) означає досягнення учнем достатнього рівня усного 

мовленнєвого розвитку в рідній мові, і можливість його продовжувати                                                                                                  

паралельно з другою мовою без негативних наслідків. Позитивний вплив на 

когнітивні здібності учня матиме досягнення ним верхнього рівня (upper 

threshold), це, зокрема, пов’язано з розвитком навичок читання. Дж. Каммінз 

також виділив два аспекти лінгвістичної компетенції: базові комунікативні 

навички повсякденного спілкування (BICS, basic interpersonal skills) і 

когнітивно-академічну мовну компетентність (CALP, cognitive academic 

language proficiency), і пояснив відмінності між ними за допомогою малюнка 

айсберга, у якого у видимій надводній частині знаходяться навички розуміння і 

говоріння, знання граматики і лексики, а в нижній підводній і невидимій 

частині уміння аналізу, синтезу, здатність послуговуватися семантичними і 

функціональними засобами. Окрім того, Дж. Каммінз увів у свою теорію 

поняття контексту і ступеня когнітивної складності, і за їх допомогою 

пояснив, що інтенсивний потік інформації під час шкільних занять (особливо 

абстрактної за змістом) для успішного засвоєння вимагає наявності в учня 

високого рівня когнітивно-академічної компетенції. Її розвиток неможливий 

без участі рідної мови учня. У такий спосіб учений продемонстрував 

доцільність концепції двомовного навчання, за якої на ранньому етапі навчання 

відбувається рідною мовою дитини, а інтеграція другої мови відбувається лише 

тоді, коли мисленнєві і мовні навички досягають достатнього рівня розвитку ― 

саме тоді відбувається трансфер когнітивних структур з першої мови в другу, 

формується адитивний білінгвізм.  

Подальші дослідження проблем впливу багатомовності на 

інтелектуальний розвиток учнів підтвердили значимість рівня володіння 

мовами у багатомовних осіб, важливими для нас є такі позиції:  

1) Стихійна (побутова) двомовність приводить до опанування мовами у 

неповному об’ємі, а саме: відбувається неправильний розвиток здатності 

послуговування не тільки другою, а і основною мовою учня ― формується 

"напівмовність". Причина цього явища знаходиться не у двомовності як 

наявності двох мов, а у низькому рівні викладання та соціокультурного 

оточення; 



2) Основна роль у формуванні багатомовної компетентності учнів 

належить школі, при цьому важливість опанування рідною мовою на 

високому рівні не підлягає сумнівам, бо процеси мислення людини 

формуються саме у рідній мові учня. 

Канадська дослідниця Е.Бялісток з колегами довели, що багатомовність 

підтримує активність мозкових функцій і затримує процес старіння мозку. Цей 

позитивний вплив, на думку вчених, обумовлений конкурентною природою 

обробки інформації, необхідністю постійно вибирати з двох мовних систем.     

У спільній роботі з К.Хакута “In other words” учені зазначають, що знання двох 

мов ― це більше, ніж просто володіння двома способами говоріння, бо мозок 

двомовної людини має два лінгвістичних способи концептуальної 

репрезентації.  

Зважаючи на процеси міграції, глобальної мобільності та 

мультиспрямованості комунікації в кінці ХХ ст., поняття "мовна освіта" 

зазнало змін. Якщо раніше у контексті існуючих у Європі держав–націй під ним 

розуміли опанування у першу чергу рідною мовою учнів, яка мала автоматично 

співпадати з мовою викладання у школі, то відтоді в європейських школах 

стали активно опановувати сучасні іноземні мови: глобальну англійську та інші 

мови міжнародної комунікації. Разом із тим, все більше уваги стали надавати 

збереженню розмаїтого мовного спадку і вивчати ті мови, якими 

послуговуються рідше ― мови національних меншин, регіональні, класичні та 

мови мігрантів. А отже, мовна освіта в Європі стала багатомовною. Нині цей 

освітній напрям має за мету формування у школярів індивідуальної 

багатомовності (plurilingualism) як комплексної здатності послуговуватися 

кількома мовами.  

     Слід зазначити, що термін багатомовна освіта (Multilingual education) 

є у використанні UNESCO з 1953 р., передбачає застосування в навчальному 

процесі двох і більше мов з метою їх опанування як систем і використання як 

засобів навчання. В Резолюції 12 Генеральної конференції ЮНЕСКО (1999 р.) 

поняття "багатомовність" було уточнено і тепер означає застосування у 

навчальному процесі трьох мов: рідної учням, державної (національної або 

регіональної) та міжнародної. Plurilingual education (багатомовна освіта) — 

назва явища у інтерпретації Ради Європи; означає спосіб навчання, який не 

обмежений опануванням кількох мов як систем, а передбачає їх використання і 

як засобів навчання предметного змісту немовних предметів. Такий вид освіти 

має за мету: 1) розширення мовного репертуару учнів, у тому числі за рахунок 

мов, які не є основними європейськими і якими послуговуються рідше; 

2) формування у школярів усвідомлення соціальної і культурної цінності 

лінгвістичного розмаїття; 3) розвиток міжкультурної компетентності учнів.  

В роботах провідних фахівців галузі багатомовності (Я.Сеноз, 

Т. Скутнабб-Кангас, М.Кандельє та ін.) зазначено, що термін багатомовна 

освіта є складним і поліфункціональним явищем, а двомовна (синонім 

білінгвальна) освіта є одним із способів формування багатомовності, складовою 

багатомовної освіти. Двомовна освіта має певні особливості, зокрема 

передбачає не просто вивчення школярами двох мов як систем, а і 

використання їх у навчальному процесі як засобів для опанування змісту 

предметів. Власне багатомовна освіта передбачає опанування трьох і більше 



мов як систем, формування у школярів здатності послуговуватися ними у 

реальному житті, включаючи письмову грамотність, без чітко зазначеної 

вимоги використання їх як засобів опанування предметного змісту, але і не 

виключає таку можливість. Визначальною для багатомовної освіти є освітня 

мета, яка полягає в досягненні багатомовності як здатності компетентно 

послуговуватися мовами, тоді як для двомовної освіти важливим є 

використання двох мов у певному співвідношенні саме як засобів навчання. 

Спільною для обох підходів є мета навчання, вона полягає у формуванні 

багатомовності як здатності школярів компетентно послуговуватися в житті 

більше ніж однією мовою. Отже, ці підходи передбачають дещо різний шлях 

досягнення мети, яка для обох є спільною ― формування здатності 

послуговуватися кількома мовами.  

Знана у Європі дослідниця проблем багатомовності У. Йеснер відзначає 

з початку 90-х ХХ ст. чітку тенденцію включення в європейську освіту 

основних ідей мультикомпетентності, серед яких основними є: 1) досягнення 

компетентності рівня "носій мови" більше не є метою навчання другої та 

наступних мов, цінними і значимими є часткові компетентності в кількох 

мовах; 2) носій мови не обов’язково є найкращим вчителем мови; 3) заборона 

для учнів користуватися рідною мовою на уроці знята; 4) принцип "чим раніше 

почати навчання мови ― тим кращим буде результат" у багатомовній освіті 

втрачає дієвість. 

Нині багатомовна освіта школярів у країнах Європи — комплексна 

галузь, що активно розвивається: в її основі теорія, що багатомовність особи 

виникає в процесі розширення мовного досвіду людини, починаючи від рідної 

мови, яка використовується здебільшого в сім’ї, до опанування мов інших 

народів, виучуваних в школі чи безпосередньо в мовному оточенні. Людина не 

фіксує ці мови "відособлено" одну від одної, а формує багатомовну 

комунікативну компетентність на основі знань та усього мовного досвіду, в 

якому мови взаємопов’язані і взаємодіють. Відповідно ситуації комунікативні 

партнери можуть вільно переходити від однієї мови до іншої, демонструючи 

здатність особистості виражати думки та розуміти їх. Завдяки цьому людина 

може використовувати знання кількох мов для того, щоб зрозуміти текст 

(письмовий чи усний) виражений мовою, раніше незнаною, впізнаючи слова, 

які мають подібне звучання чи написання в кількох мовах, у "новій формі".         

З такої точки зору мета мовного навчання змінюється. Досконале (на рівні носія  

мови)  опанування однією, двома чи трьома нерідними мовами, взятими 

окремо, тепер не є метою навчання. Сьогодні, на думку європейських фахівців, 

мета полягає у розвитку такого лінгвістичного репертуару, де знайдеться місце 

усім лінгвістичним вмінням. Так, останні зміни в мовній програмі Ради Європи 

спрямовані на розроблення засобів сприяння розвитку багатомовності 

особистості. Зокрема Європейський мовний портфель є документом, де має 

бути зафіксований і формально визнаний різноманітний досвід особи у 

вивченні мов і міжкультурного спілкування.  

Перед системою освіти України стоїть завдання адаптації до існуючих 

реалій і створення умов для забезпечення школярів якісною освітою, в 

контексті якої передбачено збалансоване використання різних мов із метою 

формування громадянина України здатного до міжкультурного спілкування з 



використанням виучуваних у процесі навчання мов. Розв'язати цю проблему 

покликане педагогічне явище, що має назву багатомовна освіта школярів. 

Для інтенсифікації процесу навчання мов на рівні середньої школи 

важливою є ініціатива європейських фахівців щодо створення спільного 

освітнього контексту з усіх виучуваних мов, або інтеграція мовного курикулуму. 

Цей процес у межах однієї школи полягає в об’єднанні усіх мовних предметів у 

одну освітню галузь і створює основу для прийняття єдиної за структурою і 

змістом навчальної програми. Процес імплементації інтегрованого курикулума 

визнано європейськими фахівцями як складне завдання, яке не слід розглядати 

як "революцію курикулуму", а скоріше як процес, що потребує поступових змін, 

бо полягає у створенні у школах освітніх спільнот, для яких характерна 

наявність як горизонтальних, так і вертикальних зв’язків. Тому першочерговими 

заходами є: 1) прийняття спільної термінології, принципів та стандартів для 

предметів мовної галузі, особливо це стосується процедур оцінювання; 

2) створення рекомендацій щодо застосовуваних методичних підходів з метою 

встановлення зв'язків між виучуваними мовами для формування наскрізних 

умінь і навичок та створення умов для міжмовного трансферу. Увесь процес 

навчання відбувається в контексті одного методологічного підходу ― розвитку 

здатності послуговуватися всіма мовами курикулуму, а тому вимагає: 

1) застосування загальних процедур та стратегій, розвиток усних та письмових 

вмінь для розуміння і продукування у чотирьох видах мовленнєвої діяльності; 

2) ознайомлення учнів із дискурсивними ситуаціями та різноманіттям жанрів 

літературних текстів; 3) загальні відомості про мову як явище дійсності подають 

у контексті опанування однієї мови та повторюють і уточнюють у руслі навчання 

інших; 4) формування в учнів металінгвістичної свідомості (якості особистості, 

яка характеризується здатністю до абстрактно-логічних операцій з кількома 

мовними системами і формується в процесі опанування кількох мов, полягає в 

поступовому поглибленні та осмисленні учнями сутності мовних явищ, 

наявності внутрішнього зв’язку та співвідношень між формою та значенням, 

усвідомлення існування різних систем понять, через які можливо сприймати 

дійсність, та різних способів оформлення думок) відбувається завдяки 

спостереженню, аналізу, концептуалізації мовних явищ в усіх виучуваних мовах; 

5) аспект вмотивованості щодо опанування та послуговування кожною з 

виучуваних мов, формування ставлення до проявів мовнокультурних 

особливостей, потребує особливої уваги в процесі навчання кожної з мов. 

Як свідчить аналіз досвіду Австрії, Іспанії та франкомовної частини 

Швейцарії, які є лідерами цього освітнього напряму, основні принципи 

інтегрованого курикулуму можна охарактеризувати у такий спосіб: 1) на 

початковому етапі навчання рідна мова має обов’язковий статус для кожного 

учня і включає формування грамотності письма, бо саме у рідній мові 

відбувається становлення процесів мислення, які є основою для опанування 

змісту предметів новими мовами у майбутньому; 2) навчання другої та третьої 

мов супроводжується постійним порівнянням з релевантними аспектами рідної 

мови, ― якщо раніше в контексті навчання іноземних мов існувало чітке мовне 

розмежування для уникнення інтерференції, то в нових умовах на тлі 

порівняльно-контрастивного підходу якомога ширше застосовується трансфер 

(перенос інформації між відомою мовою чи мовами і новою виучуваною; 



відбувається за таким принципом: рідна мова відіграє роль матриці, на яку 

накладаються нові структури, відома іноземна мова часто виступає в ролі моста 

для переносу значення); 3) навчання нерідної мови як системи (L2, L3, Ln) не 

надає достатньої підготовки для застосування мови в якості засобу опанування 

предметним змістом. Для полегшення розуміння застосовують підхід, що має 

назву скафолдинг, передбачає актуалізацію уже наявних знань; ознайомлення 

учнів із процесами, пов’язаними з опануванням предметним змістом рідною 

мовою та мовними структурами для їх вираження засобами нової мови. 

Використання рідної мови не заборонено, а навпаки схвалюється, бо рівень 

опанування предметним змістом за таких умов вищий.  

Процес запровадження інтеграції мовного курикулуму в Україні в 

контексті однієї школи доречно розпочати з визначення загальної мети 

навчання і рівнів компетенцій, які мають бути досягнуті у кожній із виучуваних 

мов. Наступним кроком має стати вибір єдиних для застосування в навчанні 

усіх мов підходів та методів. Далі слід встановити інтегровану рамку змісту, за 

якою зміст навчання мов є комплементарним за природою, але містить 

специфічну для кожної з виучуваних мов інформацію. Слід прийняти до обліку 

функції, які має у суспільному житті України кожна з мов, і відобразити це у 

мовному курикулумі, зокрема у досягненні бажаних рівнів компетенцій. 

Рішення щодо моменту початку навчання кожної з мов, кількості навчального 

часу й інтенсивності навчання, має бути предметом обговорення в кожному 

конкретному випадку. На нашу думку, застосування такого підходу надасть 

можливість повніше задовольнити освітні потреби молодих українців, бо 

сприятиме глибшому опануванню рідної мови кожним індивідом, надасть 

можливості для вивчення державної мови, мов сусідів та іноземних мов для 

повноцінного міжкультурного спілкування, збереження етнокультурної 

ідентичності представників етнокультурних спільнот, забезпечення академічної 

успішності, конкурентоспроможності та мобільності громадян України. 

 

ІІ. Структура сучасної мовної шкільної освіти в Україні 

 

 У сучасному світі спостерігаються дві різноспрямовані тенденції – 

інтеграційні процеси, які ставлять людину перед необхідністю знати принаймні 

одну із мов міжнаціонального спілкування, та прагнення кожної нації до 

збереження своєї мови, культури та самобутності. Розв’язанню цієї проблеми 

значною мірою сприяє, як показує світовий освітній досвід, мультилінгвальна 

або білінгвальна освіта, оскільки державні системи освіти повинні забезпечити 

право кожної людини на освіту рідною мовою та створити відповідні умови для 

вивчення мов міжнародного спілкування, що гарантоване низкою міжнародних 

документів та декларацій.  

Історично склалось так, що протягом століть територія сучасної України 

була під впливом різних держав, а відтак і різноманітних мов та культур, що і 

спричинило до зародження, в першу чергу, білінгвізму.  

