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У статті звернено увагу на головні напрямки формування мовної політики в сучасній Європі: 

мультилінгвізм. Метою політики багатомовності в галузі мовної освіти визнано формування базових 
мовних навичок шляхом навчання принаймні двох іноземних мов. Європейська плюрилінгвальна 

концепція мовної освіти пропонує підхід до вивчення іноземних мов в широкому контексті, що передбачає 

формування цілісної комунікативної компетенції, в межах якої взаємно перетинаються та 
взаємовпливають один на одного «досвіди» всіх знаних людині мови. 

Новий погляд на природу мовної освіти в Європі сприяв появі нових дидактико-методичних 

підходів у викладанні мов, зокрема, «дидактики багатомовності». Її принципи представлено у розробці A 
travers les Langues et les Cultures. Вихідним визнано плюралістичні підходи до мов та культур (pluralistic 

approaches to languages and cultures), серед яких the intercultural approach, awakening to languages, inter-
comprehension of related languages, integrated didactic approaches to different languages studied. У статті 

подано стислу характеристику кожного із них. 

Ключові слова: багатомовність, плюралінгвізм, мовна політика в Європейському Союзі, мовна 
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Європейський Союз сьогодні – це багатомовне і багатокультурне утворення, 

що об‟єднує 28 країн-членів, 500 млн жителів, 3 алфавіти, 60 мов, серед яких 24 

мають статус офіційних (болгарська, чеська, датська, голландська, англійська, 

естонська, фінська, французька, німецька, грецька, угорська, ірландська, італійська, 

латвійська, литовська, мальтійська, польська, португальська, романська, словацька, 

словенська, іспанська, швецька, хорватська), інші ж – регіональних або мови 

меншин. Мовну палітру збагачують також мови іммігрантів, число яких постійно 

зростає. Автори рапорту „Багатомовність: до взаємного порозуміння” пишуть: 

„посилена мобільність всередині Європи, міграції та економічна глобалізація різко 

збільшили контакти між носіями різних мов. Видається, що ця тенденція 

продовжуватиметься й надалі. Багатомовність може бути способом пристосуватися 

до процесу глобалізація, який замість створювати проблеми може відкрити перед 

нами нові можливості” [6 : 5]. 

Мовна та культурна розмаїтість визнана ключовою рисою європейської 

ідентичності, гасло ж: „Об‟єднані в різноманітті” визначає його головну сутність 

Європейського Союзу. Леонард Орбан, комісар ЄС до справ багатомовності у рапорті 

„Багатомовність: до взаємного порозуміння” писав: „Я привніс у цю галузь амбітні 

політичні цілі, насамперед хотів би змінити погляд на мови – не як на перешкоди, а 

як на переваги. Політика багатомовності принесе громадянам насамперед користь. 

Призведе до зростання добробуту та підприємництва, відіграє ключову роль у 

досягненні стратегічної мети Європейського Союзу: побудови найбільш 

конкурентоспроможної у світі та динамічної економіки, що опирається на знаннях” 

[6 : 3]. Саме тому дві головні інституції ЄС – Європарламент та Рада Європи – 
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усіляко сприяють розвиткові політики багатомовності у державах-членах 

Спільноти. 

Рада Європи розрізняє поняття багатомовності і плюрилінгвізму. Зокрема, 

багатомовність стосується розмаїтості мов, представлених у тому чи іншому 

географічному регіоні, плюрилінгвізм же – це увесь репертуар мов, які знає (різною 

мірою) певна особа, серед них як ті, що визначають як „рідна мова‟, або „перша 

мова‟, так і будь-які інші мови або їхні різновиди [1 : 15]. 

Мовна політика ЄС спрямована на захист мовної розмаїтості та поширення 

знань про мови з огляду на культурну ідентичність та соціальну інтеграцію 

представників різних етнічних груп, які там проживають. „Мова – це інтегральна 

частина нашої ідентичності, найбільш безпосередній спосіб вираження культури. У 

Європі мовне різноманіття – це невід‟ємний аспект реальності. У Європейському 

Союзі, провідне гасло якого „Об‟єднані в різноманітті”, вміння порозумітися 

кількома мовами – це необхідність, що виникає як на рівні спілкування приватних 

осіб, так і підприємств чи організацій. Ми взяли на себе зобов‟язання берегти та 

пропагувати цю головну рису європейського проекту”, – написав у вступному слові 

до рапорту „Багатомовність: до взаємного порозуміння” Леонард Орбан [6 : 3]. 

