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Кононенко П.П. (Київ) 
 

МОВА І МАЙБУТНЄ НАРОДУ 
 

У статті досліджується доля української мови і майбутнє 
українського народу в Третьому тисячолітті. Автор переконаний, що 
Україна як суверенна держава в ХХІ ст. принципово потребує сучасної 
національної ідеології, саме тому в її основі мають бути такі чинники, 
як українська мова і українознавство та цілісна система національно-
державного виховання. 

 
По вивченні десятків виступів політиків, освітян, учених, 

представників мистецтва й бізнесу, школярів і студентів України та 
зарубіжжя, матеріалів круглих столів, конференцій, мітингів по всій 
державі, ухвали Міжнародного Конгресу з питань мови, – стане 
зрозумілим: доля державної – української – мови стала предметом уваги 
всього суспільства. 

Стало зрозумілим і те, що шлях, яким ішли до мети – реального 
утвердження української мови у бутті суспільства як мови, визначеної 
Конституцією державною, не був достатньо ефективним: мітинги і 
круглі столи забувалися, а рішення авторитетних форумів та 
Конституційного Суду про необхідність всебічного функціонування 
державної мови на всьому просторі України ні певними ланками 
суспільства, ні виконавчими структурами влади належно не 
виконувались. Абсурдно, але цілі міста не розвивали україномовного 
шкільництва та вищої освіти, а різного рангу «губернатори» та депутати, 
у тому числі й Верховної Ради, досі неприховано зневажають чи й 
брутально топчуть не тільки галузеві закони та мораль, а й Конституцію. 
Не видали праць про суспільну місію мови й академічні інститути 
НАНУ та АПНУ. 

Мовчить комітет по етиці Верховної Ради, мовчать і правові та 
охоронні органи держави, РНБО, хоча йдеться про національну безпеку 
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держави, – і, заохочені цим, ухвалюють місницько-антидержавні 
постанови про мову навіть окремі міста та містечка.  

І жоден порушник Конституції не був покараний; жоден чиновник не 
був усунутий за незнання державної мови. У будь-якій зарубіжній країні 
не те щоб стати на державну службу, а щоб натуралізуватися для 
проживання, необхідно скласти мовний іспит. В Україні без знання 
державної мови можна посісти будь-яку посаду. Стало нормою 
розігрувати «мовну карту» під час виборів. І не так уже й дивно, що 
українські функціонери заповзялися подавати проекти нового закону про 
мови із наголосом на необхідності вивищення мови сусідньої держави 
над мовою свого народу, а Рада Федерації сусідньої держави – слати 
офіційні меморандуми та протести щодо мовної політики в Україні. І це 
за умови, що в сусідній державі проживають мільйони українців, однак 
там немає жодної державної української школи, газети, телепрограми, 
жодної хвилини по державному радіо… Тут би поставити законне 
питання про українськомовний етноцид! Однак, українські державні 
кола практично не виявили належної гідності та твердості у 
відстоюванні народної честі навіть за таких умов. І не станемо 
дивуватися сусідній державі – вона відстоює свої інтереси. А чиї 
інтереси відстоюємо ми?! 

Стало очевидним:  
1) питання реальної конституційності української мови стало 

загальнодержавною проблемою;  
2) проблема мов є загальносвітовою. 
На доказ міжнародної актуальності та вагомості достатньо вказати на 

три факти: Королева Англії видала указ про захист англійської мови у 
Великобританії; французький Президент – про розвиток і захист 
французької мови у Франції; а російський Президент – в Росії. До того ж 
там існує комітет підтримки російської мови, і не лише у своїй державі, а 
й в зарубіжжі, а очолює комітет дружина Президента Людмила Путіна. 

Ревно виступають адептами російської мови й українські «поборники  
суверенітету» П. Симоненко та О. Мороз, П. Порошенко й Н. Вітренко 
та ін. Тому лишається думати: що було б, аби французький депутат 
запропонував надати статус державної мови у Франції – німецькій? 
німецький депутат – англійській? а російський – українській?.. 

Відповідей, якщо відштовхуватися від індивідуальних симпатій та 
політичних інтересів, може бути безліч. Тож не дивно, що деякі 
соціологи (справжні чи заангажовані) жонглюють то реальними, то 
фальшивими цифрами опитувань, неодмінно вдаючись до фанатичного: 
народ вимагає російської, і коли не державної, то хоч офіційної! Ніби 
картопля, названа бульбою, перестає бути картоплею… А декотрі йдуть 
навіть далі: вимагають узаконення не тільки двомовності, а й 
двокультурності, що не випадково веде й до проповіді то одвертого 
сепаратизму, то закамуфльованого ідейкою вигоди регіонів 
федеративного устрою України. Лукаво, бо фактично – в дусі ревізії 
Конституції. 
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Що в нормальної людини не може бути двох рідних матерів і 
Батьківщин, двох сердець і двох голів та що референдум засвідчив: 
українську мову визнають рідною 78,9% – для таких не має значення. 
Так само фанатизм і фарисейство не знають критеріїв, тому Україну 
членують не тільки за мовними, а й за етнічними, культурними, 
партійними, конфесійними, регіональними і ще масою хуторянсько-
містечкових та сектантських диференціюючих народ і державу прикмет. 

Тож зовсім абсурдно, але й найуніверсальніший феномен спільності 
та об’єднання народу – мову – слуги різнорідної мамони запрагли 
перетворити на знаряддя розбрату й війни всіх проти всіх, нації та 
етноменшин. Звичайно ж, в ім’я розквіту й могутності народу, якому, 
виходить, заважає … державна мова… 

З огляду на все те, Інститут українознавства, міжнародна асоціація 
«Україна і світове українство» та ряд вітчизняних і зарубіжних 
українознавчих центрів ухвалили: щоб мати об’єктивну, а не фальшиво-
вигадану картину стану, проблем, перспектив української мови, 
необхідно вдатися до об’єктивних критеріїв дослідження тих питань у 
співвіднесенні з життям суспільства та іншими мовами. З мови плакатів і 
мітингів перейти на мову фактів і документів, об’єктивних методів 
дослідження, аналізу, прогнозування та планування. 

Так викристалізувалася ідея широкомасштабного дослідження на 
основі анкет, поширених у всіх ланках суспільства для відповіді на 
питання: яким є реальний стан української мови в родинному (різних 
областей України та зарубіжних країн і континентів) та дитячому 
середовищах, дошкільних виховних, середніх і вищих навчальних 
закладах; на виробництві і в армії, в системах науки, культури і 
правосуддя, законодавчих і виконавчих урядових структурах, у ЗМІ, 
Інтернеті й міжнародних відносинах. 

 Усього – 19 типів анкет, анонімних, із можливістю варіативних 
відповідей. 

Були похмурі пророки, котрі одразу ж заявили: нічого у них не вийде; 
наше суспільство інертне, а то й конфронтаційне!.. 

Та зайняли активну позицію МОН і Міністерства закордонних справ, 
внутрішніх справ і оборони, посольства (українські й закордонні!), 
інститути післядипломної освіти, низові осередки «Просвіти» і 
Товариства ім. С. Ващенка, численні українознавчі центри, зокрема 
«Шкільна Рада» (голова-академік Є. Федоренко) США. 

І ось уже на цей час надійшло заповнених понад 15 тисяч анкет, а для 
участі у Конгресі доповідачами подали заявки понад 500 освітян, 
науковців, політиків, батьків і дітей, особливо – студентів з України і 22 
зарубіжних країн – Австралії та Аргентини, Бразилії і Великої Британії, 
Болгарії і Грузії, Італії і Німеччини, Польщі й Росії, Естонії і Молдови, 
Франції, Данії… Знайомство із Програмою Конгресу переконує, що 
запропоновані доповіді присвячені фундаментальним питанням мови, її 
ролі у суспільстві й місії у світі, і передували їм серйозні аналітичні 
дослідження. Закономірні й висновки: в анкетах відбито і радість за те, 
що українська мова знову виходить у всій своїй силі та красі на 
всеукраїнську й міжнародну арени, – і, водночас, тривогу за нелегкі 
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умови її відродження, за штучні перепони на шляху її впровадження як 
державної. А часом – то й крик душі цілих суспільних верств і поколінь 
у зв’язку зі спробами повернути старорежимні норми переслідування та 
дискредитації мови корінної нації. 

Без української мови не буде українського світу! – ось лейтмотив 
застережних волань поборників розвинутого, суверенного 
громадянського суспільства. І це знаходить підтвердження в матеріалах 
анкетного опитування. 

Є, свідчать стурбовані респонденти, цілі суспільні масиви в Україні і 
зарубіжжі, в яких мова не витримала пресингу асиміляції, а то й 
неприхованого етноциду. І наслідок: там завмерло культурно-духовне, 
освітньо-наукове та мистецьке життя, зате запанували печерна 
українофобія та суспільна конфронтація. 

Є території, на яких українство ледве жевріє, бо там підносяться 
отруйні теорійки інтернаціоналізації, регіоналізації та глобалізації життя 
(є охочі включити сюди й Болонський процес), а у цьому зв’язку 
підрізується коріння українознавства та національно-державницького 
патріотизму, поваги до загально-цивілізаційних зусиль України як 
європейської держави. І не можна не помітити:  

1) не існує проблеми української мови в її автономному (суто 
лінгвістичному чи й філологічному) функціонуванні; мова як система, а 
тим паче – як навчальний предмет, – дуже важливі сфери дослідження, 
однак вони є лише гранями проблеми мови як універсального феномена 
самовираження, самопізнання й самотворення людини й народу;  

2) саме тому проблема мови органічно пов’язана з українознавством, 
а тим самим – і з усіма суспільними та природничими науками, з 
політикою та економікою, культурою і психологією, геостратегією 
держави. 

Мова – це код, паспорт і голос народу. Тому закономірно, що 
розуміння зазначеної сутності та місії мови, зокрема – як  людино- та 
українознавства і українотворення зумовило внесення, як феноменів, 
української мови та українознавства до Державного стандарту освітніх 
предметів, затверджених Кабінетом Міністрів України 1998 року. 

Після імперської політики, коли навіть для дитячих садків України 
програми розроблялися у Москві (і до них з української словесності на 
виховні години виносилося аж… два українських вірші – Т.Шевченка та 
Б.Олійника), окреслився дійсно реформаторський методологічний 
прорив. Патріотичні педагоги новатори з великим натхненням взялися за 
розвиток національно-державної системи виховання й освіти. Українська 
мова і українознавство увійшли не тільки до розуму представників 
нового покоління, а й до їхніх сердець, підтвердивши відкриття ще ХVІІ 
століття: Мова – душа народу! 

Та реформаторам довелося гірко: не пояснюючи причин, до однієї 
державної мови ініціатори «глобалістських» орієнтацій почали накидати 
по кілька іноземних (які, до того ж, забирали левову пайку часу і 
вивчалися навіть після школи у ВНЗ, на численних курсах!), а 
українознавство адміністративно вилучили зовсім. Тисячі педагогів 
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запротестували, та «інакомислячих» почали утискувати, а то й 
переслідувати. Старий апарат запанував і в нові часи. Наголосимо: тепер 
уже в Україні як суверенній державі! 

На запит до Міністерства освіти про причини такої політики відповів 
заступник міністра В. Огнев’юк: українознавство з навчальних планів 
необхідно вилучити, тому що бракує… годин. А коли години є? Тоді їх 
дозволяється заміняти будь-якими іншими предметами… 

Подібної логіки історія не знала. І педагоги, батьки, громадські 
організації спочатку сприйняли це як курйоз. Проте скоро стало 
очевидним: п. Огнев’юк не жартує. Мову відокремили від 
українознавства, а українознавство замінили: спочатку футболом, потім 
філософією (яку також протиставили українознавству), а згодом – 
етикою (репрезентованою підручником самого В. Огнев’юка) або й 
різного роду біляосвітніми предметами… 

І тоді на ім’я Президента України та Міністра освіти й науки 
надійшло звернення такого змісту: «Наші організації стурбовані тим, що 
на 13 році незалежності України продовжується русифікація її населення, 
відсутнє патріотичне виховання молоді. 

Прекрасна молодь України, яка так самовіддано стояла під час 
Помаранчевої революції на снігу й льоду, знову знаходиться під загрозою 
інтелектуального впливу сусідньої держави: 

1. Піднімається питання другої державної мови, що виглядає не 
цивілізовано і злочинно для незалежної держави. 

2. Зрусифіковані передачі телебачення заповнені програмами 
проросійського спрямування. 

3. У школах відсутнє патріотичне виховання і навіть ліквідована 
програма українознавства як навчального предмета. 

4. В оздоровчих дитячих таборах – російськомовні вихователі, 
відсутня патріотично-культурна програма виховання. 

5.  Викладачі ВУЗів здебільшого російськомовні. 
З листом такого змісту ми зверталися в лютому до Адміністрації 

Президента й отримали відповідь від заступника міністра В. Огнев'юка 
(від 02.06.05 №1/11-2872) зі словами, що українознавство не можна 
ввести в учбову програму школи через її перевантаженість. 

На інші питання відповіді взагалі не було. 
Українознавство, згідно відповіді міністерства. вивчається через 

призму вивчення історії, української літератури та через позакласну 
роботу. З цим дуже важко погодитись. 

Основна задача державної освіти – це виховання дітей українськими 
патріотами та освіченими громадянами. На нашу думку, викладання 
українознавства повинно проходити через усі роки навчання дитини в 
школі. Має бути створена обов'язкова програма для кожного класу в 
межах хоча б однієї години на тиждень. На початку становлення 
української незалежної держави учбові програми з народознавства вже 
вводилися в школи, готувалися вчителі, але потім ці програми були згорнуті. 

Українська культура складається з величезної системи знань, пісенних 
та художніх скарбів, вірувань, включає в себе загальнолюдські та 
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патріотичні цінності, необхідні кожній людині, що проживає на 
території України. 

Створені прекрасні підручники з українознавства, є вчені, які 
займалися і займаються поглибленням знань про Україну. Якщо шкільні 
програми перевантажені, то, можливо, треба дійсно переглянути їх. Дві 
третини учнів класу не сприймають величезної програми з 
математичних і природничих знань, ці заняття для них фіктивні. 

Отже, цим відкритим листом ще раз звертаємося особисто до 
Президента України В.А. Ющенка, просимо в ім'я майбутнього 
України та її молоді звернути увагу на дані питання і запропонувати 
прийняти відповідним міністерствам необхідні рішення» (ВГО 
«Жіночий Український Рух»; МГО «Жіночий Український Рух»; 
«Товариство допомоги дітям-сиротам в Україні»; Міжнародна ліга 
«Матері і сестри молоді України»; Голова Спілки Українок).  

Віриться, що Президент і Міністр почують волання громадськості й 
цього разу таки переможе ідеологія Конституції та державної програми 
«Освіта ХХІ століття», бо ж не тільки в Україні синтез української мови 
та українознавства визначив Ренесанс української не лише освіти, а й 
культури та держави першої чверті ХХ ст. Українознавство лягло в 
основу науки у тисячах шкіл діаспори, де, коли окреслилися й негативні 
тенденції асиміляції, воно стало рятівним чинником, що добре 
висвітлено у фундаментальному виданні «Шкільної Ради» США до     
50-річчя її існування (голова – академік Є. Федоренко) та в ось такому 
матеріалі, поданому Петром Твардовським разом з анкетою до 
оргкомітету конгресу: 

«Українська мова – визначальний чинник українського народу» 
(Нотатки із всеамериканської української вчительської конференції). 
Шкільна Рада при Українському Конгресовому Комітеті Америки через 
кожних два роки організовує всеамериканські конференції для вчителів і 
директорів шкіл українознавства. Чергова така конференція відбулася 
17-19 червня 2005 року в Рочестері, Нью-Йорк, у приміщенні Сейнт-
Джан Фішер Коледжі, в якій взяло участь понад 60 осіб. Вона 
розпочалася нарадою директорів шкіл та педагогічних дорадників о 7.30 
вечора в п'ятницю, 17 червня, започаткованою молитвою о. Василя 
Колопельника із церкви св. Богоявлення. Вступним словом і вітанням 
присутніх нараду директорів шкіл і педагогічних дорадників відкрив 
голова Шкільної Ради д-р Євген Федоренко. Потім звітували про роботу 
директори шкіл: Теодор Царик (Вашингтон), Стефан Патриляк 
(Філадельфія), Мирослава Роздольська (Стемфорд), Роман Гриців 
(Детройт), Володимир Кривоніс (Пасейк), Леся Паславська (Гартфорд), 
Олена Лилак (Рочестер), Володимир Боднар (Парма), Ірина Райко 
(Йонкерс), Андрій Гарматій (Парма, через тимчасову відсутність 
директора В. Костя). Деякі доповнення,  що  стосувалися діяльності 
шкіл, наголосили у своїх виступах і педагогічні дорадники Шкільної 
Ради: Микола Дупляк, Надя Трач, Петро Твардовський, а також члени 
Управи педагог Віра Бей, Олександр Лужицький, дорадник Євген 
Федоренко. 
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Через українську школу в діаспорі відроджуються вікові традиції, 
культурні й духовні надбання українського народу. Українська мова у 
школах стала незамінним засобом самовизначення українців на 
поселеннях поза межами України. Вона зберігає у них етнічну 
особливість і самобутність, формує національну свідомість у 
підростаючого покоління. Через школи українознавства перейшли тисячі 
української молоді, свідомої й гордої свого національного походження. 
Так, протягом 50-ти років в українських школах навчалося понад 30 
тисяч української молоді, а понад сім тисяч закінчило повний курс із 
складанням матуральних іспитів. Ця молодь постійно плекає та зберігає 
українську мову і ніколи не зречеться своєї історії та культури. 

Важливим завданням Шкільної Ради є вишкіл учителів. Із цією 
"метою від 1985 року вона організовує влітку щорічний двотижневий 
учительський семінар, який відбувається на оселі Українського 
Народного Союзу «Союзівка» в Кергонксоні, Нью-Йорк. Кожного року 
проводяться ще й регіональні вчительські конференції. Протягом 
навчального року Шкільна Рада тричі видає журнал "Рідна Школа", в 
якому друкуються матеріали про діяльність шкіл, різні методичні і 
навчальні поради з досвіду праці вчителів, цікаві наукові розвідки про 
шкільництво в Україні. 320 примірників з кожного випуску цього 
журналу висилаються в Україну, бо там у шкільництві є на нього 
великий попит. Крім журналу, Шкільна Рада вислала в Україну за 
останні роки 650 тисяч підручників та інших українських книг, якими 
користуються школи, гімназії, вищі навчальні заклади, бібліотеки та 
органи народної освіти переважно у східних і південних областях нашої 
держави. Це в якійсь мірі й допоможе цим зрусифікованим регіонам 
України відновити і оживити функціонування української мови, яка є 
визначальним чинником українського народу не тільки в діаспорі, але й 
у рідному краю. Ось які слова вдячності отримала Шкільна Рада за 
надіслані підручники в Донбас: «Корисним прикладом для нас може 
стати та наснага, з якою українці, народжені поза межами України, 
працюють у плані збереження свого етнічного коріння. Для нас, тих, 
хто проживає у східній частині України, на Донбасі, де практично 
відсутня україномовність, актуальними є ті ж проблеми, що важливі й 
для Вас: навчити дітей говорити українською мовою, висловлювати свої 
думки і почуття мовою рідної землі, на якій ми народилися і живемо. 
Саме в цьому аспекті проблемою є відсутність потрібної кількості 
українських підручників у школах. Якою ж корисною для наших дітлахів 
і вчителів були підручники, надіслані Вами як дарунок! Про цю подію 
освітяни розказали широкому колу земляків на сторінках міської преси 
під назвою” Америка-Троїцько-Харцизьк».  