 Україна є порівняно етнічно однорідною країною, де етнічні українці 

становлять приблизно 75%  населення . Однак в окремих регіонах мешкають 

представники різних національних меншин, серед яких поляки, угорці, румуни, 



молдовани, росіяни тощо. На сьогодні у межах незалежної України проживає 

більше сотні етнічних груп. 

 Система неперервної мовної освіти, а також мовна політика України 

сприяють оволодінню державною мовою, знанню рідної мови, а також 

вивченню іноземних мов, що в комплексі сприяє розумінню інших культур та 

розвитку толерантності до представників інших етнічних груп населення.  

Мовна  освіта в Україні реалізується через систему загальноосвітніх 

навчальних закладів із чітко визначеними основними мовами навчання.  

У більшості шкіл навчання здійснюється  державною – українською  

мовою, а іноземна мова вивчається як окремий предмет, можливо вивчення 

також  як окремого предмета будь-якої мови національної меншини.  

Водночас функціонують  школи з навчанням мовами національних 

меншин,  де усі навчальні дисципліни, крім української мови та літератури, 

іноземної мови, вивчаються мовою відповідної національної меншини  

(кримськотатарською, російською, польською, угорською, румунською, 

молдовською). 

 Як показує на цей час практика, недоліком такої системи  можна назвати 

той факт, що учні загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням 

українською мовою, які знаходяться у регіонах, де мешкає та чи інша 

національна меншина, отримують недостатньо знань про мову й культуру 

останньої. Водночас, учні загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

мовами національних меншин  не отримують високого рівня знань з 

української  мови і, як результат, у них виникають проблеми в отриманні вищої 

освіти, де викладання навчальних дисциплін  здійснюється державною мовою; 

а також труднощі в знаходженні престижної роботи та інше.  

 З огляду на зазначене вище  суспільство все більш приходить  до 

розуміння того, що створення мультилінгвальних або білінгвальних 

загальноосвітніх навчальних закладів є доцільнішим, аніж формування 

навчальних закладів із навчанням виключно мовою національної меншини, 

адже не завжди є можливість забезпечити такі школи фахівцями зі всіх 

дисциплін, які б були носіями мови національної меншини чи володіли нею на 

рівні носія. Окрім того існує ризик, що випускники таких шкіл опиняться у 

мовній ізоляції, відрізані від кар’єрних можливостей на відміну від випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів, навчання в яких здійснюється декількома 

мовами. 

З метою підтвердження висновків, наведених вище, та необхідністю 

реального оцінювання ставлення до можливості більш ширшого застосування 

мультилінгвальної  (білінгвальної) освіти в начальних закладах України, в 

квітні-травні 2015 року було проведено опитування учнів 9-11 класів та 

вчителів шкіл, педагогічних працівників районних відділів освіти, методичних 

служб Одеської, Закарпатської, Чернівецької областей. 

За результатами анкетування близько 76,7. % учнів вважають багатомовну 

освіту перспективною та ставляться до її впровадження позитивно з огляду на 

можливості в подальшому отримати вищу освіту за кордоном, знайти 

престижну роботу, більш  ширшого спілкування з представниками інших країн. 

Ця категорія учнів вже на цей час досконало або добре володіє від 3, а  в 



окремих випадках,  до 5 мов (державною, рідною, однією з іноземних мов, а 

додатково тією мовою, якою володіють і розмовляють  в родині). 

  Менша частина учнів висловила негативне ставлення до багатомовної 

освіти, віддаючи перевагу тій системі освіти, що на цей час функціонує в 

Україні, та мотивуючи свою відмову значним перевантаженням при вивченні 

декількох мов, що, на їх погляд, може призвести до зниження якості знань з 

інших предметів.  

Опитування вчителів та педагогічних працівників показало, що більшість -  

68,5 %,  незалежно від віку, посади, предмета викладання, вважає за доцільне та 

позитивно відносяться до перспективи розвитку багатомовної освіти в 

навчальних закладах їх регіонів та підтвердили бажання працювати у цьому 

напрямку. 

Інша частина  виступила категорично проти або не визначилися у своїх 

поглядах, мотивуючи, що введення такої освіти буде потребувати  великих 

фінансових витрат, глобальної перепідготовки педагогічних кадрів, 

несприйняття такої освіти з боку батьків тощо. Цікаво, що до цієї категорії 

вчителів відносяться ті, що працюють в основному в загальноосвітніх 

навчальних закладах із навчанням українською мовою, де тільки вивчаються як 

предмет іноземні мови.  

Що стосується нормативно-провової бази з мовних питань в галузі освіти, 

то необхідно відзначити, що вона грунтується на засадах гуманізму,  

демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.  

Правовою основою формування державної політики щодо забезпечення 

прав національних меншин, зокрема в галузі освіти, є Декларація про 

державний суверенітет України, Конституція України, закони «Про національні 

меншини в Україні», «Про засади державної мовної політики», «Про 

ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», «Про 

ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних 

меншин», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

вищу освіту», інші законодавчі акти України. Крім того, етнонаціональні 

процеси в галузі освіти, регулюються в нашій державі відповідно до 

міжнародних норм та рекомендацій, викладених у Загальній декларації прав 

людини, Рамковій конвенції про захист національних меншин, Європейській 

Хартії регіональних мов або мов меншин, Гаазьких рекомендаціях Верховного 

комісара ОБСЄ щодо прав національних меншин на освіту та інших 

документах (див. додаток 1). 

Аналіз української законодавчої бази свідчить про те, що чинна 

законодавча база не суперечить основним ідеям мультилінгвізму та   

полікультуралізму і не створює перешкод для їх запровадження. В урядових та 

директивних документах визнається реальна багатомовність, 

багатокультурність та багатоетнічність українського суспільства, й ставляться 

завдання, спрямовані на зберігання культури меншин, толерантних 

міжетнічних стосунків. 

Таким чином, можна стверджувати, що  сьогодні на законодавчому рівні в 

Україні створені умови для розвитку мультилінгвальної  (білінгвальної) освіти, 



але існують певні проблеми у практичній організації такого навчального 

процесу, хоча  вже сьогодні окремі навчальні заклади застосовують   деякі 

засоби та прийоми мультилінгвального (білінгвального) навчання.  

Для подальшого становлення та покращення розвитку мультилінгвальної 

освіти стає необхідним  вивчення досвіду багатонаціональних країн, де ці 

проблеми успішно розв’язуються, а також досвіду навчальних закладів 

України, які працюють за цією системою, з метою розповсюдження цього 

досвіду на всій її території. 

 

ІІІ. Методичні  рекомендації  щодо застосування загальних 

методичних прийомів та засобів мультилінгвізму або білінгвізму при 

вивченні  окремих предметів 

 

 У світі склалися деякі сталі визначення, що стосуються мультилігвального 

(білінгвального) навчання та освіти, які необхідно знати при створенні цієї 

системи у тому чи іншому навчальному закладі. В той же час необхідно 

визначити деякі розходження серед науковців, політиків, освітян щодо 

тлумачення  змісту окремих термінів та визначень. 

Багатомовність (мультилінгвізм, плюрилінгвізм) – поняття, що 

визначає співіснування більше двох мов у мовленнєво-мисленнєвій сфері 

особи, яка використовує ці мови в різних комунікативних ситуаціях залежно від 

мети спілкування, місця реалізації акту комунікації. 

Однак,  Рада Європи розрізняє поняття багатомовності і плюрилінгвізму: 

багатомовність стосується розмаїтості мов, представлених у тому чи іншому 

географічному регіоні, тоді як плюрилінгвізм означає перелік мов, якими 

користується певна особа. 

Одним словом, Європа, як і Україна,  є багатомовним суспільством, 

оскільки на її території існує багато мов. А в межах їх спільнот існують як 

плюрилінгвальні громадяни,  які володіють декількома мовами, так і 

монолінгвальні громадяни, які володіють лише однією мовою. 

Білінгвізм – поняття, яке визначає явище, що передбачає співіснування, 

взаємовплив і взаємодію двох мов у природному і штучному двомовному 

середовищі, в якому особи та соціальні групи володіють двома мовами на 

однаковому або різному рівнях. 

Білінгвальна освіта - освіта, коли в процесі навчання використовуються 

дві мови – рідна (перша) та державна або іноземна (друга). Форми 

використання обох мов, а також види дидактичних матеріалів та їх мова не 

регламентуються, але рівень має відповідати середній мовній компетентності 

відповідної груп. 

Білінгвальне навчання - таке навчання, яке передбачає одночасне 

застосування двох мов у роботі з того чи іншого предмета –  державної та 

рідної   (коли вони не збігаються), державної й  іноземної та ін. Двомовне 

навчання застосовують у роботі з одного,  кількох чи усіх предметів 

навчального плану.  

Державна мова (мови) - офіційна мова (мови) держави. 

Рідна мова (або перша мова)  - мова, якою першою оволодівають і 

досконало розуміють.  



Іноземна мова – мова, яка в рамках освітніх програм вивчається як 

окремий навчальний предмет та яка, як правило, для вивчення інших предметів 

не використовується. 

Головна відмінність між  мультилінгвальною (білінгвальною) освітою від 

традиційної  у тому, що мови викладання у цій системі є не тільки засобом 

навчання, а також метою глибшого засвоєння цієї мови. Тому у процесі 

навчання необхідно балансувати між навчальним матеріалом на уроці, який 

направлений на зміст навчального предмета, та матеріалом, що направлений на 

поглиблення знання самої мови, якою ведеться урок.  Це означає, що при 

наданні роз’яснення суті складних проблем та наукових понять, необхідно 

враховувати рівень володіння мовою та при недостатньому його рівні 

володіння необхідно використовувати більш доступну для учня мову. 

У світі існує багато  програм та моделей, завдяки яким надається допомога  

дітям   в отримання обов’язкової (академічної) освіти  державною мовою або  в 

продовженні отримання освіти  іншою  мовою, яка не є рідною,  але всі вони 

об’єднані одним загальним принципом: мовами навчання є дві або більше мов.  

Ці програми відрізняються за своєю метою та аудиторією. 

У тому випадку, коли ставиться за мету отримання освіти тільки 

державною мовою, такі програми називаються перехідними. Ці програми 

готують дітей    протягом декількох років до переходу на повне навчання 

державною мовою. 

У тих випадках, коли ставиться за мету отримання учнями академічної 

освіти двома або більш мовами, такі програми носять назву паралельних 

програм. При використанні такої програми мовна ієрархія  виражена 

мінімально та дві мови або більш  є засобом повноцінного отримання освіти. 

Під час уроку обидві  мови (або більш) замінюють та доповнюють одна одну і 

вони  є рівноправними під час навчання.  Ця  програма набула особливого  

поширення в багатьох країнах світу і, в першу чергу, в країнах Європи. 

У процесі реалізації програм використовуються різні прийоми та підходи у 

навчанні двох мов: 

дві мови  використовуються окремо ( мова навчання може змінюватися в 

залежності від змісту, місця, часу проведення уроку, особистості педагога); 

дві мови використовуються узгоджено; 

запроваджується повне або часткове занурення  у другу мову (державну 

або іноземну). У випадку повного занурення - використання рідної (першої) 

мови повністю виключається; при частковому зануренні використовується в 

основному державна мова іноді з використанням рідної мови. 

При виборі тієї чи іншої  програми та підходів необхідно орієнтуватися на 

замовлення суспільства, політичну та соціальну ситуацію в тому чи іншому 

регіоні, підготовку педагогічних кадрів, технічне оснащення навчального 

закладу,  ставлення батьків. 

Крім того, обов’язково необхідно звернути увагу на такі параметри, як:  

вік учнів; 

пропорції між змістом  предмета і мовою; 



тип комунікації в освітньому середовищі: інтерактивний тип, коли 

основний акцент роблять на спілкуванні, і пізнавальний, коли акцентують  

увагу на передачі / сприйнятті інформації; 

пропорції двомовного і одномовного навчання у школі (низька, середня, 

висока – залежно від кількості двомовних предметів, від вікових категорій 

учнів, яким воно пропонується);  

мова, що вводиться як додатковий засіб навчання, – це може бути 

іноземна, мова меншини, мова більшості; 

мовне оточення (чи в цілому воно одно-, дво-, багатомовне); 

характеристики вчителів (з мови чи з предмета вони фахівці, чи рідна для 

них та мова, яка є другою у двомовному навчанні); 

використання однієї чи більше мов як додаткового засобу  навчання. 

Необхідно констатувати, що методика використання двох або більше мов у 

навчанні  недостатньо опрацьована, в цьому випадку можна говорити про 

загальні підходи щодо організації роботи на уроці та використання окремих 

методів і прийомів.  

Рекомендуємо за можливе використання таких методів та прийомів під час 

проведення уроків, де застосовується двомовне або багатомовне навчання:  

 

1. Розмежування двох мов у навчанні та під час проведення уроку 

 

При застосуванні двомовного навчання, на наш погляд, важливо звертати 

увагу на те, щоб учні не змішували дві мови.  Перш за все, вчитель має бути 

дуже вимогливим до себе, не дозволяти собі довільно, без спеціально 

визначеної мети переходити з однієї мови на іншу. У ході уроку вчитель має 

дуже чітко фіксувати ці моменти переходу («А тепер я скажу це українською 

мовою». «Будьте уважні, переходимо на польську мову». «Подумай, як це 

правильно сказати угорською мовою. А як українською?»  «Я скажу це речення 

румунською мовою, а одне слово в ньому – українською. Знайдіть його» та ін.). 

Окрім того, слід пояснювати учням важливість уміння контролювати свою 

мовну поведінку, розрізняти дві мови, якими вони користуються, не плутати їх. 

Необхідно пропонувати учням під запис так звані мовні штампи: «я вважаю», 

«необхідно зазначити», «слід довести», «варто зауважити», «на мій погляд», 

«як на мене тощо».  

Посилена увага, яку виявлятиме вчитель до розмежування мов, сприятиме 

формуванню культури  користування обома мовами. 

2. Попереднє опрацювання окремих мовних одиниць  

При опрацюванні  тексту або його фрагмента більш доцільною є робота 

над окремими словами,  словосполученнями, реченнями другою мовою, а вже 

на цій основі слід пропонувати учням роботу з фрагментом тексту чи цілим 

текстом (послухати, прочитати, побудувати).   

Першорядне значення при цьому має надаватися засвоєнню учнями 

термінів другою мовою (і тут корисними будуть двомовні словники термінів з 

того чи іншого предмета). Однак,  термін не може бути зрозумілим і реально 

використаним учнями у висловлюванні, якщо він не буде опрацьований у 



типових словосполученнях, разом із тими словами (і в тих граматичних 

формах), в яких він звичайно використовується. Отже, тільки двомовні 

словники, якими б необхідними вони не були, не можуть забезпечити  

двомовне навчання необхідним матеріалом для роботи зі збагачення мовлення 

учнів.   

Тому обов’язковому засвоєнню мають  підлягати не лише терміни, а й 

слова, які використовуються з цими термінами, створюючи при цьому 

відповідні синтаксичні конструкції. Наприклад, такий простий термін, як 

«число»,  учням необхідно вміти використати із словами: ціле, дробове, 

ірраціональне;  невідоме, це, шукане, потрібне, попереднє, будь-яке та ін. Для 

характеристик термінів звичайно використовуються складнопідрядні речення, 

дієприкметникові звороти, наприклад,  «діагональ, що виходить з вершини …», 

«діагональ, що з’єднує  вершину … з вершиною …»,  «сили, що  виникають при 

…», «сили, прикладені до тіл» тощо.    