У різних документах неодноразово підкреслювалося те, що в багатомовному 

суспільстві громадяни, які володіють більше ніж однією мовою, можуть краще 

використати ті можливості освіти, професійного розвитку та економічного зростання, 

які дає об‟єднана Європа. З огляду на це проблема мовної освіти набирає особливого 

значення. На засідання Ради Європи у Барселоні в березні 2002 році було 

сформульовано мету політики багатомовності в галузі мовної освіти. Її завданням 

стало формування базових мовних навичок шляхом навчання принаймні двох 

іноземних мов, причому уже з раннього віку.  

„Тримовна формула‟ в мовній освіті в ЄС була обґрунтована в підготовленій 

у березні 2009 р. у резолюції Європарламенту „Багатомовність: перевага для Європи 

та спільна відповідальність” [5]. У ній було підкреслено важливість розв‟язку мовної 

проблеми для вирішенні цілої низки інших питань, політичного, економічного, 

соціального характеру. Наголошувалося, що мовне та культурне різноманіття має 

істотний вплив на щоденне життя громадян ЄС з огляду на щораз більшу їх 

мобільність, активну внутрішню міграцію та глобалізаційні процеси. Лише 

розвиваючи свої мовні навички європейці зможуть повною мірою використатися ті 

економічні, соціальні і культурні переваги, що випливають зі свободи пересування 

всередині Союзу та з його контактів із третіми країнами. Водночас наголошено, що 

мовна політика ЄС має не лише економічний вимір. Підкреслено значення 

багатокультурності для побудови добросусідських відносин всередині Спільноти. 

Вказано, що мовне різноманіття визнано правом громадянина, що записано у Хартії 

основних прав Європейського Союзу; підтримка багатомовності є передумовою 

толерантності та запобігатиме конфліктам (відкритим чи прихованим) між різними 

мовними та культурними спільнотами всередині ЄС.  

Згаданий документ визначає необхідні кроки для того, щоб мовне розмаїття 

стало передумовою солідарності й процвітання ЄС. У ньому визначено дві головні 

цілі європейської політики багатомовності (мультилінгвізму): 

1) підвищення обізнаності щодо цінності й можливостей мовного розмаїття в 

ЄС, що сприятиме усуненню бар‟єрів у міжкультурному діалозі;  

2) надання всім громадянам реальної можливості навчитися спілкуватися 

двома додатковими мовами до їхньої рідної.  
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Отже, які основні відмінності мультилінгвального підходу в мовній освіті 

(адже й зараз існує чимало шкіл, які пропонують навчання трьом і навіть більше 

іноземним мовам), від пропонованого нового плюрилінгвального? Ось як різницю 

між двома підходами окреслено в „Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної 

освіти”: „Мультилінгвізм може бути досягнутий шляхом простої диверсифікації 

(урізноманітнення) мов, що пропонуються для вивчення, в окремій школі чи освітній 

системі, або шляхом заохочення учнів вивчати більш ніж одну іноземну мову, або ж 

через послаблення домінуючої ролі англійської мови як засобу міжнародного 

спілкування. На відміну від цього плюрилінгвальний підхід припускає той факт, що у 

процесі розширення індивідуального мовного досвіду особистості в його культурних 

аспектах від рівня побутового мовлення до мови спільноти у широкому смислі і далі 

до мов інших народів (під час навчання у школі чи коледжі, або ж при 

безпосередньому оволодінні в Україні), він або вона не сприймають ці мови у вигляді 

чітко розмежованих розумових блоків, проте у них формується комунікативна 

компетенція, всередині якої усі мовні знання і досвід є складниками, та в якій мови 

переплітаються і взаємодіють” [3 : 12].  