На особливій ролі синтезу та обов’язковості вивчення української 
мови і українознавства було наголошено в Постанові Світового 
Конгресу Українців, що проходив під головуванням Президента і Голови 
Верховної Ради України в Києві. Конгрес наполягав на обов’язковості 
створення кафедр українознавства у всіх ВНЗ, і керівники держави 
зазначили, що ті ухвали набирають сили закону. 
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І вони набули сили принаймні морального закону для тисяч шкіл і 
сотень ВНЗ. Але – не для п. Огнев’юка. Зігнорувавши незаперечне 
веління часу, він і на цей раз відповів від імені Президента й Міністра 
(?!): в республіці вивчається українська мова, література, за вибором – 
фольклор та етнографія і декоративно-ужиткове мистецтво (у школах 
музичного чи художнього профілю), «що ж стосується дошкільної 
освіти, то там практикується ознайомлення з народними звичаями та 
обрядами. Виходячи з означеного вище, а також з метою уникнення 
перевантаження учнів та дублювання змісту навчальних курсів, 
вважаємо за недоцільне впроваджувати окремий курс українознавства», 
– твердить В. Огнев’юк. 

Ось так: знайте, діти, про все на світі, але не перевантажуйтесь 
знанням своєї Батьківщини та любов’ю до неї. Тому, «виходячи з 
означеного вище», зауважимо: і заступникам міністрів необхідно 
вдаватися до мовного тлумачення назв навчальних дисциплін. Тоді вони 
знатимуть: природознавство – це знання природи; літературо- 
(культуро)знавство (і т.д.) – це знання літератури, культури… А 
українознавство, як зазначено у Програмі й підручнику 
«Українознавство», це, природно, – знання України та українського 
світу (а це близько 20 мільйонів етнічних українців по всій території 
планети) в усіх вимірах їх еволюції, стану, проблем, перспектив та в усіх 
причинно-наслідкових чинниках часо-просторового розвитку. 

Отже, українознавство включає в себе людино-, суспільство-, крає-, 
природо-, релігіє-, мистецтвознавство, але не зводиться до жодного з тих 
чинників і не є їх сумою. Коли І. Франку показали на прибраного 
покійника й сказали: «дивіться, який красивий чоловік!» – він відповів: – 
не чоловік, а труп – не дише…» 

Зібраний з елементів народного життя образ також «не дише». Як 
людина чи Всесвіт, Україна є цілісною системою взаємозалежних 
клітин. Тому в концепції українознавства й фігурують гармонійно 
взаємодіючі концентри «Україна – етнос», «Україна – природа», 
«Україна – мова», «Україна – нація і держава», «Україна – культура», 
«Україна у міжнародних відносинах», «Україна – доля й ментальність», 
«Україна – історична місія». 

Пізнати таку Україну та український світ без історії, природо-, 
культуро-, релігієзнавства та інших дисциплін не можна, але як 
неможливо пізнати людину на основі її анатомічного розгляду, так само 
неможливо пізнати на основі суми розрізнених знань про неї і Україну. 

Тому українознавство має бути основою всіх предметів, але водночас 
і окремим предметом, який допомагатиме дітям, батькам, педагогам 
бачити Україну та український світ у цілісності, себе в Україні та 
Україну в собі. 

Ступінь взаємозв’язку всіх концентрів доводить хоча б аспект історії 
та мови. 

Кожен охочий дізнатися про феномени Києва і Львова одразу 
звернеться до історичного знання і одержить інформацію: Кий – не лише 
легендарна (напівміфічна), а й цілком реальна особа, яка, за свідченнями 
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зарубіжних істориків, 433 року на чолі 36-тисячної армії пішла на 
столицю Візантії Константинополь, володіла нею, – а коли вийшла з 
міста, візантійська імперія стала на шлях переходу від рабовласництва 
до феодалізму… 

Не зафіксовані у мові, гинули цілі міста й цивілізації, шедеври 
творчості. Без знання чужоземного запису про Кия чи можемо знати 
свою справжню історію, зокрема те, що ще 433 року, коли наших сусідів 
не було і в проекті, Київська держава була однією з наймогутніших у 
світі, а водночас – що легенда про єдине східнослов’янське плем’я, в 
якому росіяни були «старшим братом», є не більш, ніж вигадкою в 
інтересах сусідів?! 

Не менш показовим є гідронім Дніпро: раніше – Данапр, він, як і 
Дунай, Дністер, Десна, Дон походив від кореня «дана» («Дана – шіді 
річка дана») – вода. Образ води був сакральним і визначив цілу 
філософію наших прапредків: основа світу – вода; води небесні – 
чоловічі, земні – жіночі, тільки зливаючись, вони творять життя… 

І Україна. Це поняття зафіксоване ще в літописі про подію (загибель 
князя) 1187 року, коли по улюбленому воїнові «вся Оукраїна премного 
постона». Сусіди ж і їхні українські адепти оголосили: Україна – це 
«окраїна»! А вони – центр. 

Одначе, іще в «Літописі Аскольда» за 860 рік зазначено: тоді князь 
Аскольд з 60-тисячною армією подолав Константинополь, і той 
зобов’язався сплатити данину: всій Київській державі, містам Києву, 
Чернігову, Переяславу та на кожен ключ 380 кораблів. Отже, центром 
великої імперії були Київ, Чернігів і Переяслав, і саме вони були ядром 
інших «окраїнних» земель (як Рим у Римській імперії). Петро І пішов 
іще далі: в ім’я владарювання над іншими та права на українські землі 
він 1721 р. привласнив навіть імення «Русь», трансформувавши його в 
«Росію», бо без цього його царство не ставало легітимною імперією… 

Так одне «слово» може ставати генератором всесвітніх теорій і 
вчинків. 

Зрозуміло, що цього елементами фольклору, етнографії і 
краєзнавства переконливо не показати. 

На жаль, інакше думає не лише пан Огнев’юк. 
В усіх країнах величезну виховну роль відіграють засоби масової 

інформації, Інтернет. Не так в Україні. Тут також ефективно діючими є 
перший канал республіканського радіо, газети «Освіта», «Освіта 
України», «Сільські вісті», «Україна молода», значною мірою «Дзеркало 
тижня», «Літературна Україна», «День» (деякі інші), 1-й і 5-й канали 
телебачення: вони принаймні порушують мовну проблему. Однак анкети 
засвідчують: у своїй суті українські ЗМІ відгородилися від українського 
суспільства навіть мовою. 94% преси в Україні, всупереч національному 
складу населення та Конституції, виходять іноземними мовами. Подібне 
бачимо в рекламі, назвах вулиць і підприємств, у досі традиційно 
радянізованій сфері спорту. Панують інтереси олігархів та іноземних 
держав. Це визнавали навіть панове Чиж і Савенко, котрі у трансляції на 
всю Україну визнали: інформаційний простір України окупований (саме 
так!) іноземною пресою! 
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Логічно було б запропонувати реальні заходи по виправленню 
становища, однак пан Чиж тут же заявив, що він «проти… 
насильницької (?!) українізації». І знову постало питання логіки: чому 
насильно русифікувати та консервувати імперські традиції можна, а 
реалізувати конституційні норми – ні?! 

Цікаво виходить: коли, до прикладу, лікар робить часом дуже важку 
операцію в ім’я життя хворого, то він чинить… насильство. Коли ж 
адептам іноземних держав видавалися протизаконні ліцензії, повністю 
суперечні Конституції та інтересам українського суспільства, то тим 
самим українські чиновники й олігархи здійснювали… демократію і 
благодійництво. І якщо ви колись обікрали ціле суспільство, то не 
турбуйтеся: ви не підлягаєте суду, бо все крадене – вже ваше навічно. 

Бідний Макіавеллі, він і не підозрював, що його наука може 
виявитися лише початковою грамотою для сучасних циніків! Що й 
очевидну окупацію можна вважати цілком правомірною, якщо ЗМІ 
керуватимуть політичні  «пацифісти» та «вегетаріанці», котрі не хочуть 
бачити: справа не лише в українській мовній семантиці, граматиці та 
стилістиці, а в тому, що ЗМІ віддаляються від свого народу мовою 
інтересів, орієнтацій та критеріїв, мовою змісту та ідеалів. 

Усі повії (офіційні, чи як «моделі») світу, всі ґвалтівники й 
корупціонери, бандити й терористи стали героями й господарями 
більшості наших газет. Вся культура звелася до естрадної попси та 
закордонних «зірок». Читайте, люди, і вчіться жити. Дивіться, діти, всі 
фільми жахів і виховуйте з себе гуманістів-патріотів. Стежте, мільйони, 
за махінаціями наших олігархів, міністрів, депутатів і вірте у щасливе 
майбутнє, переконуючись: не лише для маніпуляторів суспільної 
свідомості з ешелонів влади, а й для господарів ЗМІ не потрібні свої ні 
хлібороби, ні шахтарі, ні творці літаків, педагоги і вчені, технологи-
реформатори. Потрібні, виходить, прихильники філософії «якось то воно 
буде». Тільки не чіпаймо фундаменту створеної системи, бо вона… наша 
опора. Консервуючи – ми таки прийдемо до вчорашнього! 

Та що ті герої «буднів»! День Незалежності України більш-менш 
пристойно відзначило державне радіо та 1-й і 5-й канали телебачення. 
Інші канали розважалися закордонними сюжетами, шлягерами, 
фільмами, визивно демонструючи: Українська земля для них – земля 
чужа. Хоча при цьому саме вони панують «на нашій, не своїй, землі». 

Повністю зрусифікованою постає сфера спорту: від тренерів до 
спортсменів – мало не всі досі демонструють тотальне відчуження від 
мови народу. 

Безумовним є рух до української мови з низів суспільства: як свідчать 
відповіді в анкетах, народ живий і хоче бути не московською провінцією 
(окраїною), а справді творцем європейської цивілізації та культури зі 
своїм інтересом та обличчям, зі своєю місією інтегратора народів Сходу 
й Заходу, Півночі й Півдня, як то було в часи Київської великокняжої 
держави та Гетьманщини, українського Відродження ХІХ – початку 
ХХ ст. 
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Взяти учать в обговоренні та вирішенні проблем мови зголосилося 
понад 500 педагогів, науковців, політиків… І це засвідчило: проблема  
української мови є проблемою загальнолюдською, планетарною, – тож і 
розглядати та розв’язувати її необхідно адекватно.  

А це означає: найперше – з позицій історичних.  
Тому слід враховувати:  
а) що проблема мови загалом є однією з найбільш інтегральних для 

всього людства, свідченням чого є Біблія та історія мов найдавніших 
народів, зокрема – зруйнування Богом Вавілонської башти й поділу 
людства на 52 народи – кожного (у тому числі й слов’янського) зі своєю 
мовою;  

б) що і в українській традиції питання мови посідає особливо 
поважне місце. Доказ тому – ще «Велесова книга» та «Літопис 
Аскольда»: у першій (а це про події VІ-VІІ ст. н.е.) автор говорить про 
рішучу протидію грекам, які хотіли нав’язати нашим прапредкам «свою 
мову, щоб ті забули рідну віру»; у другому творі повідомляється, як ще 
860 року великі мужі Кирило і Мефодій, відвідавши слов’ян від Моравії 
до Русі, радили візантійському імператору задля перекладу священних 
книг на моравську (про що просили князі Ростислав і Коцел) та інші 
слов’янські мови покласти в основу «найпрекраснішу руську мову», 
доповнивши її елементами моравського, чеського, болгарського, 
польського алфавітів. 

Ярослав Мудрий видав укази про встановлення найважливіших 
всенародних свят – Дня Держави і Дня Мови. 

Закономірно, що могутня Київська Русь-Україна ще за княжої доби 
вражала світ словесними творами найвищого рівня в галузях права 
(«Руська правда»), історико-філософської, педагогічної і художньої 
літератури (билини, «Слово о полку Ігоревім», «Слово про закон і 
благодать», «Слово о погибелі Руської землі», «Поучення дітям», 
літописи…), до того ж як оригінальними, так і перекладними. За 
визначенням видатних мовознавців О. Шахматова і А. Кримського, ще в 
ХІ ст. українська мова була структурована як цілком розвинена і 
самодостатня, а в ХVІІ ст. Україну було визнано найосвіченішою 
державою Європи. На цих підставах славетний Й. Г. Гердер пророкував 
Україні будучину Еллади. 

Фінал закономірний: Володимир Великий запровадив освіту для всіх, 
у тому числі й для боярських дітей; Ярослав Мудрий підтримував мовну 
культуру як світського, так і церковного змісту; сам любив читати книги 
вдень і вночі, вважаючи їх джерелами мудрості та благочестя. А в 
Гетьманській державі дбали про освіту батьків і дітей (до того ж – як 
багатих, так і бідних, сиріт); мало не всі гетьмани, митрополити, 
полковники вчилися і в своїй – Київській Могилянсько-Мазепинській 
академії, і в зарубіжних університетах. Б. Хмельницький та І. Мазепа 
володіли 6-ма мовами кожен, а П. Орлик – 12-ма… 

Мова вважалася найвищою ознакою освіченості, мудрості, честі, 
культури; носієм гідності людини й держави. Паспортом народу. 

Закономірно, що понад усе ставив мову Т. Шевченко, вважаючи, що 
вона має і суспільно-творче, й трансцендентне походження: 
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Знать, од Бога 
І голос той, і ті слова 
Ідуть між люди… 
А тому в найвирішальнішу годину буття нації віддавав їй 

наймогутніше надбання – Слово: «Возвеличу малих отих рабів німих! Я 
на сторожі коло них поставлю Слово». 

Бо саме Слово, як писав і славетний К. Ушинський, є найціннішим 
скарбом кожного народу, ознакою його життя і безсмертя, оскільки 
втілює в собі всю його історію, природу, культуру, ментальність, 
історичну місію. Тож навіть нову державу може відновити народ, – 
наголошував Ушинський, – але вимре мова в устах народу – вимре і сам 
народ. Воскресити мову неможливо. А хіба може бути щось трагічніше 
для вселюдства?! Зі смертю мов розпадеться цілісність  багатоманітного 
Світу, неминуче деградує цивілізація і культура. Чи не цього 
домагаються губителі української мови? 

Як найсвятішу віру й долю, душу й інтелект народу мислили мову 
найзначніші лідери церкви – від Іларіона до Петра Могили, Іларіона-
Огієнка та патріарха Київського і всієї України-Руси Філарета – 
мислителя і борця за українську помісну церкву, автора 6-томного 
видання творів – проповідей і статей української мовою. 

Закономірно, що доля мови завжди була аналогом долі народу. 
Яскравий приклад: українську мови століттями підносили, але 
паралельно століттями й забороняли – щонайменше 174 рази! 1934 р. на 
Міжнародному Конгресі вчених у Парижі на питання анкети, які з мов 
вважаються особливо багатими, гармонійними і перспективними, 
більшість відповіла: французька, перська, українська; а при повторному 
опитуванні 1936 р. – грузинська, італійська, українська. Як бачимо, в 
обох випадках була названа українська мова. 

Але стрімке піднесення, зумовлене українізацією, було підтяте 
імперською гільйотиною: в Україні лилася кров і вмирали від голоду 
мільйони людей, а, відповідно до соціального, національного, 
культурного гено- і етноциду, терором нищилися наукові й освітні 
заклади, кадри інтелігенції. 

Як висловлювала сенс офіційної політики «героїня» драми 
М. Куліша, «лучше быть изнасилованной, чем украинизированной». 

У 80-х роках стали доплачувати вчителям за русифікацію (як за 
царизму), практично рекомендували батькам відмовлятися від вивчення 
їх дітьми рідної мови, бо, по-перше, в СРСР «сформувалася нова 
історична спільність людей – радянський народ», а, по-друге, «всі 
потреби людей і націй може задовольнити лише… російська мова». 

Українську мову (а тим самим і культуру та націю) прирікали на 
агонію і смерть; російській мові її фальшиві благодійники відводили 
роль знаряддя руйнації міжнародних гармонійних відносин. 

Україну обертали на колонію, як державу, усували з історичної 
арени. Це боляче вдарило й по десятках мільйонів українців діаспори: на 
всіх континентах планети велику мову харизматичного народу почали 
витісняти не лише з офіційних інституцій, а й із сім’ї та церкви. Певно, 
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не випадково ганебну місію витіснення української мови із душ 
віруючих взяла на себе церква Московського патріархату. 

Червоно-коричневі фарисеї галасували про розквіт України тешучи  
їй домовину, як те роблять й дотепер. Декого це ввергає у плач і 
жалісливі стенання, у забуття Франкового: необхідно «не ридать, а 
здобувать хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі»!.. 

Світ розвивається за своїми законами. ХХ ст. стало епохою розпаду 
імперій і могутнього піднесення філософії суверенітету народів на 
засадах національної ідеї. Український народ відповів симфонією віками 
твореного національного гімну «Ще не вмерла Україна»! та словами 
І. Франка: «І не вмерла, і не вмре!», – бо жила заповітом великого 
Пророка Т. Шевченка: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає. З вами 
правда, з вами сила і воля святая!..» 

Україна стала на шлях нового Відродження. 
Однак є воля народу, а є озлоблені адепти старого світу. Ідеологію 

лінгвоциду україножерів не знищено! Ось тому й постає проблема 
української мови (як і інших мов) у далеко не однозначних вимірах та 
підходах. 

Наша концепція така: 
1. Світ вселюдства (як і світ Природи) цілісний різноманітністю, і 

втрата хоч однієї його частини руйнує ту органічну цілісність і ставить 
на порозі Апокаліпсису. 

2. Український народ – питома клітина й коштовний  камінь в короні 
вселюдства. Тому руйнування суверенітету народу є самогубством. 

3. Найуніверсальнішим носієм долі, душі, волі, місії народу є мова. 
Бо мова – фундамент пам’яті, світосприйняття, самосвідомості, 
культури, філософії життєдіяльності, волі до самореалізації. Як 
неможливий вічний храм без фундаменту, так неможливий народ  без 
власної мови. Тож коли народ не розвиває і не захищає свою мову, то він 
саморуйнується і сходить з Терену життя. 

4. Як найуніверсальніший феномен самовиразу нації, Мова має свій 
неповторний внутрішній лад, твориться природою та народом і сама 
творить Людину й Народ. Тому вона не існує поза всіма зв’язками з 
організмом суспільства, а проблема мови не може постати в усій її 
сутності та всеосяжності й бути правильно розв’язаною поза людиною і 
всім суспільством, поза нацією і державою, всією планетарною сферою, 
як і поза минулим, сучасним та майбутнім, поза сферами почуттів, 
інтелекту, волі та психіки. 

5. Опитування й відповіді тисяч людей в Україні та в зарубіжжі 
переконливо засвідчують найперше: проблема мови – це проблема 
батьків, а відтак їхнього українства, традицій роду й культури. Тому 
необхідно розгортати роботу з батьками, щоб вони дбали про майбутнє 
дітей, а тим самим і про майбутнє своє та держави. 

Відомо, що проблема батьків і дітей в Україні проявляється, 
найперше, саме на мовному ґрунті: носії органічно-народного начала – 
діди й баби все ще говорять українською; їхні діти – однією з чужих мов 
(переважно російською або англійською), у масі ж натовпу – 
«сільською» або «городською», хоча найточніше – «радянською» (на 
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жаль, і формою, і змістом). Це свідомо впроваджувалося всіма 
окупаційними режимами – польським, російським, угорським, 
словацьким, румунським, австрійським, німецьким. Ті нищили 
національну мову, бо то був шлях знищення національної культури, 
світогляду, ідеалів, психіки, а в підсумку – і держави та нації. Віками 
село рятувало український світ. Нині воно деформується не лише 
соціально-економічно, а й культурно. А місто – і морально-етично, 
психічно: воно, вийшовши зі своєї праматеризни, утримуючись селом, – 
виявляє до своєї кореневої системи пихату зневагу, не хоче бачити, що 
саме та питома культура – матеріальна й духовна – уславила українство 
в усьому світі, тому часом неспроможне поставити питання: а якою 
мовою говорять в Росії і Франції, в Німеччині й Великій Британії? А 
також: сліпо наслідуючи чуже, чим збагатять і себе, і той світ, перед 
яким ходять на зігнутих колінах? Що мають свого? Бо змушені будуть 
визнати: нічого; мовою ж інших країн є мова села тих країн. І пригадати: 
на певному етапі в столицях Росії говорити російською означало 
низькорідність і ганьбу. Та російська інтелігенція устами О. Грибоєдова 
запитала себе: 

«Позбудемся ли чужестранья мод? 
Чтоб добрый, умный наш народ 
Хотя б по языку нас не считал за немцев?!.» 