Не менш важливим є засвоєння слів, котрі називають дії, що спрямовані на 

той чи інший об’єкт. Так, приклад, рівняння, задачу треба розв’язати 

(обчислити, скласти, доповнити, змінити, порівняти, використати тощо).  

Слід опрацьовувати терміни другою мовою у  мінімальному контексті – і 

записувати під час пояснення матеріалу не окремі слова (терміни), а 

сполучення слів, типові для їх використання. Ці фрагменти допоможуть учням 

краще розуміти (на слух і в читанні) речення, висловлювання  українською 

мовою, що  насичені науковими термінами.  

Таку роботу можна здійснювати у різні способи. Наприклад, первинне 

ознайомлення і закріплення здійснюються першою мовою, а в ході подальшого  

засвоєння матеріалу вводиться лексика другою мовою, застосовуються  

завдання на розуміння (і відтворення) коротких висловлювань, визначення 

понять, формулювання завдань  другою мовою. Поступово необхідно 

пропонувати завдання з більшими за обсягом текстами.   

Або, використовуючи терміни першою мовою, можна одразу називати їх 

другою мовою та записати на дошці.  Там само необхідно записувати окремі 

ключові слова і словосполучення за відповідною темою. Наприкінці уроку їх 

необхідно опрацювати: вимовляти слідом за учителем, читати, будувати з ними 

словосполучення й речення. Така робота надасть можливість сприяти 

збагаченню лексики учнів й слугувати повторенню, закріпленню, узагальненню  

матеріалу за темою.   

 

3. Залучення учнів до всіх видів мовленнєвої діяльності  другою   мовою на 

предметних уроках  

Передусім це має стосуватися рецептивних видів діяльності – слухання-

розуміння (аудіювання)  й читання. Наприклад:  

послухати короткий висновок щодо роботи на уроці, який робить учитель 

спочатку рідною (першою), а потім – другою  мовою (говорячи другою мовою,  

він показує записані на дошці відповідні мовні одиниці, використані в його 

резюме); 



 послухати зв’язне висловлювання вчителя про те, як розв’язувати ту чи 

іншу задачу, той чи інший приклад (тексти такого змісту містять  детальний 

опис процесу роботи); 

 послухати другою мовою  запитання за темою уроку і відповісти на них 

тією мовою, яку обере учень (у цьому разі перевіряється, перш за все, 

розуміння прослуханого запитання та усвідомлення матеріалу уроку); далі 

учитель може показати зразок відповіді другою мовою і запропонувати 

повторити її; 

послухати пояснення нового матеріалу  –  у тому разі, коли воно не дуже 

складне за змістом і невелике за обсягом; слухання здійснюється з опорою на 

наочність, йому передує  підготовча лексична робота (надалі матеріал такого 

роду  поступово стає все складнішим);   

прочитати (з дошки, таблиці, екрану тощо) нові терміни й сполучення слів 

із ними, ключові слова за темою; 

прочитати тексти завдань, які пропонуються для індивідуальної роботи  

(тексти можуть бути зовсім короткими  або більш поширеними; 

прочитати фрагменти матеріалу за темою уроку, використовуючи  

підручник,  екран  комп’ютера,   картки для індивідуальної роботи; 

Завдання на перевірку прослуханого (прочитаного) матеріалу, якщо вони 

не потребують побудови розгорнутого висловлювання,  економні за витратою 

часу, що вкрай важливо для двомовного навчання. Наведемо приклади таких 

завдань: 

вказати відповідну ілюстрацію; 

відповісти коротко: «так» – «ні», «відповідає (не відповідає) умові»; 

«належить (не належить) до розряду …» та інше (лексичний матеріал для  

відповіді може бути пред’явлений учням);    

прочитати записані на дошці (екрані, картці) 2-4 речення за змістом 

прослуханого (прочитаного) і визначити, чи вони правильно відтворюють 

послідовність думки у тексті (у разі необхідності  визначити іншу послідовність 

речень);  

розділити групу слів за темою на 2-3 підгрупи; 

скласти список ключових слів і словосполучень за прослуханим 

(прочитаним) матеріалом та ін. 

Не менш важливою є робота з розвитку продуктивних видів мовленнєвої 

діяльності – говоріння й письма. На україномовних фрагментах предметних 

уроків учнів слід учити будувати діалоги та монологічні висловлювання за 

навчальним матеріалом і навчальними ситуаціями. 

Для розвитку діалогічного мовлення учням треба навчитися добре розуміти 

і формулювати другою мовою запитання різних типів:  Що таке …? Як 

напрямлений …?  Чому дорівнює …? Чи одна й та сама сила спричинила…? Чи 

змінюється … внаслідок дії …? Чи можна довести …? Чи можна розв’язувати 

… за допомогою …?   У чому полягає властивість …? Сталою чи змінною є …? 

Чому можна вважати, що …? Спочатку учні сприймають такі запитанні у 

мовленні вчителя, повторюють їх, далі формулюють їх самі. Запитання і 

відповіді на них  учні можуть складати як самостійно, так і з опорою на 



допоміжні матеріали (дані слова і словосполучення, незавершені речення, 

варіанти формулювань для вибору  й под.),  знаходять відповіді на запитання у  

вказаному фрагменті тексту, перетворюють твердження («відповідь») з тексту  

на запитання  й ін.  

Розвиток уміння будувати монологічні висловлювання  передбачає:   

повтор висновку за темою уроку, зробленого учителем;  

складання відповідей на  два-три запитання, які в цілому утворюють ціле 

висловлювання (самостійно чи з опорою на допоміжні матеріали);  

переказ фрагмента навчального тексту з опорою на даний план,  ключові 

слова  й  інше. 

Окремі завдання на побудову висловлювань учні можуть виконувати не 

лише усно, а й письмово: списують визначення поняття, перекладають речення 

ключового змісту за темою уроку, складають і записують запитання і відповіді 

за фрагментом матеріалу тощо.  

 

4. Регулярне застосовування самостійної роботи учнів, роботи в парах і 

групах 

  Оволодіння мовою потребує активної допомоги з боку вчителя                            

(роз’яснення, показу зразків, виправлення помилок тощо), але необхідно 

спрямовувати учнів на самостійну роботу.    

Самостійну роботу учнів слід регулярно поєднувати з роботою в парах і 

групах, оскільки така форма організації навчальної діяльності дає кожному 

учневі  можливість висловитись і бути вислуханим. У цій роботі  можуть 

застосовуватися, наприклад, такі  прийоми: 

самостійний переклад фрагмента тексту кожним учнем і обговорення 

результату роботи  в парах; 

переклад фрагмента тексту в парах і обговорення результату роботи в 

групі з двох-трьох пар; 

відновлення деформованого тексту ;   

читання кожним учнем фрагмента тексту, пошук відповіді на поставлене 

учителем запитання, обговорення відповіді у парах; 

читання тексту частинами (спільно читають першу частину, один учень 

ставить запитання за прочитаним,  інший відповідає; далі читають наступний 

уривок, і учні  міняються ролями); 

читання тексту частинами, складання короткого переказу (читають першу 

частину, один учень переказує її, інший ставить йому запитання щодо змісту, 

мовної форми переказу; далі  читають наступний уривок і міняються ролями у 

парі); 

читання з позначками (кожен учень читає матеріал і робить на полях 

позначки, які показують, наскільки цей матеріал зрозумілий для нього (+  мені 

зрозуміло це,  – мені зовсім не зрозуміло це, ± мені це зрозуміло частково); далі 

учні в парах обговорюють зроблені позначки, по можливості допомагають один 

одному краще зрозуміти прочитане).   



Належна організація парної (групової) роботи є одним з найважливіших 

факторів, які визначають успіх у навчанні мови, – у тому числі, й на 

предметних уроках.   

                                                                                                                                           

5. Внесення певних змін у відбір змісту навчання  другої (державної, 

іноземної) мови 

 

Застосування  двомовного  навчання   передбачає певні зміни у відборі 

змісту, методів, організації роботи як  на уроках мови, так і з інших предметів.  

Зокрема, необхідно посилити увагу на спеціальну лексику, яка 

використовується на уроках  з предметів природничо-математичного циклу. 

Наприклад,  такій частині мови  як числівник. Учням доводиться  постійно 

використовувати числівники у різних формах, тому необхідно звернути увагу 

на правильне утворення різних форм числівників, вимову їх за орфоепічними 

нормами, правильне  будування речення з числівниками.  Доцільно 

застосовувати вправи на використання числівників як на уроках української 

мови, так  і на  уроках з інших предметів: пропонувати учням вимовляти слідом 

за учителем сполучення слів, невеликі речення з числівниками, які вжиті в 

непрямих відмінках; записувати окремі речення з математичного 

(природничого) тексту, подаючи числівники словами, а не цифрами; 

використовувати таблиці відмінювання кількісних і порядкових  числівників 

тощо.    

Окрім числівників, необхідно приділяти більше уваги  прикметникам  

вищого та найвищого ступенів, в утворенні яких  припускаються помилок 

(коротший, важчий, більший, менший; найкоротший, найбільший, найдовший, 

найрізноманітніший, стиснутий, розтягнутий та ін.);  прислівникам різних 

семантичних груп (більше, менше, повільно, ліворуч, праворуч,  навколо, 

завдовжки, вдень, опівдні, потім, спочатку, самостійно тощо);   

дієприкметникам і (особливо) дієприслівникам і відповідним зворотам 

(розміщений,   додаючи, віднімаючи, спираючись, користуючись, не відриваючи, 

застосовуючи) тощо. Особливої уваги потребує також використання 

прийменників, сполучників, часток. Зазначені вище граматичні категорії не 

належать до центральних тем шкільного мовного курсу, але, зважаючи на 

потреби двомовного  навчання, необхідно посилити до них увагу  на уроках 

другої (української) мови.    

Загалом у процесі викладання мов, особливо другої, слід приділяти більше 

уваги термінології та спеціальній лексиці з інших навчальних предметів.  Отже, 

наприклад, на уроках української мови звичними мають бути використання 

термінів з математики для звукового аналізу чи визначення наголосу; 

групування за певними семантичними ознаками слів, узятих з підручника 

біології; утворення словосполучень числівника з іменником – терміном з певної 

галузі; спостереження над словами, які відрізняються у двох виучуваних мовах; 

аналіз речень з дієприслівниковими зворотами, узятих з того параграфа, який 

опрацьовується на уроках з фізики, тощо.  

Окрім того, важливо розширити тематику розвитку мовлення, 

передбачивши теми, пов’язані з математикою, фізикою та іншими предметами. 

Вони дають не менше можливостей для слухання-розуміння, читання, 



складання текстів, ніж будь-які інші, суто мовні чи літературні. Отже, слід 

пропонувати учням: 

слухати, читати, обговорювати, переказувати тексти з так званої цікавої 

математики (фізики, хімії, біології); визначати їх тему, особливості побудови 

тощо; 

читати фрагменти матеріалів підручників з інших предметів (другою 

мовою),  аналізувати їх побудову, мікротеми, з яких вони складаються, логічні 

зв’язки між ними,  відрізняти основну інформацію від додаткової тощо; 

 придумувати, розігрувати діалоги, складати монологічні висловлювання 

про тематику різних уроків або відповідні дії на них (Що сьогодні було на уроці 

математики?  Яка задачу ти розв’язав першим?  Чи правильно?  Я (не) люблю 

уроків хімії, а ти? та ін.). 

                 6. Спеціальна підготовка вчителів до двомовного навчання  

 

Відповідна підготовка, в першу чергу,  необхідна  тим, хто здійснює 

двомовне навчання, а також вчителям, які викладають другу мову. Перших 

важливо ознайомити з прийомами мовної роботи над текстом, особливостями 

застосування усіх видів мовленнєвої діяльності на предметних уроках, 

допомогти сприйняти суттєві зміни у визначенні цілей і завдань роботи. Других 

- необхідно залучити до активної участі у розвитку мовлення  учнів  мовлення 

другою мовою  в різних підстилях наукового (навчально-наукового) стилю, 

яким здійснюється викладання різних предметів. Результатом такої 

співдружності учителів стане розробка методичної системи, застосування якої 

дозволить успішно  здійснювати навчання окремих предметів двома мовами та  

досягати успіхів у розвитку умінь користуватися другою мовою (українською, 

іноземною). 

               7. Роз'яснювальна робота  з  громадськістю  

 

Робота з батьками учнів, громадськими організаціями тощо, яка 

спрямована на роз’яснення потреби у двомовному навчанні, його переваг, є 

обов’язковою складовою у запровадженні цієї системи навчання. Важливо, щоб 

позашкільне оточення учнів було позитивно налаштоване на ті зміни у 

навчальному процесі, які пов’язані з двомовним навчанням, розуміло їх 

необхідність, було готове у разі потреби підтримати  школярів, допомогти їм у 

подоланні труднощів, які неминуче виникають в освоєнні нових підходів до 

навчання. Для досягнення взаєморозуміння школи і позашкільного оточення 

потрібна роз’яснювальна робота, залучення батьків  до  активної участі у роботі 

школи, перегляду підходів до навчання мов.  

 

 Підсумовуючи сказане, зазначимо, що застосування двомовного або 

багатомовного  навчання показує значні його переваги:  

вивчення змісту через другу мову підвищує мовні вміння набагато більше, 

ніж на традиційних уроках мови; 

руйнуються бар’єри між предметами, посилюються  міжпредметні зв’язки; 

зокрема, більш очевидним стає мовний акцент у навчанні предметів 



(тлумачення, переклад слів, виявлення ключових слів, поділ тексту на 

мікротеми, робота з культури мовлення на матеріалі немовного предмета 

тощо); 

мовний аналіз матеріалу з інших предметів сприяє кращому їх розумінню;  

посилюється співпраця мовників і вчителів інших предметів; 

активізуються пошуки у галузі методики, зближуються методики навчання 

мови й інших предметів (які мають утворити нове ціле), застосовуються 

міжпредметні методи (підготовчі вправи для побудови висловлювань за 

змістом предмета, коротке резюме за темою, проекти другою мовою, регулярне 

застосування групової роботи для розвитку мовленнєвих умінь на предметних 

уроках тощо); 

підвищується мотивація школярів до навчання, розвивається впевненість у 

собі, готовність до ініціатив.  

 Однак таке навчання ставить перед учителями, організаторами освіти, 

дослідниками  проблемні запитання. Серед них:  

кількість предметів, у роботі з яких застосовують  двомовне або 

багатомовне  навчання; одночасне чи послідовне переведення предметів на таке 

навчання (велика кількість двомовних предметів збільшує навантаження на 

учнів); моделі переходу  з однієї мови на іншу у роботі з предмета; 

необхідність / бажаність / доцільність  внесення змін до програм з окремих 

предметів у зв’язку із двомовним навчанням та до критеріїв оцінювання  (це 

стосується як мови, так і того предмета, який опрацьовується за методиками 

двомовного навчання); 

аналіз мови шкільних підручників; укладання списків термінів, 

термінологічних зворотів, тематичних груп лексики з предмета, який 

опрацьовується за методиками двомовного навчання і представлення цього 

матеріалу двома або більш  мовами;  

розробка дидактичних матеріалів, які перш за все необхідні для 

двомовного або багатомовного  навчання (забезпечення такими матеріалами 

вважається однією з найскладніших проблем у багатьох країнах, де 

застосовують таке  навчання);   

елементи двомовності у підручниках з мови та інших предметів; 

організація уроку для успішного здійснення двомовного або 

багатомовного навчання;   методи, найбільш придатні для такого навчання; 

психологічні проблеми  оволодіння мовою на матеріалі немовного 

предмета;  

підготовка і перепідготовка вчителя  (потребує перегляду планування 

курсів для вчителів-предметників, які переходять на двомовне або багатомовне 

навчання, – для посилення уваги до мовного матеріалу з предмета другою 

мовою, методам двомовного навчання тощо).  