Людина зі сформованими плюрилінгвальними компетенціями залежно від 

ситуації може використовувати їх для ефективного спілкування зі своїм 

співрозмовником, носієм іншої мови в різних ситуаціях та з різною метою: 

переключатись з однієї мови або діалекту на іншу (-ий); використовувати знання 

кількох мов для розуміння смислу тексту, письмового або навіть усного, поданого на 

невідомій мові, впізнаючи слова із спільного інтернаціонального запасу по-новому. 

Такі люди можуть досягти певного рівня спілкування навіть при незначному знанні 

інших мов (чи діалектів), використовуючи усе їх лінгвістичне „знаряддя‟, 

експериментуючи з альтернативними формами висловлювання на різних мовах та 

діалектах, застосовуючи паралінгвістичні засоби (міміку, жести, вираз обличчя і т.д.) 

та докорінно спрощуючи своє використання мови. 
Звичайно, з позицій такої перспективи мета навчання мови докорінно 

змінюється. Адже якщо досі вона трактувалась як досягнення „майстерності‟ у 
спілкуванні однією, двома або навіть трьома мовами, кожна, з яких розглядалась 
ізольовано, з „ідеальним носієм мови‟ в ролі однозначного зразка, то тепер завданнм 
плюрилінгвальної мовної освіти є – розвивати лінгвістичний репертуар учні, в якому 
присутні усі мовні здібності. При цьому передбачається, звичайно, що мови, які 
пропонуються для вивчення в освітніх установах, повинні бути урізноманітненні, а 
студентам слід надавати більше можливостей для розвитку їх плюрилінгвальної 
компетенції. Більше того, визнавши, що вивчення мови – це завдання упродовж 
усього життя, центрального значення набуває розвиток мотивації, умінь та 
впевненості молодих людей при контакті з новим мовним досвідом у їх 
позашкільному житті [3 : 13]. 

У документах Ради Європи запропоновано конкретні кроки щодо реалізації 
мовної політики плюрилінгвізму. Зокрема, країнам-членам ЄС було запропоновано 
запровадити ширший, ніж досі, спектр мов у систему освіти, причому як дітей, так і 
дорослих. Заохочується ввести в навчальні програми, починаючи уже з середньої 
школи, вивчення третьої іноземної мови, зокрема, мови сусіда (країни або регіону), 
що сприятиме покращенню комунікації, порозумінню та зміцнення Спільноти, 
особливо в прикордонних регіонах. Вивчення мови сусіда Європейський 
Парламент вважає пріоритетним при підвищенні мовних навичок і заохочує до її 
вивчення, а також однієї мови „lingua franca’. Опис лінгвістичного репертуару, 
який очікується від дорослого європейця, що здобув середню освіту виглядає 
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так:„державна‟ мова, якою говорять і пишуть відповідно до стандартних норм 
країни, прийнятих в освітню систему; 

 розмаїття першої мови, якою розмовляють відповідно до норм регіону 
і/чи покоління, до якого він/вона належить; 

 регіональна мова чи мова меншин, якою він/вона розмовляє і/чи пише, 
поряд із державною мовою; 

 одна чи більше іноземних мов, які розуміють, але не обов‟язково якими 
розмовляють, тобто, володіють на базовому рівні внаслідок отриманої 
освіти чи досвіду (в т.ч. за допомогою засобів масової інформації і/чи 
туризму); 

 інша іноземна мова, яку опановано на більш високому рівні з уміннями 
говорити і писати [2]. 

Таким чином, розвиток плюрилінгвізму, що є головним завданням мовної 
освітньої політики ЄС, реалізується через два головні її напрямки: навчання мов та 
розвиток плюрилінгвальної свідомості громадян. Остання, на думку політиків, 
підвищить їх компетенції та кваліфікації як активних членів демократичного 
суспільства, сприятиме активній участі у ньому, розширить можливості 
працевлаштування та сприятиме толерантності та відкритості до сприйняття інших 
культур. 

