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План проведення пілотного Проекту за темою 

«Формування багатомовності дітей та учнів:  

прогресивні європейські ідеї в українському контексті» 

на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської, 

Одеської та Чернівецької областей 

 

 Анотація. У документі відображено основні напрями розвитку процесу 

багатомовної освіти у навчальних закладах України, який відбувається в рамках 

національного пілотного Проекту з розвитку багатомовної освіти (2016-

2021рр.). Проект організовано Міністерством освіти і науки України за 

партнерської допомоги неурядової організації PATRIR (Тренінговий та 

дослідницький інститут з питань миротворчості Румунії) та за фінансової 

підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії.  

І. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЇЇ 

АКТУАЛЬНІСТЬ  

Глобалізаційні та інтеграційні процеси у Європі та світі актуалізували 

проблеми обміну інформацією та встановлення взаєморозуміння між 

представниками різних народів і культур, і разом із тим, спричинили потреби 

захисту мовно-культурної спадщини різних народів, а отже, створили нагальну 

вимогу збереження і розвитку багатомовності населення. Ці обставини ввели 

багатомовну компетентність сучасних учнів та студентів до категорії освітніх 

пріоритетів більшості країн світу. Багатомовна освіта як освітня галузь, що нині  

активно розвивається, є дієвим інструментом підготовки молодого покоління до 

життя в нових умовах міжнародної взаємодії і співробітництва. Досвід 

збереження та розвитку багатомовності молоді шкільного віку – одна з ключових 

особливостей багатьох країн Європейського Союзу. 
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Реформи, що відбулися в освіті цих країн у другій половині ХХ – на 

початку ХХІ ст., значно урізноманітнили мовний репертуар учнів і позитивно 

вплинули на рівень їх міжкультурної компетентності.  

Належність України до Європи, спрямованість на європейську інтеграцію 

зумовлюють необхідність формування у молодих українців здатності до 

багатомовного спілкування з народами інших країн. Серед основних вимог ― 

вміння ефективно послуговуватися кількома мовами: державною, рідною, 

іншими мовами, готовність використовувати здобуті знання у процесі 

подальшого навчання та повноцінного життя у багатомовному та культурно 

розмаїтому суспільстві.  

Історія розвитку проекту. Проект, відомий під назвою "Кримський 

політичний діалог", було організовано Міністерством освіти і науки України за 

партнерської допомоги неурядової організації PATRIR (Тренінговий та 

дослідницький інститут з питань миротворчості Румунії) та за фінансової 

підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії. Започаткований у 2009 р. 

проект мав за мету розробку і впровадження нової політики вирішення і 

запобігання розвитку конфліктних ситуацій на території Кримського півострова. 

Така політика спиралася на багатосторонній діалог і передбачала всебічне 

вивчення інформації. 

Одним із аспектів проекту було вивчення з метою продуктивного 

вирішення мовних проблем, зокрема розвиток багатомовної освіти в навчальних 

закладах Автономної Республіки Крим. Впродовж роботи проекту активно 

вивчали зарубіжний досвід вирішення подібних проблем. Було організовано 

численні зустрічі з провідними зарубіжними фахівцями і тренінги для освітян, 

створено концепцію з розвитку багатомовної освіти в Криму, що отримала назву 

"Кримська школа". Але після анексії Автономної Республіки Крим у квітні 

2014 р. роботу проекту було призупинено. 
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Впродовж 2015 року співробітники Інституту PATRIR, Міністерства освіти 

і науки України, спільно з місцевими органами управління освітою, науковцями 

Інституту педагогіки НАПН України і міжнародними експертами проводили 

семінари, тренінги і консультації для педагогічних працівників пілотних шкіл. 

Заключна конференція "Багатомовна освіта в Україні" відбулася в листопаді 

2015 року.  

Види діяльності та виконавці. Три регіони, які за планом братимуть 

участь в експерименті (Закарпаття, Одеса і Чернівці), є багатомовними і 

полікультурними, з низкою характерних особливостей, що стосуються 

застосування кількох мов у навчальному процесі. Проблема полягає у тому, що 

до 1991 р. у зазначених регіонах у школах з навчанням мовою національних 

меншин вивчали російську, залишаючи українську поза увагою. Лише із 

здобуттям Україною Незалежності українську мову стали вивчати повсемісно як 

державну. А отже, уваги і турботи потребує збереження багатого мовного 

спадку: державної української мови; мов національних меншин, які проживають 

на території України, а також теоретичного переосмислення і якісного 

оновлення вимагає процес навчання іноземних мов. Це, в першу чергу, зумовлює 

необхідність розробки та реалізації нової моделі формування багатомовності 

учнів, що включає навчання державної, а також рідної та іноземної мов. У цьому 

контексті серед найбільш проблемних питань є: 

недостатня практична зорієнтованість змісту мовної освіти; 

перевантаження навчальних програм фактичним матеріалом; 

нераціональний розподіл навчального матеріалу за рівнями освіти; 

недостатня розробка аспекту наступності змісту мовної освіти між 

освітніми ступенями; 

недостатнє врахування регіональних особливостей; 

велике навчальне навантаження, що негативно впливає на здоров’я 

школярів; 



4 

 

4 

 

відсутність можливостей враховувати в навчальному процесі індивідуальні 

пізнавальні потреби, інтереси та творчі здібності учнів. 

Позитивні напрацювання є результатом копіткої роботи фахівців різних 

освітніх напрямів для збереження та розвитку багатомовності в зазначених 

регіонах в органічній єдності загальнонаціональних та етнічних інтересів. 

Процес збору інформації щодо розвитку багатомовності дітей дошкільного віку і 

школярів з метою аналізу і моніторингу буде відбуватися впродовж проекту за 

кількома напрямами (як, наприклад, зазначено в ДОДАТКУ 1) 

ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ.  