 І хоч  проблеми, пов’язані  із застосуванням двомовного навчання, дійсно 

серйозні,  є підстави твердити, що воно – за належної організації і методичного 

забезпечення –   сприятиме зростанню рівня навчальних досягнень школярів. 

Про це свідчить вже існуючий досвід роботи цілого ряду навчальних закладів 

України (див. додатки 2, 3, 4).  

Прагнення України до входження у європейський освітній простір 

потребує перегляду підходів до навчання мов. Тому програми  



мультилінгвального навчання,  які довели свою ефективність у багатьох країнах 

світу, мають перспективи  їх впровадження і в Україні.  

   

    

ІV.  Порядок дій при оформленні Всеукраїнського або регіонального 

експерименту з впровадження мультилінгвальної або білінгвальної освіти в 

навчальному закладі  

 

  При впровадженні білінгвального або мультилінгвального навчання на 

базі обраних навчальних закладів рекомендуємо змінити їх статус на статус 

експериментального навчального закладу. 

Статус експериментального закладу надає можливість офіційно 

апробувати нові освітні технології, у тому числі освітні технології з 

мультилінгвального навчання, вносити зміни до освітньої діяльності закладу, 

змінювати зміст, форми, методи освіти відповідно до теми, програми 

експерименту, а також видавати навчально-методичну літературу щодо 

підсумків експерименту для поширення серед педагогічної громадськості, а 

також вирізнення батьками цих закладів з поміж інших.  

Керівникові навчального закладу при експериментальному впровадженні 

мультилінгвального навчання слід ураховувати наступні характеристики  

навчання: добровільність. поступовість, створення відповідних умов навчання. 

З метою підготовки та впровадження експерименту у навчально-виховний 

процес адміністрацією навчального закладу має бути здійснено такий порядок 

дій, що будуть регулювати  дослідно-експериментальну та інноваційну 

діяльність  закладу, зокрема: 

 

1. Вивчення нормативно-правової бази. 

Керівник навчального закладу та його заступники мають вивчити 

нормативно-правові документи, які регулюють дослідно-експериментальну, 

інноваційну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів:  Положення про 

експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 114, (із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 

№ 1054), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. за   

№ 428/6716 (далі - Положення);  Положення про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і 

науки України від 07.11.2000 № 522 (у редакції наказу Міністерства освіти, 

молоді та спорту України від 30.11.2012 № 1352), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167, а також інших 

актів законодавства (див.додаток 1). 

У цих документах визначено порядок надання та зняття статусу 

експериментального загальноосвітнього навчального закладу (далі – ЕЗНЗ), 

управління та фінансування цього закладу, здійснення дослідно-

експериментальної роботи, а також повноваження ЕЗНЗ. 

 

 

 



 

2. Визначення теми, мети та рівня експериментального дослідження 

Тема майбутнього експериментального дослідження має бути актуальною 

для навчального закладу, а також бути цікавою для педагогів-дослідників. 

 

3. Визначення можливостей навчального закладу 

На цьому етапі необхідно визначити, чи відповідають можливості 

загальноосвітнього навчального закладу експериментальній роботі за обраною 

темою. Для цього необхідно детально проаналізувати матеріально-технічну 

базу; кадровий потенціал; науково-методичне забезпечення навчально-

виховного процесу. 

   

4.Вивчення думки педагогічного колективу та його мотивація 

Необхідно вивчити налаштованість педагогічного колективу на таку 

діяльність, а якщо вона недостатня, то провести заходи для відповідного 

мотивування педагогів. 

 

 5. Отримання підтримки органу управління освітою та інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Відповідно до пунктів 2.4., 2.5. Положення статус ЕЗНЗ всеукраїнського 

рівня надається Міністерством освіти і науки на підставі клопотання 

регіональних органів управління освітою. 

 

6. Складення заявки на проведення дослідно-експериментальної роботи та 

програми дослідно-експериментальної роботи 

Згідно з пунктами 2.2., 2.3. Положення для отримання статусу ЕЗНЗ 

всеукраїнського чи регіонального рівня необхідно підготувати заявку на 

проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітнього 

навчального закладу та програму дослідно-експериментальної роботи. 

 Складаючи заявку, варто пам'ятати, що вона має охоплювати: перелік 

основних ідей експерименту, об'єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання, 

теоретико-методологічні основи, базу дослідження, методи дослідження, 

наукову новизну, теоретичне і практичне значення дослідно-експериментальної 

роботи, очікувані результати; визначення строків та етапів проведення 

дослідно-експериментальної роботи; інформацію про автора педагогічної 

ініціативи, наукового керівника дослідно-експериментальної роботи (місце 

роботи, посада, кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий 

ступінь, контактний телефон);  опис наявного і необхідного забезпечення 

дослідно-експериментальної роботи (організаційного, науково-методичного, 

кадрового, матеріально-технічного, фінансового). 

У програмі необхідно вказати заходи, спрямовані на реалізацію завдань 

дослідно-експериментальної роботи, визначених у заявці, строки їх проведення 

та очікувані результати. Зазначені заявка та програма обговорюється та 

ухвалюється з педагогічним колективом. 

Необхідною умовою для розгляду заявки і затвердження програми є їх 

попереднє обговорення та ухвалення всіма учасниками навчально-виховного 

процесу, засвідчене у відповідному протоколі. 



8. Подання заявки та програми до відповідного органу управління освітою  

Керівник навчального закладу подає до відповідного органу управління 

освітою, інституту післядипломної педагогічної освіти заявку та програму, 

підписані автором педагогічної ініціативи (науковим керівником дослідно-

експериментальної роботи), керівником навчального закладу і засвідчені 

печаткою відповідного навчального закладу. 

 

9. Отримання статусу експериментального навчального закладу 

всеукраїнського чи регіонального рівня 

Статус експериментального  навчального закладу всеукраїнського рівня 

надається Міністерством освіти і науки України на підставі клопотання органів 

управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій, 

Президії Національної академії педагогічних наук України, заявки, програми та 

висновків відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України 

Статус експериментального навчального закладу регіонального рівня 

надається органами управління освітою обласних, Київської міської державних 

адміністрацій, на підставі заявки, програми та рішення колегії відповідного 

органу управління освітою. Експертні комісії з проведення дослідно-

експериментальної роботи, які надають відповідні висновки, можуть 

створюватись обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти як 

регіональними координаторами експерименту. 

Строк розгляду заявки про надання статусу експериментального 

навчального закладу всеукраїнського рівня становить два місяці з дня 

надходження матеріалів до відповідного органу управління освітою, про 

надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу 

регіонального рівня - один місяць з дня надходження матеріалів до 

відповідного органу управління освітою. 

На підставі клопотання, заявки та програми відповідний орган управління 

освітою видає наказ про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі 

навчального закладу та надання навчальному закладу статусу 

експериментального навчального закладу всеукраїнського чи регіонального 

рівня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                    Додаток  1 

 

Перелік законодавчих актів, що 

що регулюють питання мовної освіти в Україні 

1. Конституція України. Прийнята 1996 р. (Статті 10, 53) 

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80). 

2. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних 

мов або мов меншин». Закон прийнято 15 травня 2003 р. № 802-IV 

(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/802-15) 

3. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин. Хартію 

прийнято 5 листопада 1992 р. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_014) 

4.  Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи 

про захист національних меншин. Закон прийнято 9 грудня 1997 р. N 703/97-

ВР(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/703/97-%D0%B2%D1%80). 

5. Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин. 

Конвенцію прийнято 1 лютого 1995 р. 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_055) 

6.  Закон України «Про засади державної мовної політики» . (стаття 20) 

Закон прийнято 03.07.2012 № 5029-VI (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5029-

17) 

7. Рекомендація N R (98) 6 Комітету міністрів Ради Європи «Про 

сучасні мови», ухвалена Комітетом міністрів на 623-му засіданні заступників 

міністрів від 17 березня 1998 р.( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_725) 

8.  Закон України «Про освіту». Закон прийнято 23 травня 1991 р. 

(стаття 7) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12) 

9. Закон України «Про національні меншини в Україні» (стаття 6). 

Закон прийнято 25 червня 1992 р. № 2494-ХІІ 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2494-12). 

10. Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 7). Закон 

прийнято 13 травня 1999 р. N 651-XIV (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-

14). 

11. Закон України «Про позашкільну освіту». Закон прийнятий 22 червня 

2000 р. № 1841-ІІІ (стаття 7). (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1841-14) 

12. Закон України «Про дошкільну освіту» (стаття 7).  Закон прийнятий 

11 липня 2001 р. N 2628-III (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14) 

13.  Закон України «Про вищу освіту» (стаття 48). Закон прийнято 

01.07.2014 № 1556-VII (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18) 

14. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Положення 

затверджено постановою КМУ від 27 серпня 2010 р. N 778 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF) 

15.  Державний стандарт початкової загальної освіти. Затверджено 

постановою КМУ від 20 квітня 2011 р. N 462 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF) 
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 16. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. 

Затверджено постановою КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392. 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF) 

 17. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний 

заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 

№ 114, (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 23.11.2009 № 1054), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

13 травня 2002 р. за № 428/6716 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0428-02) 

18. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 

(у редакції наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 30.11.2012 

№ 1352), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за 

№ 946/5167 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00) 

19. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.02.2002 N 128, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 6 березня 2002 р. за N 229/6517 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02)  

20. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти. Затверджено наказом МОН України від 

30.12.2014 р. № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 

лютого 2015 р. за № 157/26602 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0157-15) 

21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014. № 1120, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за                    

№ 1208/25985 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 

закладів України в 2015 році» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1208-14) 

22. Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році. 

Затверджено наказом МОН України від 15.10.2014 р. № 1172, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року  за № 1390/26167  ( пункт 

7 розділу VII. Організація і проведення конкурсу) 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1390-14 

23. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН 

України від 21.08.2013 № 1222. 

24. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти                                            

( http://www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua; www.goethe.de/kiev) 

25. Лист Міністерства до департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних та Київської міської державних адміністрацій, інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів від 

22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні 

плани загальноосвітніх навчальних закладів  

 

                                                                                               

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0428-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0157-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1208-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1390-14
http://www.coe.int/
http://www.britishcouncil.org.ua/
http://www.goethe.de/kiev


 

                                                                                           Додаток 2 

 

Інформація щодо розвитку багатомовної освіти в навчальних 

закладах  Чернівецької області 

Чернівецька область – найменша область в Україні, яка складається з 

двох історичних регіонів – Північної Буковині та Бессарабії.  

У історичній ретроспективі територія Чернівецької області була частиною 

різних земель (Буковини, Бессарабії, Покуття, Галичини і Гуцульщини) та 

різних країн (Київської Русі, Галицько-Волинського і Молдавського князівства, 

Османської імперії, Австрії та Австро-Угорщини, Румунії, Російської імперії і 

СРСР), що відобразилося в мовній і культурній палітрі краю. 

Чернівецька область є багатомовним  і полікультурним регіоном.  

Населення Чернівецької області складає 907 тис. 139 осіб (1,99 % 

населення України). Національний склад регіону такий: українці — 

75,0%, румуни  — 12,5%, молдавани — 7,3%, росіяни — 4,1%, поляки — 

0,4%, білоруси — 0,2%, євреї — 0,2%, інші національності — 0,4%.  

У Чернівецькій області функціонують 338 навчальних закладів з 

українською мовою навчання, 66 – з румунською, 1 – з російською і 18 – з 

кількома мовами навчання (з них 17 – румунською та українською, 1 – 

російською і українською).  

Освіта на теренах Чернівецької області реформується з урахуванням 

тенденцій і основних досягнень європейських країн у галузі освіти та 

відповідно до документів Ради Європи: «Білінгвальна освіта: основні 

стратегічні завдання», «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: 

вивчення, викладання, оцінювання», «Європейський мовний портфель» тощо. 

Тенденції мовної політики Ради Європи знаходять широке відображення 

в організації системи освіти Чернівецькій області: збільшується кількість мов, 

що вивчаються; зростає кількість осіб, які володіють двома і більше мовами; в 

деяких закладах освіти іноземна мова вважається другою робочою мовою. 

Багатомовна освіта в Чернівецькій області реалізується за схемою, що 

передбачає вивчення предметів другою мовою.  

У початковій і основній школах така освіта здійснюється переважно 

шляхом реалізації інтегративного підходу у навчанні, узгодження навчальних 

програм з української, другої мови та інших обраних предметів. 

У старшій школі додається використання другої мови для профільного 

навчання з використанням спеціально розроблених еклективних курсів. 

Подальший розвиток багатомовна освіта отримує у позаурочний час 

(літні табори, гуртки, конференції, проектна діяльність, інші заходи). 

Двомовність на теренах Чернівецької області втілюється, наприклад, у 

наступний спосіб: у початкові школі використовують інтерактивні завдання, які 

стимулюють вивчення і української, і рідної мов, проводять бінарні уроки; 

уроки математики, української літератури, історії України, географії 

правознавства – українською та рідною мовами.  

http://ksuopto.appspot.com/uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
http://ksuopto.appspot.com/uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8
http://ksuopto.appspot.com/uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ksuopto.appspot.com/uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://ksuopto.appspot.com/uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://ksuopto.appspot.com/uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ksuopto.appspot.com/uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97


У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою 

(особливо у населених пунктах, де компактно проживають представники 

національних спільнот) на уроках навчання також здійснюється мовою 

національних меншин. Окрім того, в цих закладах  проводять позакласні заходи 

державною, іноземною мовами та мовами національних меншин. 

Здійснюється цікава проектна діяльність, наприклад: проект 

«Найдивовижніше навколо нас», що об’єднує вивчення трьох предметів -  

фізики, англійської та української мови ; проект «Унікальна Україна» об’єднує 

вивчення таких предметів: українська та англійська мови, географія, біологія. 

         

         З досвіду роботи вихователів та педагогів навчальних закладів                 

                                            Чернівецької області 

математики  Чернівецької спеціалізованої 

     

 1. Бінарний урок з математики, традицій єврейського народу та івриту 

/розробка уроку для 5 класу/ 

                                            розроблено Виклюк Н.В., вчителем 

                                    школи ОРТ І-ІІІ ступенів № 41  

                                              з вивченням єврейського компоненту            

 

Тема уроку:     Ханука 

Мета: – дидактична:    повторити правила дій над натуральними числами; 

 розвиваюча:    динамічно ознайомити учнів із святом Ханка та 

розвивати знання учнів з основних традицій 

цього свята; 

 виховна:          за допомогою ігор викликати інтерес учнів до 

традицій свята, а також інтерес до математики. 