У наступній частині статті зосередимося на тому, як мовна освітня 
політика плюрилінгвізму вплинула на лінгводидактичну методику, адже, як було 
вказано, змінився сам підхід до вивчення інших, ніж рідна мов. Досі опанування 
кожної мови трактувалося як окремі процеси, що відбуваються паралельно, в 
результаті яких в межах кожної з мов, що вивчаються, формуються „окремішні‟ 
мовні компетенції. Однак спостереження над людьми, що живуть в багатомовних 
країнах, наприклад, Швейцарії, показують, що їхні мовні та культурні досвіди, 
отримані в результаті різного роду контактів та засвоєні у різній мірі, починаючи з 
мови батьківського дому, найближчої спільноти аж до іноземних мов, чи то 
вивчених у школі, чи то під час безпосереднього контакту, не творять окремі блоки, 
а складаються в одну цілісну комунікативну компетенцію, в межах якої усі ці 
досвіди та мови взаємно пронизують один одного та взаємовпливають. Розуміння 
того, як формуються мовні компетенції мовця в багатомовному 
(мультилінгвальному) середовищі, сприяло появі нових дидактико-методичних 
підходів в мовній освіті. Їхні автори, з одного боку, опиралися на традиційний 
досвід викладання окремих мов, а з другого, брали до уваги факт, що мова, якої 
вони навчають, – не єдина, а лише одна з багатьох, які різною мірою знають їхні 
учні. Мовна мозаїка, різного роду інтерференції, як виявилося, мають свої переваги 
і стали вихідним пунктом для «дидактики багатомовності», що знаходить дедалі 
більше прихильників серед викладачів іноземних мов. Принципи цього нового 
підходу у викладанні іноземних мов представлено у розробці A travers les Langues 
et les Cultures [4], створеній у Європейському центрі сучасних мов в Грац (Австрія), 
завдання якого – підтримка та впровадження нової мовної політики, ініціатив та 
інновацій в галузі вивчення і викладання іноземних мов. Керівником та 
натхненником цього проекту був професор університету в Ле-Ман Мішеля 
Кондольє, відомий «революціонер» в лінгводидактиці.  

Вихідним пунктом для „дидактика багатомовності‟ стали „плюралістичні 
підходи до мов та культур” (анг. ‘pluralistic approaches to languages and cultures‟), 
що застосовуються у викладанні / вивченні кількох (тобто більше, ніж однієї) мов 
та культур, на відміну від „singular (approach)” – „одиничного‟ підходу, коли до 
уваги береться лише одна мова та одна культура в ізоляції. „Одиничний‟ підхід, 
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зауважують автори, користувався особливою популярністю у структурній, а 
пізніше комунікативній методиці викладання мови, у яких будь-який переклад чи 
співвіднесеність з першою (рідною) мовою були „виставлені за двері‟ навчального 
процесу. 

Автори опрацювання пропонують чотири „плюралістичні” підходи до 
викладання / вивчення мов в ситуації багатомовності: „the intercultural approach‟ – 
міжкультурний підхід до навчання іноземної мови, „awakening to languages‟ – 
пробудження мовної свідомості, „inter-comprehension of related languages‟ – 
осмислення споріднених мов, „integrated didactic approaches to different languages 
studied‟ – зінтегрований підхід до вивчення відмінних мов [4 : 7]. 

„Міжкультурний підхід‟ до навчання іноземної мови („the intercultural 
approach‟), відомий в лінгводидактиці з 80-х років, з‟явився як відповідь на дедалі 
активнішу міграцію та мобільність європейців. Його мета – виробити у студентів 
розуміння культурного різноманіття, репрезентантами якого були мови, що 
вивчалися, сформувати міжкультурну компетенцію учня як одну зі складових, що 
уможливлювала ефективну комунікацію з представниками інших культурних 
«світів».  