Тоді ж Україні загрожувала тотальна русифікація, і Т. Шевченко 
написав: «А на москалів не вважайте: у них народ і слово, і у нас народ і 
слово». Слово як душа і культура, лицар і Бог.  А ми – як народ, гідний 
свого імені й своєї місії. 

Як Данте італійців, так Т. Шевченко і О. Грибоєдов врятували свої 
народи від глобального виродження, переходу до небуття – до маси 
виробників, наймитів, споживачів. 

Чи відродиться і чи виконає свою історичну місію вся сучасна 
українська інтелігенція та державно-політична еліта?!. І найперше – 
освітня, наукова та культуротворча й релігійна? 

Як не парадоксально, але на шлях деформації душ своїх дітей ставала 
за колоніальних режимів саме частина інтелігенції та еліта: ті 
кирпогнучкошиєнкови та «здрібнілі мікромалороси», для яких 
денаціоналізація ставала не лише хворобою, каліцтвом душі, філософією 
кар’єризму та “капітулянтства ще перед боєм» (Є. Маланюк), а й 
релігією зради, а відтак – аморалізму та духової люмпенізації. Важила 
тут і державна та демографічна політика. Часом перемагала мімікрія як 
форма самовиживання (і тут особливу роль відігравала практика 
укладання шлюбів нарочито з іноетнічними). Однак, ті дещо вимушені 
ходи не можуть служити виправданням. Міжетнічні шлюби з любові – 
одне, кар’єристичні – інше. Їхніми жертвами ставали діти: їх душі 
деформувалися ще з колиски. Пристосуванці, хамелеони, яничари 
зрікалися своєї мови навіть на рідній землі. Могла б рятувати їх спільна 
мова, та саме її й не було у побуті. Ще з колиски дитина відчужувалася 
від батьків і роду, від традицій, природи, скарбів культури. 
Взаємовідчуженість, а звідси й антипатріотизм ставав нормою. А далі 
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включалися вулиці й виховний чи освітній заклад: там дитячі душі 
пресували й роздирали  вже педагоги різних орієнтацій. 

Зауважимо: в Україні повинні вивчатися всі іноземні мови, бо ми 
маємо знати світ не через посередників. Однак – на фундаменті своєї 
мови. Коли всі дбатимуть про її розквіт. Тим часом відповідальність за 
долю дітей і рідної мови покладається тільки на вчителів української 
мови, а не на керівництво та весь колектив. Володимир Мономах 
пишався батьком, який знав п’ять мов і за те мав шану від сусідів, але 
знав чужі мови не за рахунок своєї. Так і Т. Шевченко заповідав: «І 
чужому научайтесь, й свого не цурайтесь!» 

Ми знаємо ту абсурдну ситуацію, коли випускники шкіл при вступі 
до ВНЗ мали вивчати російську та інші іноземні мови і не вивчали своєї: 
мовби ми готували фахівців не для себе, а для зарубіжжя, щоб мільйони 
дітей спілкувалися не так між собою, як з іноземцями… І, природно, 
сприймали світ чужими очима та мірою речей вважали усе чужинське. 

Але й нині ми збільшуємо кількість годин на іноземні мови (як і 
кількість мов), на різного роду «світові» літературу, історію, культуру, 
географію – і зменшуємо на вітчизняні. Глибину знань підмінюємо 
«широтою інформації». Доходить до чорного гумору: історію ХХ ст. 
рекомендується вивчати без… України: мовби не на її Терені 
відбувалися І і ІІ світові війни, створення й розпад більшовицької 
імперії, не звідси потрясали світ голодомори й чорнобилі!  

Дивовижною є етика й щодо державної мови та мов етноменшин: у 
численних закладах конституційна мова існує лише для маскування 
невітчизняних орієнтацій; культивується неприхована неповага до мови 
народу; а якщо й вимагають знань державної мови від студентів, то не 
поодинокі ректори й професори, які самі не володіють державною 
мовою… Умови диктують так звані «ринкова економіка», глобалізм та, 
найточніше, приватний інтерес шукачів наживи. Отже, мовою 
торгують… 

Так окреслюється проблема відповідальності як з боку порушників 
Конституції, так і тих, хто творить закони та мав би здійснювати їх 
виконання. Дослідження ж засвідчують: не лише у Криму чи в Донецьку, 
а й у Києві, в інших містах іще немало керівників і освітніх, і державних, 
навіть юридичних установ, де Конституція – Закон прямої дії! – 
практично ігнорується. Але нагадуємо: жоден з її порушників не зазнав 
навіть морального покарання. Мотив – необхідність поступового 
розв’язання мовної проблеми – не пояснюється. А що було б, коли б 
хворого на важку інфекцію оглянули й порекомендували … не лікувати, 
а сподіватися на чудо?! Так державна мова стає для частини носіїв 
імперських традицій об’єктом спекуляцій, рівнозначних антидержавним 
діям. 

Наголошуємо: державна мова покликана об’єднувати, а не 
диференціювати суспільство, а тим більше – стимулювати його до 
конфліктів та конфронтацій. Вона має інтегрувати всі навчально-виховні 
предмети, всі ланки та сфери життя суспільства. Тому проблема мови – 
проблема єдності  батьків, дітей та влади і – не меншою мірою – органів 
законодавства й виконавчих владних структур, ЗМІ та інформаційного 
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простору, книговидавничої справи та підготовки підручників, організації 
народних університетів українознавства. Отже – єдності зусиль батьків, 
закладів виховання й освіти, вчених і творців культури та мистецтва, 
системи Інтернет, всіх органів законодавчої і виконавчої влади. 

Раніше все те було зорієнтоване на задоволення потреб центру СРСР, 
бо не тільки хліб з України, метал, цукор, найновіші розробки 
кібернетиків і фізиків, біологів і медиків ішли в «закрома Родины», а й 
найбільш обдаровані кадри, у тому числі й дипломатичного корпусу. 

Але тепер Україна як суверенна держава потребує принципово іншої 
ідеології, тож в її ядрі мають бути такі чинники, як українська мова й 
українознавство, цілісна система національно-державного виховання. 

На жаль, маємо дещо перелицьовані старі ідеологеми, бо на чільних 
позиціях лишилися кадри старорежимної орієнтації як мастодонти старої 
психіки – псевдо-інтернаціоналістської, псевдо-інноваційної, 
псевдоглобалістської. Та психіка знає ще й  псевдоколективізм, 
ігноруючи відкриття науки: колективізму не може бути без 
індивідуалізму. Радянізм рішуче стояв за деперсоналізацію людей, 
соціальних верств, націй. Витворювався тип манкурта з піснею на устах: 
«Мой адрес – не дом и не улица», із психікою споживача без високих 
гуманістичних і морально-етичних ідеалів. Наслідки відомі: Україну й 
далі хочуть бачити стократ розтерзаним краєм, країною без патріотів. 

Але наша мета – виховання яскравих особистостей, людей – 
патріотів. Шлях – пізнання й формування природних якостей та рис 
дитини, код особистості якої закладений Природою й кристалізується до 
5-6 років. Вирішити цю проблему можуть батьки, педагоги, здатні до 
пізнання й виховання; і наймогутніший вчитель – Мова: тільки вона 
може поєднувати серце, досвід та інтелект, минуле, сучасне й майбутнє; 
фізичну оболонку тіла наповнити духом Сонця, Землі і Природи – 
людяності і добра. 

Та чи можна все те зробити з нашим народом?! – допитуються вічні 
скептики. Відповідаємо: можна саме з нашим народом – талановитим і 
героїчним, добрим і мудрим, сповненим нев’янучої краси. Бо це 
харизматичний народ із харизматичною Мовою. 

Доказ тому – і тисячі заповнених анкет, які продемонструвала 
А. Пономаренко; і книжка, підготована першим заступником Міністра 
освіти і науки Б. Жебровським та завідуючою відділом освіти НДІУ 
В. Крижанівською на основі опитування учнів у 2000 році та тих же 
респондентів у році 2005: вони свідчать про мудрість, патріотизм, 
далекоглядність нашого молодого покоління, про те, що Україна 
відроджується й стає в ряд найрозвиненіших держав – творців 
гуманістичної цивілізації і культури народом, який гордо повідав 
людству:  Я єсть народ, якого правди сила 

Ніким звойована ще не була!.. 
…Щоб жить, ні в кого права не питаюсь,  
Щоб жить – я всі кайдани розірву; 
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, –  
Бо я – живу! (П.Тичина). 
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І житиме цей народ, допоки житиме його мова. 
Тож є всі підстави приєднатися до думки Президента України 

Віктора Ющенка, висловленої у привітанні учасникам Міжнародного 
конгресу «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі»: 

«Щиро вітаю вас із початком роботи конгресу! Переконаний, він має 
особливе покликання, бо українська мова є ключовим фактором 
національного державотворення, провідним чинником консолідації 
України. 

«Найбільше й найдорожче добро в кожного народу – це його мова», – 
справедливо зауважив визнаний майстер українського слова Панас 
Мирний. Наша мова, витворена у віках, стала однією з універсальних 
форм вираження характеру української нації, її найвищою цінністю, 
феноменом незнищенності. 

Сучасна Україна – вільна й незалежна європейська держава, народ 
якої цінує і оберігає свої традиції й культуру. Нова влада докладатиме 
максимум зусиль, щоб зберегти і примножити наші національні скарби, 
серед яких українська мова займає особливе місце. 

Сподіваюся, що цей шанований захід буде місцем фахової дискусії та 
дружнього діалогу. Глибокий аналіз мовного розвитку в Україні, обмін 
досвідом та новими ідеями стане здобутком для вашої наукової і 
практичної діяльності. 

Бажаю плідної роботи та успіху в розпочатій справі». 
 

 
 

Токар Л.К. (Київ) 
 

МОВА В САМОПІЗНАННІ Й САМОТВОРЕННІ  
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 
Стаття присвячена осмисленню ролі мови в цілісній системі 

самопізнання й самотворення українського народу.  Розглядається 
інтегративний характер мовного компоненту людського буття і, 
зокрема, особливості його прояву в таких важливих сферах, як 
економіка, політика, культура. 

 
Приводом для роздумів над такою темою стало зовсім не риторичне 

запитання мешканця м. Павлограда О. Малакова, яке він сформулював 
на сторінках тижневика «2000»: «Чи може росіянин бути патріотом 
України?»  

Даючи ствердну відповідь, автор, тим не менш, своєрідно побачив 
складники українського патріотизму. Принаймні, українській мові, як 
уособленню єдності й цілісності спільноти та держави, місця серед них 
не знайшлося. В його інтерпретації мова постала як щось таке, що 
перебуває поза сутністю людини й спільноти. І тому для нього не 
зрозуміло (хочеться вірити, що сказано те щиро), навіщо шахтареві – 
громадянину України ще й знання української – він знає російську й того 
досить. Наводяться аргументи на кшталт, що суттєвої різниці між тим, 
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що росіянин говорить «шахта», а українець «копальня», або, відповідно, 
росіянин – «конвеєр», а українець «стрічка», немає. «Ми один одного і 
без перекладача розуміємо і моє недосконале знання української аж ніяк 
не позначиться на роботі. Я добре справляюсь з відбійним молотком, не 
порушую правил безпеки…»1  

І таке ставлення до вивчення та використання української мови 
етнічними росіянами – громадянами України не є поодиноким. Воно 
формувалося століттями. І тепер однозначно й не скажеш, чому так 
сталося: чи то через схожість мов та взаємовпливи історичного минулого 
в розумінні місії та долі народів; чи то внаслідок русифікаторської 
імперської політики, віхи якої – Валуєвський циркуляр, Емський указ і 
ціла низка дезукраїнізаційних постанов радянської доби – перетворилися 
на своєрідні осикові кілки, які намагалися вбити в тіло української мови 
та пам’ять народу; чи то через стійкість застарілих світоглядних і 
мисленнєвих стереотипів. Зокрема, такого, сформованого на хибній 
основі, за яким українці бачилися не окремою нацією, а всього лише 
регіональним відгалуженням російської. Відповідно, й українська мова 
трактувалася як місцева говірка з російської. Сьогодні варто підняти 
будь-яке донесення жандармського управління з України початку ХХ ст. 
і, серед іншого, там неодмінно промайне й означення української мови 
не інакше, як «так звана українська мова». Понад століття українська 
мова не мала можливості свого випробування й вдосконалення на ниві 
шкільництва, преси, науки, культури, вільного громадянського та 
суспільно-політичного життя. Саме її вживання уже викликало неабиякі 
підозри та недовіру. До того ж, починаючи з ХІХ ст. і до сьогодення, 
настійно проводиться ідея єдності слов’янських народів, російська ж 
мова завжди бачилася не інакше як основа такої єдності, а згодом як 
«мова міжнаціонального спілкування». Відповідно, і в майбутньому вона 
ще має «послужити справі». Тож чи є потреба всякий раз перенавчатися? 
Не дивно, що й сьогодні, йдучи вулицями Києва та інших міст, ми 
неодмінно наштовхнемося на агресивні бігборди та лайтбокси з 
передвиборними гаслами блоку «Не так!», Партії регіонів, партії 
«Союз», ПСПУ та ін., які пропонують однозначне вирішення мовної 
проблеми в Україні на користь російської мови. При цьому ідею статусу 
російської мови свідомо вписують в контекст інших політичних 
проблем, щодо яких уже склалася певна суспільна думка: «НАТО – 
нет!», «Русский язык – да!», «ЕЭП – да!» і т.п. 

Та найбільш далекосяжні плани з подальшого утвердження 
російської мови в мовному просторі України сьогодні плекають у 
Криму. Про це відверто і без будь-яких сумнівів заявив народний 
депутат України, лідер партії «Союз» Л. Миримський. На його думку, 
Кримська Автономія зобов’язана (?!) повернути собі повноваження, яких 
позбавлена у 1998 році з прийняттям Конституції. Активно 

                                           
1 Малаков О. Может ли русский быть патриотом Украины? // 2000. – 2004. – 16-22 

січня.  
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просувається ідея «надання автономії права на самовизначення»1. І, 
здається, саме тут і знаходиться осердя проблеми. Це підтверджують і 
передвиборчі рекламні ролики об’єднання. В них виборцям однозначно 
рекомендується замінити тезу «Думай по-українськи» – тезою «Думай 
про Союз». І цей останній мислиться вже не як внутрішнє-політичне, а 
міждержавне об’єднання.  

Але то все – марні сподівання, відірвані від реальностей сьогодення. 
Світова ж мовна реальність така, що ми не знайдемо ні одного українця 
серед тих, що проживають (саме проживають, а не на заробітках) в 
інших країнах світу: в Канаді, США, Франції, Німеччині, Бразилії, 
Австралії, Аргентині, Польщі та й в тій же Росії (тепер їх розкидано по 
світу понад 20 млн. чол.), який би не знав мови країни, громадянином 
якої він є. Та й в найбільших українських діаспорах, будь-то Канади, 
США чи Далекого Сходу Росії, українство ніколи не домагалося надання 
українській мові державного статусу. І те природно. Бути в спільноті, 
жити єдиним з нею державним життям не можна інакше, як визнаючи 
основоположні чинники (в т.ч. і мовні) її існування. В іншому разі мали 
б погодитись з логікою К. Маркса, який стверджував, що чужою мовою 
в державі розмовляє або гість, або найманець, або окупант, що нав’язує 
їй свою мову. 

Проте це лише одна складова проблеми української мови в сучасній 
Україні. Інша в нас – корінних українцях, які під впливом 
русифікаційних процесів так «обрусіли», що розмови про українську 
мову нам тепер уже наче й ні до чого. І як наслідок, чуємо схожі по суті 
думки і по радіо, і на телебаченні, але вже із вуст журналістів, депутатів, 
партійних «босів». Наведемо кілька позицій, взятих із виступів 
учасників передвиборчих перегонів. У передачі «Від першої особи» по 
радіо «Ера» FM представник Партії регіонів заявляє: «Українці і росіяни 
– це єдиний народ...» (27.12.2005 р.). За інших обставин, зовні 
протилежна, але по суті та ж антиукраїнськомовна концепція 
передається тезою: «Може то й добре (не зрозуміло, правда, для кого?), 
що ми бачимо і говоримо по-різному на Заході й Сході…» В 
інтерпретації телеведучого 5 каналу українці постають всього лише як 
люди, що «справно сплачують податки, не йдуть на червоне світло і… не 
матюкаються». Духовна, мовна, світоглядна, культурна, ментальнісна 
самобутність українського народу, як основа його єдності й суспільного 
устремління, і в цьому випадку залишається поза увагою «аналітиків».  

До того ж все це почасти подається ще й в науковому обрамленні. 
Так, представник Інституту соціології НАНУ, атестуючи мовний стан в 
Україні на початку 2005 року, не знайшов кращого, як стверджувати, що 
він те наслідком «…мудрої без будь-яких лапок політики нашої влади»2. 
І чи  не в таких визначеннях та оцінках маємо шукати першопричину 
сучасного мовного стану в Україні і того факту, що серед певної частини 
громадян побутує думка, буцімто для них немає особливого значення, 

                                           
1 День. – 2006. – 21січня. 
2 Грані плюс. – 2005. – 20-26 квітня.  
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якою мовою вони говорять, пишуть, співають. Головне – про що та як 
будуть діяти. Ззовні неначе й переконливо: справи дійсно прирощуються 
не словами, а ділами. Та простота й однозначність такого висновку 
оманливі. Бо чим далі будемо йти за логікою життя, зміст відповідей на 
його питання увесь час буде ускладнюватися. І, зокрема, на таке із них: а 
від чого залежить ота оптимальна «формула діла»? Намагання знайти 
адекватну відповідь неодмінно вкаже нам на два напрямки пошуку. 
Один із них – це зовнішній світ: природа з усіма особливостями її прояву 
(специфічне довкілля); другий приведе нас до внутрішнього світу 
людини й спільноти.  

Таким чином, від самого початку в людській сутності  чітко 
проявляються два формотворчі чинники. Один обумовлений Природою 
та  формами її прояву, другий – особливостями внутрішнього складу 
людини й соціального середовища, взаємозв’язками та взаємодією 
людей, в першу чергу – у сферах виробничій, етно-соціальній, мовній. Ці 
чинники проявляються і розвиваються разом з людьми. Вони творяться 
людьми і одночасно творять людей. Вплив їх завжди був, є і буде 
вирішальним для формування свідомості, моралі, ментальності, способу 
життєдіяльності людей – тобто тих складових, які в цілісності й творять 
їхню сутність як таку. І все ж визначальна роль у процесі самопізнання й 
самотворення людини належить мові й свідомості, хоч постають вони не 
одразу в «чистому» вигляді. Спочатку як відтворення звуків, знаків, 
прикмет, символів та властивостей Природи∗, а згодом і як відтворення 
(імітація) звуків, знаків, символів, жестів людей  в процесі їх 
спілкування з найближчим оточенням. Саме ці дії й уособлюють 
первинну мову людей, яка і постає свого роду наріжним каменем 
формування свідомості. На відміну від тваринного світу, де імітація 
проявляється як загальний інстинкт, у людей в процесі розвитку вона все 
відчутніше наповнюється ідейним змістом, зв’язуючи знаки, жести, 
символи тощо в єдине ціле. Пригадаймо, як це відбувається у людей 
позбавлених дару мови. Або, як наприклад, можна навести ті первинні 
знаки-письмена, які залишили нам стародавні люди. 