Тип уроку:     комбінований     

Обладнання:   інтерактивна дошка, мультимедійне забезпечення  

І. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ 

Сьогодні у нас  урок математики, але на  уроці ми будемо переноситись в 

далеке минуле, вивчати історію та іврит. А допоможе нам в цьому... 

математика! 

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ 

Для того, щоб почати урок клас ділиться на три групи.  

 На першому кроці нам необхідно дізнатися про назву уроку, яка 

зашифрована математичними прикладами. 

Учні розв’язують вправи і вибирають відповідні букви алфавіту. 
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ІІІ. ІСТОРІЯ СВЯТА ХАНУКА (на івриті) 

Назва сьогоднішнього уроку – Ханука ( נ ח ּ  .”означає “освячення ( ה כ ו

Чому Ханука – це освячення? Щоб це зрозуміти ми перенесемось у далекі часи 

Другого Храму, коли греко-сирійські загарбники розорили країну Ізраїль, 

пограбували Єрусалим і Храм. Загарбники на чолі з імператором Антиохом 

почали війну проти єврейської віри, проти Тори та заповідей. Всіх, хто 

ослухався, карали смертю. Тим, хто лишилися в живих загрожувало зникнення 

як народу та забуття культури та традицій. Тому спалахнуло повстання на чолі 

з братами Макавеями. І трапилось диво: маленьке військо розгромило 

найсильнішу армію і звільнило Єрусалим. 

 

IV. МОЗАЇКА 

А що трапилось далі, ми дізнаємось, виконавши наступне завдання. З 

кожної групи виходять по три учні. Учні розв’язують вправи на додавання, 

віднімання, множення, ділення, знаходять відповіді (на картках) і накривають 

ці ж відповіді на дошці. В результаті виходить малюнок:  

глечик – розповідь про диво з глечиком; 

пончики – розповідь про те, чому на Хануку ми їмо пончики; 

севівон – на Хануку діти грають у севівон (дзиґа). 

Глечик – друге диво трапилось при освячені Храму. Маленький глечик 

олії, якого повинно було вистачити лише на 1 день, горів цілих вісім днів – час, 

необхідний для приготування нової священної олії. Ось чому Ханка – це свято, 

яке продовжується 8 днів. 

Пончики – на Хануку прийнято їсти пончики, смажені у великій кількості 

олії. 

Завдання на додавання, віднімання, множення та ділення: 

І малюнок 

(глечик) 

ІІ малюнок 

(пончики) 

ІІІ малюнок 

(севівон) 

1)  435123   1)  2769760000   1)  671497   

2)  7:58345  2)  7:77014  2)  8:45368  

3)  3581645   3)  234685   3)  638272990000   

4)  27345438647   4)  309214328   4)  783479655   

 

V. ПОНЧИКИ 



На севівоні є букви   כ ,ג ,ח ,פ ,ש. Ці букви є на дошці. А що вони означають 

ми дізнаємось так: по два учні з команди ідуть до дошки і беруть “пончики”. На 

пончиках – завдання. Виконавши завдання, перевертають картку з буквою на 

дошці і дізнаються, що означає ця буква. 

 ;диво – (нес) כס нун,  слово – כ

 ;велике – (гадоль) גדּל гімель,  слово – ג

 ;було – (гая) חיח гей,  слово – ח

 ;там – (шам) שס шин, слово – ש

 .тут – (по) ֹחפ пей,  слово – פ

Завдання на пончиках: 

1) вирази в хвилинах 300 секунд; 
2) вирази в сантиметрах 2 метри; 
3) вирази в сантиметрах 60 міліметрів; 
4) вирази в хвилинах 2 голини; 
5) вирази в дециметрах 1 метр; 
6) вирази в дециметрах 1 сантиметр. 
На честь цього дива, яке відбулося 25 кіслева 165 р. до н.е. і було 

встановлено свято Ханука.  

В кожний з днів Хануки ми запалюємо свічку в ханукії. Але це робиться не 

на честь перемоги над сильнішою армією, а на честь дива з маленьким 

глечиком олії. 

 

VI. ЗАПАЛЕННЯ ХАНУКІЇ 

Ханукію прийнято ставити чи біля вікна чи біля дверей. У наших команд 

також є ханукії. А запалюємо ми їх, відповідаючи на запитання (повторюємо 

правило запалювання ханукії) 

 Запитання (на івриті): 

1) які числа називаються натуральними? 

2) чи є 0 натуральним числом? 

3) які розряди чисел ви знаєте? 

4) як називаються числа при додавання? 

5)      назвати наступне і попереднє число для 888; 

6)        як знайти невідомий множник? 

7)           що таке периметр? 

8) 02001 ; 

9) за допомогою чого записують числа? 

10) де використовують натуральні числа крім лічби? 

11) чи можна назвати найбільше натуральне число? 

12) що означає 0 в запису розряду натурального числа? 

13) як називають числа при множення? 

14) як знайти невідомий доданок? 

15) на яке число не можна ділити? 

16) в чому вимірюється довжина? 

17) назвати наступне і попереднє число для 999; 

18) 329:329 ; 

19) назвати найменше натуральне число; 



20) як називаються числа при віднімання? 

21) як знайти зменшуване? 

22) в чому вимірюється час? 

23) назвати наступне і попереднє число для 100; 

24) 0521 ; 

25) як називаються числа при діленні? 

26) скільки сторін має прямокутник? 

27) як помножити на 10? 

  Ханука – це свято світла. І зараз наш клас осяяний світлом ханукії в 

пам’ять про диво, яке трапилось багато років тому. 

 

2. Позакласний захід: Welcome to the UK 

                                                                      з досвіду роботи Мамаївського                      

                                              ЗНЗ І-ІІІ ст. №2,  

                                                       вчителі: Хоміга А.В.,            

                                                              Царик А.А., Онищук С.Я. 

 

Welcome to the UK 

(Music) 

Compere 1:  Hello, dear pupils, teachers, parents and guests. We are 

happy to greet you on our holiday and we hope you’ll enjoy it. 

Compere 2: Вітаємо учнів, вчителів, батьків та гостей. Ми раді бачити вас 

на нашому святі і сподіваємось, що воно вам сподобається. My dear friends! 

Today you are going to travel to а very beautiful place – the Motherland of 

English language - the United Kingdom and its capital, London. You are 

going to learn a lot of interesting thing s about Great Britain, its places, 

people and their traditions. 

Compere 1:  Дорогі друзі! Сьогодні ви здійсните подорож до дуже 

красивого місця – батьківщини англійської мови – Об’єднаного Королівства та 

її столиці Лондона. Ви дізнаєтесь багато цікавого про Велику Британію, її 

визначні місця, людей цієї країни та їхні традиції.An English writer 

Catherine Bowen said about Britain: “The strange island, so close yet so 

remote, so like any country, yet so unlike – called England”. 

Compere 2:  Англійська письменниця Кетрін Боуен сказала: «Цей 

дивний острів, такий близький і водночас далекий, так схожий на інші країни, і 

так відрізняється від них, називається Британія».The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland is a magical kingdom where mystery and history blend 

with the prosaic and the present to create a realm which is unique. 

Compere 1:  Об’єднане королівство Великої Британії і Північної 

Ірландії – це магічне королівство, де таємничість та історія зливаються з 

прозаїчністю і сучасністю і утворюють унікальну державу.  

Pupil 1: І like the weather when it is not rainy 

   That is I like two months of every year. 

   Breaths there a man with soul so deal 

   England, with all your faults 



   I love you still! 

   Who never to himself has said 

   This is my own native land. 

   Whose heart has within him burned 

   As some his footsteps he has turned 

   To Britain. 

Compere 1: So, get ready for the journey! The first station is “The United 

Kingdom”. Отож, приготуйтеся до подорожі!Перша станція – «Об’єднане 

королівство». 

Pupil 2:The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. The capital of England 

is London. The capital of Scotland is Edinburgh. The capital of Wales is Cardiff. 

The capital of Northern Ireland is Belfast. England is the heart of Britain. 

Pupil 3:Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії 

складається з Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Столиця 

Англії – Лондон. Единбург – столиця Шотландії. Кардіф – столиця 

Уельсу та столиця Північної Ірландії – Белфаст. Англія –це серце 

Британії. 

Pupil 4:The white cliffs of Dover made Romans who landed in 55 BC 

name Great Britain “Albion” – the White Land. 

Pupil 5:У 55 році до нашої ери римляни побачили білі скелі Дувера 

і прибули до Британії. І назвали вони її Альбіоном, що означає Біла 

Земля. 

Pupil 6:For a thousand of years the United Kingdom has been ruled by a king 

or queen. Elizabeth the Second is now the Queen of Great Britain. She is married to 

Prince Phillip. The Queen has four children: Prince Charles, Princess Anne, Prince 

Andrew and Prince Edward. Prince Charles is next in line to the British Crown. The 

Royal Family lives in Buckingham Palace – a very beautiful building in the centre of 

London. 

Pupil 7:Протягом тисячі років Об’єднаним королівством керував король 

або королева. Єлизавета Друга є зараз королевою Великої Британії. Вона 

одружена з Принцом Філіпом. Королева має чотирьох дітей: Принц Чарльз, 

Принцеса Анна, Принц Ендрю та Принц Едвард. Наступний у черзі до 

Британського трону – Принц Чарльз. Королівська сім'я живе у Букінгемському 

палаці – дуже красивій будівлі в центрі Лондона. 

Compere 2: And now let’s visit the centre of Britain – England and get to 

know it better. А тепер давайте відвідаємо центр Британії – Англію і краще 

познайомимось із нею. 

Pupil 8:England is a very beautiful part of the UK. One cannot but admire the 

charming small towns and villages of England. Among them there are Stratford-on-

Avon, where William Shakespeare was born, Oxford and Cambridge – the oldest 

university towns, Liverpool and Bristol – famous English ports and many others. The 

symbol of this part is rose. The 23rd of April is Saint George’s Day – England’s 

national day. 

Pupil 9:Англія – це дуже красива частина королівства. Не можна не 

насолодитись чарівними містечками та селами Англії. Серед них є Стретфорд-

на-Ейвоні, де народився Вільям Шекспір, Оксфорд і Кембридж – найстаріші 



університетські міста, Ліверпуль і Брістол – відомі порти та багато інших. 

Символом цієї частини є троянда. А 23 квітня англійці святкують день Святого 

Георгія – Національний день Англії. 

Pupil 10: The Englishmen like to drink tea most of all, because people 

gather together for a friendly talk. They drink tea with milk, besides they have toast 

with butter and jam and some biscuits and cakes. People always talk about weather. 

This is their favorite topic.  

Pupil 11: Англійці найбільше полюбляють пити чай, тому що за 

чашкою чаю люди спілкуються, обговорюють різні теми. П’ють чай з 

молоком,до нього хліб з маслом і джемом,або печиво і тістечка. Жодна розмова 

в Англії не обходиться без обговорення погоди. Це улюблена тема англійців. 

                                                                                                                                

Pupil 12: When the weather is bad 

We must not be sad 

When the weather is cold 

We must be told. 

Pupil 13: When the weather is warm 

We must be in good form 

And be thankful together 

Whatever the weather. 

Compere 1: Dear friends, it’s high time to relax a little and enjoy our party. 

England is a country of great talents and that’s why we’d like to show you a piece of 

famous “Winnie-the-Pooh” by English writer Alan Milne. Дорогі друзі, настав час 

трішки відпочити і насолодитись нашим святом. Англія є країною видатних 

талантів, тому ми пропонуємо вам уривок всім відомого «Вінні Пуха» 

англійського письменника Алана Мілна. 

(“Winnie-the-Pooh”) 

Eeyore:  Pathetic. That’s what it is.  

Pooh:  Good morning, Eeyore 

Eeyore:  Good morning, Pooh Bear. If it is a good morning. 

Pooh:  Why, what’s the matter? 

Eeyore:  Nothing, Pooh Bear, nothing. 

Pooh:  You seem so sad, Eeyore. 

Eeyore:  Sad? Why should I be sad? I’m not sad. It’s my birthday. The 

happiest day of the year. 

Pooh:  Your birthday? 

Eeyore:       Of course it is. Can’t you see? Look at all the presents I have had. 

Look at the birthday cake and candles. 

Pooh:           Presents? Birthday cake? 

Eeyore:       Can’t you see them? 

Pooh:           No. 

Eeyore:        Neither can I. Joke. Ha-ha! 

Pooh:  Many happy returns of the day, Eeyore.  

Eeyore:  I am so miserable myself with no presents and no cake and no 

candles…. 

Pooh:  Stay there!  



(Pooh runs to Piglet) 

Pooh:  Hello, Piglet! 

Piglet:  Hello, Pooh. 

Pooh:  I have just seen Eeyore, and poor Eeyore is very sad, because it’s 

his birthday, and nobody knows, and he’s very gloomy.  

                                                                                                                            

(He sees a jar of honey) 

Pooh:  I’ll give this to Eeyore as a present. What are you going to give 

him, Piglet? 

Piglet:  Can’t I give it too? From both of us? 

Pooh:  No. That’s not a good idea. 

Piglet:  All right, then, I’ll give him a balloon. I’ll go and get it now. 

Pooh:  That’s a very good idea, Piglet. It’s just what Eeyore wants to 

cheer him up. A balloon will cheer anybody up. 

(Pooh goes away) 

Рooh:  It’s time for a little something. What luck that I brought this jar of 

honey with me. (he eats up all the honey)Oh my God! What shall I do? I must give 

Eeyore something. Well, it’s a very nice pot, even if there is no honey in it. Eeyore 

can keep things in it which may be useful.  

Pooh:  Good morning, Owl. 

Owl:   Good morning, Pooh! 

Pooh:  Many happy returns of Eeyore’s birthday. 

Owl:   Oh, I didn’t know! 

Pooh:  I’m giving him a useful pot to keep things in, and I want to ask 

you… 

Owl:   Is this it?  

Pooh:  Yes, and I want to ask you… 

Owl:   Somebody kept honey in it. 

Pooh:  You can keep anything in it. It’s very useful. 

Owl:   You must write “A Happy Birthday” on it. 

Pooh:  That was what I wanted to ask you. Could you very kindly write 

“A Happy Birthday” on it? 

Owl:   Oh, it’s a nice pot. Can I give it too? From both of us? 

Pooh:  No, that’s not a good idea. 

Оwl:   Can you read, Pooh? 

Pooh:  If you tell me what it says, then I can. 

Owl:   It says, “A very happy birthday with love from Pooh.” 

(Piglet is running along with balloon in his hands. Suddenly he falls down on his 

face. Bang!!!) 

Piglet:  Well, that’s funny. And where’s my balloon? Was it the balloon? 

Oh, dear, oh, dear! Well, it’s too late now. I can’t go back, and I have not got another 

balloon.  

Pooh:  Don’t worry, Piglet. Let’s go to Eeyore. 

Compere 2: And now we want to invite you for the next station – “Scotland”. 

Here are some interesting facts about this country. А зараз ми запрошуємо вас на 

наступну станцію – «Шотландія». Ось декілька цікавих фактів про цю державу. 

Pupil 14: My heart’s in the High lands, 



   My heart is not here, 

   My heart’s in the Highlands 

   A-chasing the deer; 

   A-chasing the wild deer 

   And following the roe –  

   My heart’s in the Highlands 

   Wherever I go. 

Pupil 15: Farewell to the Highlands, 

   Farewell to the North, 

   The birthplace of valour, 

   The country of worth; 

   Wherever I wander, 

   Wherever I rove, 

   The hills of the Highlands 

   Forever I love. 