Дослідженню проблем і здобутків галузі багатомовної освіти як світової 

тенденції модернізації освітнього простору присвятили свої роботи дослідники 

багатьох країн, серед них: Н. Баришніков, М. Бодоньї, В. Гаманюк, Н. Гальскова, 

Н. Євдокімова, Л. Мороз, К. Бенсон (Carol Benson), Ж. Дарк’єн (Jeroen 

Darquennes), Дж. Дуарте (Joana Duarte), Х. Баетенс-Бердсмор (Hugo Baetens 

Beardsmore), Б. Буш (Brigitta Busch), І. Елдей (Itziar Alday), М. Кардер (Maurice 

Carder), Д. Коіл (Do Coyle), Д. Гортер (Durk Gorter), Я. Сеноз (Jasone Cenoz), 

У. Йесснер (Ulrike Jessner), К. Хело (Christine Helot), А. Янг (Andrea Young), 

Б. Хуфайзен (Britta Hufeisen), М.Флемінг (M. Fleming) та інші. Аналіз робіт 

провідних вчених свідчить, що практика багатомовної освіти є досить 

розповсюдженим явищем. Широко застосовуваними в країнах Європи нині є так 

звані паралельні програми багатомовного навчання одним із різновидів яких є 

інтегроване навчання змісту і мови, або імерсійне навчання. Такі програми 

використовують для навчання змісту предметів більше ніж однією мовою, 

результатом чого є повноцінне здобуття освіти і здатність вільно 

послуговуватися кількома мовами. При такому навчанні під час уроку обидві 

мови замінюють та доповнюють одна одну, вони є рівноправними для 

опанування предметного змісту, але це не значить, що мови можна довільно 
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змішувати, тому впродовж уроку вчитель має чітко фіксувати моменти переходу 

з однієї мови на іншу. 

Цей процес полягає у створенні спільного освітнього простору з усіх 

виучуваних у навчальному процесі мов,або інтеграції мовного курикулуму. У 

контексті однієї школи цей процес полягає в об’єднанні всіх мовних предметів в 

одну освітню галузь і прийнятті єдиної за структурою і змістом навчальної 

програми. У разі опанування предметного змісту нерідною мовою учнів, у 

процесі інтеграції курикулуму цей освітній аспект також приймають до обліку. 

Принципи інтегрованого курикулуму, формування якого відбувається в 

країнах Західної Європи (окреслені в документі "Curriculum convergences for 

plurilingual and intercultural education. /Report by Francis Goullier at the Seminar 29-

30 November 2011), можна охарактеризувати так: 

на початковому етапі навчання рідною мовою (L1) має статус 

обов’язкового для кожного учня і включає формування грамотності письма, 

оскільки в такий спосіб відбувається становлення процесів мислення, які є 

основою для опанування у майбутньому змісту мовних предметів та 

предметного змісту новими мовами; 

навчання L2 супроводжується постійним порівнянням з релевантними 

аспектами у рідній мові: якщо раніше в контексті навчання мов існувало чітке 

розмежування для уникнення інтерференції, то в нових умовах якомога ширше 

застосовується трансфер (перенесення навичок з відомої мови у нову); 

оскільки навчання нової мови як системи (L2, L3, Ln) не надає достатньої 

підготовки для застосування мови як засобу навчання предметного змісту, для 

полегшення розуміння застосовують технологію скафолдингу, що передбачає 

актуалізацію вже наявних знань, ознайомлення учнів із процесами, пов’язаними 

з предметним змістом спочатку рідною мовою для опанування мовними 

структурами для їх вираження новою мовою. 
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Новий підхід не лише створює умови для належного формування в учнів 

здатності послуговуватися виучуваними мовами (державною, а також рідною та 

іноземною), а і сприяє формуванню у них металінгвістичної свідомості 

(metalinguistic awareness or consciousness) ― якості особистості, що формується в 

процесі опанування кількох мов і полягає в усвідомленні мовної 

взаємозалежності, наявності спільних для всіх мов елементів і характеризується 

здатністю особи до абстрактно-логічних операцій з кількома мовними 

системами, включаючи здатність застосовувати мови для спілкування. 

Увесь процес навчання відбувається в контексті одного методологічного 

підходу ― розвитку здатності послуговуватися всіма мовами курикулуму, а тому 

вимагає:  

застосування загальних процедур та стратегій, розвиток усних та 

письмових умінь для розуміння і продукування в чотирьох видах мовленнєвої 

діяльності;  

загальні відомості про мову як явище дійсності подають у контексті 

опанування однієї мови та повторюють і уточнюють у руслі навчання інших; 

формування в учнів металінгвістичної свідомості відбувається завдяки 

спостереженню, аналізу, концептуалізації мовних явищ в усіх мовах; 

аспект умотивованості щодо опанування та застосування кожної з 

виучуваних мов і формування позитивного ставлення до виявів мовно-

культурних особливостей потребує особливої уваги в процесі навчання кожної з 

мов. 

Процес імплементації інтегрованого курикулуму та оцінювання його 

результативності визнано європейськими фахівцями як складне завдання, яке 

слід розглядати не як "революцію курикулуму", а швидше як процес, що потребує 

поступових змін, бо полягає у створенні у школах освітніх спільнот, для яких 

характерна наявність горизонтальних і вертикальних зв’язків. 
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Окрім цього особливого значення в багатомовній освіті набуває 

формування міжкультурної компетентності (intercultural competence), яка 

дозволяє особі вийти за кордони власної культури і набути якостей культурного 

медіатора, або посередника. Такі якості формуються в процесі навчання мов і 

полягають не тільки в опануванні вербальної комунікації, а і формуванні 

обізнаності про особливості різних культур, культурної взаємодії між 

представниками різних культур.  

ІІІ. ЗАКОНОДАВЧА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ БАГАТОМОВНОСТІ 

В УКРАЇНІ 

До здобуття Україною незалежності (1991) в середніх закладах освіти з 

національною як основною мовою навчання, окрім рідної мови обов’язковою 

для вивчення була російська  мова, тоді як українська ― не вивчалася. 

Фактично відтоді в українських школах використання логістичних, людських й 

організаційних ресурсів відбувалося екстенсивно, за прикладом створеної 

раніше системи. Процес удосконалення законодавства відбувається нині. У 

Проекті Закону України «Про освіту», статті 7 "Мова освіти" зазначено: 

1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. При 

цьому закладами освіти забезпечується вивчення здобувачами освіти 

державної мови як окремого навчального предмету (навчальної дисципліни). 