Значення мови якраз і проявляється в тому, що розвиваючись, вона 
привносить з собою елемент цілісності, упорядкованості й осмисленої дії 
в систему звуків, знаків, жестів тощо (імітацію). З утвердженням мови 
твориться певна «влада» над структурою людського мислення, 
спілкування та дії1. І це логічно: слово, мова узагальнюють і від самого 
початку  виражають в сутності тільки загальне2. Внаслідок цього мова, 
свідомість та поведінка людей постають: по-перше, як органічно єдині 
явища; по-друге, як продукт специфічного природного та етно-

                                           
∗ Ще в VI ст. до н.е. Геракліт висловив геніальну здогадку, що сутність і походження  

слів та мови слід шукати в Природі, розглядати їх як намагання людей наслідувати 
Природу («Про природу»). 

1 Мід Д. Дух, самість і суспільство. – К., 2000. – С. 12.  
2 Фейербах Л. Основные положения философии будущего. Избр. филос. произв. – М., 

1955. – Т. 1. – С. 174. 
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соціального середовища і соціальної дії. Людина говорила і говорить, 
думала й думає так, а не інакше не тому, що комусь цього захотілося чи, 
навпаки, не захотілося, а тому, що такими, а не іншими, були умови і 
характер її буття.  

У свій час цю методологічну «конструкцію» в образно-поетичній 
формі досить вдало відтворив Б. Окуджава: 

Каждый пишет, как он слышит, 
Каждый слышит, как он дышит, 
Как он дышит, так и пишет… 
Слово, думку, дію не можна осмислити поза межами їхньої 

єдності з природним і, відповідно, етносоціальним середовищем. 
Вони органічно пов’язані з ними. Мова – це не якийсь абстрактний чи 
суто технологічний засіб комунікації, який сьогодні може бути одним, а 
завтра іншим. Вона відтворює суспільну, етнонаціональну сутність 
людини в певному природо-соціальному середовищі і є одним із 
визначальних чинників її самореалізації. З мови починається 
формування свідомості, пізнання світу, самопізнання й 
самотворення людини.  

Перш ніж стати людиною, у відповідному змісті слова, вона мала 
навчитися спілкуватися з Природою (специфічним довкіллям) і з собі 
подібними та відповідно, витворити мову власного самоутвердження. 
Так і тільки так твориться і розвивається людська сутність. Це особливо 
гостро відчули ті, хто побував в кінці січня 2006 р. на вечорі-зустрічі в 
Київському будинку учителя з молодим поетом Юрієм Титовим. Чудові, 
ліричні, і в той же час, глибоко патріотичні образи України, рідного 
міста (юнак родом із Київської Оболоні), близьких і рідних йому людей 
постали перед слухачами. І все ж, їх не покидали почуття якоїсь 
невимовної, аж до трагізму, туги і водночас величі людського духу, які 
уособлювала сама постать поета. З перших років свого життя він втратив 
можливість говорити і рухатись, в тому числі й здатність писати вірші 
власними руками. І тим не менш єдиним, що вселяло в нього віру, 
єднало з життям родини, країни, народу, стало писане слово, яке він в 
прямому розумінні клав зубами на папір і тільки так утверджував своє 
право бути Людиною, в 25 років створивши уже четверту книжку. В 
контексті таких реалій життя особливо значимим бачиться відоме 
положення з Біблії, в якому стверджується, що першим у світі людей 
було Слово.  

Тож мова ніколи не була й не може бути сторонньою чи нейтральною 
у людському бутті. Мова людини, етносу, нації, народу (будь то знакова, 
усна чи писемна) завжди поставала як їхнє духовне осереддя, як чинник 
думки, мислення й творення. На цю особливість слова і мови ще у 
XVIII ст. звертає увагу німецький поет і мислитель Ф. Гельдерлін. 

«Багато зазнала людина. 
Не одного з Богів назвала, 
З того часу, як ми є мовленням 
І чуємо одні одних». 

Основою буття людей розумних, як вважав Гельдерлін, є мовлення, 
яке відтворює їхнє мислення. Усі різновиди мовлення, в яких 
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проявляється самоусвідомлення народу, його устремління до волі, 
кращого життя, стали провідними для багатьох поетів, письменників, 
науковців України. 

«…Возвеличу 
Малих отих рабів німих! 
Я на сторожі коло їх 
Поставлю слово…» 

Ці пристрасні Шевченкові слова найкращим чином передають 
головну ідею та лейтмотив  його художнього слова, усієї творчості 
поета. 

Свого роду філософсько-світоглядну концепцію бачення ролі слова і 
мови в житті свого народу, в згуртуванні нації, побудові власної держави 
залишив нам П. Куліш: 

«Отечество собі грунтуймо в ріднім слові: 
Воно, одно воно від пагуби втече, 
Піддержить націю на предківській основі, – 
Хитатимуть її політики вотще; 
Переживе воно дурне вбивання мови, Народам і 

вікам всю правду прорече» 
(Із листа до Марусі Вовківни) 

«Слово нам верне і силу давнезну і волю…» 
(«Сум і розвага») 

«Все прах земний, тільки діло і слово наше праведне останеться на 
віки… 

Спасеніє нашого краю  – в нашому слові. Слово земляка укаже 
землякові  і виявиться сила общественна, котрої тепер немає, явиться 
воля і дума єдина!»  

(Із листа  до Галагана). 
Глибина і логіка Кулішевого бачення стають особливо зрозумілими в 

контексті подальших  досліджень відомих українських педагогів і 
мовознавців: К. Ушинського, П. Житецького, О. Потебні, А. Кримського, 
Л. Булаховського, В. Русанівського, А. Білецького, С. Єрмоленко, 
П. Кононенка та ін. 

К. Ушинський був чи не першим з тих, хто вважав, що мову 
необхідно досліджувати і вивчати не тільки як інструмент добування 
знання, пізнання істини та спілкування, а, в першу чергу, як 
універсальний засіб самопізнання й самотворення народу. «Мова народу, 
– писав він, – кращий, що ніколи не в’яне й вічно знову розпускається, 
цвіт усього його духовного життя, яке починається за межами історії. У 
мові одухотворяється весь народ, вся його батьківщина, –  в ній 
втілюється творчою силою народного духу в думку, в картину і звук 
небо вітчизни, її повітря, її фізичні явища, її клімат, її поля, гори й 
долини, її ліси й ріки, її бурі і грози – весь той глибокий, повний думки й 
почуття, голос рідної природи, який лунає так гучно в любові людини до 
її іноді суворої батьківщини, який відбивається так виразно в рідній 
пісні, в рідних мелодіях, в устах народних поетів… Мова найважливий, 
найбагатший і найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі й живущі 
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покоління народу в одне велике, історичне живе ціле. І тому, «коли 
зникає народна мова – народу нема більше!...»1 

У подальшій оптимізації концепції й теорії української мови як 
явища етнонаціонального особливо значимим постає доробок 
О. Потебні. У своїх працях «Язык и народность», «О национализме», 
«Проблема денационализации» та ін. він  науково довів, що народність і 
мова – поняття не просто синонімічні, а й взаємопов’язані, що 
неодмінною умовою творення нації як цілого є єдність її мови (вид. в 
тексті наші – Л.Т.). Мова, за Потебнею, є «не тільки одна із стихій 
народності, а й найбільш досконала її подоба»2. Відповідно, 
денаціоналізація починається там, де принижується значення мови, де 
течією справ створюються несприятливі умови існування, які 
випливають з розумової підлеглості. «У подібному зламі неминуще на 
місці витіснених форм свідомості запанує мерзота спустошенности і 
посідає місце до того часу, поки переможена мова не стане своєю і 
водночас не пристосується до нового народу».  

Особливо актуальними для українського сьогодення є думки 
О. Потебні щодо причин денаціоналізації, яку він бачив як моральну 
хворобу суспільства. Починається ж ця хвороба, на його думку, з 
дурного виховання, невідповідного користування наявними 
засобами сприйняття, засвоєння і впливу, з послаблення енергії 
думки, мерзоти духовного запустіння на місці витіснених форм 
свідомості, з послаблення зв’язків з підростаючим поколінням, які 
підміняються головним чином зв’язками з чужим; з дезорганізації 
суспільства, аморальності й підлості. «Навіть коли пригноблювачі 
досить близькі до пригноблюваних, а останні не позбавляються 
насиллям майна і не обертаються в рабство…, денаціоналізація все-таки 
веде до економічної й розумової залежності і стає джерелом 
страждань»3. 

Науково виваженими, світоглядно узагальнюючими  постають думки 
про мову в П. Кононенка і в його художній творчості, і в наукових 
дослідженнях. Зокрема, у монографії «Феномен української мови…», 
написаній разом з Т. Кононенком, читаємо: «Рідна мова з’єднувала 
людину з родом, природою, історією, вірою, філософією, мистецтвом, з 
його родинними, обрядовими, календарними, дружинними 
(військовими) піснями й дійствами. Тому мова мала універсально-
сакральний характер і зміст. Вона була феноменом і реально-життєвим і 
космічним; і витвором і творцем людей… А також формою та суттю 
ідентифікації не лише особової, етно-національної, а й вселюдської… І 
коли місце рідної мови заступила іноземна, в державному житті це 
спричинило кризу відчуження церковної, а далі й світської еліти від 
всього народу. Маси, інтелігенція та урядуючі кола стали жити різними 

                                           
1 Ушинський К. Рідна мова // Розумне, добре, вічне. – К., 1989. – С. 70.  
2 Потебня О. Мова, нація, денаціоналізація: статті і фрагменти. – Нью-Йорк, 1992. – 

С. 70. 
3 Там само. – С. 73.  
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інтересами. Мозок і серце стали дисгармонійними до свого тіла. 
Замаячила криза летальності для всього організму»1. 

Тож коли в такому контексті будемо шукати відповідь на питання: а 
що ж складає основу сутності людини, її поведінки та дії, то, серед 
іншого, неодмінно назвемо: її здатність до формування світогляду, 
мислення, пізнання законів природи та дій відповідно до їх вимог; 
творення такого важливого супутника розуму, як мораль і організація 
людського буття за її законами та нормами; творення культури 
(матеріальної і духовної); відчуття  й творення прекрасного – не лише у 
вигляді письменства та мистецтва, а й високоморальних вчинків, 
людської доброти і любові; розуміння єдності людських інтересів,  їх 
ієрархії тощо. Уявімо собі хоч на хвилинку, як би все це могло 
відбутися, коли б людина не володіла даром мови і не формувала, 
відповідно, у кожній із сфер свого буття системи світоглядних, 
моральних, психологічних, ментальнісних установок? І чи можна було б 
тоді говорити й про те, що ми називаємо тепер загальнолюдськими 
цінностями? Мова не тільки виокремлює людей, а й єднає їх, 
формуючи світогляд, думку, душу, духовність і творчу потугу. Мова 
– це і стиль, і характер мислення, це й спосіб життєдіяльності людей. 

За такого бачення може і має бути вироблений зовсім інший підхід, й 
іншою має бути відповідь на запитання, – а що ж для людини є мова і чи 
має значення – як, якою мовою вона говорить? 

Та, як це не прикро, доводиться визнати, що думки попередників  про 
сутність і значення української мови поки що так і залишаються  
переважно «річчю в собі». Про них мало що знає не тільки широкий 
загал, а й наша інтелігенція, студентська молодь, особливо політики та 
державні діячі. Інакше складно зрозуміти, чому і в незалежній Україні 
так мало приділяється уваги розвитку та вивченню української мови? І 
до цього часу в нас не перекладено (з російської) та не перевидано 
найширшим тиражем зібрання праць К. Ушинського, О. Потебні, інших 
відомих мовознавців і педагогів – своєрідної антології української мови. 
І це в той час, коли ведуться бурхливі дискусії про роль і місце 
української мови у суспільному і державному житті, про двомовність, 
надання російській мові державного статусу, про економічну та 
фінансову «невиправданість» одномовності для України і тому подібне.  

Алогічним, нічим (крім етнічної терпимості) не виправданим 
бачиться той факт, що українська мова все частіше піддається 
ігноруванню, а то й обструкції в ряді східних регіонів, Криму, та й в 
самому Києві. І все помітніше тут вона поступається мові російській – не 
лише в побуті, мистецтві, а й на виробництві. 

Ось лише два найближчих за часом факти. 11 лютого 2006 р. під час 
презентації продукції парфумерної фірми «Оріфлейм» (у м. Києві) туди 
завітали і три іноземні студентки-китаянки, які навчаються в 

                                           
1 Кононенко П., Кононенко Т. Феномен української мови. Ґенеза, проблеми, 

перспективи. Історична місія. – К., 1999. – С. 25, 28. 
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Національному університеті ім. Т. Шевченка. Тут вони за 2 роки (!) 
оволоділи українською мовою. Цілком логічно, що під час спілкування 
вони формулювали свої запитання цілком пристойною літературною 
українською мовою. І що ж: ніхто із працівників фірми не зміг (чи не 
захотів) відповісти так само – всі розмовляли лише російською. Всі 
подібні заходи (лекції, презентації, реклама тощо) відбуваються тільки 
російською мовою. Як розповіли потім китаянки, в столиці незалежної 
України вони уже неодноразово зустрічалися з такого роду 
незручностями. 

В 2006 р. громадськість стала свідком ще одного, тепер уже зовсім 
ганебного явища, – переслідування «російськомовного українця», 
мешканця м. Донецька тільки за те, що він вирішив заговорити на 
виробництві українською мовою1. Те, що сталося на Донецькому 
міськмолокозаводі № 2, атестувати інакше, як дискримінацією та 
приниженням гідності не лише окремої людини – громадянина України 
Ю. Литвина, а й гідності нації та українського народу, не можна. Бо, 
коли на прохідній вивішують попередження: «Разговаривать на 
территории на украинском языке запрещается», коли в змінному журналі 
проти відмітки українською мовою про особливості технологічного 
процесу начальник робить приписку: «Что это за порнография в 
журнале?»; коли заяву про відпустку працівника не підписують тільки 
тому, що вона написана українською, то далі «дбати» про утвердження 
статусу російської мови якось уже й ні до чого. Бо в цьому випадку ні 
української мови, ні народу, ні держави Україна уже й не видно, 
принаймні, на означеній території. Один із «когорти» сучасних шоу-
бізнесменів на радіо «Ера» договорився до того, що мелодійну 
українську мову оголосив «конкурентно неспроможною» в сучасному 
світі. Отже, з одного боку, практично по всіх лініях дотичності: бізнес, 
політика, освіта, культура, засоби масової інформації, видавнича справа 
– тиск на українську мову посилюється, а з іншого – мало, що робиться з 
її утвердження, як мови загальнонаціональної, державної. Більше того, 
під прикриттям дискусій все відчутнішою стає іномовна експансія та 
послаблюються позиції української мови.  

Нечіткість і пасивність української держави в проведенні 
національної мовної політики помітно активізували позиції противників 
української мови в Україні. Особливо в Донбасі, Криму та на 
Харківщині. Саме тут мовне питання все частіше використовується як 
свого роду розмінна монета в реалізації політичних, економічних і 
регіональних амбіцій місцевих політико-олігархічних структур, які все 
роблять для того, щоб позиції російської мови посилювалися. 
Пошлемося лише на деякі факти, взяті з опитування, яке в свій час 
провели тамтешні газети «Жизнь Луганска» і «Наша газета».  

Коли в 1991 р. серед опитуваних 16,4% вважали, що в Донецькому 
краї живуть переважно українці і тільки біля 10% було тих, що вважали 
– тут живуть переважно росіяни, то уже в 1996 р. думки суттєво 

                                           
1 Україна молода. – 2006. – 8 лютого. 
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змінилися – перших лишилося тільки 10%, зате тих, котрі вважали, що 
«тут проживають переважно росіяни і представники інших народів, що 
«обрусіли», стало 31,9 %. 

Очікування подальшої українізації, які були досить високими в 
1991 р., знизилися до 10 % проти 63 % в цілому по Україні1.  

Чому тут домінують такі тенденції? 
Серед причин багато хто в першу чергу називає досить значний 

процент етнічних росіян та представників інших народів. І все ж, на 
нашу думку, не цей чинник слід вважати основним. Визначальним у 
реверсному русі державної мовної політики став той факт, що в краї 
фактично ігнорується її здійснення, особливо в системі освіти та 
засобах масової інформації. 

І хоч цифрові дані про розвиток освіти тут начебто вказують на певне 
зростання числа дошкільних та шкільних закладів з українською мовою 
навчання (аж понад 50%), проте це тільки в цифровому еквіваленті. 
Реальних же зрушень не відбувається, що і підтвердив останній перепис. 
В системі вищої освіти, виробництва, управління, державного життя тут 
все залишається на попередньому рівні, якщо не гірше. Ще наприкінці 
2003 р. мер Донецька О. Лук’янченко без будь-яких сумнівів офіційно 
заявляв, «що навчальні заклади Донбасу не готові до повного переходу 
на україномовне навчання». І що спроба зробити це стане «просто 
черговою профанацією»2. Таким однозначним був його коментар з 
приводу заяви тодішнього міністра освіти і науки України про перехід 
усіх навчальних закладів краю на україномовне навчання. Будь-яких 
змін з того часу тут так і не відбулося, та й не могло відбутися. Бо тепер 
це суперечило б діям і «генератора» освітньої крайової політики – Партії 
регіонів, яка надання російській мові статусу державної проголосила 
одним із головних чинників своєї політичної програми. Але це, як 
виявляється, лише початок. Напередодні виборів з’являється навіть така 
одіозна політична сила, як Партія політики Путіна (?). Де, коли, в якій 
країні ще могло таке трапитися, щоб творилася і діяла політична сила, 
яка б відстоювала ідеологію і політику іншої держави та її Президента? 
Прецедент, неначе, для книги Гіннеса… І чи не в цьому, в першу чергу, 
необхідно шукати перепони, які й сьогодні стоять на шляху реалізації 
президентської тези: «Думай по-українськи!» Незрозуміло, як це може 
відбутися, коли говориш, пишеш, читаєш і, відповідно, мислиш та дієш 
за логікою іншої мови? 

І, як здається, цілком виправданим був докір, що прозвучав на VІ 
Міжнародному конгресі україністів (м. Донецьк) у виступі проф. 
В. Білецького, який стверджував, що «інформаційний простір Східної 
України… не контролюється Києвом», що найбільшим попитом на 
Донбасі все ще користуються московські радіо- і телеканали. Тож і 
складається  враження, що не тільки керівництво регіону, а й центральна 

                                           
1 Білецький В. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення. – 

Донецьк, 2005. – С. 13.  
2 . Мер Донецька і «профанація» // Вечірні вісті. – 2003. – 7 жовтня.  
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влада в Україні до цього часу мало що зробили, щоб ЗМІ тут подавали 
загальноукраїнську інформацію яка цікавила б населення регіону і була 
українською не тільки за формою, а й за змістом.  

Про тенденційну спрямованість інформаційних структур у їх мовно-
політичній зорієнтованості свідчать і такі дані: із 900 зареєстрованих 
видань Донецької області тільки 18 видаються українською мовою, й 
лише одна обласна газета «Донеччина». В той же час 666 видань 
друкуються виключно російською мовою. Не кращі справи і з 
телерадіопередачами. Тільки 45 % ефірного часу відводиться для 
передач державною мовою, а 55 %  – російськомовні1. Але й передачі 
українською дуже умовно можна вважати українськими по суті. Бо, як 
це не прикро, саме ЗМІ області доклали немалих зусиль у підігріванні 
сепаратистських та федералістських настроїв на минулих 
президентських виборах, та й нині події і факти подають тільки в 
певному соціо-політичному контексті.  