Pupil 16: These lines were written by British poet Robert Burns about his 

native land – Scotland.  Scotland is the land of mountains, valleys and plains, lakes 

and small islands. The emblem is a thistle which people wear on Saint Andrew’s day 

– the National Day of Scotland.  

Pupil 17: Ці рядки написані британським поетом Робертом Бернсом про 

його рідну землю – Шотландію. Шотландія – це країна гір, долин і рівнин, озер 

і малих островів. Емблемою її є будяк, який люди носять на одязі в день 

Святого Андрія – Національне шотландське свято. 

Pupil 18: Every Scottish clan has its own tartan and kilt, the national dress. 

Once being musical country Scotland has its own musical instrument – bagpipes, its 

own traditional dances and songs. Let’s listen to one of them. 

Pupil 19: Кожен шотландський клан має свою власну шотландку та кілт 

– національний одяг. Оскільки Шотландія є музичною країною, в неї є власний 

музичний інструмент – волинка, традиційні танці і пісні. Давайте послухаємо 

одну з них. 

Song “My Bonnie” 

Compere 1: The fourth station of our trip is devoted to Wales and Northern 

Ireland, which are the smallest but such lovely parts of Great Britain. 

 Четверта станція нашої подорожі присвячена Уельсу та Північній 

Ірландії, які є найменшими, але такими гарними частинами Великобританії. 

Pupil 20: Wales is a small country, but the Welsh love it very much. They 

keep their traditions since ancient times. It is a very lovely land, too. On the 1st of 

March the Welsh celebrate Saint David’s Day. On this day people wear yellow 

daffodil or a leek as a national emblem of Wales. 

Pupil 21: Уельс є маленькою країною, але уельці дуже її люблять. Вони 

підтримують свої традиції з давніх часів. Це дуже гарна земля також. 1 березня 

уельці святкують день святого Девіда. У цей день люди носять жовтий нарцис 

або цибулю-порей як національну емблему Уельсу. 

Pupil 22: The fourth part of the United Kingdom is Northern Ireland. Green 

is one of the national colours of Ireland and also one of the signs of spring. The 17th 

of March - Saint Patrick's Dayis a national Irish holiday. People wear green shirts, 

ties, hair ribbons and hats on this day! The national emblem of Ireland is shamrock. 



Pupil 23: Четвертою частиною Об’єднаного королівства є Північна 

Ірландія. Зелений – один з національних кольорів Ірландії і також ознака весни. 

17 березня святкується день святого Патріка – національне ірландське свято. 

Люди носять зелені сорочки, краватки, стрічки і капелюхи в цей день. 

Національною емблемою Ірландії є трилисник. 

Compere 2: As we have already said the British are famous for their books and 

traditions, songs and dances, poems and fairy tales all over the world. Let’s watch an 

original and interesting performance “Little Red Riding Hood”. We hope you’ll like 

it! Як ми вже казали, британці відомі всьому світові своїми книгами і 

традиціями, піснями і танцями, віршами і казками. Давайте подивимось 

оригінальну і цікаву виставу «Червона Шапочка». Сподіваємось, вона вам 

сподобається!(Little Red Riding Hood) 

LRRH: Hello, dear teachers, parents and children! My name is Little 

Red Riding Hood. I’m glad to see you all. 

Mother: Little Red Riding Hood! Little Red Riding Hood! Where are  

you? 

LLRH: I’m here, mum! What’s the matter? 

Mother:  Little Red Riding Hood, today is your Grandmother’s birthday.  

Take a cake, some apples and a jug of honey and bring it to her. 

LRRH: All right, Mother! 

Mother: Don’t speak to anybody on the way. Don’t stop in the wood.  

And don’t pick any flowers or mushrooms there! 

LRRH: Ok, ok, Mother, dear! Good bye! 

Mother: Good buy, darling. 

LRRH: How wonderful it is in the wood! There are so many green  

trees, beautiful flowers and mushrooms! I’ll pick some flowers for my granny! 

                                                                                                                          

(She picks up some flowers) 

Wolf:  I’m big and I’m grey. I live in the wood. I want to eat Little Red  

Riding Hood! 

Wolf:  Good morning, Little Red Riding Hood! 

LRRH: Good morning, Mr. Wolf! 

Wolf:  Where are you going, Little Red Riding Hood? 

LRRH: I’m going to my Grandmother. It’s her birthday today. I’m  

carrying a cake, some apples and a jug of honey to her. 

Wolf:  Where does she live, your Grandmother? 

LRRH: She lives in a little house in the wood near the river. 

Wolf:  Is it far from here? 

LRRH: No, it isn’t. 

Wolf:  Well, good bye, Little Red Riding Hood! 

LRRH: Good bye, Mr. Wolf! 

(Wolf comes up to the door and knocks it) 

Granny: Who is there? 

Wolf:  It’s me, Little Red Riding Hood! 

Granny: Come in, darling! 

(Wolf attacks Grandmother and puts on her clothes) 



Wolf:  Who is there? 

LRRH: It’s me, LRRH. 

Wolf:  Come in, dear! 

LRRH: Good morning, Granny! 

Wolf:  Good morning, LRRH! 

LRRH: Many happy returns of the day! 

Wolf:  Thank you, my dear! 

LRRH: What big eyes you have, Granny! 

Wolf:  The better to see you, my dear! 

LRRH: What big ears you have, Granny! 

Wolf:  The better to hear you, my dear! 

LRRH: What big teeth you have, Granny! 

Wolf:  The better to eat you up! 

(Meanwhile Grandmother calls 911) 

Hunter1: 911. Speak! 

Granny: Help me, please! The Wolf is here! He wants to eat me up! Help  

me! 

Hunter2: Don’t worry. Stay calm. 

Hunters: We are coming! 

(Hunters arrest Wolf) 

Granny: Oh, thank you very much! 

Hunters: It’s really nothing! 

LRRH: Thank you! 

Compere 1: We’re going to finish our party with a short excursion around 

London – the most important city of the UK. А на завершення ми здійснимо 

коротку екскурсію Лондоном – найважливішим містом королівства. 

Pupil 24: London is a capital of Great Britain. It stands on the river Thames. 

Everybody knows the famous sights of London: Trafalgar Square, Big Ben, the 

Houses of Parliament, St Paul’s Cathedral, the Tower of London and many others. 

All of them represent the history and beauty of this country. Watch a short video and 

enjoy it.  

Pupil 25: Столицею Великої Британії є Лондон, який розташований на 

річці Tемзі. Всі знають відомі місця Лондона такі, як Трафальгарська площа, 

Біг Бен, Будинок Парламенту, Собор Святого Павла, Лондонський Тауер та 

багато інших. Всі вони представляють історію та красу даної країни. 

Подивіться відео і насолодіться цією красою. 

(Video 

https://www.youtube.com/watch?v=8QANU2VWNTQ) 

Compere 2: Today we all had a wonderful opportunity to see how diverse  

And multi coloured Great Britain is. You’ll never get bored visiting it. Ми мали  

чудову можливість побачити, наскільки різноманітною і багатобарвною є  

Великобританія. Вам ніколи не набридне візит до неї. 

Compere 1: Our party is coming to the end. Thank you very much and see  

you next time. Goodbye! Наше свято закінчується. Дякую вам за увагу і до  

нових зустрічей. До побачення! 

 

 



 

       3 .  Дослідницький проект:   «Найдивовижніше  навколо нас». 

                                                                           розроблено  Гамаль О.В, вчителем          

                                                                           фізики, Капанюк А.Г, вчителем     

                                                                           української мови,  Вудвуд І.В.,  

                                                                           вчителем англійської мови  

                                                                           Лужанського загальноосвітнього 

                                                                           навчального закладу 

Мета: залучення обдарованих дітей до пізнавально-пошукової роботи; 

збір інформації в трьох напрямках: 

фізика – матеріалознавство та дивовижні витвори природи; 

іноземна мова – переклад; 

українська мова та література – перлини рідної мови та літератури. 

План: 
    І етап “Еврика” – пізнавально-пошукова робота: збірматеріалів, цікавихфактів. 

   ІІ етап “Магістр” – створення власних учнівських проектів, наукових робіт. 

   ІІІ етап Висновок “Пошук – найкраща у світі гра і розвага”. 

Очікувані результати (формування в учнів): 

 Стійкого інтересу до предмета; 
 Прагнення до пошуку нових знань (готовність брати участь в 
експериментах, проектах, дослідженнях, олімпіадах). 

 Розширення кругозору школярів; 
  Підвищення рівня навчання; 

 Застосування ІКТ, як вимоги часу. 

Актуальність 

Успішний розвиток суспільства багато в чому залежить від творчих 

людей, які перебувають у пошуках нового. Методів стимулювання інтересу до 

творчого пізнання розглядається дуже багато. Один із них – організація 

пізнавальної діяльності через шкільне наукове товариство. 

Сучасне суспільство висуває нові вимоги до освіти. Формування в учнів 

творчих здібностей, виховання здатності нетрадиційно підходити до 

розв’язання будь-якої проблеми, розвиток їхніх природних нахилів і талантів є 

одним із важливих завдань навчання. Ідеалом сучасного навчання є 

особистість, визначальною рисою якої є не енциклопедично розвинена пам’ять, 

а гнучкий розум, швидка реакція на все нове, розвинуті навички й творчі 

здібності. Тому необхідно сформувати людину, здатну творчо мислити, 

виховати нетрадиційний підхід до вирішення завдань, адаптуватися до будь-

яких змін у суспільстві, навчатися впродовж усього життя. 

Ідея 

Необхідно створити таку модель розвитку інтелектуальних і творчих 

здібностей учнів, яка дозволить їм реалізуватися в різних галузях науки і 

техніки. Серед наявних форм позаурочної діяльності, спрямованих на розвиток 

інтелектуальних можливостей учнів необхідно вибрати таку модель, яка 

передбачає організацію пошукової діяльності учнів шляхом формулювання 



пізнавальних і практичних задач, що вимагають самостійного творчого 

розв’язання. 

Цілі проекту 

Розробка технології організації дослідницької діяльності учнів як однієї з 

форм пізнавальної активності, що дозволяє, спираючись на особистісні цінності 

дитини, залучити її до процесу творчого пошуку, аналізу й переробки 

інформації для реалізації індивідуальних освітніх потреб. Виявлення і 

підтримка обдарованих учнів, розвиток їхніх інтелектуальних, творчих 

здібностей, підтримка інтересів учнів. 

Завдання проекту 

1. Проаналізувати пізнавальні потреби учнів з обліком їхніх особистісних 
орієнтирів (вік, рівень навченості, специфіка профорієнтації тощо); 

скласти бланк планування змісту навчального проекту й етапів його 

проведення. 

2. Розробити інструменти із супроводу й підтримки проектної діяльності. 
3. Розробити матеріали з формувального й підсумкового оцінювання. 
4. Апробувати проект і скоригувати матеріали з урахуванням виявлених 

недоліків. 

5. Розробити алгоритм організації дослідницької діяльності й залучення 
учнів до інтелектуально-творчої роботи. 

6. Створити умови для розширення середовища спілкування й одержання 
інформації. 

7. Взяти участь у районних, обласних, всеукраїнських олімпіадах, 
конференціях, науково-практичних конференціях. 

8. Формувати в учнів навички дослідницької роботи. 
9. Розвивати інтелектуальні, творчі й комунікативні здібності дітей. 

Головне завдання – це висування й реалізація в наукових дослідженнях 

творчих ідей і створення наукових праць і проектів. 

Сьогодні перед школою поставлені задачі формування нової людини, 

підвищення її творчої активності. Головне – виховати інтелектуально 

розвинену особистість, що прагне пізнавати світ. Однією з форм реалізації 

такої мети є організація дослідницької діяльності. 

Аналіз проблеми організації дослідницької діяльності відтворює наведена 

нижче порівняльна таблиця  

«Плюси» «Мінуси» 

Викликає стійкий інтерес до 

предмета 

Низька пізнавальна активність 

школярів 

Спонукає до періодичних і тривалих 

внутрішніх пошуків 

Невисокий ступінь поширення 

прогресивного наукового досвіду 

Дозволяє глибше осмислити й творчо 

опрацювати інформацію 

Відсутність якісної технології 

організації дослідницької діяльності 

Розвиває аналітико-прогностичні Надмірне захоплення сучасних дітей 



властивості комп’ютерними іграми на шкоду 

навчальної діяльності 

Відкриває нові можливості Обмеження і ризики 

Дозволяє здійснювати індивідуальні 

освітні проекти 

Недостатнє забезпечення шкіл 

експериментальним устаткуванням 

Підсилює зв’язок батьків і школи Недостатнє забезпечення шкіл 

сучасним інформаційно-

комп’ютерним устаткуванням 

Формує особистість, готову до 

самовизначення й самореалізації 

Невідповідність рівня розглянутої 

теми наявному рівню розвитку 

пізнавальних здібностей учнів, що 

може призвести до «зворотного 

ефекту» (злякати учня) 

Функції вчителя 

 Допомагає учням у пошуку джерел, здатних допомогти їм у роботі над 
проектом. 

 Сам є джерелом інформації. 
 Координує весь процес. 
 Підтримує й заохочує учнів. 
 Підтримує безупинний зворотний зв'язок, щоб допомогти учням 
просуватися в роботі над проектом. 

 Підказує нові джерела інформації чи просто скеровує думку учнів у 
потрібному напрямку для самостійного пошуку. 

Планування змісту навчального проекту й етапів його проведення 

№ 

з/п 

 

Етап роботи 

 

Коментарі  

1.  Підготовчий етап  Робота учнів на уроках (зокрема 
семінарах) 

 Робота з розв’язання завдань 
учнівських олімпіад 

 Позакласна робота 

2. Обрання теми 

дослідження 

Тема може бути вибрана як продовження і 

поглиблення однієї з тем, що раніше 

розбиралася на семінарі за пропозицією 

учнів, або як цікава знахідка 

3. Вибір вікової категорії 

учнів, формування груп 

Під час формування груп рекомендовано 

провести заходи щодо залучення до 

проекту учнів і батьків; з цією метою 

проводяться «Вступна презентація», 



«Програма для батьків», « Візитка 

проекту»  

4. Формулювання основного 

питання 

Творче формулювання теми проекту 

5. Формулювання питань 

навчальної теми 

Формулюються питання, що дозволяють 

провести роботу групи за ланцюжком 

«дослід-теоретичне обґрунтування-

розрахунки-висновки» 

6. Формулювання 

змістовного питання для 

досліджень учнів 

Передбачає перелік навчальних питань, 

що замінюють план роботи 

7. Формулювання 

дидактичних цілей 

проекту 

Формування компетентності у сфері 

самостійної пізнавальної діяльності, 

навичок самостійної роботи з великими 

обсягами інформації, уміння побачити 

проблему й намітити шляхи її розв’язання 

8. Формулювання 

методичних задач 

Дослідження як розв’язок проблеми; 

практичні дослідження… з подальшою 

обробкою результатів; розвивати вміння 

використовувати ІКТ для обробки й 

оформлення результатів 

9. Формулювання проблеми Формулювання проблеми, що передбачає 

збір і обробку теоретичного матеріалу 

10. Визначення назви проекту Рекомендується назва, здатна виразити 

сутність процесу в цікавій формі 

11. Обговорення плану 

роботи учнів 

індивідуально або в групі 

Учні продумують шляхи проведення своїх 

досліджень: проведення анкетування, 

дослідів, створення відеозаписів, збір 

статистичних даних, зразків, оформлення 

результатів дослідження 

12. Обговорення з школярами 

можливих джерел 

інформації, питання 

захисту авторських прав 

1. Як знайти джерела інформації з 
теми ? 