Особам, для яких державна мова не є рідною (національні меншини, іноземці 

та особи без громадянства тощо) створюються належні умови для вивчення 

державної мови. 

2. Особам, які належать до національних меншин, забезпечується право 

на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і 

комунальних закладах освіти. Особам з порушеннями слуху забезпечується 

право на навчання жестовою мовою та вивчення української жестової мови. 
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Ці права реалізуються через мережу закладів освіти, класів (груп), що 

створюються відповідно до законодавства. 

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед 

англійської мови у державних і комунальних закладах освіти. 

4. Заклади освіти відповідно до освітньої програми можуть здійснювати 

освітній процес двома і більше мовами (державною мовою, а також мовами 

національних меншин, іншими мовами), викладати одну чи кілька дисциплін 

англійською та/або іншими мовами. За бажанням здобувачів професійної та 

вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови 

національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну 

діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови. 

ІV. НАУКОВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОЧІКУВАНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ, ЇХ НАУКОВЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ  

Мета дослідження. Наукове обґрунтування, розробка, апробація і 

експериментальна перевірка ефективності застосування освітнього середовища 

нової якості, в основі якого інтеграція курикулуму з мовних предметів, у 

контексті однієї школи.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що контрастивне 

вивчення мов у контексті інтегрованого курикулуму сприятиме глибокому 

засвоєнню учнями змісту навчання мов, формуванню високого рівня 

компетентності у кожній із виучуваних мов, результатом чого стане розвиток 

металінгвістичної свідомості та міжкультурної компетентності школярів та 

вихованців дошкільних закладів; 

наданню учням можливостей вивчення навчальних предметів (не тільки 

мовної галузі) з їх термінологією кількома мовами, що відкриває великі 

можливості щодо успішного вступу у вищі навчальні заклади України, 

продовження навчання за кордоном, доступу до світової бази інформації, 

подальшої успішної професіоналізації; 
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формуванню нових моделей навчання мовам у закладах освіти з навчанням 

українською мовою, мовами національних меншин; 

створення цілісної системи виховання людини-гуманіста, людини-творця, 

справжнього громадянина держави, патріота України. 

Відповідно до мети та гіпотези сформульовані завдання дослідно-

експерементальної роботи. 

Завдання дослідження: 

проаналізувати існуючий світовий та європейський досвід формування 

багатомовності школярів у контексті багатомовної освіти; 

оцінити стан розвитку багатомовної освіти в регіонах України 

(Закарпатському, Одеському та Чернівецькому); 

визначити соціолінгвістичні особливості контексту, у якому відбувається 

навчання (зовнішнього ― мови спілкування у регіоні; внутрішнього ― мова 

спілкування у сім'ях школярів; шкільного ― мови навчання предметного 

змісту, мови спілкування впродовж організаційних моментів у школі та 

позашкільного навчання у вільний час, мови вільного спілкування з 

підлітками); 

сприяти започаткуванню процесу інтеграції курикулуму в контексті однієї 

школи на основі обліку особливостей соціолінгвістичного контексту; 

створити нові моделі навчання мовам у закладах освіти з навчанням 

українською мовою та мовами національних меншин; 

розробити модель формування багатомовності школярів у зазначених 

регіонах з обліком прогресивних ідей європейського досвіду; 

виявити загальні та регіональні особливості та існуючі потреби підготовки 

вчителів для багатомовної освіти створити пропозиції для педагогічних 

навчальних закладів; 

сприяти створенню навчальних матеріалів (у електронному та 

друкованому вигляді) для багатомовної освіти; 
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 розробити та апробувати критерії оцінювання багатомовної 

компетентності школярів з урахуванням європейських рекомендацій CEFR та 

FREPA; 

експериментально перевірити ефективність моделі формування 

багатомовності українських школярів. 

Об’єкт дослідження. Процес навчання мов у дошкільній освіті, основній 

та старшій школі в системі української освіти. 

Предмет дослідження. Модернізація освітнього простору, в основі якого 

спільний освітній контекст з усіх виучуваних у навчальному процесі мову 

межах однієї школи. 

Методологічна та теоретична основа дослідження. Методологічним 

підґрунтям дослідно-експериментальної роботи є діяльнісний, 

компетентнісний, особистісно-зорієнтований підходи до навчання, сучасні 

психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти в Україні, державні документи 

про освіту, тенденції введення інновацій в освіті, формування гуманістичних та 

загальнолюдських цінностей в учнів, таких як толерантність, емпатія. 

Реалізація мети та завдань дослідження ґрунтується на таких принципах: 

науковості, який передбачає, що процес дослідження здійснюватиметься 

на основі теоретичних та науково-методичних здобутків сучасної педагогічної 

науки, культурології, теорії моделювання тощо, а результати дослідження 

матимуть наукову новизну та теоретичну значущість; 

зв’язку теорії з практикою, що обумовлює необхідність як науково-

теоретичного обґрунтування практичної освітньої діяльності в ході проведення 

дослідно-експериментальної роботи, її організації на основі теоретичних 

положень, так і підтвердження теоретичних ідей педагогічною практикою; 

об’єктивності, що проголошує існування та необхідність пізнання 

об’єктивної істини, необхідність усунення суб’єктивізму та упередженості; 
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системності, яким передбачено врахування системних властивостей 

об’єктів наукового дослідження; 

розвитку, який проголошує змінюваність, перетворення та розвиток 

предметів та явищ дійсності, які є об’єктами наукового дослідження; 

гуманізації та демократизації освіти, соціального партнерства та творчої 

діяльності учасників навчально-виховного процесу; 

забезпечення української системи освіти педагогічними та управлінськими 

кадрами, зорієнтованими на інноваційні зміни у процесі навчання та виховання 

тощо. 

Методи дослідження. 

