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Анотація. У статті розглянуто сучасний підхід до 
навчання іноземним мовам – мультилінгвальне навчання. 
Проаналізовано стан вивчення проблеми, проведено спів-
ставлення характеристик традиційного та мультилінгваль-
ного навчання.
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Постановка проблеми. У статті в загальному вигляді ста-
виться проблема новітніх підходів до навчання англійській мові, 
що є актуальним для сьогоденного суспільства, де вміння спіл-
куватися найпоширенішою інтернаціональною мовою є запору-
кою особистого успіху. вивчення проблем мультилiнгвального 
навчання у вiтчизнянiй та зарубiжнiй науці є актуальним з по-
гляду осмислення освітніх потреб і можливих способів їх задо-
волення на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема муль-
тилiнгвiзму привертає увагу, насамперед, фiлологiв, які дослід-
жують соціальний контекст мови, зокрема мовну поведінку 
(а. Павленко, м. кондакова, Є. Литвиненко, н. Бiкова), та педа-
гогiв, якi прагнуть виробити методики навчання кiльком мовам 
паралельно (О. смiрнова, к. тремблей). незважаючи на те, що 
мультилiнгвальне навчання не є розповсюдженою категорiєю 
в системi освiти, його теоретичнi основи знайшли відобра-
ження у працях таких науковцiв Є.м. верещагiна, м.м. ми-
хайлова, в. маккея, м.м. Певзнера, I. турмана, а.Г. ширiна. 
Лiнгвiстичний аспект цієї категорiї розкрито у працях Л. Блум-
фiлда, У. вайнрайха. соцiолiнгвiстичний аспект досліджу-
вали в.Д. Бондалетов, У. вайнрайх, I.Х. мусiн, психологіч-
ний – м.в. Iмедадзе, E. Пiл, соцiологiчний – Б. спольський, 
в. стольтiнг, культурологічний – в.в. сафонова, Ю.а. сорокiн, 
Я. шародо, методичний – Л.Г. кошкуревич, Р. Байер, Д. мон. 
але проблема мультилiнгвального компоненту у навчанні іно-
земної мови є малодослідженою.

Метою статті є дослідження сутності проблеми мульти-
лiнгвальної освiти й опис мультилiнгвальних та мультикуль-
турних аспектів методологiї навчання англiйськiй мовi.

Виклад основного матеріалу. Знання мови є основою 
для діяльності людей, що хочуть працювати разом. володiння 
багатьма мовами робить бiзнес і громадян бiльш конкуренто-
спроможними та мобiльними. Європейська комiсiя має озна-
йомлювати громадян Єс зi своїми результатами мовою, яку 
вони розуміють. сприяння багатомовностi – чудовий спосiб 
об’єднати європейців. Пiд багатомовністю у Єс розуміють 
«спроможність спільнот, груп та окремих осіб застосовувати 
на постiйнiй основі більше однієї мови у своїй повсякденній 
діяльності» [3, с. 16].

Базуючись на успiху Європейського року мов 2001 р. 
(the European Year of Languages), у 2003 р. комiсiя прийняла 
План дiй «сприяння вивченню мов та мовному різноманіттю» 

на 2004–2006 рр. (Promoting Language Learning and Linguistic 
Diversity). Було запропоновано три види заходiв щодо вивчення 
мов, а саме:

1) вiд дошкiльного до похилого вiку;
2) якiсть навчання мов;
3) створення сприятливого середовища для навчання.
2008 р. був проголошений Європейським роком міжкуль-

турного діалогу (European Year of Intercultural Dialogue); ще 
один аспект багатомовності постав у центрі уваги, а саме: 
мови як інструмент покращення взаєморозуміння та інтегра-
ції. спроможність спілкуватися іноземними мовами визна-
чається в освiтнiй та навчальній робочій програмі (Education 
and Training work programme), зорiєнтованiй на 2010 р. Зважа-
ючи на це, мовна полiтика Єс реалiзовується у трьох основних 
напрямах, а саме:

1) заохочення вивчення мов і сприяння мовному різнома-
ніттю в суспiльствi;

2) сприяння здоровій багатомовній структурi;
3) сприяння соцiальнiй iнтеграцiї через вдосконалення 

знань і визнання мов.
За допомогою спеціального циклу програм (Lifelong 

Learning Programmes 2007–2013) [6, с. 111] Єс надає особливу 
підтримку оволодіння мовами у таких секторах:

– раннє навчання та шкільна освiта (програма Comenius): 
нацiлена на пiдтримку високого рівня мобiльностi у сферi 
освiти. Comenius створює умови для мобільності працівників 
середніх шкiл; зосереджує увагу на спiльних проектах занять 
у рiзних країнах. Програма виходить з того, що запровадження 
вивчення iноземних мов у ранньому вiцi може сприяти швид-
шому їх вивченню, покращенню мовних навичок рiдної мови 
та кращiй активностi в iнших сферах;

– професiйна освiта (програма Leonardo): підтримує iн-
новацiї та пiдвищення рiвня професiйної освiти, а саме: пiлотнi 
проекти, проекти стажування й обмiну досвiдом, розробки ог-
лядiв та аналiзiв, якi стосуються професійної освiти, фахового 
консультування, однакових умов навчання, інноваційної підго-
товки вiдповiдно до технологічних змiн. Програма пiдтримує 
процеси спiвпрацi мiж вишами та пiдприємствами, якi спрямо-
ванi на переймання технологічних iнновацiй і вдосконалення 
мовних знань;

– вища освiта (програма Erasmus): мiжнародна програ-
ма спiвпрацi та мобiльностi у сферi вищої освiти, яку iнiцiю-
вала i фiнансує Європейська комiсiя. Органiзацiйну пiдтрим-
ку впровадження програми здiйснює виконавча агенцiя 
з питань освiти, аудiовiзуальних засобiв і культури (Education, 
Audovisual and Culture Executive Agency). Головною метою 
програми Erasmus є пiдвищення якостi європейської вищої 
освiти i сприяння мiжкультурному розумiнню через спiвпрацю 
iз третiми країнами; програма пропонує інтенсивні пiдготовчi 
курси для студентiв, якi бажають навчатися за кордоном;
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– освiта для дорослих (програма Grundtvig): Європейська 
комiсiя допомагає дорослим людям покращити свою компе-
тентнiсть, включаючи мовнi навички, для адаптацiї до змiн на 
ринку працi та у суспiльствi.

У класичному розумiннi мультилiнгвiзм є здатністю індиві-
да розмовляти бiльше, нiж однiєю мовою, активно (для усного 
та письмового спiлкування) або пасивно (читання та розумiння 
на слух) нею користуватися [7, с. 4]. Це визначення є ключовим 
для нашої роботи.

визначаючи сутнiсть поняття «мультилiнгвiзм», німець-
ка дослідниця а. вiлтон наголошує на його зв’язку з кiлько-
ма iншими поняттями: бiлiнгвiзм, трилiнгвiзм, плюрiлiнгвiзм 
і полiглотизм [8, с. 47–55]. не вдаючись у проблеми кожного 
зi згаданих понять, зазначимо лише, що першi два є формами 
мультилiнгвiзму, а префiкси бi- та три- вказують на кiлькiсть 
мов, якими володiє людина (відповідно двi або три); що сто-
сується поняття «полiглотизм», то воно, як вказує дослiдниця, 
взагалi не є академiчним, це загальновживаний термiн, який 
використовують для визначення здібності iндивiда розмовляти 
декiлькома, а в деяких випадках – надзвичайно великою кiль-
кiстю мов [8, с. 51].