 У шкільній бібліотеці; 
 В Інтернеті або мультимедійній 

енциклопедії 

2. Мультимедійні видання 

13. Самостійна робота в 

групах, обговорення 

кожного завдання в групі 

Розподіл обов’язків у групі 



14. Самостійна робота груп Консультування, допомога,направлення 

діяльності учнів у методичне потрібне 

русло 

15. Представлення 

результатів 

У вигляді реферату, презентації, WIKI-

статті, фотоальбома 

16.  Захист отриманих 

результатів і висновків 

Кожній групі надається 5 хвилин. 

Відповіді на питання присутніх. 

Заздалегідь розробляються оцінні листи 

17. Оцінювання результатів 

проекту, яке здійснюють 

школярі і вчитель 

За допомогою інструментів оцінювання 

групи оцінюють роботу кожного 

учасника. Учитель оцінює роботу в 

цілому. Результативність кожного 

виступає фундаментом для нових 

досліджень за темами проекту. 

Організація та проведення дослідницької роботи в школі 

Організація дослідження роботи починається в процесі викладання 

предмета. Після вивчення теми пропонують тематику досліджень. Кожна тема 

має ідею- стислий опис проблеми, дослідницьке ( практичне) завдання та 

опорний список літератури чи Інтернет – джерел. Цих даних достатньо, щоб 

заглибитися в тему чи викликати інтерес до неї. Від вибору теми значною 

мірою залежить ефективність чи успіх наукової роботи учня. 

Учням пропонуються такі теми: 

 «Що у світі найбільше?» - 7 клас 

 «Що у світі найменше?» – 7 клас 

 «Що у світі найсильніше?» – 7 клас 

 «Найнебезпечніші» - 7 клас 
 «Хто бачить у темряві?» – 7 клас 

 «Історичними місцями»  - 10 клас 
 «Таємниці Землі і космосу.» – 10 - класи 

 «Найотруйніші тварини на землі.» – 10 клас 

 «Риби, які застосовують закони фізики.» – 9-11 класи 

 «Найдивовижніші будинки світу.» – 11 клас 

 «Нові зорі людства (відомі вчені, письменники)» – 9-11 класи 

 «Десять найдорожчих гелікоптерів.» – 9 клас 

 «Найдивовижніші професії». – 10 клас та ін. 

Етапи навчального дослідження: 

 Визначення проблеми; 
 Формулювання дослідницьких завдань; 
 Висування гіпотез; 
 Визначення методів дослідження; 
 Проведення дослідження; 
 Аналіз отриманих результатів; 



 Оформлення висновків та кінцевих результатів. 

Розкриттю здібностей до наукової роботи й формуванню позитивної 

мотивації до вивчення предметів, інтересу до них, вихованню лідерських 

якостей, умінню публічно виступати сприяє проведення учнівських наукових 

конференцій на теми: « Уперед до зірок!», «Що? Де? Коли?», «Едісони ХХІ 

століття», « Хто зверху?», « Зірковий шлях». 

Висновки: 

Одного разу А.Ейнштейна запитали: «Як роблять відкриття?». 

А.Ейнштейн відповів: « А так – усі знають, що цього не можна. І раптом      

з’являється така людина, яка не знає, що цього не можна. Вона й робить 

відкриття». 

Необхідно лише розкріпачити мислення дитини, підвищити коефіцієнт 

його корисної дії, використовувати ті найбагатші можливості, подаровані їй 

Богом, і про існування яких багато хто часом і не підозрює.  

В основі проекту лежать ідеї про формування пізнавальних інтересів 

учнів, про систематичне залучення учнів до процесу розв’язання проблем, 

побудованих на змісті програмового матеріалу. 

Досвід показує, що організація виконання учнівських робіт дійсно 

прищеплює інтерес до вивчення предметів, але основним є те, що вона 

допомагає розкривати здібності дітей. 

Отже, це дає поштовх до свідомого вибору професії, а в подальшому – до 

улюбленої справи, що є надзвичайно важливим. 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Додаток 3 

                                           

Інформація щодо розвитку багатомовної освіти в навчальних 

закладах  Одеської області 

 

В Одеській області, якій характерне полілінгвальне соціальне 

середовище, створено мережу загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням або вивченням мов національних меншин (російською, 

молдовською, болгарською, гагаузькою, іврит).  

Із 876 загальноосвітніх навчальних закладів області в 122 школах учні 

навчаються на різних мовах національних меншин. 

 З них з навчанням російською мовою – 116, з навчанням молдовською 

мовою – 7, у 145 загальноосвітніх навчальних закладах навчання здійснюється  

декількома мовами (російською і українською – 132; молдовською і 

українською – 7; молдовською, російською – 3; молдовською, українською і 

російською – 2; українською, російською і болгарською – 1). 

Як предмет російську мову вивчають 140 201 учень, молдовську мову – 

2266 учнів, болгарську мову – 9466 учнів, гагаузьку мову – 1418 учнів, 

польську мову – 647 учнів. 

 Факультативно вивчають російську мову 347 учнів, молдовську мову – 

275 учнів, болгарську мову – 154 учні.   

Із 801 дошкільного навчального закладу у 14 навчання та виховання 

здійснюється російською мовою, 16 – молдовською мовою, 50 – болгарською  

та іншими мовами. 

Для забезпечення якісного викладання мов і літератур національних 

меншин в області існує мережа вищих навчальних закладів, що готують 

фахівців з відповідних предметів. Серед них: Одеський національний 

університет ім. І.І. Мечнікова, який готує викладачів російської мови та 

літератури, болгарської мови та літератури; Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, в якому проводиться цільовий набір випускників 

шкіл з молдовським та болгарським складом учнів з подальшим їх 

працевлаштуванням  у загальноосвітні навчальні заклади.  

  На базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів щорічно 

проходять курси підвищення кваліфікації вчителів російської, молдовської, 

болгарської мов та літератур. 

З метою ознайомлення з історією, культурою, літературою молдовського, 

болгарського народів щорічно вчителі початкових класів шкіл, де навчаються 

молдовською або вивчають її, вчителі болгарської мови та літератури, історії, 

початкових класів, музики і образотворчого мистецтва проходять курси 

підвищення кваліфікації в Республіці Молдова, Республіці Болгарія.  

Таким чином, в освітньому просторі Одеської області склалася така 

система мовної освіти, що дозволяє забезпечити потреби громадян  у вивченні  

рідних  мов, задоволенні  своїх національно-культурних потреб.    

        

 

             

 



                  З досвіду роботи вихователів та педагогів навчальних закладів                 

                                               Одеської області 

В Одеському регіоні здійснюється   експеримент із запровадження 

білінгвального навчання французької мови в загальноосвітніх навчальних 

закладах.  

Надаємо на прикладі цього досвіду зразок порядку оформлення  

документів на проведення у загальноосвітньому начальному закладі 

відповідного експерименту. 

 

Назва експерименту: Впровадження білінгвального навчання 

французької мови. Відкриття білінгвальних класів 

 

Мета: Розробити систему навчання французької мови на основі 

білінгвальної освітньої моделі (українсько-французької) для 5-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, типові комплекти навчально-методичних 

матеріалів для організації навчального процесу. Французька мова за такою 

моделлю вивчається не лише як засіб мовленнєвої комунікації, а й як засіб 

оволодіння навчального матеріалу державного освітнього стандарту. 

Також метою є виявлення тенденцій та закономірностей, взаємозв’язків 

структурних елементів системи навчання в умовах сучасної школи. 

Гіпотеза експерименту: 

При запровадженні системи білінгвального навчання, в якому 

вивчатимуся декілька предметів іноземною мовою (географія, історія, 

математика, хімія, біологія тощо), підвищується загальний рівень навчальних 

досягнень учня з предметів, які відносяться до інваріантної складової 

навчального плану. Таке навчання сприяє: а) подоланню психологічного 

бар’єру у  засвоєнні іноземної мови; б) кращому розвитку фонематичного 

слуху, понятійно-вербального мислення дитини; в) удосконаленню 

комунікативних здібностей школярів.  

Актуальність експериментальної роботи: 

Для швидкої адаптації учня школи в сучасному освітньому просторі існує 

необхідність розробки такого змісту освіти, який би формував у дітей певний 

набір ключових компетенцій і сприяв би розвитку особливого мислення та 

надав можливість мобільності учнів. Цю проблему може вирішити 

впровадження в навчально-виховний  процес загальноосвітньої школи такої 

важливої складової, як білінгвальне навчання учня. 

Практична значимість: 

Створення класів з білінгвальним навчанням для середніх 

загальноосвітніх навчальних закладів полягає у можливості формування 

особистості, відкритої до взаємодії з оточуючим світом, оскільки у процесі 

двомовного навчання другу мову розглядають не лише як засіб повсякденної 

комунікації, але і як інструмент пізнання світу спеціальних знань, у результаті 

досягають високого інтегративного рівня мовної та предметної компетенції 

учня. 

Методи дослідження: 

метод педагогічного спостереження; 

діагностичний метод; 



анкетування; 

тестування; 

комплексне використання загальнонаукових і спеціальних методів 

Критерії оцінки очікуваних результатів експерименту: 

рівень розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дитини; 

рівень сформованості життєвої компетенції; 

рівень адаптації та соціалізація дітей; 

рівень навчальних досягнень учнів 

Прогнозування можливих негативних наслідків експерименту: 

Можливо недостатнє розуміння окремими членами педагогічного 

колективу та батьками учнів значення створення класів з білінгвальним 

навчанням для середніх загальноосвітніх навчальних закладів в умовах нових 

освітянських змін; 

Завдання  експерименту: 

проаналізувати стан розробки білінгвальної освіти в світовій педагогічній 

науці і практиці; 

проаналізувати стан розробки білінгвальної освіти в педагогічній науці і 

практиці в Україні; 

створення освітніх умов до здійснення навчання на білінгвальній основі; 

підготувати кадри до забезпечення освітнього процессу; 

розробити спеціальні робочі навчальні плани та навчально-методичне 

забезпечення предметів; 

здійснити підсумковий експеримент і узагальнити оброблені результати. 

Очікувані результати: 

формування особистості, відкритої до взаємодії з оточуючим світом, 

оскільки у процесі двомовного навчання другу мову розглядають не лише як 

засіб повсякденної комунікації, але і як інструмент пізнання світу 

спеціальних знань; 

високий інтегративний рівень мовної та предметної компетенції учня; 

підвищення умотивованості у навчанні не тільки з курсу французької 

мови, а також під час вивчення історії, географії, фізики, математики, біології 

тощо; 

підвищення якості знань учнів; 

різноманітнення інтересів щодо профілів навчання; 

мобільність майбутніх студентів. 

Очікувані  науково-практичні результати та форми їх подання: 

створення навчальних програм з нелінгвістичних предметів, які 

викладаються французькою мовою; 

створення друкованих дидактичних і методичних матеріалів з 

нелінгвістичних предметів , які викладаються французькою мовою; 

здійснення підсумкового експерименту і узагальнення оброблених 

результатів. 

 

 

 

                                                                                                       

 



 

                                                                                                            Додаток 4 

        

 Інформація щодо розвитку багатомовної освіти в навчальних закладах 

Закарпатської області 

 

Відповідно до законодавства України в Закарпатській області 

створюються належні умови для надання якісних освітніх послуг 

представникам усіх національних меншин, які мешкають на її території. 

Зокрема, у 98 із 570 дошкільних навчальних закладах навчання та 

виховання здійснюється угорською, російською, словацькою, німецькою та 

румунською мовами.  

 Право здобути загальну середню освіту рідною мовою учні мають 

можливість у 118  із 669 загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі  63 

з навчанням угорською мовою, 12 – румунською, 1 – російською. У 36  

загальноосвітніх навчальних закладах навчання здійснюється двома і більше 

мовами. 

Чимало зусиль докладено для залучення дітей ромів до закладів 

дошкільної освіти, завдяки чому нині 1578 дітей, що становить 13,7% загальної 

кількості вихованців, відвідують дошкільні навчальні заклади. Загальну 

середню освіту здобувають 9393 учні-роми, що складає 6,1% від загальної 

кількості учнів  загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської області.  

У м. Ужгороді функціонує Ужгородська спеціалізована загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням словацької мови.   

З метою надання якісних освітніх послуг тут працюють 5 педагогів зі 

Словаччини, з яких 4 є вчителями початкових класів, 1 – вчитель словацької 

мови та літератури. 

Навчання в початковій ланці цього навчального закладу здійснюється 

рідною словацькою мовою. Разом з тим, у 1 – 3 класах при вивченні  частини 

предметів (інформатики, природознавства, музичного мистецтва, 

образотворчого мистецтва, фізичної культури), а також при вивченні 

термінології,  використовуються дві мови - словацька та українська.  

Починаючи з 5 класу, навчання ведеться українською мовою. При цьому 

практика використання двох мов залишається. Так, навчальний предмет 

„Математика” здійснюється учителем українською мовою з паралельним 

використанням словацької термінології. На уроках використовують українсько-

словацький „Словник математичних термінів”, укладений працівниками 

зазначеного навчального закладу.  

В Ужгородській спеціалізованій школі  І–ІІІ ступенів № 3 з поглибленим 

вивченням англійської мови навчання здійснюється російською мовою. 

Незважаючи на викладання всіх навчальних предметів російською мовою, учні 

цієї школи володіють українською мовою на високому рівні, про що свідчать 

результати зовнішнього незалежного оцінювання, успіхи в предметних 

олімпіадах, конкурсах та Малої академії наук України. 

 



Викладання української мови та літератури в школі здійснюється на 

достойному рівні завдяки відповідній роботі у цьому напрямку. Так, при 

вивченні нових тем на уроках фізики, математики та інших предметів 

природничо-математичного циклу учням надається технічний переклад усіх 

термінів, понять, тлумачень українською мовою. На уроках хімії, біології 

наводяться таблиці та схеми українською мовою, а вчитель надає терміни 

російською. Обов’язковим елементом уроків російської мови та літератури є 

робота  над фразеологізмами  та роз’ясненням лексичних зворотів. У 

початковій школі  учні виконують вправи, де завданням є переклад з російської 

мови на українську та навпаки.  

 У місцях компактного проживання представників національних меншин 

запроваджуються елементи двомовного навчання. Так, у Берегівському районі 

у загальноосвітніх навчальних закладах з угорською мовою навчання двома 

мовами здійснюється викладання історії України, географії України, 

математика у старших класах, а також у більшості цих закладів запроваджено 

двомовне вивчення музики, образотворчого мистецтва та ін.  

Зрозуміло, що усі ці позитивні напрацювання є результатом копіткої 

роботи над збереженням та розвитком в органічній єдності 

загальнонаціональних та етнічних інтересів.  

 

           З досвіду роботи вихователів та педагогів навчальних закладів                 

                                            Закарпатської області 

                                                                             

     1. Конспект білінгвального заняття  у перший молодший групі 

                                                                            розроблено Шишмаковою В.О. 