Теоретичні: аналіз наукових джерел, компаративний аналіз європейського  

досвіду з проблеми дослідження, синтез, порівняння, класифікація, 

систематизація, узагальнення, моделювання. 

Емпіричні: анкетування, бесіда, вивчення навчальних программ,  планів, 

нормативної документації, спостереження, інтерв’ювання, опитування, 

тестування, оцінювання. 

Математичні й статистичні методи: ранжування, моделювання, обробка 

одержаних даних. 

Основний метод дослідження ― педагогічний експеримент 

(констатувальний та формувальний). 

Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягають у: 

розробленні та обґрунтуванні основних структурних компонентів, 

критеріїв, показників та рівнів ефективності освітнього простору навчального 

закладу;  

моделюванні освітнього простору навчального закладу; 

створенні нової організаційно-освітньої моделі навчального закладу з 

багатомовним навчанням; 

створення концепції багатомовної освіти в Україні; 
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теоретичному та експериментальному обґрунтуванні змістовно-

функціональних компонентів моделі сучасного навчального закладу з 

багатомовним навчанням; 

визначення організаційних, психолого-педагогічних умов забезпечення 

реалізації моделі багатомовного навчання в закладах освіти. 

Практичне значення дослідження полягає у  

створенні нової організаційно-освітньої моделі навчального закладу з 

навчанням кількома мовами як новітньої освітньої парадигми; 

створенні концепції багатомовної освіти в Україні; 

розробленні експериментальних навчальних планів, що будуть відповідати 

реалізації завдань експерименту, навчального плану для закладів освіти з 

багатомовним навчанням; 

впровадженні в навчально-виховний процес розробленого навчально-

методичного забезпечення багатомовної освіти; 

розробленні методичних рекомендацій щодо підготовки вчителів для 

реалізації завдань експерименту; 

доборі та створенні діагностичного інструментарію й організаційно-

методичного забезпечення реалізації моделі закладів освіти з багатомовним 

навчанням; 

підготовці пропозицій щодо впровадження одержаних результатів у 

практику роботи закладів освіти. 

Очікувані результати: 

засвоєння навчального матеріалу, передбаченого державними освітніми 

стандартами; реалізація експериментальних навчальних планів, що будуть 

відповідати реалізації завдань експерименту; впровадження в навчально-

виховний процес розробленого навчально-методичного забезпечення 

багатомовної освіти; розробка методичних рекомендацій щодо підготовки 

вчителів для реалізації завдань експерименту; збереження якості освіти з 
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навчальних предметів, передбачених державними стандартами, підвищення 

якості освіти з мов навчання; виховання в учнів почуття толерантності та 

емпатії за умов навчання в багатомовному середовищі; підвищення рівня 

взаємозв’язку закладів освіти та батьків у формуванні пізнавальної мотивації в 

учнів та підвищення якісного рівня навчально-виховного процесу; створення 

діагностичного інструментарію й організаційно-методичного забезпечення 

реалізації моделі закладів освіти з багатомовним навчанням; підготовка 

пропозицій щодо впровадження одержаних результатів у практику роботи 

закладів освіти. 

Термін проведення дослідно-експериментальної роботи – лютий 2016 року 

― січень 2021 року 

 Етапи проведення дослідження: 

І (організаційно-підготовчий) етап - (лютий – квітень 2016р.); 

ІІ (концептуально-діагностичний) етап - (травень – серпень 2016 р.); 

ІІІ (формувальний) етап - (вересень 2016 р. – серпень 2020 р.); 

IV (узагальнювальний) етап-  (вересень 2020 р. – січень 2021р.).   

Докладніше інформація про зміст роботи, терміни виконання і оцікувані 

результати кожного з етапів розміщена в ДОДАТКУ 2. 

V. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ, ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  

  Оскільки багато було зазначено вище, важливо підкреслити кілька 

ключових моментів, які можуть служити орієнтиром цього пілотного проекту. 

Необхідність проведення проекту була визнана в процесі консультацій в рамках 

проекту різними зацікавленими сторонами. Різнобічна спрямованість інтересів 

зацікавлених сторін і спільний характер прийняття рішень та планування є 

фундаментальною умовою сталого здійснення процесу формування 

багатомовності. Ґрунтовний процес моніторингу, оцінки та формування 

багатомовності являє собою добре реалізований процес. Тому до першої стадії 

включено створення критеріїв для оцінювання (його проведення передбачено 
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відповідно до моделей оцінювання представлених в ДОДАТКУ 3). До критеріїв 

включено всі фактори, які мають бути поліпшені в процесі експерименту 

(розвиток лінгвістичного потенціалу, академічних досягнень, соціальної 

згуртованості і т.д. .). Це так само важливо, як і поточне оцінювання і фіксація 

результатів.  

 Для забезпечення успішної роботи, підтримки зусиль із розвитку 

багатомовності дітей дошкільного віку та школярів надзвичайно важливим 

аспектом є фінансова підтримка учасників проекту з боку всіх зацікавлених 

сторін, що зокрема включає винагороду вчителям (15 відсотків до зарплати, 

технічне обладнання і ноу-хау, пріоритезация обмінів, міжнародна підтримка). 

 Спираючись на значні зусилля по інституціоналізації процесу 

багатомовної освіти в Україні (в законах, новому навчальному плані, 

розпорядженнях і т.д.), уваги потребує також система підготовки вчителів у 

співпраці з університетами, створення постійно діючих освітніх осередків з 

формування багатомовності. Для успішної роботи проекту, та розвитку 

багатомовної освіти в Україні також необхідною є постійна підтримка з боку 

спільноти, батьків, місцевих органів влади, засобів масової інформації і т.д. 

Інформація про учасників проекту. 

Науковий керівник: О.О. Першукова 

Консультанти : Л.І. Курач, О.Л. Фідкевич, Н.В. Нікольська, С.Й. Харченко 

Координатор: С.П. Фоміна 

Закарпатська область: Г.В. Шумицька А.Ю. Лукач. 

Одеська область: Л.К. Задорожня, О.Ю. Крюченкова, Т.В. Юрченко. 

Чернівецька область: Н.Д. Бабич, О.Р. Остафій. 