Подібну картину бачимо й на Харківщині, де україномовні видання 
застигли на рівні 5%. Особливо ж гостра ситуація склалася тепер у 
Криму, зокрема, в таких містах, як Севастополь і Сімферополь. В 2005 р. 
представники Севастополя заявляли на телебаченні, що введення 
української мови в систему освіти тут «не на часі». 

Формула «не на часі», яку тепер так полюбляють вживати управлінці 
Донецька та Криму, не має під собою інших аргументів, крім 
політичних. Та реально вони скоріше заперечують, ніж підтверджують 
винайдену тут формулу протидії. Ще не так давно в Сімферополі 
особливо гостро точилися дискусії з приводу доцільності відкриття 
першої в місті української гімназії. Противники всіляко переконували, 
що її відкриття в переважно російськомовному Сімферополі – справа 
безнадійна: не той контингент дітей. І що ж: уже два роки гімназія 
працює з серйозним перевантаженням. Дітей повели сюди не тільки 
«російськомовні українці», а й етнічні росіяни, татари й представники 
інших меншин. Заклад уже сьогодні став одним із кращих не тільки в 
Сімферополі, а й в усій автономії. Тож справа скоріше в бажанні та 
конкретній роботі по переведенні освіти Криму, як й інших регіонів, на 
україномовне навчання. І все ж проблема української освіти полягає не 
лише в мові навчання, в форматі та мові газет, теле- і радіопередач, а 
перш за все в їх змісті та дусі, які завжди мають бути змістом і духом 
єдиної спільноти, єдиної української держави. Чи так є сьогодні в 
Україні? На жаль, не скрізь. Перебуваючи в грудні 2005 р. в Криму і 
знайомлячись з життям регіону, автор звернув увагу на місцеві 
телепередачі, зокрема, на одну з них – «Куранты». Починаючи від 
заставки з Кремлем і Червоною площею Москви і до найдрібніших форм 
та деталей, а головне за змістом, духом і політичним спрямуванням, 
передача відтворювала специфіку (ідеологію, політику і навіть побут) 
іншої спільноти й іншої держави. 

                                           
1 Білецький В. Назв. праця. – С. 15. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ІХ 
 

 36

Цей факт переконливо доводить інтегративну сутність мовної 
складової людського буття. Без неї, як і в даному випадку, не можна 
було б усвідомити ні мети, ні змісту, ні характеру зовнішньої політики 
російської держави, побачити основні напрямки її прояву щодо України. 
Відповідно, і гострота мовного питання в Україні визначається не тільки 
і не стільки суто філологічним його аспектом, а головним чином тим, що 
саме з мови починається конструктивна і деструктивна дія інших 
чинників у спільноті. Мова, як своєрідний першопроходець, прокладає 
шлях, чи навпаки – закриває його для інших чинників, які б мали діяти й 
творити в єдиній системі людського буття. І не дивно, що тепер, на фоні 
зростаючої тенденції до глобалізації суспільних процесів, в 
національних державах починає діяти тенденція до захисту свого 
етнокультурного, мовного простору. З цією метою уже прийняті й діють 
спеціальні закони в Англії, Франції, Російській Федерації та ін. країнах. 
В Україні ж, на жаль, все це ще тільки належить зробити. Якщо 
французи, захищаючи свій мовний простір, приймають спеціальну 
ухвалу навіть з приводу того, щоб дати французьке ім’я універсальному 
інтернет-знаку, так званій «собачці», то в нашому користуванні не тільки 
«собачка», а й сам Інтернет ще повністю іншомовний. І тепер він, як 
бурхливий потік у тиху заводь, несе з собою все, що трапилося по 
дорозі. За останнє десятиліття українська мова стала настільки 
переобтяженою різного роду іншомовними виразами, фразами, 
термінами, що в ній почали руйнуватися звичні історично усталені мовні 
форми, а відтак і характер та логіка мислення. Неможливі раніше 
запозичення іншомовних слів (переважно з англійської), переінакшення 
їх на український лад завдає величезної шкоди мовному вихованню, 
творить свого роду сленг, а точніше – англоукраїнську тарабарщину, яка 
відірвана від розуму, почуттів, внутрішнього світу людини. Чого тільки, 
крім «гамбургерів», «чізбургерів», «фішмаків», за цей час ми не 
«проковтнули»: і «промоуторів», і «брокерів», і «дилерів», і 
«креативщиків», і «кілерів», і ще безліч чого. І все це перетворюється у 
свого роду снігову кулю, яка невблаганно котиться, загрожуючи не 
тільки цивілізаційним зникненням не лише – української мови, а й 
самобутнього народу. 

І, коли нас дійсно хвилює доля України та її народу – не тільки в 
контексті певного історичного періоду чи певної галузі буття 
(економіки, політики, культури тощо) – маємо звернутися до витоків, 
основоположних чинників творення та самореалізації народу. А такими, 
в першу чергу,  виступають національна ідея, як уособлення специфіки 
прояву життя розумного в певному часі і просторі, і мова, як 
інтегруючий і визначальний чинник його самопізнання й 
самоудосконалення.  

Тож перше, що маємо зробити – це усвідомити на всіх рівнях 
сутність і значення мови свого народу як висхідного чинника його 
виникнення  розвитку і самореалізації; друге – створити необхідні умови 
для її постійного застосування на вирішальних напрямках буття: в 
побуті, господарюванні, культурі, засобах масової інформації, навчанні й 
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освіті, управлінні, державному й громадянському житті; третє – 
виробити розуміння і здатність всіляко оберігати і захищати мову народу 
від зовнішніх і внутрішніх деструктивних дій (в тому числі й силою 
закону), пам’ятаючи, що особливості і стан розвитку мови визначають 
стан, рівень свідомості та творчі потуги народу.  

Може виникнути запитання: а як все це має відбуватися? Відповідь 
може бути лише одна: глобальний характер проблеми потребує 
глобального вирішення. А саме: на особистісному і побутовому рівнях; 
на рівні спільноти та її громадянських структур і, врешті, на рівні 
держави. І по кожному з них має бути невідкладно розроблена зрозуміла 
і чітка програма дій. До її підготовки і реалізації слід залучити 
науковців, педагогів, політиків, державних діячів та широку 
громадськість України. 

 
 

 
Фігурний Ю.С. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА  

ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЕТНІЧНОЇ  
САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ 

 
У статті досліджується українська мова як важливий фактор 

етнічної самосвідомості українців. Автор переконаний, що українська 
мова реально впливає і є важливим фактором вироблення в процесі 
історичного розвитку головних рис етнічної самосвідомості українців. 

 
Етнічна самосвідомість українців є особливим динамічним 

компонентом самосвідомості, який включає в себе усвідомлення кожної 
особи своєї етнічної приналежності, особливих рис власного етносу, 
відмінних від інших, його історичного минулого, а також ставлення до 
матеріальних і духовних цінностей, які етнос створив у процесі свого 
цивілізаційного розвитку. 

Одним із важливих факторів етнічної самосвідомості українців є 
українська мова. Так відбувається тому, що етнічна самосвідомість 
українців як єдність моментів самопізнання, а саме через усвідомлення 
специфічних рис власного етносу, його минулого, сьогодення та 
майбуття виступає формою рефлексії особи над самим собою як 
представника конкретного етносу, за допомогою такого чинника як 
українська мова набуває стійких чуттєво-емоційних нюансів. Саме 
українська мова як важливий фактор етнічної самосвідомості українців 
сприяє не тільки виявленню ними належності до певного етносу, а, на 
наш погляд, породжує в них чуттєво-образне переживання цієї 
належності, що, у свою чергу, накладає суттєвий відбиток на всю 
чуттєво-емоційну сферу пересічних українців. Українська мова як 
вагомий ціннісно-регулятивний чинник допомагає етнічній свідомості не 
тільки породжувати морально-естетичні ціннісні орієнтації, а й успішно 
розвивати їх в українців. 
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Усі вищеперераховані компоненти можуть і виступають регулятором 
поведінки особи, тому що, власне, ці загальнолюдські цінності в 
переломленні через призму української (рідної) мови багато в чому 
обумовлюють життєстверджуючу мотивацію і царину творчої 
самореалізації як етнічних українців, так і тих громадян Української 
держави, які оволоділи українською мовою, успішно використовують її 
як у виробничій, так і в побутовій сферах. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, щоб переконливо 
довести, що українська мова була, є і буде одним із надзвичайно 
важливих чинників етнічної самосвідомості українців. Отже, зберігаючи 
та розвиваючи українську мову в усіх сферах вітчизняного соціуму, ми 
тим самим не тільки оберігаємо тисячолітню матрицю етнічної 
самосвідомості українців, а й допомагаємо їй знайти своє місце в 
глобалізаційних процесах ХХІ ст. 

Наукова новизна розвідки виявляється в тому, що автор намагається 
в міру своїх сил і професійності, залучивши новітні фахові дослідження 
з цієї проблематики, осягнути й розкрити феномен української мови як 
вагомого фактора етнічної самосвідомості українців. Саме тому ми для 
усвідомлення та аналізу вищеназваної проблеми, використовуємо 
комплексний українознавчий підхід, що допомагає нам не тільки 
дослідити важливу наукову тему, а й налагодити зв'язок з цілим 
спектром українознавчих дисциплін і врешті-решт вирішити реальні 
практичні завдання, як усвідомлення кожним пересічним етнічним 
українцем необхідності й важливості особисто для себе знати українську 
мову та посприяти, щоб вона стала рідною для його дітей. 

Розпочинаючи дослідження цієї проблеми, розв’язуючи конкретне 
наукове завдання щодо вивчення значення української мови як 
важливого фактора етнічної самосвідомості українців нам насамперед 
треба визначитися з методами, за допомогою яких ми досягнемо 
поставленої перед собою мети. Для цього ми використовували таку 
сукупність способів теоретико-практичного опанування проблематики, 
як: по-перше, порівняльно-історичний метод, коли ми шляхом 
порівняння виявляємо загальне й особливе у функціонуванні української 
мови та її вплив на формування, становлення й розвиток етнічної 
самосвідомості українців, причини цих подібностей і розбіжностей, 
базуючись при цьому на уявленні, що історичний розвиток етнічних і 
лінгвістичних явищ має загальні закономірності вияву.  

Також треба наголосити, що залежно від конкретних пізнавальних 
цілей ми використовуємо в основному три види історичних порівнянь: 
історико-типологічний (вивчення явищ, що в процесі розвитку набули 
схожих ознак), історико-генетичний (вивчення явищ, що мають єдине 
генетичне коріння або генетичний зв'язок), історико-дифузійний 
(вивчення явищ, що набули схожих ознак унаслідок етномовних 
контактів). По-друге, типологічний метод одного з важливих 
універсальних засобів упорядкування багатющого емпіричного 
матеріалу, який передбачає виявлення всієї різноманітної сукупності 
однопорядкових явищ як певної тотожної цілісності, де головним і 



Україна – мова 
 

 39

ключовим поняттям є тип. Разом з тим тут треба виділити такі 
особливості типологічного методу, як: типологізація наукової 
інформації, коли упорядкування схожих та однотипних історичних ознак 
явищ здійснюється науковцями в синхронному аспекті; періодизація, 
коли конструювання моделі однопорядкових ознак робиться в часовому 
аспекті; класифікація, коли ми систематизуємо зібраний фактичний 
матеріал за визначеними критеріями. По-третє, структурно-
функціональний метод, як дієвий спосіб аналізу лінгвоетносоціальних 
явищ, подібних до цілісної системи, при цьому ми визначаємо, що 
елементарні структури, наприклад, проблема української мови як 
важливий фактор етнічної самосвідомості українців, яку ми 
досліджуємо, виконує певні функції всередині системи або для структур 
більш високого рівня, таких, як, наприклад, вплив сучасних 
глобалізаційних процесів на лінгвоетнічні процеси цивілізації Homo 
Sapiens. По-четверте, комплексно-міждисциплінарний метод, коли для 
вивчення лінгвоетносоціальних явищ як цілісних систем, що мають 
складку структуру, ми залучаємо матеріали різноманітних наук, 
наприклад, українознавства, мовознавства, етнології, філології, 
етнопсихології, історії, фольклористики, етнографії, філософії тощо. По-
п’яте, системно-компонентний метод, коли ми виявляємо і вивчаємо 
існуючі зв’язки між усіма компонентами (складовими) лінгвоетнічних 
явищ, при цьому останні уявляються цілісними системами, що мають 
внутрішню структуру з відповідною ієрархією між її частинами. У 
процесі наукового аналізу можливе також використання математичного 
апарату варіаційної статистики1. 

Отже, усі перераховані вище методи є науковими способами 
досягнення поставленої мети, а саме: показати значення української 
мови як важливого фактора етнічної самосвідомості українців. 

Слід зазначити, що проблема української мови тією чи іншою мірою 
привертала увагу вчених як вагомий чинник етнічної самосвідомості 
українців, як національна ідеологія державотворчого процесу в сучасній 
Україні і як своєрідна національна філософія. Її переосмислення у світлі 
новітніх міждисциплінарних досягнень надасть змогу збагатити 
вітчизняну та світову науки модерними аналітичними дослідженнями 
про минуле, сьогодення й майбуття українського етносу та його рідної 
мови. 

Насамперед треба виділити такі монографії П. Кононенка: 
«Українознавство» (1994), «Українознавство» (1996), «Свою Україну 
любіть...» (1996), у співавторстві з Т. Кононенком «Феномен української 
мови. Ґенеза, проблеми, перспективи. Історична місія. Видання друге, 
доповнене» (1999), і у співавторстві з А. Пономаренко 
«Українознавство» (2005), а також його статтю «Мова й майбутнє 
України» (2003). Праці С. Єрмоленко: «Нариси з української 
словесності» (1999), «Українська мова в системі українознавства» 

                                           
1 Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. – Вежа, 1999. 

– С. 15-17. 
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(1994), «Мовні образи як символи української ментальності» (1994), 
«Мовно-етнічні знаки національної культури» (1994), «Мова й етнос» 
(1996), «Національна свідомість і виховання української мовної 
особистості» (1996), «Мова – це наша національна ознака» (1997), «Мова 
як суспільне явище. Державотворча функція мови» (1997), «Мова і 
держава» (1998), «Українська мова серед інших слов’янських мов» 
(2001), «Українська мова як концентр українознавства» (2002), 
«Феномен української літературної мови: історичний та національно-
культурний вимір» (2004), «Джерело духовності народу – мова (Про 
сучасне прочитання «Енеїди» Івана Котляревського)» (2005).  

Також важливі і такі дослідження: Шевельов Ю. «Українська мова в 
першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус» (1987), 
Вихованець І.Р. «Таїна слова» (1990); Півторак Г. «Українці: звідки ми і 
наша мова» (1993); Мова державна. Мова офіційна» (1995); 
«Українознавство» (1996); Тиводар М. «Етнологія» (1998); «Українська 
мова» (1999); Русанівський В.М. «Історія української літературної мови» 
(2001); Півторак Г. «Походження українців, росіян, білорусів та їхніх 
мов» (2001); Губерначук С. «Як гул століть, як шум віків – рідна мова» 
(2002), Одарченко П. «Українознавчі спостереження й фрагменти» 
(2002), «Українська мова – моя мова. З творів-роздумів київських 
школярів і студентів» (2005), «Мова в системі українознавства» (2005), 
Хоменко І. «Радіомистецтво як відповідь нації на виклики часу: 
лінгвістичний аспект феномена» (2005), Яременко С. «Українознавчий 
вимір історії мови: ретроспектива у часі» (2005). 

Попри всі перераховані вище праці проблема української мови як 
важливого фактора етнічної самосвідомості українців досліджена ще 
недостатньо і тому потребує свого подальшого вивчення. 

Досліджуючи вплив мовного фактора на етнічну самосвідомість 
українців нам треба зразу ж визначитися з головними базовими 
поняттями цієї проблематики. На наш погляд, цілісна сутність етнічної 
самосвідомості українців є одним із визначальних складових етнічної 
свідомості українського народу. Вона ж, у свою чергу, має багатовікову 
традицію й оперує такими чинниками, як уявлення про спільну 
територію проживання (рідна земля), спільну мову (рідна мова), 
спільність психічного складу й особливі риси характеру (рідний 
менталітет). Всі вони виникають стихійно на рівні побутової свідомості, 
суспільної психіки і є способом осмислення й усвідомлення мотивів 
поведінки як окремої особи, так і цілої етнічної спільноти, її характерних 
особливостей і досягнень (т.зв. етнічні стереотипи). Їм притаманні також 
особливі психічно-моральні переживання, своєрідні емоційні 
вболівання, виняткові почуття гордості своєю належністю до етнічної 
спільноти тощо. 

Проте зі всіх вищеперерахованих компонентів етнічної 
самосвідомості українців, нас цікавить насамперед роль і значення 
рідної, саме української мови в цьому процесі. Мільйони років 
людиноподібні істоти залишалися тваринами, допоки, об’єднавшись у 
перші протоколективи, вони почали активно використовувати для 
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взаємопорозуміння звуки і вигуки, які з часом перетворилися на 
прамову. Саме мова, на наше стійке переконання, зробила первісну 
людину людиною розумною – Homo Sapiens, і надала можливість 
людству створити власний світ – цивілізацію. Вчений-українознавець 
П. Кононенко переконаний: «Мова – єдиний аналог безмежного в часі і 
просторі, гармонійного різнорідністю світу. У ній – його сутність і 
форми, всі кольори, барви, тони і звуки. Тому Мова – найуніверсальніша 
енциклопедія, наймогутніший Учитель життя, а хто не чує її – 
породжуваної рідною Природою, той обійдений ласкою Божою; 
бездуховне перекотиполе. Тому завдяки мові люди й народи можуть 
ставати двигунами вселюдського поступу, а без неї – лошатами біля 
чужих возів»1. Мова – це не тільки соціальне явище, один із геніальних 
витворів людської цивілізації, а й важливий етновизначальний чинник. 
Будучи засобом спілкування членів того чи іншого суспільства, мова 
разом з тим виступає вагомим методом згуртування носіїв певної 
ідентичності в сталий колектив людей, який склався внаслідок тривалого 
природного та історичного розвитку на основі специфічних стереотипів 
свідомості й поведінки. 

Науковець М. Тиводар вважає наявність мовної єдності однією з 
найважливіших рис етнічних спільнот. Тому що мова, будучи головним 
засобом спілкування людей того чи іншого етносу, системою 
збереження, приймання і передавання інформації, водночас відмежовує 
їх від людей інших етнічних спільнот, вона також пов’язана 
безпосередньо з біологічною природою людини, бо функціонує шляхом 
дії механізму другої сигнальної системи. Водночас мова належить до 
найбільш стійких і добре зовнішньо виражених компонентів культури 
етносів і найчастіше виступає головною етнодиференціюючою рисою. 
Всі люди, які належать до одного етносу, як правило, говорять однією 
мовою (в тому числі її діалектами), яка є для них рідною, тобто 
засвоюється з дитинства в сім’ї, родині та навколишньому етнічному 
середовищі. Саме мова, на думку вченого, є становим хребтом етнічних 
культур, вона виконує важливу етнотворчу й етнооб’єднавчу функції, 
мова найповніше пов’язана з культурно-побутовими особливостями 
етносів, бо їхня культура, особливо духовна, найповніше виражається, 
передусім, рідною мовою. Рідна мова входить у культуру етносів, 
зберігаючи і передаючи при цьому найхарактерніші способи їх мислення 
і психології, це підтверджується й тим, що виняткова більшість етносів 
світу говорять своїми рідними мовами: українці – українською, грузини 
– грузинською, поляки – польською, словаки – словацькою, японці – 
японською тощо2. 

Саме тому, ще в ХІХ ст. визначний вчений-педагог і освітянин 
К. Ушинський (етнічний українець) у своїй статті «Родное слово» писав 
«Мова народу – кращий, що ніколи не в’яне й вічно розпускається, цвіт 
усього його духовного життя, яке починається далеко за межами історії. 