                                                                            вихователем першої молодшої 

                                                                            дошкільного навчального закладу  

                                                                            № 42 «Джерельце» м. Ужгород 

 

    Тема: «Сонечко прокинулося, діткам посміхнулося» 

    Téma «Slniečko sa prebudilo, detičkám sa usmialo» 

Мета // účel: розширювати уявлення дітей про предметне довкілля та про 

сонце як явище неживої природи. Розвивати зв’язне мовлення дітей, мислення, 

уяву, дрібну моторику рук, акуратність під час малювання. Вчити передавати 

образ сонечка у малюнку та удосконалювати вміння дітей користуватися 

пензлем та фарбою. Підтримувати в дітях бажання доводити розпочату справу 

до кінця. Виховувати чуйність, доброту, вміння співчувати персонажам, 

бажання допомагати їм.  

Обладнання: іграшки, книжки, кубики, ліжка з білизною, картон блакитного 

кольору з силуетами тварин, дзеркало. 

Матеріал// materiál: намальований жовтий круг на ватмані, гуашева фарба 

жовтого кольору, пензлі, підставки для пензлів, стакани з водою, серветки для 

рук. 

                    Хід заняття //Priebeh aktivity: 

Вихователь звертає увагу дітей на вікно: 



 - Діти, подивіться, хто заглядає до нас у віконце? / Kto sa pozerá do 

našeho okna? (Сонечко / Slnko) 

 - Яку пісеньку про сонечко ви знаєте? // Akú pesničku viete o slnku? 

Slniečko sa zobudilo,  

popreťahovalo kosti,  

cez mrak hlávku vystrčilo,  

zasmialo sa od radosti.  

 - У сонечка багато справ: землю обігріти, яскравим світлом висвітити, 

всіх розбудити своїми ласкавими променями – квіти, пташок, зайчиків і 

білочок, хлопчиків і дівчаток. 

Пальчикова гра «Сонечко» // Prstová hra «Slnko» 

Сонце вранці рано встало, 

Всіх діточок приголублює. 

(Долоньки схрестити. Пальці широко розсунути, утворюючи «сонечко з 

променями».) 

 - Які красиві промінчики у вас вийшли! // Aké  pekné slnečné lúče sa vám 

podarili! 

 - Подивіться, який промінчик від сонечка я зловила / Pozrite sa, aký lúč 

sĺnka som chytila (показати указку). 

 - Зазирнуло сонечко до нас в групу і здивувалося: скільки у нас всього 

багато, а воно нічого не знає. Давайте ми з вами розповімо йому, що у нас в 

групі є. / Povedzme mu, čo v skupine máme? (показати на шафу з іграшками) 

 - Хто живе у нас в цій шафі? Kto žije v tejto skrini? (Іграшки / Hračky) 

 - Розкажіть промінцю, які іграшки у нас є? / Aké hračky máme? (діти 

перераховують іграшки / deti pomenúvajú hračky) (показати на книжкову 

полицю) 

 - Хто живе на цій поличці / Kto býva na tejto polici? (Книжки /  Knihy) 

       - Які книжки ви любите / Aké knihy sa vám páčia?  (відповіді дітей 

/Odpovede detí) 

 - Як потрібно розглядати картинки в книгах / Ako máme pozerať obrázky 

v knihách? (показати на будівельний куточок) 

 - Хто живе у нас на цій поличці / Kto býva na tejto polici ? (Кубики / 

Kocky) 

 - Кубики, цеглинки, а для чого вони у нас? / Tehly, bloky, a prečo sú tu?  

(будувати / stávať) 

 - Промінець зазирнув у цю кімнатку, як вона називається / Lúč sa pozrel 

do tejto miestnosti, ako sa nazýva?  (Спальня / Spálňa) 

 - А що ви тут робите / Čo tu robíte ? 

 - А на чому ви спите / A na čom spíte? 

 - Що вам поклали на ліжечка / Čo vám dali na postieľky? (простирадла, 

ковдри, подушки / plachty, prikrývky, vankúše) 

 - Молодці, діти, ви все правильно розповіли сонечку. / Výborne deti, 

správne ste povedali slnku.  Тепер воно хоче з вами пограти. / Teraz sa chce hrať. 

 

 



 

Фізкультхвилинка// Chvíľka pohybu «Slnko, slnko» 

Slnko, slnko, 

poď na našé líčka, 

dáme ti vajíčka. 

Otvoríme vráta, 

dáme ti kus zlata. 

 - Діти, до нас прийшли тваринки, які теж хочуть погрітися на сонечку, 

але хмаринка сховала від них сонечко / Deti, prišli k nám zvieratá, oni sa tiež chcú 

vyhrievať na slnku, ale mrak skryl im slnko. Pomôžeme zvieratkám? (показати 

дітям картон, де в куточку зображені звірі) 

 - Доведеться нам з вами виручати наших друзів. Щоб сонечко було 

схоже на справжнє, давайте пригадаємо, яке воно. На що схоже сонце? Na čo sa 

slnko podobá? (на кульку, круг, м'ячик / na guľku, kruh, loptu) 

 - А якого воно кольору? / Akéj je to farby?(жовтого / žltеj) 

 - Правильно, сонечко у нас тепле, яскраве, тому ми його будемо 

малювати жовтими фарбами / Je to pravda, slnko je teplé, takže ho budeme kreslyť 

žltou farbou. 

Вихователь демонструє намальований жовтий круг. Пропонує дітям 

домалювати промінчики. Діти по черзі або невеликими групами домальовують 

промінчики.  

- Cонечко дякує вам за те, що ви йому допомогли і пропонує пограти зі 

своїми синочками – сонячними промінчиками / Slnko vám ďakuje, že ste mu 

pomohli, a pozýva vás zahrať sa so svojimi synčekmi – lúčmy. 

 Рухлива гра «Сонячні зайчики» / Pohyblivá  hra «Slnečné lúče» 

 

Вихователь за допомогою маленького дзеркальця пускає сонячного зайчика і 

читає вірш: 

Сонячні зайчики грають на стіні, 

Поманю їх пальчиком, 

Нехай біжать до мене. 

Ну, лови, лови швидше! 

Ось він, світленький гурток, 

Ось, ось, ось – лівіше, лівіше! 

Втік на стелю. Скок! 

Діти ловлять зайчика на стіні. Педагог спрямовує дзеркальце нижче, вище: 

діти підстрибують, намагаються зловити зайчика. Ця гра викликає у дітей 

велику радість, особливо якщо їм вдається зловити сонячного зайчика рукою. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Сценарій свята «День матері» 

 

                                                       розроблено Борис Н.Ю., вихователем групи  

                                                       подовженого дня спеціалізованої школи № 4 

                                                       поглибленим вивченням  словацької мови   

                                                       Ужгородської  міської ради 

 

Мета: навчити дітей виявляти любов та повагу до своїх матерів, 

виховувати в них почуття вдячності до рідної неньки. 

Vychovávateľka:  

 

Báseň pre mamu 

Mama to je anjel, 

ktorý na Zemi žije, 

Mama to je krásna dáma, 

vďaka ktorej mi srdce bije. 

  

Moja mama skvelá je, 

aj modré z neba mi dá, 

vážim si ju, ctím si ju. 

Nie každý ju totiž má. 

  

Som veľmi vďačná, 

srdce mi radosťou tlkoce, 

keď môžeme spolu, celá rodina, 

stráviť požehnané Vianoce. 

  

Miluj svoju mamičku, 

aj keby bola k tebe zlá, 

miluj ju a nezabudni, 

že práve TY si to jediné, čo má. 

  

Ďakujem Ti za úsmev, 

ktorý mi denne dávaš, 

ďakujem Ti, že si vždy pri mne, 

a ľúbiť ma neprestávaš.  

  

Poviem ti len tie pekné slová, 

Som veľmi šťastná, že si práve MOJA! 



Слово вчителя: 

Milé deti, srdečne vás vítame na našom podujatí. Dnes oslavujeme Deň matiek. 

Prišli k nám vašé milé mamičky aj otcovia, aby spolu s nami oslaviť taký vzácny 

sviatok ako Deň matiek. Takže, detičky, začíname náš slavnostný program. 

Všetci spolu: Báseň Tiki-taki  

Tiki-taki, tiki-taki 

vítame vás milé mamy. 

Noc už prešla, biely deň 

nakukol nám do okien. 

Bije štvrtá hodina, 

matiek sviatok začína. 

Rastik 

Ja som chlapček ešte malý, 

úlohu mi ťažkú dali. 

Mamičke mám darček dať, 

s láskou jej ho odovzdať. 

Bohdan  

Bezradne tu stojím sám, 

čo ti, mamka, k sviatku dám? 

Do uška ti poviem – mama, 

nezostaneš nikdy sama. 

                                                                                                                               

Andrij 

Budem s tebou každý deň, 

si najlepšia, dobre viem. 

Mám ťa veľmi, veľmi rád, 

srdce z lásky chcem ti dať. 

Všetci spolu: Pieseň pre mamku. 

1. Pobehuje sem i tam, prach utiera, varí – mňáám, 

Perie, žehlí, vysáva a nakupuje nám. 

Vždy je milá, vľúdna, dobrá, pracovitá včelička, 

Veselá a stsrostlivá, to je mamička. 

2. Diktuje mi diktáty, kontrolúje úlohy, 

Slovenčina či matika nerobí jej problemy. 

Vždy je milá, vľúdna, dobrá, pracovitá včelička, 

Veselá a stsrostlivá, to je mamička. 

Nasťa 

Матусю, дай ручки твої поцілую, 

За шийку тебе обійму, 

І щічки погладжу. 

Ти знаєшь, матусю,  

Як дуже тебе я люблю! 

І ти мене любиш, хоч я неслухняна, 

Частенько і шкоду роблю. 

Та ти все пробачиш, 



Мене поцілуєшь, 

І я тебе дуже люблю! 

Sofia  
Všetky kvety do rúk mamy, 

skladám ako drahokamy. 

Za jej lásku, plnú nehy, 

za zelené detské brehy. 

Za jej štedrosť, starosť v hlave, 

za dni šťastné, za dni hravé, 

za rozprávky nad kolískou, 

za to, že vždy stojí blízko. 

Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek. 

Saša  

Мамо найдорожча, мамочко єдина, 

Щирі побажання – від доні, від сина. 

Квіточок пахучих принесли багато 

В цей травневий ранок,  у велике свято! 

Ivan hrá na gitare 

Taňa 

Mama, to je poláskanie slniečka,     

Čo na srdci hreje. 

Nad úsmev mojej mamičky 

Nič krajšie nie je. 

Daniela  

Mama, to je teplý vetríček,         

Čo slzy osuší.                                     

Bozkami razom zahojí 

Bolesti na duši. 

Daša 

Mama, to je ranná rosička,          

Svieža a voňavá,                              

Čo do práce a každej hry 

Sily mi dodáva. 

Juliana 

Mama, to je ríša rozprávok,           

Kam sa rád vraciam. 

Vždycky pre mňa čas nájde si, 

Nebývam nikdy sám.   

Vlad 

 

Я не знаю, мамо мила, 

Що тобі і побажати... 

Перш усього – щастя, сили, 

І здоров’я всім у хаті. 

Щоб жили ми всі у згоді, 



Як ти завжди нас учила. 

Щоб твоя усмішка гарна 

Нас, як сонечко, всіх гріла. 

 

Všetci spolu: Pieseň „Mamičke“ 

1. Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička,  

Rozjasní u nás deň, rozjasní u nás deň úsmevom mamička. 

2. Tak ako od rosy nad ránom skrásnie kvet 

V maminom odjatí, v maminom odjatí krásnie mi celý svet. 

3. Vd’aka ti, mamička, rozovrí teplú dlaň,  

Nech ti na tvoj sviatok, nech ti na tvoj sviatok kytičku do nej dám. 

Ester 

 

Матінко моя єдина! 

Ти ж для мене цілий світ! 

І хоч я мала дитина, 

Хоч мені лиш кілька літ, 

Та тебе, матусю мила, 

Я кохаю над життя 

І бажаю: будь щаслива, 

Наче квітка весняна! 

 

Nikita 

Pohladkáš ma zaránky, 

vieš, že mám rád lízanky. 

Strapaté mi vlásky češeš 

a hádať sa so mnou nechceš. 

Gleb 

Pofúkaš mi každú ranku, 

pri futbale strážiš bránku. 

Nehneváš sa, keď dám gól, 

dobrý hráč by z teba bol. 

Andrij 

Keď sa mi zas málo darí, 

odoženieš všetky chmáry. 

Hovoríš mi moje zlatko 

a koláče robíš sladko. 

Nazar 

Vždy sa na mňa usmeješ, 

mám ťa rád, to dobre vieš. 

Veď si predsa moja mama, 

tak to pyšne vravíš sama. 

Žeňa spieva pieseň o mamičke 

Taňa 



Мамине свято Я зустрічаю. 

Я для матусі віршик вивчаю. 

Я подарунок мамі роблю, 

Я свою маму дуже люблю! 

Maša 

Мамо люба, добра, мила — 

Як іще назвать тебе? 

Це ж для мене ти пошила 

З шовку плаття голубе. 

Daša 

Ти мені читаєш книжку, 

Хочеш розуму навчить... 

Ляжу спати — ходиш нишком, 

Все боїшся розбудить. 

Tolik 

Захворію хоч злегенька — 

Цілу ніч не будеш спать. 

Тож дозволь тебе, рідненька, 

За усе поцілувать!  

 

Všetci spolu: Pieseň „Mám jablčko, mám“ 

1. Mám jablčko, mám, komuže ho dám? 

Mamičke milenej, bo ju ja rád mám. 

2. Mám jahody, mám, komuže ich dám? 

Mamičke milenej, bo ju ráda mám. 

3. Mám srdiečko, mám, komuže ho dám? 

Mamičke milenej, tak ju vybozkám. 

 

Darinka „Povesť o mamičke“ 

Všetci spolu: báseň „Mamičke k sviatku“ 
 

Do ruky ti kvietok vkladám 

moja milá mamička. 

Skloň sa ku mne, dám ti ešte 

horúci bozk na líčka. 

Dnes ti želám veľa šťastia, 

usmievaj sa celý deň. 

Povedz, že chceš modré z neba, 

zabehnem ti chytro preň. 

Ja viem, ty ho nebudeš chcieť, 

nemáš času hrať sa s ním. 

Tak ti, mamka, dneska aspoň 

topánočky vyčistím. 

 

 



Všetci spolu: Pieseň „čo deťom k šťastiu treba“ 

1. Čo všetko deťom k šťastiu treba? 

Slnko a modrý kúsok neba. 

Piesok a v izbe s hračkami 

Dva veľké bozky od mamy. 

2. Čo všetko deťom k šťastiu stačí? 

Hrozienka sladké na koláči. 

Každý deň jedna hodinka 

V náručí svojho ocinka. 

3. Čo sa dnes najviac deťom ráta? 

Mať otca ako kamaráta, 

Maminu dlaň a popri tom 

Mať vždycky lásky plný dom. 

 

Заключне слово вихователя: Дорогі наші матусі та татусі, ось і закінчилося 

наше чудове свято. Наші дітки дуже старанно готувалися до нього, вчили 

вірші, співали пісні. І це тому, що дуже хотіли подарувати вам чудові 

приємні миті радості. Ми дуже сподіваємося, що їм це вдалося і вам дуже 

сподобалося на нашому святі. Ще раз вітаємо вас. 