Повна інформація щодо учасників проекту розміщена у ДОДАТКУ 4. 

Інформація щодо бази досліджень розміщена в ДОДАТКУ 5. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 

Збір інформації щодо формування багатомовності учнів  

в умовах певної школи 

Інформація: 

необхідна для визначення соціолінгвістичного, лінгвокультурного та 

дидактичного аспектів функціонування багатомовної освіти в конкретній школі; 

на початковому етапі  уточнює мовну ситуацію, є індикатором ролі і статусу мов 

у навчальному процесі і ситуаціях спілкування поза уроками, дозволяє визначити 

труднощі тощо; 

може бути застосована як основа для анкетування; 

потребує уточнення та доповнення в ході експерименту; 

може бути застосована для порівняння з даними, отриманими у інших школах, 

що приймають участь у експерименті; 

……. 
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1. Загальна інформація про школу 

Назва школи  

Адреса, номер телефону, електронна 

пошта 
 

Тип школи  

Тривалість шкільних канікул  

Кількість днів навчання в навчальному 

році 
 

Бюджет школи (спосіб фінансування, чи 

виділяються гроші на дослідження і 

розробки) 

 

Планування розвитку школи (ким 

здійснюється і у який спосіб) 
 

Процес прийняття рішень (ким 

здійснюється і у який спосіб) 
 

Шкільна освітня політика (діючі 

правила, етика) 
 

Що заважає розвитку багатомовної 

освіти в школі? (конкретно) 
 

Особливості школи (міська, сільська)  

Приблизна кількість годин навчання в 

день в експериментальних і контрольних 

класах 
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2. Інформація про учнів та їх сім'ї 

 
Кількість учнів у школі (загальна)  

Кількість учнів у класі (приблизно)  

Співвідношення вчителів та учнів у школі  

Етнічне походження учнів, національність 

(кількість, або %) 
 

Соціальне становище сімей, з яких походять 

учні (місцеві жителі,  мігранти, переселенці) 
 

Інформація про батьків (рівень освіти, рід 

занять (за можливості)) 
 

Участь батьків у шкільному житті (зазначити 

рівень участі: високий, середній, низький) 
 

Ставлення батьків та родичів учня до 

багатомовності. Чи вважають за потребу її 

розвиток в процесі навчання в школі? 

 

Кількість мов і якими саме мовами 

послуговуються у спільноті (суспільна сфера, 

побутова, культурна, релігійна) 

 

Рівні мовних навичок учнів у різних мовах 

(читання, письмо, говоріння, аудіювання) за 

оцінюванням вчителя і самооцінюванням учня 

(початковий, задовільний, добрий, високий) 

 

Інтереси учнів, рівень вмотивованості до 

опанування мов, ставлення до навчання взагалі 

(в експериментальних і контрольних класах) 

 

Особливі потреби учнів, у тому числі учнів із 

затримкою розвитку мовлення (усного чи 

письмового) в експериментальних і 

контрольних класах 
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3. Інформація про вчителів  

 
Загальна кількість вчителів (у 

експериментальних і контрольних класах) 
 

Кваліфікаційний рівень вчителів (у 

експериментальних і контрольних класах) 
 

Досвід викладання предмету (і у тому числі 

двома мовами), загальний стаж роботи, вік 
 

Етнічний склад членів учительського 

колективу й інших співробітників школи 
 

Мови спілкування членів учительського 

колективу й інших співробітників школи 
 

Готовність до диверсифікації мовної освіти 

у тому числі до інтегрованого навчання в 

умовах школи (як ставиться до роботи у 

команді з іншими вчителями) 

 

Готовність приймати участь в роботі інших 

закладів у якості експерта з розвитку 

багатомовної освіти  
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4. Інформація про програми навчання   

 
Результати тестування мовної компетентності 

учнів на момент початку роботи проекту в 

експериментальних і контрольних класах 

 

Особливості застосування контрастивного 

підходу у навчанні державної, а також рідної, та 

іноземної мов (навести приклади порівняння 

релевантних явищ у різних мовах) 

 

Чи приймають до обліку особливості інтеграції 

змісту навчання мов (спільна термінологія, 

освітні стратегії, процедури оцінювання)  

 

У який спосіб відбувається інтеграція змісту 

предметів у процесі навчання нерідною мовою? 
 

Методи оцінювання, частотність проведення 

тестування, особливості оцінювання за методом 

виконання, чи обов'язковою є наявність мовного 

портфоліо у кожного учня? 

 

Допомога учням з мовними проблемами  

Результати тестування мовної компетентності 

учнів проміжні (під час роботи проекту) та на 

момент завершення  роботи проекту 
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5. Інформація про мови в школі та особливості їх викладання 

 
Мови навчання (конкретизувати навчання мови 

як структури і мови як засобу опанування 

змісту, коли запроваджується вивчення нової 

мови і у який спосіб ),  

 

Мови шкільних зборів та інших заходів  

Мови пояснень незрозумілого   

Особливості історичної практики навчання мов 

у школі 
 

Доступність ресурсів та навчально-методичного 

забезпечення для викладання мов: кількість і 

якість підручників, посібників, інших 

навчальних матеріалів (друкованих та 

електронних, у тому числі вітчизняного чи 

зарубіжного виробництва або походження (як-

от: відкриті електронні бібліотеки) 

 

Можливості для альтернативного навчання, 

самонавчання чи дистанційного навчання (чи 

існують і чи застосовуються) 

 

Ставлення учнів, педагогічного персоналу, 

адміністрації та технічних працівників школи 

до багатомовності на індивідуальному і 

суспільному рівнях. Чи вважають за необхідне 

подальший розвиток цього явища?   
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ДОДАТОК 2 

ПРОГРАМА  

дослідно-експериментальної роботи за темою  

«Формування багатомовності дітей та учнів:  

прогресивні європейські ідеї в українському контексті»  

на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей 

 

№ з/п Зміст роботи  Термін виконання  Очікувані результати  

 

І. Організаційно-підготовчий етап (лютий– квітень 2016 року) 