                                           
1 Кононенко П.П. Мова і майбутнє України // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2003. 

– Т. І. – С. 291. 
2 Тиводар М. Етнологія. – Ужгород, 1998. – С. 110-111. 
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У мові одухотворяється весь народ і вся його батьківщина, – в ній 
втілюється творчою силою народного духу в думку, в картинку і звук 
небо вітчизни, її повітря, її фізичні явища, її клімат, її поля, гори й 
долини, ліси й ріки, її бурі і грози – весь той глибокий, повний думки й 
почуття, голос рідної природи, який лунає так гучно в любові до людини 
до її іноді суворої батьківщини, який відбивається так виразно в рідній 
пісні, в рідних мелодіях, в устах народних поетів… Мова – 
найважливіший, найбагатший і найміцніший зв'язок, що з’єднує віджилі, 
живущі та майбутні покоління народу в одне велике, історичне живе 
ціле… Коли зникає народна мова – народу нема більше! Поки жива мова 
народна в устах народу, до того часу живий і народ. І нема насильства 
більш нестерпного, як те, що хоче відняти в народу спадщину, створену 
незчисленними поколіннями його віджилих предків. Відберіть у народу 
все – і він усе може повернути, але відберіть мову, і він ніколи більше 
вже не створить її, нову батьківщину навіть може створити народ, але 
мови – ніколи: вимерла мова в устах народу – вимер і народ. Та якщо 
людська душа здригнеться перед убивством однієї недовговічної 
людини, то що ж вона повинна б почувати, зазіхаючи на життя 
багатовікової історичної особистості народу – цього найбільшого з усіх 
створінь Божих на землі?»1 

Хоча цитата надто завелика, проте в ній, як у дзеркалі, 
відображається непересічне значення рідної, а для нас, української мови, 
як важливого фактора етнічної самосвідомості українців. Саме тому 
відомий український письменник Б. Антоненко-Давидович, який провів 
багато років у сталінських концтаборах, у т.зв. ГУЛАЗі, писав у своїй 
книзі «Як ми говоримо»: «Людина може володіти кількома мовами, 
залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, 
найдосконаліше людина володіє звичайно своєю рідною мовою. І це не 
тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується 
повсякденно, а й тому, що рідна мова – це невід’ємна частка 
батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого 
відгукуються найтонші й найніжніші струни людської душі»2. 

Ми повністю погоджуємося з цим твердженням, і переконані, що 
українська мова є важливим фактором етнічної самосвідомості 
українців. Саме етнічна самосвідомість формується в процесі 
самоусвідомлення особистістю як свого місця і ролі в сім’ї, родині, в 
громаді і соціумі, в етносі і, врешті-решт, у глобалізаційному світі. Етнос 
виступає однією з репрезентативних груп людини, з якою вона пов’язана 
і до якої звертається з підтримкою тоді, коли в цьому є нагальна потреба, 
і мова українська в цьому процесі відіграє важливе значення, не тільки 
як форма комунікативного зв’язку, а й як вагомий елемент 
етнопсихології і менталітету українців. З цього приводу хочемо навести 
слова вченого з діаспори П. Коваліва: «Мова – не тільки соціальний 

                                           
1 Розумне, добре, вічне. – К., 1989. – С. 115-116. 
2 Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – Нью-Йорк; Філадельфія, 1980. – С. 11. 
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чинник, як засіб порозуміння; вона також великий національний чинник, 
що об’єднує людей у великі родини-нації. Мов на світі дуже багато, як 
багато націй. Кожна мова має свої особливості, які обумовлюються 
особливостями життя нації, тому не може бути тотожності між 
національними мовами, як не може бути тотожності між націями. Знання 
національної мови ніколи не може дорівнювати найдосконалішому 
знанню чужої мови, бо національне ставлення до мови виробляє чуття 
самої мови, органічно зв’язане з чуттям національним. Видатний 
український учений О. Потебня каже, що «людина, яка розмовляє двома 
мовами, переходячи від однієї мови до другої, змінює разом з тим 
характер і напрям течії своєї думки. Звідси випливає в нього 
застереження: в ім’я збереження національності дбати про збереження 
мовних особливостей. Т. Шевченко є найкращим доказом того, що всі 
найглибші наші переживання й думки можна найкраще висловити тільки 
рідною мовою. Ми знаємо, що Т. Шевченко добре володів як 
українською, так і російською мовами, але його поезіями, писаними 
українською мовою, в перекладі різними мовами любується майже весь 
світ, тоді як твори його писані російською мовою, мало відомі й не 
мають тієї сили й мистецької краси»1. 

На нашу думку, цей приклад мудрого вченого яскраво свідчить, що 
українська мова дійсно була, є і буде важливим фактором етнічної 
самосвідомості українців. Рідна мова, на наш погляд, має потужний 
вплив на формування етнічної самосвідомості українців. Тому саме цей 
етнічний компонент психічної самосвідомості пересічного українця 
зароджується й розвивається у процесі опанування ним, завдяки рідній 
мові, всім тим безцінним надбанням і досвідом етносу, всім тим 
багатоманітним світом традиційної культури, який народом створювався 
століттями і тисячоліттями. Саме завдяки цій рефлексії українець 
намагається пізнати самого себе, свою культуру, свою мову, свій етнос. 

Ми погоджуємося з думкою науковця І. Вихованця, який вважає: 
«Рідна мова – найбільша духовна коштовність, у якій народ звеличує 
себе, якою являє світові найцінніші набутки свого серця і мудрості, 
передає з покоління в покоління досвід, культуру і життєдайні традиції. 
Рідна мова – незборна таїна, яка робить народ народом і увічнює 
найтонші порухи його душі. Заглиблюючись у таїну мови, ми засвоюємо 
золоті скарби народного досвіду і виховуємо у собі творчу особистість. 
Яка радість чекає кожного, хто відчув глибінь слова серцем і розумом, 
усвідомив необхідність свого постійного вдосконалення, пізнав щастя 
духовності. І скрізь на шляхах зростання з нами мова. Вона веде на 
вершини знань і відчиняє двері до духовної скарбниці людства. Мова – 
наш найкращий друг, наставник, постійний порадник і найдосконаліше 
знаряддя»2. 

Відомий вітчизняний мовознавець С. Єрмоленко у своїй праці 
«Нариси з української словесності» зазначає, що найкраще й 

                                           
1 Ковалів П.К. Українська мова. – Нью-Йорк, 1966. – С. 7-8. 
2 Вихованець І.Р. Таїна слова. – К.: Рад. шк., 1990. – С. 268. 
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найтотожніше народ засвідчує своє буття та існування в мові, тому що 
спільна мова об’єднуючи людей в етнічну спільноту, водночас є 
основою для виникнення в кожного особливого відчуття належності до 
основного родовідного кореня, до однієї спільної культури1. 

Так пишуть про проблему української мови як важливий фактор 
етнічної самосвідомості українців, так це питання намагалися 
усвідомити й опанувати наші попередники. Так, К. Михальчук у своїй 
праці «Что такое малорусская речь», зокрема, писав: «В словнику 
фразеології, в так званих ідіоматизмах мови кожного окремого народу 
зафіксовані нерідко найінтимніші й найхарактерніші риси його фантазії, 
почуттів і думок, які не підлягають інколи передачі мовою іншого 
народу. Водночас рідна мова даного народу є носієм багатовікових 
надбань його розумової й моральної культури і традиційним 
пам'ятником побутових, громадських і політичних доль та вражень, 
пережитих багатьма поколіннями цього народу протягом всієї його 
історії. Зрештою, з рідною мовою даного народу органічно пов'язуються 
століттями нагромаджені продукти його художньої – словесної й 
пісенної – творчості, з якою тісно поєднані також і різні інтимні 
подробиці його сучасного життєвого й побутового існування. Одне 
слово, рідна мова кожного народу – це живий символ його збірної 
особистості, його душевного життя і його творчого генія»2. 

Саме тому свідомі українські патріоти підготували і випустили 
масовим тиражем на початку 1914 р. для поширення на теренах 
Російської імперії книжку з такою дражливою для шовіністів назвою 
«Украинский вопрос». В цьому виданні була проведена цікава паралель 
впливів рідної мови на етнічну самосвідомість індивідуума. Зокрема там 
зазначалося: «Тому важливо не лише зрозуміти чужу й висловити свою 
думку, але водночас важливо також і те, як це зробити: чи з допомогою 
рідної мови – виразника найтонших згинів думки, інтимних рухів душі 
чи ж не вловити зовсім краси і багатства чужої мови і зі свого боку 
вдаватися лише до плоского, безбарвного, нежиттєвого самовираження. 
Можна й треба, звичайно, знати чужу мову і чим ширше це знання, тим 
ширше розумовий горизонт знаючого; але не можна змушувати жити 
чужою мовою, позбавляючи рідної мови — цього незамінного органу 
думки, цієї "музики і живопису" людської душі»3, як зазначав 
Д.І. Овсянико-Куликівський. 

Геніальний українець І. Франко, який володів кількома мовами, й 
багато своїх наукових праць написав німецькою, як ніхто інший розумів 
різницю між рідною та чужою, іноземною мовами. Тому у своїй розвідці 
«Двоязичність і дволичність», зокрема, він зазначав щодо «тайників 
зв'язку людської психіки з тими нібито конвенціональними, а проте 
дивно органічними системами звуків, що називаємо рідною мовою. 
Здасться, що таке рідна мова? Чим вона ліпша для мене від усякої іншої і 

                                           
1 Єрмоленко С. Нариси з української словесності. – К.: Довіра, 1989. – С. 7. 
2 Українське питання. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. – С. 53. 
3 Там само. 
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що мені вадить при нагоді заміняти її на всяку іншу? Практик, 
утилітарист, не задумуючися ані хвилинку, скаже: пусте питання. Мова – 
спосіб комунікації людей з людьми, і, маючи до вибору, я беру ту, яка 
дає можність комунікуватися з більшим числом людей. А тим часом 
якась таємна сила в людській природі каже: «Pardon», ти не маєш до 
вибору, в якій мові вродився і виховався, тої без скалічення своєї душі не 
можеш покинути, так як не можеш замінятися з ким іншим своєю 
шкірою»1. 

Етнічна самосвідомість саме завдяки українській мові виступає 
передумовою, головною цілісною основою бачення того, що оточує 
етнос, і разом з тим як комплекс ціннісних орієнтацій позитивно пливає 
на вибір шляхів та засобів входження особи як у світ власного етносу, 
так і в земний глобалізаційний світ у цілому.  

Ми погоджуємося з думкою вчених-українознавців П. Кононенка та 
Т. Кононенка щодо значення української мови в етнічній самосвідомості 
українців. У фундаментальній українознавчий праці «Феномен 
української мови. Ґенеза, проблеми, перспективи. Історична місія» вони 
наголошують: «А сутність мови визначається етносом, природою, 
матеріальною та духовною культурою, межами та характером 
внутрішньої та міжнародної взаємодії, а виражається в семантиці, 
стилістиці, морфології та, як підсумок, у ладі: її структурі, філософії, 
ментальності, історичній перспективі та місії. Загальновизнано: 
українська мова має надзвичайно глибоке історичне коріння, 
універсально багата, винятково мелодійна. І це закономірно, це 
природно. Мова – це етнос, що розвивається в ланках-ядрах: людина – 
рід – плем’я – нація – органічна частка вселюдства»2. 

Таким чином, етнічна самосвідомість є ментальним осягненням себе 
у багаторівневих зв’язках, серед яких людина живе. У свою чергу, рідна 
мова сприяє етнічній консолідації як у середині українського народу, так 
і в зміні характеру форм і зв’язків пересічного українця та його етносу. 
Саме тому, етнічна самосвідомість змінюється залежно від тих змін, з 
одного боку, самого етносу, його взаємовідносин з навколишнім світом, 
а з іншого, – позитивного досвіду особистості та її індивідуального 
світосприйняття. 

Отже, українська мова реально впливає і є важливим фактором 
вироблення в процесі історичного розвитку головних рис етнічної 
самосвідомості українців. В свою чергу, ця самосвідомість 
відображається як у ментальності українського народу, так і в його 
фольклорі, рідній мові та у всій традиційній українській культурі. 

 
 

 
 

                                           
1 Франко І.Я. Двоязичність і дволичність // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1905. 

– Т. 30. – Кн. 6. – С. 231-244. 
2 Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови. Ґенеза, проблеми, 

перспективи. Історична місія. – К.: Наша наука і культура, 1999. – С. 116. 
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Гринів О.І. (Київ) 

 
МОВА І ПРОБЛЕМИ  

ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджуються проблеми етнонаціонального розвитку 

України, реальні взаємини в мовній сфері після проголошення 
незалежності. Обґрунтовується питання становлення української 
політичної нації на українських національних засадах. 

 
Політична ідентифікація населення нашої держави ускладнена цілою 

низкою проблем. 
По-перше, у нинішніх межах Україна як політична єдність 

сформувалася лише шістдесят років тому. До цього часу її регіони 
перебували у складі різних держав протягом століть, а Закарпаття – 
навіть ціле тисячоліття, розділені державними кордонами, що не могло 
не залишити свого сліду. 

По-друге, упродовж століть наші землі були розірвані цивілізаційно. 
Основна частина українських земель, штучно відірвана від західної 
європейської цивілізації, зазнавала впливу цивілізації євразійської, 
московсько-православної і розвивалася зовсім інакше, ніж землі, 
приналежні до імперії Габсбургів. Якщо в Європі нації оформилися в 
національні держави, то євразійська імперія Романових, як штучне 
утворення народів на різному рівні суспільного розвитку трималася на 
релігійному принципі, намагаючись цементувати всі підневільні народи 
навколо православного ядра. Фактично на території цієї імперії існувало 
5 цивілізацій: православна (євразійська), мусульманська, буддійська, 
західна (європейська) і північноазійська. Нема нічого випадкового в 
тому, що певна частина нашого населення ідентифікувала себе, 
насамперед, за релігійним принципом, не розуміючи докорінної різниці 
між православ’ям київським, орієнтованим на особисте спасіння, та 
православ’ям московським з його химерною ідеєю “Москва – Третій 
Рим” і войовничою ксенофобією, яка не визнавала жодної толерантності 
до представників інших конфесій і національних спільнот. 

По-третє, на політичну ідентифікацію накладали відбиток 
особливості церковного розвитку регіонів. Напевне, ніхто не заперечить, 
що найвищий рівень національної свідомості і політичної культури 
проявляють галичани. До цього найбільше спричинилася греко-
католицька церква, на чолі якої стояв великий митрополит Андрей 
Шептицький. Галицький українець ще й нині асоціюється з греко-
католиком. Патріотичне греко-католицьке духовенство чимало зробило 
для того, щоб тамтешня українська людність не була полонізована і 
зберегла материнську мову. На противагу йому, наслідки 
підпорядкування у 1686 р. Української православної церкви 
Московському патріархатові відчуваються й досі. 
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По-четверте, політична ідентифікація чималою мірою залежить від 
особливостей національного складу населення. Як відомо, помітні значні 
відмінності між населенням Західного і Центрального регіонів, з одного 
боку, та Східного і Південного регіонів, з іншого. Саме на цьому 
спекулюють різні олігархічні клани в східних і південних областях нашої 
держави, що особливо проявилося наприкінці 2004 р., коли на повну 
силу почали роздмухувати сепаратистські настрої, щоби залишити при 
владі донецьку кримінально-олігархічну групу. 

По-п’яте, політичну ідентифікацію частини наших громадян 
ускладнює їх приналежність до так званих „російськомовних українців” 
(“росіяно-українців”, “україно-росіян”) і до “російськомовного 
населення” взагалі. Феномен “російськомовного населення” як 
імперський рудимент ніде в колишніх республіках СРСР не був 
корисним для національного державотворення. Саме таке 
“російськомовне населення” навіть у республіках Прибалтики ставало 
опорою різних інтерфронтів, бо, за совєтською традицією, російське й 
інтернаціональне вважалися синонімами. 

Особливістю української політичної ідентифікації слід вважати 
позицію мешканців столиці. На виборах вони голосують так само, як і 
людність трьох галицьких областей. Попри переважну 
російськомовність мешканців Києва, феномен столиці зумовлює високий 
рівень їхнього патріотизму. 

Як наукова і практична проблема політична і національна 
ідентифікація українців привертає увагу вітчизняних і закордонних 
учених. Серед таких публікацій доцільно, на наш погляд, назвати книгу 
британського історика Е. Вілсона1, в якій, поряд з іншими, 
досліджуються також проблеми політичної та національної ідентифікації 
українців після проголошення незалежності. Вчений, як правило, 
використовує безпосередньо наші вітчизняні матеріали, що вигідно 
відрізняє його від інших закордонних дослідників, які спираються 
нерідко на упереджені російські джерела про Україну. 

Проблеми політичної і національної ідентичності українців 
порушувалися на міжнародних наукових конференціях, які відбулися 
останніми роками в Україні2. Окремо треба наголосити на працях 

                                           
1 Вілсон Е. Українці: несподівана нація / Пер з англ. – К.: К.І.С., 2004. – 552 с. 
2 Сучасна Україна: політичні, економічні і соціальні аспекти розвитку. Конференція 

українських випускників освітніх програм США. Виступи учасників та дискусія. Одеса, 
15–17 вересня 2000 року. – Одеса, 2000. – 176 с.; Розвиток демократії в Україні: Матеріали 
міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня, 2000 р.). – К.: Центр 
Освітніх Ініціатив, 2001. – 793 с.; Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: 
Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24–25 травня 2002 р.). – К.: Ай Бі, 
2003. – 729 с.; Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в 
системі українознавства. Програма XIII щорічної Міжнародної науково-практичної 
конференції. Київ, 21–22 жовтня 2004 р. – К., 2004. – 48 с.; Проблеми державного 
будівництва в Україні. Випуск 9. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
професорсько-викладацького складу “Україна на шляху до європейської спільноти в 
умовах Помаранчевої революції”, присвяченої 10-річчю Київського міжнародного 
університету 19–20 лютого 2005 року. – К., 2005. – 340 с. 
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М. Антонович1, М. Вівчарика2, Я. Грицака3, П. Кононенка4, В. Лісового й 
О. Проценка5, А. Погрібного6 та інших7. Звісно, не втрачає своєї 
актуальності фундаментальна праця “Мала енциклопедія 
етнодержавознавства”8. Обмежений обсяг статті не дає змоги 
зупинитися на них детально, але окремі проблеми будуть 
висвітлюватися в нашому дослідженні. 

Політична ідентифікація пов’язана з ідентифікацією національною, 
що підтверджує досвід народів Європи. На противагу тим 
самовпевненим дослідникам, які ще не так давно заперечували 
можливість появи на мапі світу нових держав, наприкінці минулого 
століття їх виникло більше двох десятків. Розпалася, не витримавши 
натиску внутрішніх суперечностей, багатонаціональна Російська імперія, 
що маскувалася під псевдонімом “Советский Союз”. Припинила 
існування двонаціональна федерація чехів і словаків. Трагічним було 
розлучення федерації північних слов’ян Югославії. Боротьба за 
національні права триває і в інших багатонаціональних державах. Таким 
чином, маємо всі підстави твердити, що в політичному розумінні наше 
століття, яке розпочалося з розпадом СРСР у 1991 р., можна назвати, 
принаймні для Європи, віком національно-державного ренесансу. 