„Зінтегрований підхід до вивчення відмінних мов‟ („integrated didactic 
approaches to different languages studied‟), найвідоміший серед усіх згаданих, 
використовується у навчанні споріднених мов. Головний принцип цього методу – 
використати при вивченні чергових іноземних мов знання уже засвоєних. При 
цьому важливо використати подібності обох мов, які допоможуть в опануванні 
нової мовної системи. Важливе теж використання уже засвоєних учнем стратегій 
навчання, які були вироблені під час вивчення попередніх мов. Їх позитивний 
трансфер на новий об‟єкт вивчення спростить та пришвидшить його засвоєння. 
Використовуючи цей підхід у німецькій глоттодидактиці, зокрема, було розроблена 
концепція дидактики „терційних‟ (третіх) мов, побудовано відому методику Deutsch 
nach English („німецька після англійської‟), оскільки саме така черговість тепер 
найчастіше виступає при вивченні німецької мови як іноземної.  

Третій із названих методів – „inter-comprehension of related languages‟ – 
„між-осмислення споріднених мов‟ – це методика паралельного вивчення кількох 
(принаймні двох) споріднених мов. При такому підході увага зосереджена 
насамперед на розвитку рецептивних навичок учня (розуміння писемних текстів та 
текстів зі слуху), а також на формуванні вміння найповнішого використовувати 
споріднену мову для вивчення іншої.  

І врешті, метод „пробудження мовної свідомості‟ („awakening to languages‟) 
застосовують в мовних системах освіти, в яких мовою навчання в школі є інша, ніж 
та, яку використовують на щодень мешканці регіону. Головним завданням цього 
методу є інтеграція мовної освіти в рамах мови або мов, які використовуються 
учнями в офіційних ситуаціях та в школі, із мовою, яку вони вживають у приватному 
житті, тобто формально відсутніми в системі мовної освіти. Мета цього підходу – 
промування мовного різноманіття на регіональному рівні і був розроблений 
насамперед як спосіб передачі школяр ідеї мовного розмаїття (насамперед їх власних 
мов) на початку їх шкільної освіти, хоча його можна застосовувати протягом усього 
навчання у школі.  

Метою впровадження нових плюралістичних підходів, вказують автори 
розробки A travers les Langues et les Cultures, є розвиток плюрилінгвальної та 
плюрикулькурної компетенції учня, „розвиток глобального погляду на мовну освіту, 
яка б включала навчання та вивчення всіх мов, для того щоб отримати користь з 
їхнього потенціалу у синергії”. 
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The modern-day European Union is a multilingual and multicultural formation. EU‟s logo “United in 

Diversity” defines its main idea of consolidation for the sake of peaceful and wealthy community, in which the 

variety of cultures and languages is rather a trump card than a drawback. 
The main trends of language policy formation in modern Europe are influenced by multilingualism, i.e. 

the diversity of languages in a geographic area, and plurilingualism, i.e. a set of languages used by a particular 

person. It is stated that in a multilingual society its citizens who have a command of more than one language can 
make better use of the opportunities offered by the united Europe in education, professional development and 

economic enrichment. Therefore, the aim of the multilingualism policy in the sphere of language education is 

defined as the formation of basic communicative skills by learning at least two foreign languages. 
Modern European concept of plurilingualism suggests a broader approach to learning foreign 

languages. Mastering of every single language should not be an isolated process, just parallel to the others and 

resulting in formation of “separate” language competences in each language. The current approach to teaching 
languages in a multilingual environment is aimed at the formation of complete communicative competence, which 

would include the interpenetrating and interacting “experiences” in all the languages. 
The new view on the sense of language education provoked new didactic and methodic approaches to 

teaching languages, i.e. “multilingual didactics”. The principles of the latter can be found in A travers les Langues 

et les Cultures. “Pluralistic approaches to languages and cultures”, used in teaching / learning several (i.e. more 
than one) languages or cultures, are considered to be primary. These are to be contrasted with “singular” approach 

which takes account of only one language or a particular culture, considered in isolation. Four “plurilingual” 

approaches in teaching / learning languages in multilingual environment have been suggested by the authors of 
“multilingual didactics”, i.e. the intercultural approach, awakening to languages, inter-comprehension of related 

languages and integrated didactic approaches to different languages studied. The article includes concise 

characteristics of each of them. 
Key words: plurilingualism, multilingualism, EU`s language policy, EU`s language education. 
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