1.  Формування нормативно-правового 

забезпечення експерименту: проведення 

педагогічних рад експериментальних 

навчальних закладів з метою обговорення 

програми їхньої діяльності  

Лютий 2016 року Підготовка до роботи педагогічних 

колективів на першому етапі 

експериментальної діяльності закладу  

2.  Розроблення програми проведення науково-

дослідної та експериментальної роботи  

Лютий 2016 року Розробка програми науково-теоретичної 

підготовки педагогічних колективів за 

обраною темою 

3.  Розроблення та затвердження календарних 

планів дослідно-експериментальної роботи 

Лютий 2016 року Розробка та затвердження календарних 

планів дослідно-експериментальної 

роботи 

4.  Виявлення потенційних можливостей суб’єктів 

дослідно-експериментальної роботи та 

формування творчих груп за напрямками 

Лютий-березень  

2016 року 

Визначення рівня готовності 

педагогічних працівників навчальних 

закладів  до експериментальної 
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дослідження діяльності. Створення умов для 

реалізації творчого потенціалу педагогів 

5.  Організація роботи теоретико-методологічного 

семінару для педагогів за темою дослідження, 

проведення тренінгів, круглих столів тощо 

Лютий 2016 року Підвищення професійної майстерності 

вчителів 

6.  Налагодження спільної діяльності з установами, 

які проводять фахову підготовку педагогів  

Березень – квітень 

2016 року 

Розроблення структурно-функціональної 

моделі взаємодії. Складання угод про 

співробітництво та спільну науково-

дослідну діяльність 

7.  Проведення комплексної діагностики 

готовності учасників навчально-виховного 

процесу до розроблення, впровадження та 

апробування змісту програми дослідження 

Березень – квітень 

2016 року 

Пропозиції щодо організації науково-

методичної роботи з педагогами  з 

метою розроблення, впровадження та 

апробування змісту програми 

дослідження 

8.  Розроблення дидактичного та методичного 

забезпечення дослідно-експериментальної 

роботи  

Березень 2016року Внесення змін до планування 

методичної роботи навчальних закладів 

9.  Узагальнення результатів  організаційно-

підготовчого етапу дослідно-експериментальної 

роботи 

Квітень 2016 року Звіт про підсумки організаційно-

підготовчого етапу дослідно-

експериментальної роботи 

 

ІІ. Концептуально-діагностичний етап (травень – серпень 2016 р.) 

 

1.  Підготовка науково-методичного супроводу Травень-червень Методичні рекомендації щодо роботи 
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навчально-виховного процесу в умовах роботи 

над темою дослідження  

 

2016 року над темою дослідження. Матеріали 

діагностування учнів 

2.  Проведення проміжних підсумків дослідно-

експериментальної роботи 

Червень 2017 року Аналітичні матеріали 

3.  Практичне оволодіння сучасними 

педагогічними технологіями та методиками, 

спрямованими на реалізацію основної мети 

дослідно-експериментальної роботи 

Липень-серпень  

2016 року 

Можливі рекомендації вчителям-

експериментаторам щодо організації та 

проведення експериментального 

навчання за сучасними технологіями та 

методиками 

4.  Удосконалення професійної компетентності 

вчителів-дослідників  

Серпень 2016 року Педагогічна рада, засідання творчих 

груп, взаємонавчання, самоосвіта 

5.  Аналіз готовності навчальних закладів до 

упровадження дослідно-експериментальної 

роботи 

 

Серпень 2016 року Аналітична довідка  

6.  Розроблення та затвердження 

експериментального робочого навчального 

плану закладів  

Травень - серпень 

2016 року 

Робочий навчальний план 

7.  Забезпечення умов для здійснення процедури 

експериментальних робіт дослідно-

експериментальної роботи 

Протягом етапу Розробка необхідних документів для 

реалізації мети дослідно-

експериментальної роботи 

8.  Вироблення єдиних підходів до реалізації  

концепції  експериментальної діяльності   

Серпень 2016 року Можливі рекомендації вчителям-

експериментаторам щодо організації та 
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проведення експериментального 

навчання 

9.  Вивчення позитивних та негативних тенденцій, 

труднощів в організаційно-педагогічній 

діяльності педагогів навчальних закладів-

учасників  

Серпень 2016 року Аналітичні матеріали  

10.  Підведення підсумків концептуально-

діагностичного  етапу експериментального 

дослідження 

Серпень2016 року Звіт про підсумки концептуально-

діагностичного етапу 

ІІІ. Формувальний етап (вересень 2016 року – серпень 2020 року) 

 

1.  Запровадження інноваційних  педагогічних 

технологій, інтерактивних форм роботи з 

вивчення мов національних меншин  

2016-2018 роки Презентація різних форм роботи  

2.  Здійснення моніторингу  навчальних досягнень 

учнів, вихованців  з мов навчання  

Жовтень-листопад 

2018 року 

Порівняльний аналіз результатів 

констатувальних та контрольних зрізів 

навчальних досягнень учнів до і після 

упровадження експерименту 

3.  Розроблення методичних рекомендацій щодо 

реалізації багатомовної освіти  у дошкільному 

та загальноосвітньому навчальному закладі   

Грудень 2019 року Методичні рекомендації щодо реалізації 

багатомовної освіти  у дошкільному та 

загальноосвітньому навчальному закладі   

4.  Апробація навчального, навчально-

методичного, методичного, управлінського, 

діагностичного забезпечення проведення 

експерименту на міжнародних, всеукраїнських 

2016-2020 роки Виступи, публікації тощо 
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та регіональних науково-практичних 

конференціях, семінарах-практикумах тощо 

IV Узагальнювальний етап (вересень – січень 2021року) 

 

1.  Поширення досвіду дослідно-експериментальної 

роботи на основі публікацій, участь в науково-

практичних конференціях тощо 

2019-2020 

навчальний рік 

Публікації у фахових виданнях, 

конференції, семінари-практикуми  

2.  Підведення підсумків дослідно-

експериментальної роботи  

Червень 2020 року Науковий звіт  

3.  Презентація результатів експерименту на 

педагогічних ярмарках, виставках, конференціях 

2020 -2021 роки Популяризація результатів проведеного 

експерименту  

 

 

Науковий керівник                                                                                                          О.О. Першукова 

Консультант                                                                                                                  С. Й. Харченко 

Координатор                                                                                                                   С. П. Фоміна 
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ДОДАТОК 3  

6. Лист оцінювання навчальних результатів №1*: 

Клас……., предмети …….., вчителі……… 

 Навчальний рік 2016/17,  місяць вересень. 