Звісно, дуже легко протиставити таким процесам приклад мирного 
співжиття швейцарської політичної нації, яку створили чотири мовні 
спільноти, але тут ідеться про виняток, а не про правило. Швейцарська 
конфедерація існує тому, що в ній нема панування найбільшої 
німецькомовної спільноти і забезпечені належні умови для культурного 
розвитку швейцарців німецькомовних, франкомовних, італомовних і 
ретороманськомовних. Така толерантність, як риса європейської 
цивілізованості, зумовлена, як писав Е. Ренан, “бажанням Швейцарії 
об’єднатися, незважаючи на різницю мов”9. Водночас Е. Ренан зазначав, 

                                           
1 Антонович М. Україна в системі захисту прав людини. – К.: Видавничий дім “КМ 

Academia”, 2000. – 262 с.  
2 Вівчарик М.М. Україна: від етносу до нації: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 

239 с. 
3 Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. – К.: Критика, 2004. – 344 с. 
4 Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм // Збірник наукових праць 

Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. IV. – 444 с. 
5 Лісовий В., Проценко О. Націоналізм, нація та національна держава // Націоналізм: 

Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 11–36. 
6 Погрібний А.Г. Поклик дужого чину (З промов про наболіле). – К.: Видавничий Центр 

„Просвіта”, 2004. – 496 с. 
7 Гринів О. Українська націологія: від другої світової війни до відродження держави. 

Історичні нариси. – Львів: Світ, 2004. – 592 с.; Лизанчук В. Кайдани ще кують: Факти, 
документи, коментарі про російщення України (допов., вид.: Лизанчук В. Навічно кайдани 
кували. – Львів, 1995. – 416 с.). – Львів, 2004. – 992 с.; „Нетрадиційні” іммігранти у Києві / 
Блер Рубл, Олена Малиновська  (Керівники проекту). – К.: Стилос, 2003. – 447 с. 

8 Мала енциклопедія етнодержавознавства / Редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. 
– К.: Довіра; Ґенеза, 1996. – 942 с. 

9 Ренан Е. Що таке нація? // Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. 
– К.: Смолоскип, 2000. – С. 115. 
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що “Австрія – держава, а не нація”1, з чим слід погодитися, адже імперія 
Габсбургів була штучним державним утворенням багатьох націй. 

Треба визнати рацію твердження, що “національна ідентичність не є 
єдиною основою ідентичності”, але не варто заперечувати її “найбільшу 
значущість”, бо “абсолютизація будь-якої ідентичності не узгоджується з 
засадами ліберальної демократії”2. Справді, в нинішній Європі співіснує 
принаймні п’ять рівнів ідентичності: загальноєвропейський, 
західноєвропейський або східноєвропейський, національний, 
регіональний3. Така багатоманітна ідентифікація вимагає певних 
коректив, адже в ній не згадана політична (державна) ідентифікація. 
Мабуть, між нею і національною ідентифікацією не роблять якоїсь 
різниці, хоч тут про повний збіг не може бути мови. 

Звісно, національна ідентифікація на європейських теренах має свої 
особливості. У колишньому Радянському Союзі прискореними темпами 
витворювали “нову інтернаціональну спільноту” – радянський народ з 
єдиною, тобто російською мовою спілкування. Наслідки таких дій 
очевидні. Ще в 2001 р. з населенням України ідентифікувало себе 35% 
опитаних, а 18% відносили себе до населення колишнього Радянського 
Союзу, і майже третина опитаних (30%) – до населення району чи міста4. 
Звичайно, відповіді значною мірою залежать від запропонованих 
варіантів запитань. Проте, вони засвідчили певну розгубленість. Має 
рацію М. Шульга, який пояснює “ретро-ідентичність” частини опитаних 
тим, що такі громадяни не вписалися в нові реалії і тому живуть 
минулим5. Віднесення себе до населення певного району чи міста, а 
також до населення регіону (таких 9%)6 доводить, на наш погляд, 
деформоване розуміння патріотизму і низький рівень політичної 
культури певної частини населення нашої держави, його розчарування 
політикою державної влади, яка призвела до відчуження громадян від 
своєї держави, а також наслідками деукраїнізації Української РСР. 

Особливо інтенсивно процеси деукраїнізації в Україні посилювалися 
за часів компартійного керівництва Щербицького, який навіть у своїй 
партійній анкеті у графі “національність” перекреслив слово 
“українець”, а натомість вище написав “русский”7. Так він виправив 
„помилки” в роботі після свого попередника, якого за книгу „Україно 
наша Радянська” звинуватили в націоналізмі. Як згадував П. Шелест, 
союзне компартійне керівництво закидало йому те, що в Україні “багато 

                                           
1 Там само. – С. 111. 
2 Супруненко А.П. Політичний вимір проблеми ідентичностей: Україна і світовий 

досвід // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. – С. 169. 
3 Зотова О.М. Идея европейского единства и национальная идентичность // Вестник 

Московського университета. Сер. 18: Соціологія и політологія. – 1999. – С. 155. 
4 Шульга М. Громадянська самоідентифікація населення України // Політичний 

портрет України. Бюлетень фонду “Демократичні ініціативи”. – 2001. – Ч. 23. – С. 15. 
5 Там само. – С. 16. 
6 Там само. – С. 15. 
7 Кравчук Л.М. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. – К.: Століття, 2002. – С. 11. 
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говорять українською мовою” і “Шевченка надмірно шанують”, а генсек 
Брежнєв навіть трактував українську мову як “суржик російської мови”1. 

Совєтизація населення за компартійного режиму не могла сприяти 
вихованню українських патріотів. Компартійне керівництво докладало 
зусиль для того, щоби протидіяти навіть проявам національного 
патріотизму. Серед осіб, які ще ідентифікують себе з населенням СРСР, 
панує ностальгія за минулим, якому вони суб’єктивно належать і нині. 
Отож, про їхню політичну ідентифікацію з громадянством Української 
держави можна говорити лише умовно, хоча вони й не відмовляються 
від тих соціальних пільг, які встановили для них державні органи. 

Через десять років після розпаду Союзу РСР соціологічні 
дослідження довели, що при можливості добровільного вибору 
громадянства 22,8% етнічних українців і 58,6% етнічних росіян 
відмовились би від українського громадянства2. Цікаво, що майже 
третина етнічних росіян (31%) віддала перевагу Росії, а приблизно кожен 
десятий (9,8%) готовий прийняти громадянство Німеччини3. Як видно, 
етнічні росіяни, які мають навіть ліпші можливості для свого культурно-
національного розвитку в Україні, ніж представники титульної нації, 
непросто інтегруються в українську політичну спільноту. Не допомагає і 
те, що на офіційному рівні намагаються запобігти перед ними, 
замінивши політологічний термін “український народ” на розмитий 
“народ України”, майже так, як було за часів компартійної диктатури. 

Мабуть, відмова від зазначення національності в документах не мала 
достатніх підстав. Підспудно вона спрямована на те, щоби приховати 
реальне становище в найвищому керівному складі України, зокрема в 
парламенті, виконавчих структурах і судових органах. Напевне, цим слід 
пояснювати і мовну ситуацію в Україні, в якій державна мова зведена до 
ритуальних функцій. 

Відмова від запису національності в документах у наших умовах 
заганяє в глухий кут розв’язання низки питань нашого національного 
державотворення. Фактично відкривається шлях до перетворення 
незалежної України в Малоросію, другосортну російську державу, бо 
при владі залишаються ті, хто утримував у ній важелі за часів 
компартійної диктатури. На початок 1971 р. серед керівного 
адміністративного складу республіки росіяни становили 58 % 
працівників, а в ЦК КПУ росіян було 40 %, що майже вдвічі 
перевищувало відносну кількість їх у населенні України4. Оскільки таке 
становище зазнало після проголошення незалежності незначних змін, то 
конституційна норма про державний статус української мови фактично 

                                           
1 Шелест П. “Справжній суд історії ще попереду”. Спогади, щоденники, документи, 

матеріали. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 654, 655. 
2 Шульга М. Національна і політична маргіналізація за умов системної кризи // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – Ч. 1. – С. 18. 
3 Там само. 
4 Шелест П. “Справжній суд історії ще попереду”. Спогади, щоденники, документи, 

матеріали. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 339. 
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ігнорується. Причина очевидна: панує не мова абсолютної більшості 
населення держави, тобто титульної нації, а мова вчорашньої 
колоніальної адміністрації, яка поміняла прапори й таблички на своїх 
кабінетах. 

Питання про катастрофічний стан української мови в республіці 
порушив Олесь Гончар на республіканському з’їзді письменників у 
1986 р.1 Письменник засуджує в своїх „Щоденниках” компартійного 
керівника республіки Щербицького, який “з садистською послідовністю 
виганяє українську мову з усіх нарад, установ, вузів, із радіо; в школі за 
русифікацію встановив вчителям надбавку 15 крб., чи то пак 30 
срібляників”2. Запис датовано 6 лютим 1986 р. Турбота про рідну мову 
пронизує інші щоденникові записи письменника. Він схвально 
відгукується про Я. Івашкевича, який своє слово до тисячоліття 
польської мови проголошував, стоячи на колінах. Гончар наголошує: „І 
мова народу таки цього варта”3. 

Згадані щоденникові записи збігаються в часі з початком курсу, який 
Москва назвала “перестройкой”. Та в Україні й тоді нічого не 
змінювалося, бо компартійним керівником залишався брежнєвський 
висуванець Щербицький – за словами Олеся Гончара, „махровий 
русифікатор, нищитель українських шкіл, з чорної породи Валуєвих”4. А 
85-річчя цього україножера в незалежній Україні відзначали на 
державному рівні! Звісно, про політичну ідентифікацію такого 
державного керівництва з незалежною Україною говорити марно. 

Слід відзначити, що навіть тепер доводиться спостерігати 
парадоксальну картину у столичних школах. У своєму кабінеті директор 
розмовляє з автором цих рядків українською, а з учителями, технічними 
працівниками і навіть учнями – російською. Одна мова для ділового 
спілкування, а інша – для повсякденного вжитку. Виходить, що 
українська мова “нав’язана” російськомовному середовищу столиці чи 
інших великих міст у Східному і Південному регіонах. Лише один 
владний сигнал – і все повернеться до попереднього стану, тобто 
розпочнеться новий виток русифікації – вже цілком відкрито. Таке вже 
було, коли екс-президент заявив у інавгураційній промові про свій намір 
надати російській мові статус державної в Україні. 

Подібна мовна ситуація існує не лише в школах. Аналогічна вона й у 
вищих навчальних закладах, за винятком Західного регіону. Знову 
звернемось до Олеся Гончара. Письменник констатує: «Мова – основний 
генофонд нашої культури, і все залежатиме від того, чи зуміємо зберегти 
її в усьому історичному багатстві. Школа, вчитель, письменник – 
найперші і найвірніші зберігачі»5. Вражає те, що письменник серед 
зберігачів рідної мови не називає родини, адже утвердження мови в 

                                           
1 Кравчук Л.М. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. – К.: Століття, 2002. – С. 40. 
2 Гончар О.Т. Щоденники: У 3-х т.: Т. 3 (1984–1995) / Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. 

матеріалу В.Д. Гончар. – К.: Веселка, 2004. – С. 81. 
3 Там само. – С. 182. 
4 Там само. – С. 121. 
5 Там само. – С. 112. 
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суспільстві залежить, насамперед, від того, наскільки вона панує в сім’ї. 
На жаль, у міських сім’ях питання з мовою є непростим. Як правило, в 
них переважає суржик, інколи такі сім’ї – двомовні: батьки, як признався 
один високопосадовець, розмовляють між собою українською мовою, а з 
дітьми – російською. 

На перший погляд, у цьому нема жодної небезпеки для нашої 
держави. Однак мовне питання накладається на питання регіональне, що 
проявилося вже при підготовці Закону „Про мови в Українській РСР”. 
Галичина виступила беззастережно за державний статус української 
мови, кримчани домагалися такого статусу для російської мови, а жителі 
Донбасу і Дніпропетровщини висловлювалися за державний статус двох 
мов (української і російської)1. Немає сумніву, що третій варіант на 
практиці означав би збереження панівного становища російської мови. 

Причини домінування російської мови в Україні та його наслідки 
розкрив М. Вівчарик. Він писав: “Внаслідок взаємодії таких чинників, як 
багатовікова русифікація, міграція на територію України росіян, фізичне 
знищення, депортація і вимушена еміграція українців за межі України 
створилася вкрай небезпечна і виняткова, суто “російська” ситуація, 
коли не мігранти змушені докладати зусиль проти їх асиміляції корінним 
народом, а, навпаки, національно свідомі українці змушені захищатися 
від мігрантів і доморощених збільшовичених перевертнів”2. Закон “Про 
мови в Українській РСР” вважається чинним і в незалежній Україні, але 
він не встановлює жодних санкцій за порушення державного статусу 
української мови попри те, що набув конституційної сили. 

Найбільшим знаряддям русифікації українського населення нині є, 
безумовно, телебачення. Передачі, які вважаються україномовними, 
насправді російськомовні, у кращому випадку українською мовою 
розмовляє лише журналіст. Телеекрани заполонили російськомовні 
фільми, що інколи супроводжуються примітивним перекладом. 
Книжковий ринок заполонила імпортована й тубільська російськомовна 
книга. Щоби переконатися, достатньо поїздки на столичний книжковий 
ринок на Петрівці. За рахунок споживача товари широкого вжитку 
рекламуються двома мовами, хоч абсолютна більшість росіян, 
представників інших національних меншин та іншомовних груп в 
Україні, як стверджують данні Київського міжнародного університету, 
добре володіє українською мовою. Громадяни інших країн опановують 
державну мову у стислі терміни. Як підтверджують статистичні 
відомості, співвідношення українських періодичних видань становило на 
душу населення 3 до 97, на кожного українця припадає лише 0,3 
української книжки, а на українське мовлення припадає тільки 9 % часу3. 

Хоч формально екс-президент і підпорядковані йому уряди 
декларували свої наміри захистити українську мову, реалії свідчать про 

                                           
1 Кравчук Л. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. – К.: Століття, 2002. – С. 41. 
2 Вівчарик М.М. Україна: від етносу до нації: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2004. – 

С. 219. 
3 Там само. – С. 223. 
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протилежне. Державні програми з цього питання не виконуються, а 
винні посадові особи не притягаються до відповідальності. Противники 
державного статусу нашої мови діють підступно. Поряд з вимогою 
статусу державної мови для мови російської, нав’язується думка про 
багатонаціональність населення нашої держави: називають 120 і навіть 
135 національностей, які проживають у незалежній Україні, хоч 
насправді в Україні представники титульної нації становлять 77,8 %, 
переважаючи в усіх областях, і лише в Криму є другою за чисельністю 
національністю, становлячи 24,3 %1. Має рацію В. Балушок, який пише 
про вади в організації перепису, що ведуть до зменшення кількості 
українців у нашій державі2. Крім цього, треба додати, що під час 
останнього перепису населення в Україні стояло питання про другу 
мову, якою володіє громадянин. Зрозуміло, що йшлося про намагання у 
такий спосіб узаконити державний статус російської мови в Україні. 

Проти державного статусу української мови виступають різні 
періодичні видання (звісно, російськомовні), які паплюжать українську 
історію, українську культуру й українську мову. Приміром, 
В. Золотарьов заявляє, що української нації не існує, а в нашій державі 
формується якась інша нація, і для успішного завершення цього процесу 
треба позбавити державу права втручатися в мовні питання3. Українська 
еліта не дає рішучої відсічі таким провокаційним, антидержавним 
виступам. Приклад українцям дають інші національності – згадаймо, як 
реагують на прояви антисемітизму єврейські організації в Україні. Має 
рацію, на наш погляд, Т. Клинченко, яка наголошує: “Не розв’язавши 
фундаментальних правових, законодавчих, зокрема й бюджетних 
проблем щодо мовної ситуації в країні, Українська держава й 
суспільство і надалі будуть блукати в лабіринті взаємного нерозуміння, а 
мовні проблеми щоразу будуть використані для прагматичних владних 
інтересів у політичному маніпулюванні думкою і діями громадськості”4. 

Мовна ситуація в Україні використовується різними (навіть 
протилежними!) політичними силами, які прагнуть роз’єднати 
українську етнічну націю на кілька частин. Російський політолог 
А. Дугін переконує, що Україна “тяжіє в бік Великоросії” і лише 
Західний регіон (Галичина, Волинь і Закарпаття) може створити “спільну 
західноукраїнську федерацію”5. У Галичині доморощені „інтелектуали” 
роздмухують питання про так звану „Галицьку автономію”, дехто з їх 
однодумців у Києві нав’язує концепцію “двох Україн”, а львівський 
історик пропагує „таку собі Західноукраїнську державу, котра разом із 

                                           
1 Балушок В. Чи “перегнала” Україна СРСР за кількістю національностей? // Дзеркало 

тижня. – 2005 р. – 15 жовтня. – С. 20. 
2 Там само. 
3 Золотарев В. Язык мой – враг мой (извините, что обращаюсь к вам по-русски) // 

Киев. телеграфъ. – 2001. – Трав. – черв. 
4 Клинченко Т. Мовна політика в Україні у дзеркалі громадянського дискурсі // Сучасна 

Україна: політичні, економічні і соціальні аспекти розвитку. – С. 132-133. 
5 Дугин А. Основы геополитики. – М., 1997. – С. 382. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ІХ 
 

 54

сусідньою Польщею має шанси швидше (скоріше? – О.Г.) стати членом 
Європейського Союзу, аніж решта України”1. 

Політична ідентифікація наших громадян органічно пов’язана з 
творенням української політичної нації. Звісно, ставлення до цього 
феномена неоднозначне, що має певні підстави, виходячи з нинішніх 
українських реалій, адже цю концепцію асоціюють з концепцією “злиття 
націй” в колишньому СРСР. Контраргументація противників зводиться 
до того, що держава відкине етнонаціональну політику, трактуючи всіх 
як „політичних братів” і “державних свояків”, які порозуміються і 
будуть “вливатися” в єдиний “всеукраїнський, всеполітичний організм”2. 
Противники концепції української політичної нації бояться (і 
небезпідставно!) того, що вона ґрунтуватиметься на російській мові і 
культурі. Протилежну думку висловив І.А. Мельник, який обґрунтував 
особливості формування такої політичної нації на засадах української 
національної державності3. 

Доводиться констатувати, що за чотирнадцять років після 
проголошення незалежності Українська держава не забезпечила 
необхідного розвитку мови титульної  нації, хоч її державний статус 
встановлений на конституційному рівні. Процеси реукраїнізації 
уповільнилися, зустрівши опір владних і управлінських структур, 
реальні важелі в яких отримали представники колишньої компартійної 
номенклатури, росіяни і зросійщені українці, тобто малороси за своєю 
політичною свідомістю. 

Творення української політичної нації вимагає розв’язання 
фундаментальних питань у мовній сфері, щоби така нація ґрунтувалася 
на засадах української національної державності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Грицак Я. Страсті за націоналізмом. – С. 275. 
2 Мала енциклопедія етнодержавознавства. – С. 630. 
3 Мельник І.А. Українська політична нація: особливості формування на засадах 

національної державності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту 
українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. – С. 414-420. 
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Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) 

 
ЛІНГВОЦИД ЯК ПРЕДМЕТ  

УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 

У статті обґрунтовується твердження, що дослідження лінгвоциду 
не може бути всеохопним у межах лінгвістики (соціо-, психо-, 
етнолінгвістики) – його різноаспектне вивчення можливе тільки в 
українознавстві як цілісному комплексі наук про Україну й українство і 
як філософії, політиці та педагогіці національного і державного буття 
українського народу. 

 
Нищення мов підлеглих народів було відоме й усвідомлюване ще в 

античні та середньовічні часи. “Зусилля панівної держави спрямовані на 
те, щоб підкореному народові не лише своє ярмо, але також задля миру в 
суспільстві свою мову накинути”, – писав Августин Блаженний 
(Augustinus Sanctus, 354 – 430). Над цими словами з його 19-ої книги “De 
civitate Dei” і реаліями свого часу розмірковував 1548 р. Теодор 
Бібліандер (Buchmann). Однак явище свідомого нищення мов ще 
декілька десятиліть тому не мало усталеної назви. Термін “лінгвоцид” 
був створений за моделлю слова “геноцид”, яке з’явилося у 1944 р. 