Поруч iз термiном «мультилiнгвiзм» у лiтературi також iс-
нує термiн «плюрiлiнгвiзм». Рада Європи, яка активно сприяє 
вивченню iноземних мов та оволодінню мультилiнгвальною 
компетенцією, розрізнює плюрiлiнгвiзм як компетенцію мов-
ця (здатнiсть використовувати більше однієї мови) та мульти-
лiнгвiзм як спiвiснування декількох мов на одній географiчнiй 
території [6]. Єс, у свою чергу, вважає цi поняття тотожними 
та вважає, що семантичну структуру поняття «мультилiнгвiзм» 
складають обидва визначення [4, с. 3], а питання розвитку 
мультилiнгвальної компетенції, яка є однією з ключових ком-
петенцiй, котру може отримати кожнен представник суспіль-
ства протягом життя, входить до списку прiоритетних проблем 
освіти в країнах Європи. З метою формування у людини муль-
тилiнгвальної компетенції було створено програму навчання 
протягом життя (Lifelong Learning), яка передбачає мобільність 
суб’єктів освіти. Основною метою цієї мобільності є допомога 
в кращому розумiннi різноманіття культур [1, с. 16].

варто відзначити, що саме вищі навчальні заклади віді-
грають ключову роль у процесі розвитку мультилiнгвальної 
компетенції як у конкретного індивіда, так i в цілому суспiль-
ствi [5, с. 8].

Як сучасне соціально-культурне явище, мультилiнгвiзм 
розвивається пiд впливом таких чинників:

– посилення ролі соціокультурного компоненту – вивчен-
ня культури iнших країн і бiльш глибоке усвідомлення своєї 
власної культури, участь у «дiалозi культур»;

– створення єдиного освітнього простору i, як наслiдок, 
прагнення людей до досягнення загальноєвропейського рівня 
володіння іноземними мовами, розвиток академічної мобіль-
ності студентів і викладачів;

– потреба в мультилiнгвальному навчанні як засобi про-
фесійної пiдготовки, що надає майбутнім спеціалістам мож-
ливість реалізувати свiй потенцiал та активно працювати на 
свiтовому ринку, а також значне збільшення в ХХI ст. обмінів 
мiжпрофесiйного характеру;

– розвиток світового інформаційного простору, стрiмке 
поширення таких сучасних iнформацiйних і комунiкацiйних 
технологiй, як телебачення та Iнтернет, різноманітних засобiв 
масової комунiкацiї;

– використання нових iнформацiйно-комунiкативних 
технологiй, розвиток дистанцiйної форми навчання, навчання 
в режимi online та iн. [3, с. 53].

важливість мультилiнгвальної освіти як засобу отримання 
спеціальних і професійних знань, як компонента поглибленої 
мовної освіти визначається, перш за все, загальною всесвіт-
ньою тенденцією до євроiнтеграцiї в економiчнiй, культурнiй 
і полiтичнiй сферах. в освітній сфері ця тенденцiя зумовлює 
прагнення до iнтеграцiї предметного знання, направлено-
стi на пiзнання цiлiсної картини свiту. навчання на мульти-
лiнгвальнiй основi забезпечує студентам широкий доступ до 
iнформацiї в рiзних предметних галузях, отримання нової 
інформації вiдповiдно до iндивiдуальних потреб, можливiсть 
отримання безперервної освiти, а це надає їм додаткових шан-
сiв конкурувати на загальноєвропейському та свiтовому рин-
ку спецiалiстiв [2, с. 25].

У класичному його розумiннi навчання iноземнiй мовi при-
пускає наявність певного стандарту, якого необхiдно досягти 
(в iдеалi – це володіння мовою на рівні носіїв мови), тобто мова 
є предметом навчання. на цiй iдеї базується більшість тради-
ційних, у т. ч. комунікативних, методик викладання. У контек-
сті мультилiнгвальної освіти мова є засобом навчання, тобто 
вiдбувається вивчення змісту дисципліни іноземною мовою.