№ Критерії оцінювання Учень 1 Учень 2 Учень 3 Учень 4 Учень 

N 

Для 

особливих 

поміток 

та 

пояснень 

1. Рівень компетентності в 

L1(оцінка в балах, 1-12) 

      

2. Рівень компетентності в L2 

(оцінка в балах, 1-12) 

      

3. Рівень компетентності в L3 

(оцінка в балах, 1-12) 

      

4. Рівень предметної 

компетентності (оцінка в балах, 

1-12, зазначити назву предмету і 

мови викладання) 

      

5. Тестування рівня опанування 

предметного змісту (в балах, 1-

12) 

      

6. Результат оцінювання 

виконання учнем проекту: мова 

+ зміст (в балах, 1-12, зазначити 

назву проекту) 

      

7. Результат оцінювання роботи 

учня в групі (в балах, 1-12) 

      

8. Результат самооцінювання 

учнем (в балах, 1-12) 

      

9. Результат оцінювання 

прикладених учнем зусиль (в 

балах, 1-12) 

      

10. Рівень здатності переносити 

вміння, сформовані в одній мові 

у діяльність іншою мовою, чи 

передавати одну і ту саму думку 

різними мовами (низький, 
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середній, високий)  

11. Рівень креативності у 

застосуванні кількох мов для 

здобуття нової інформації 

(низький, середній, високий) 

      

12. Рівень здатності порозумітися 

засобами кількох мов і 

виступати як посередник-

перекладач у спілкуванні 

кількох осіб, які усіма трьома 

мовами не володіють (низький, 

середній, високий) 

      

*Підлягає заповненню щомісячно 

1. Виконавці: (П.І.П вчителів, які предмети 

викладають)………………………………………………………………………..; 

2. Пункти 7-12 заповнено (ким?)………………….., за згоди колег……так/ні......;  

3. Вчитель, який має особисте враження, може висловити його 

тут……………………………………………………………………………………..  

Підписи………………………………………………………………………………… 

Дата  остаточного заповнення…………………. 
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7. Лист оцінювання навчальних результатів №2*: 

Учень ………., клас……., предмети ……….., вчителі..……… 

Навчальний рік 2016/17 

№ Критерії оцінювання Вересень 

(інформація на 

вході, початок  

формувального 

етапу проекту) 

Жовтень Листо-

пад  

Грудень Січень Лютий  Березень Квітень Травень  Особливі відмітки, 

аналіз роботи за рік 

1. Рівень компетентності в 

L1(оцінка в балах) 

          

2. Рівень компетентності в L2 

(оцінка в балах) 

          

3. Рівень компетентності в L3 

(оцінка в балах) 

          

4. Рівень предметної 

компетентності (оцінка в 

балах, зазначити назву 

предмету і мови викладання) 

          

5. Тестування рівня опанування 

предметного змісту (в балах) 

          

6. Результат оцінювання 

виконання учнем проекту, 

мова + зміст (в балах) 

          

7. Результат оцінювання роботи 

учня в групі (в балах) 
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8. Результат самооцінювання 

учнем (в балах) 

          

9. Результат оцінювання 

прикладених учнем зусиль (в 

балах) 

          

10. Рівень здатності переносити 

вміння сформовані в одній 

мові у діяльність іншою 

мовою, чи передавати одну і 

ту саму думку різними 

мовами (низький, середній, 

високий)  

          

11. Рівень креативності у 

застосуванні кількох мов для 

здобуття нової інформації 

(низький, середній, високий) 

          

12. Рівень здатності порозумітися 

засобами кількох мов і 

виступати як посередник-

перекладач у спілкуванні 

кількох осіб, які усіма  

мовами не володіють 

(низький, середній, високий) 

          

*Підлягає заповненню щомісячно 
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1. Виконавці: (П.І.П вчителів і які предмети 

викладають)………………………………………………………………………………………………………………………; 

2. Пункти 7-12 заповнено (ким?)………………….., за згоди колег……так/ні.....;  

3. Вчитель, який має особисте враження, може висловити його тут …………………………………….…………………….. 

Підписи……………………………………………………………… 

Дата остаточного заповнення……………    
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ДОДАТОК 4 

Повний список учасників пілотного проекту  

«Формування багатомовності дітей та учнів:  

прогресивні європейські ідеї в українському контексті» 

на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів  

Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей 

  

Науковий керівник:  

Першукова Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу мов національних меншин та літературної освіти 

Інституту педагогіки НАПН України. 

Наукові консультанти дослідження: 

Курач Лариса Іванівна,завідувач відділу навчання мов національних 

меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник. 

Фідкевич Олена Львівна, старший науковий співробітник відділу навчання 

мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України, кандидат філологічних наук. 

Нікольська Ніна Вікторівна, викладач кафедри іноземних мов Кам’янець -

Подільського державного аграрно-технічного університету, кандидата 

педагогічних наук 

Консультанти: 

Кошкіна Жанна Олексіївна, методист вищої категорії сектора освітньої 

інформації відділу освітньої політики Інституту модернізації змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України.  

Харченко Світлана Йосипівна, головний спеціаліст відділу змісту освіти, 

мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, магістр державного 

управління. 

Координатор дослідження:Фоміна Світлана Петрівна, завідувач сектору 

мов національних меншин відділу сприяння вивченню мов Інституту модернізації 

змісту освіти Міністерства освіти і науки України.  

Координатори. 

Закарпатська область: 

Шумицька Галина Василівна, кандидат філологічних наук, декан 

філологічного факультету Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет».  
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Одеська область: 

Задорожна Любов Кирилівна, кандидат філософських наук, заступник 

директора з науково-методичної та навчальної роботи Одеського обласного 

інституту удосконалення вчителів 

Крюченкова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. 