Цей принцип є основою сучасних європейських освітніх 
проектiв, направлених на iнтеграцiю мови та змiсту освiти. 
Їх центральним пiдходом є Content and Language Integrated 
Learning. ключовим завданням зазначеного пiдходу є навчання 
дисциплiнi засобами нерiдної мови. сама дисциплiна може не 
стосуватися вивчення мови, наприклад, навчання історії англiй-
ською мовою в Iспанiї. Особливiсть подiбних проектiв полягає 
в тому, що студент отримує знання з «немовної» дисциплiни, 
використовуючи та паралельно вивчаючи iноземну мову [5, с. 8].

Результатом мультилiнгвальної освiти є досягнення базової 
мультилiнгвальної компетенцiї, що дозволяє розглядати її не 
тiльки в якостi альтернативного шляху вивчення мови, але й як 
шлях опанування спецiальних знань, долучення до цiнностей 
свiтової культури та розвитку соцiально-комунiкативних зді-
бностей особистості.

Отже, проаналізувавши теоретичні джерела, присвяченi 
проблемам мультилiнгвальної освіти та принципам традицій-
них пiдходiв до навчання іноземних мов, можемо представити 
основні відмінності мiж ними у виглядi табл. 1.

таблиця 1
Традицiйна форма навчання  

iноземнiй мовi
Мультилiнгвальна  

освiта
мова є предметом навчання мова є засобом навчання
вивчення іноземної мови  
у «чистому» вигляді

Iнтеграцiя іноземної мови та змісту 
дисципліни, що вивчається

використання лише однiєї  
(iноземної) мови пiд час навчання

використання одразу кiлькох мов  
у процесi навчання

Основною метою є формування 
комунiкативної мовної компетенцiї

Основною метою є формування 
комунiкативної та мультилiнгваль-
ної компетенцiй

сьогодні полікультурна мультилiнгвальна освіта засобами 
вивчення рідної та іноземної мов є важливою складовою части-
ною модернізації цiлей і змісту національних освітніх систем 
у країнах Європи (включаючи Україну).

в умовах глобалiзацiї, економічної iнтеграцiї та створення 
єдиного європейського ринку праці вищі навчальнi заклади праг-
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нуть забезпечити підготовку спецiалiстiв європейського рiвня, 
здатних працювати в масштабах загальноєвропейського ринку.

Існують рiзнi рiвнi розуміння i тлумачення терміна «муль-
тикультурне виховання». У буквальному сенсі під мульти-
культурним утворенням розуміють індивідуальний процес 
придбання знань, формування відносин чи поведінки у взає-
модії різних культур. Дуже часто, однак, мультикультурне ви-
ховання розглядається в більш широкому контексті для позна-
чення концепції мирного спiвiснування людей, якi належать 
до різних культур.

Висновки. Отже, значення мультилiнгвiзму як соціокуль-
турного явища сучасного суспільства насправді є визначним, 
адже розвиток багатомовності сприяє зближенню народів, мир-
ному вирішенню питань спiвiснування, виховуванню навичок 
поважного ставлення до культури та мови, традицій і звичаїв 
інших народів, формуванню спільних завдань і цілей у проце-
сі інтеграції. У цьому контексті мультилiнгвiзм як тенденція 
мовного розвитку сучасного суспільства надає людині можли-
вість усвідомити своє мiсце та свою культуру в діалозі культур 
і цивілізацій у процесі кооперації з іншими людьми. саме тому 
надзвичайно важливим є подальше дослідження питання впро-
вадження методик викладання, що містять мультилiнгвальний 
компонент, у загальні освiтнi програми закладів вищої освіти.
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Андруша Ю. С. Мультилингвальное и мультикуль-
турное обучение английскому языку: суть проблемы

Аннотация. в статье рассматривается современ-
ный подход к обучению иностранным языкам – мульти-
лингвальное обучение. Проанализировано состояние изу-
чения проблемы, проведено сопоставление характеристик 
традиционного и мультилингвального обучения.
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Summary. The article deals with a contemporary approach 
to foreign languages teaching – multilingual one. The state 
of the problem investigation has been analyzed, comparison 
of traditional and multilingual teaching characteristics has 
been done.
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