Чернівецька область 

Бабич Надія Денисівна – професор кафедри історії та культури української 

мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

кандидат філологічних наук,співавтор підручників з української мови для 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою.  

Закарпатська область: 

Лукач Андріанна Юліївна, завідувач обласного методичного центру при 

департаменті освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.  

Одеська область 

Юрченко Тетяна Валеріївна, завідувач науково-методичної лабораторії 

іноземних мов Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.  

Чернівецька область 

Остафій Ольга Романівна,головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої, спеціальної освіти та соціального захисту Департаменту 

освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.  

Відповідальні виконавці:  

Касинець Оксана Іванівна, завідувач дошкільного навчального закладу     

№ 42 (загального розвитку) Ужгородської міської ради Закарпатської області;  

Фединець Марія Іванівна, директор спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 4 із поглибленим вивченням словацької мови 

Ужгородської міської ради;  

Пінті Марія Дмитрівна, директор Городненської ЗОШ І-ІІІ ст. Болградської 

районної ради Одеської області; 

Кочмар Раїса Миколаївна,  завідуюча Виноградівським ДНЗ «Джерельце»; 

Кулава Г.С., директор Утконосівськоїзагальноосвітної школи І-ІІІ ступенів 

Ізмаїльської районної ради Одеської області; 

Георгієва О.І .,керівник комунального закладу «Зорянський дошкільний 

навчальний заклад (ясла – садок) № 2»; 

Жолобнюк Ганна Василівна, завідувач Великодолинского дошкільного 

навчального закладу "Теремок" смт Великодолинське Овідіопольського району 

Одеської області; 

Ігнат Іван Аврелович – директор Чернівецької гімназії №6 Чернівецької 

області. 

Виконавці: 
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Шишмакова Вікторія Олексіївна – вихователь дошкільного навчального 

закладу № 42 (загального розвитку) Ужгородської міської ради Закарпатської 

області;  

Касарда Зузанна Яношівна – вихователь дошкільного навчального закладу 

№ 42 (загального розвитку) Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

Доліч Наталія Василівна, учитель математики спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 із поглибленим вивченням 

словацької мови Ужгородської міської ради;  

Калинич Надія Василівна, учитель трудового навчання спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 із поглибленим вивченням 

словацької мови Ужгородської міської ради;  

Гюртлер Анна Юріївна, учитель біології спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 4 із поглибленим вивченням словацької мови 

Ужгородської міської ради;  

Ганзел Катерина Юріївна, учитель образотворчого мистецтва 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 із поглибленим 

вивченням словацької мови Ужгородської міської ради; 

Милков Анатолій М., методист районного методичного кабінету  відділу 

освіти Болградської райдержадміністрації Одеської області; 

Гайдаржи Іван С., заступник директора з НВР Городненської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Болградської районної ради Одеської області; 

Недельчева Н. М., психолог Городненської ЗОШ І-ІІІ ст. Болградської 

районної ради Одеської області; 

Димитрова О. А., вчитель початкових класів Городненської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Болградської районної ради Одеської області; 

Лохматова Н. М., вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва 

Городненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області; 

Гайдаржи Г.П., вихователь старшої групи Виноградівського 

ДНЗ «Джерельце»; 

 Недева М.І., вихователь старшої групи Виноградівського ДНЗ «Джерельце»; 

 Пометко С.Я., музичний керівник Виноградівського ДНЗ «Джерельце»; 

Журавель М.І.,  методист районного методичного кабінетувідділу  освіти 

Ізмаїльської райдержадміністрації; 

Раділова С.С.,методист районного методичного кабінетувідділу  освіти 

Ізмаїльської райдержадміністрації; 

Йовчу Д.Ф., заступник директора з НВР; 

Кіру В. М., учитель початкових класів; 

 Арнаутова Олена Манойлівна, методист КУ «Саратський РМК з питань 

освіти»; 

Влаєва Мария Петрівна, вихователь молодшої групи комунального закладу 

«Зорянський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 2»; 

Васюк О.Г., вихователь-методист ДНЗ «Теремок»; 
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Арсонова Катерина Юріївна, вихователь старшої групи; 

Лізньова Г.В., практичний психолог; 

Сідор Валерія Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист; 

Гришко Валентина Володимирівна – вчитель початкових класів, керівник 

методичного об’єднання, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист; 

Вербовий Андрій Вікторович – вчитель англійської мови, спеціаліст вищої 

категорії; 

Ворнік Аурел Сергійович – вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, 

вчитель-методист; 

Істратій Валентина Порфирівна – вчитель початкових класів, спеціаліст 

вищої категорії, вчитель-методист; 

Кілару Ауріка Георгіївна – вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, 

старший вчитель; 

Ткачук Адріана Василівна – вчитель географії, спеціаліст ІІ категорії. 
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ДОДАТОК 5 

База дослідження пілотного проекту  

«Формування багатомовності дітей та учнів:  

прогресивні європейські ідеї в українському контексті» 

на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів  

Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей 

 

Закарпатська область: 

1. Дошкільний навчальний заклад № 42 (загального розвитку) Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

2. Спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4 із поглибленим 

вивченням словацької мови Ужгородської міської ради. 

Одеська область: 
1. Городненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Болградської районної 

ради Одеської області. 

2.Дошкільний навчальний заклад «Джерельце» Виноградівської сільської 

ради Болградського району Одеської області.  

3.Утконосівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної 

ради Одеської області.  

4. Великодолинський дошкільний навчальний заклад "Теремок" 

Овідіопольського району Одеської області. 

Чернівецька область: 
1.Чернівецька загальноосвітня школа І ступеня № 29 Чернівецької міської 

ради. 

2. Чернівецька гімназія № 6 Чернівецької міської ради. 

3. Навчально-виховний комплекс «Боянська гімназія» (загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) Боянської сільської ради 

Новоселицького району Чернівецької області.  

 

 