Лінгвоцид, попри виняткову важливість його наукового 
дослідження для сучасного і прийдешнього буття української нації, в 
офіційній соціально-гуманітарній науці не отримав очікуваного 
висвітлення1. Терміну “лінгвоцид” немає в літературі та словниках 
радянської доби. Не мало його бути і в планованому майбутньому. У 
розробленому Інститутом мовознавства АН УРСР ім. О.О.Потебні 
проекті розвитку мовознавства на 1985 – 2005 рр.2 не лише поняття 
“лінгвоцид”, а й найменших натяків на об’єктивне дослідження 
негативів у становищі української мови та на потребу висвітлення 
загрозливих перспектив її розвитку не було. Марно шукати цей термін і 
в призначених для широкого використання довідкових працях, що 
вийшли після 1991 р., хоча він неодмінно мав би в них бути3, у загальних 

                                           
1 Дослідження учених із західної діаспори (напр., Смаль-Стоцький Р. Українська мова 

в совєтській Україні. – Ню-Йорк; Торонто;Сидней; Париж, 1969; Шевельов Ю. Українська 
мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941). Стан і статус. – Сучасність, 
1987), як і праці українських дисидентів (Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – 
Сучасність, 1968, та ін.), в СРСР були заборонені. 

2 Программа научно-технического прогресса и его социально-экономических 
последствий на 1985-2005 гг. по Украинской ССР. Развитие языкознания”. – К., 1982. 
Проект вийшов російською мовою і під грифом “Для служебного пользования”. 

3 Мала енциклопедія етнодержавознавства / Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп. ред.) та ін. – 
К.: Довіра; Генеза, 1996; Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник для 
студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997; “Українська мова”. Енциклопедія / 
Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), М.П.Зяблюк та ін. – К.: Укр. 
енцикл., 2000. 
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словниках1, підручниках із загального мовознавства, історії української 
літературної мови та ін. 

Науковий підхід до української мови, літератури, культури, до 
питань націології, соціології, політології, етнології, етнопсихології і т.д., 
неодмінно мав би вивести дослідників на явище лінгвоциду. Доволі 
докладно й об’єктивно описані процеси винародовлення і російщення 
українців через освіту, видавничу справу, демографічну політику, 
обмеження прав творчих спілок, цензуру, вилучення книжок тощо у 
“Політичній історії України”2. Однак і тут поняття лінгвоциду немає, 
через що описові місцями бракує мовної складової. У розлогому розділі 
“Мовна політика: здобутки і проблеми” політологічної монографії 
І.Ф.Кураса3 наведена низка фактів, які засвідчують різні форми 
лінгвоциду, проте без цілісного опису цього явища і без його 
термінологічного найменування. 

Відсутність терміну “лінгвоцид” у сучасних дослідженнях, які 
торкаються проблем міжнаціональних взаємин в Україні періоду її 
бездержавності, важко пояснити термінологічною необізнаністю. У 
1992 р. 20-тисячним накладом вийшло третє видання книжки “Мова і 
нація”4, яке починається розділом “Лінгвоцид”, 1994 р. з’явилось 30-
тисячним накладом її четверте видання5, а 2003 р. – п’яте (наклад не 
вказано)6. 1997 р. видано 3 тис. примірників книжки “Україна: від мови 
до нації”, де один із розділів присвячено лінгвоцидові7. Щойно 2005 р. 
з’явилася книжка8 з цим словом у заголовку. Видання можна вважати 
хрестоматією з теорії і практики нищення української мови в СРСР.  

Не торкаючись тут причин ігнорування терміну “лінгвоцид”, 
зауважимо, що ми “не зуміємо нічого побачити, поки цього не назвемо”9, 
бо, щоб “відтворити світ, потрібне слово” (Поль Рікер) та що “слово є 

                                           
1 УСЕ: Універсальний словник-довідник / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М.Попович. – 

К.: Ірина, 1999; Новий тлумачний словник української мови у трьох томах / Вид.друге, 
виправлене. – К.: Аконіт, 2001; Великий тлумачний словник сучасної української мови (з 
доп. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ФТФ “Перун”, 2005. 

2 Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / Ред.кол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. – 
К.: Генеза, 2002. – 2003. 

3 Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К.: Генеза, 2004. – С. 409-
486. 

4 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Тези про місце і роль мови в 
національному відродженні України. – Вид. третє, доп. – Дрогобич: Відродження, 1992. – 
Розділ “Лінгвоцид”. – С. 18-45. 

5 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Тези про місце і роль мови в 
національному відродженні України. – Вид. четверте, доп. – Дрогобич: Відродження, 2004. 
– Розділ “Лінгвоцид”. – С. 21-70. 

6 Радевич-Винницький Я., Іванишин В. Мова і нація. Тези про місце і роль мови в 
національному відродженні України. – Вид. п‘яте, випр., доп. – Камянець-Подільський: 
Абетка, 2003. – Розділ “Лінгвоцид”. – С. 5-33. 

7 Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрогобич: Відродження, 1997. – 
Розділ “Геноцид – етноцид – лінгвоцид”. – С. 187-198. 

8 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Док. і матеріали / Упоряд. 
Л.Масенко та ін. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська акад.”, 2005. 

9 Maurin K. Matematyka jako język i sztuka // Nauka – religia – dzeje. – Rzym, 1981. – 
S. 36. 
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чимось пізнішим, що долучається до предмета, який уже існує, але 
тільки слово творить цей предмет”1. Що більше, слово має не тільки 
екзистенційний зміст, а й етичний (моральний) та естетичний потенціал, 
який реалізується у процесі його рецепції і вживання2. 

СУТЬ ЛІНГВОЦИДУ 
Лінгвоцид (від лат. – lingua – “мова” і caedo – “вбиваю”) разом із 

геноцидом та етноцидом належить до тріади антигуманних процесів, 
спрямованих на фізичну або етнічну ліквідацію окремих людських 
спільнот. Лінгвоцид – свідоме, цілеспрямоване нищення мови як 
головної ознаки етносу, народності, нації. Він є передумовою масової 
манкуртизації та винародовлення народу. Без лінгвоциду неможлива 
втрата народом історичної пам’яті, етнічного імунітету, національно-
культурної самототожності. Проміжною метою лінгвоциду є етноцид – 
ліквідація якогось народу як окремої етносоціальної спільноти, а його 
остаточною метою – асиміляція, тобто поглинання одного народу іншим 
з метою етнічного розширення останнього, прирощення його етнічної 
субстанції. Єврейський публіцист Поль Жіневскі запитував: “Хіба 
асиміляція не є безбольовою смертю, яка, звичайно, краща “за остаточне 
розв’язання” єврейської проблеми (за Гітлером), але яка має точно такі ж 
наслідки?” Таке запитання мають усі підстави ставити й українці, як і 
інші колись чи ще й тепер поневолені народи. 

Радянська наука та ідеологічні структури, які її контролювали, 
свідомо замовчували це слово і маніфестоване ним поняття, оскільки 
воно викликало надто прозорі асоціації зі становищем “національних” 
(російська вважалася міжнаціональною) мов підлеглих народів. Нема 
слова – нема проблем. 

Лінгвоцид як знаряддя етноциду практикується в усіх поліетнічних 
державних утвореннях, де уникнути мовної боротьби між панівним і 
підлеглими етносами (етнічними групами) неможливо. Ілюстрацією 
може слугувати ставлення до української мови в минулому, коли 
Україна була розшматована кордонами сусідніх держав, та й нині – в тих 
краях, де українці живуть на своїх етнічних територіях за межами 
України (Росія, Білорусія, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина) і в 
самій Україні – на тих її теренах, де русифікація пустила глибокі корені. 

Як ідеологія, національна політика та соціально-політична практика 
лінгвоцид має різні форми і використовує різні засоби3. Ідеалом 
асиміляторів є тотальний, повний лінгвоцид, коли, скажімо, заборона 
вживати якусь мову охоплює і письмове, й усне мовлення, всі його 
різновиди, стилі й жанри. 1786 р. усі попи й дяки в підросійській Україні 
були зобов’язані правити службу Божу і читати молитви “голосом, 

                                           
1 Bollnnow O. Sprache und Erziehung. – Dujsburg, 1975; Цит. за: Anusiewicz J. Lingwistyka 

kulturowa. – Wroсław, 1995. – S. 72. 
2 Див.: Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези 

мовного релятивізму). – Львів: Літопис, 2002; Його ж. Шкіц до інтегральної 
етнокультурології (Неофункціональне бачення культури). – Дрогобич: Коло, 2005; 
Васютинський В. Інтеракційна психологія влади. – К., 2005. – С. 83 і наст. 

3 Докладніше див. у вказаних книжках автора. 
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свойственным российскому наречию”, а щоб у цьому голосі не було 
відхилень, служителі культу були вимушені всюди, навіть удома, 
розмовляти тільки по-російськи. Для них заборона української мови була 
тотальною.  

Але здійснювати тотальний лінгвоцид у повному обсязі важко або й 
неможливо, тому він здебільшого буває вибірковим і проводиться де у 
ширших, де у вужчих масштабах. Вибірковість стосується певних сфер 
уживання мови, її підсистем та одиниць або певних категорій мовців.  

Традиційно лінгвоцид спрямовується, передусім, на писемне 
мовлення – цілковито або частково (на графіку, орфографію, певні сфери 
писемності тощо). За Емським указом 1876 р. українці позбавлялися 
права друкувати оригінальні твори і переклади, крім історичних та 
художніх текстів, у яких було наказано “не допускати жодних відхилень 
від загальновизнаного російського правопису”. Емський указ забороняв 
також сценічні вистави українською мовою.  

У ХХ ст. письмо втратило монополію на фіксацію мовлення. 
З’явилися нові способи його “консервування” і транспортування. Однак, 
звукозапис, кіно, радіо, телебачення, Інтернет відкрили широкі 
можливості не лише для розвитку, а й для нищення мов. 

Лінгвоцид здійснюється як шляхом заборон (державою, Церквою), 
так і радикальнішими методами – винищенням носіїв мови або їх 
розсіянням. У завойованій Ірландії англійці вішали всіх місцевих 
католицьких священиків і вчителів. Радянська влада, прийшовши 1939 р. 
на західну Україну, майже поголовно репресувала (знищила або загнала 
в табори ГУЛАГу) місцеву українську інтелігенцію – так само, як перед 
цим репресувала українську інтелігенцію в УРСР, де, зокрема, були 
знищені майстри національної мови – письменники та її дослідники – 
мовознавці. “Розгром почався з Інституту мовознавства Академії наук. 
Перший сигнал до розгрому було подано московською газетою “Правда” 
від 27 квітня 1933 р. У ній з’явилася розлога стаття якогось Б.Лєвіна під 
заголовком “Як орудували буржуазні націоналісти”. У цій статті 
підкреслювалося, що Інститут мовознавства ВУАН – це зосередження 
ворогів, буржуазних націоналістів, прямих спадкоємців й учнів у справі 
СВУ С.Єфремова. Усі наукові розвідки Інституту мовознавства – це 
ворожа ідеологія реставрації капіталізму, відриву України від СРСР, 
відчуження української мови від “братерської російської” й намагання 
поєднати її з польською та німецькою мовами. <...>. Цю “мовознавчу 
дискусію” швидко завершило ДПУ, заарештувавши, починаючи з кінця 
1933 і пізніше, майже всі наукові кадри і практичних популяризаторів 
українського мовознавства на чолі з найвидатнішими вченими того часу 
О.Курило, Є.Тимченком, М.Сулимою, О.Синявським, М.Наконечним, 
К.Немчиновим, С.Смеречинським, М.Драй-Хмарою”1. Лінгвоцид 
поєднали з геноцидом супроти лінгвістів. Геноцид поширили навіть на 

                                           
1 Костюк Г. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки). – К.: Смолоскип, 1995; Цит. за: 

Дивослово. – 1997. – Ч. 10. – С. 64. 
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компартійну верхівку УРСР: із 102 членів і кандидатів у члени ЦК 
КП(б)У після чистки 1937 р. вижили тільки 3 (три). 

По Другій світовій війні польська влада виселила українців з їхніх 
земель на подаровані їй союзниками німецькі території (акція “Вісла”). 
Українців розміщували врозсип: не більше 3 – 4 родин в одній 
місцевості, аби вони не могли спілкуватися, організувати школи, 
церковні громади тощо.  

Лінгвоцид має керований характер: його організаторами і 
виконавцями є державні (церковні, громадсько-політичні) структури, які 
діють “кнутом и пряником”. Коли у суспільстві виробляються відповідні 
тенденції, психоповедінкові моделі, вони діють самі собою – з’являється 
тиск соціального середовища. Йому важко або й неможливо протистояти 
– виникає явище автоетноциду1, яке починається автолінгвоцидом. 
В.Стус розповідав про Донеччину, де він 1962 р. вчителював: “Я 
попросив (у їдальні): “Дайте мені, будь ласка, на перше борщ, на друге 
шніцель”. У цей час один із шахтарів, вилаявшись матірно на мою 
адресу, сказав: “Ты что, падло, по-нашему говорить не умеешь? Что ты 
говоришь “дайтє на пєрше”, ты что, не можешь по-человечески 
сказать?”. Що змінилося у цьому краї за 43 роки? Ось свідчення ветерана 
Другої світової війни з Донецька: “Людина, яка в нас розмовляє 
українською, може “нарватися” на багато, багато і багато проблем. Як 
мінімум, можуть брудно облаяти, сказати, що “скоро вас, украинцев, 
разрывать будем” або “Говорите нормальным человеческим языком”. А 
можуть і з транспорту викинути, і побити – тільки за мову! <...>. І я 
благаю своїх онучок розмовляти в місті чужою мовою, бо дуже боюся за 
них!” І ще одна фраза з цієї статті: “У Донецьку серед великої кількості 
видань немає жодної міської газети українською мовою! А українців в 
області, згідно з останнім переписом, 56,7%. Так люди і перетворюються 
на манкуртів, на людей без історії, мови, минулого і майбутнього”2. 

У незалежній Україні 2005 р. мовна ситуація в окремих регіонах 
стала гіршою, ніж була в УРСР тоді, коли про цю проблему писав у 
книзі “Інтернаціоналізм чи русифікація?” І.Дзюба. Не лише в Польщі чи 
Росії, а й у Криму, на Донбасі українська мова для її носіїв часом 
виявляється не тільки зайвим, а й небезпечним вантажем. Автор щойно 
цитованого листа не назвав свого прізвища, боячись, аби його “онучки 
не поповнили рахунок побитих або зниклих безвісти”. Навіть у Києві 
українськомовна людина не завжди почувається комфортно.  

Питаннями лінгвоциду в Україні клопочуться в основному 
мовознавці-україністи, котрі мають схильність і відвагу досліджувати 
цю проблематику в контексті соціолінгвістики і, значно рідше, 
психолінгвістики та етнолінгвістики. Проте дослідження лінгвоциду не 
може бути обмежене рамками науки про українську мову. І за 
причинами, і за перебігом, і за наслідками він є явищем 
екстралінгвальним, а отже виходить далеко за межі того, що Фердинанд 

                                           
1 Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К.: Спалах, 2004. – С. 192. 
2 Погляд зі сходу, або “Говорите нормальным человеческим языком” // Народне слово. 

– 2005. – 6 лютого. 
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де Соссюр називав зовнішньою лінгвістикою, і навіть за межі всієї 
сукупності її інтердисциплінарних відгалужень – соціолінгвістики, 
психолінгвістики, етнолінгвістики та ін.  

АСПЕКТИ ЛІНГВОЦИДУ 
Крім чисто лінгвістичного, у дослідженні лінгвоциду є низка інших 

аспектів: етно-, психо-, соціолінгвістичний, політичний, геостратегічний, 
економічний, демографічний, інформаційний, міжнаціональний 
(міжетнічний), регіонально-субетнічний, культурологічний, релігійно-
конфесійний, освітній, військовий, футурологічний, зіставний, 
метатеоретичний та ін., без висвітлення яких сутність лінгвоциду, його 
причини, здійснення та наслідки не можуть бути адекватно розкриті. 
Зупинимося, бодай фрагментарно, на деяких із них. 

Політичний аспект. 
Лінгвоцид – це, насамперед, політичне поняття, яке відбиває один із 

напрямків внутрішньої і зовнішньої мовної політики держави. Президент 
Франції Жорж Помпіду вважав, що з усіх політичних питань 
найскладніше лінгвістичне. Провансальська, корсиканська, нормандська 
та інші мови Франції, які ще від ордонансу Франциска І 1539 р. 
заборонялися, оголошувалися “патуа”, а потім і мертвими, у минулому 
столітті почали оживати і потроху ставати на ноги, спричинюючи тим 
самим для держави клопіт. Тому Франція ігнорує “Європейську хартію 
регіональних мов або мов меншин”, яку двічі з поспіхом і вкрай 
некваліфіковано ратифікувала Верховна Рада України. Не ратифікувала 
цю Хартію і Російська Федерація. У цій країні вже давно виконується 
програма “Русский язык”, при Кабінеті міністрів є Комітет російської 
мови, який провадить велику роботу в країнах СНД. Попри продовження 
російськомовної окупації України, Росія постійно тримає в напрузі 
українську владу і громадськість безпідставними заявами про 
дискримінацію російської мови, ущемлення прав російськомовного 
населення, насильницьку українізацію та вимогами надати російській 
мові статус державної в Україні. Водночас у Російській Федерації, де 
проживають мільйони українців, немає жодної державної української 
школи.  

Проросійським силам в Україні, “п’ятій колоні”, як і їх попередникам 
у радянські і царські часи, зрозуміло, що, коли будуть подолані наслідки 
лінгвоциду, коли відбудеться мовне відродження України, про її 
інкорпорування Росією доведеться забути назавжди. В етнічній 
структурі населення Росії неросійська складова швидкими темпами 
збільшується, а російська, відповідно, зменшується, що для цієї держави 
загрожує фатальними наслідками. Поліетнічна імперія життєздатна 
тільки за умови домінування центрального етносу. Звідси намагання 
політичними, економічними, культурними, релігійними, інформаційно-
мовними засобами знову інкорпорувати Україну й асимілювати 
українців. Має цілковиту рацію В.Дончик: “Нинішніх супротивників 
української мови в незалежної України рівно стільки, скільки й ворогів 
нашої незалежності”.  
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Царська Росія провадила політику “выравнивания народностей”, 
вважаючи, що “народ, доколе сохранит веру, язык, обычаи и законы, не 
может считаться покоренным” (з офіційного документу 1865 р.); 
комуністична Росія – політику “злиття мов”, пізніше – “гармонійної 
двомовності”, яка мала ту саму мету. “Скидається на те, – пише Р. 
Шпорлюк, – що Сталін вважав мовну єдність одним з головних факторів 
виживання імперії. Класова солідарність та економічні фактори 
здавалися не такими важливими для інтеграції народів СРСР, як спільна 
мова чи спільна історична пам’ять (яку, зрештою, можна було 
сфабрикувати)”1. Так думали і його наступники. Тому нині не тільки 
країни Прибалтики, а й Казахстан, Азербайджан, Туркменистан та інші 
провадять широкомасштабну політику мовної ренаціоналізації. Так, у 
Киргизії ухвалено закон, за яким усі держслужбовці зобов’язані знати 
киргизьку мову, а засоби масової інформації повинні вживати її мінімум 
на 50%; поступово ця мова має стати основною в державі.  

У США тривалий час провадилася політика melting pot (“плавильного 
котла”), у Польщі – політика гомогенізації. У цих країнах, як і у Великій 
Британії, Франції, Іспанії, Канаді, Угорщині, Чехословаччині, Туреччині, 
Китаї, політиці лінгвоциду властиві специфічні прикмети, неоднакові 
методи, темпи, рівень жорстокості тощо, але вона тотожна за метою і 
суттю.  

У сучасній Україні, де лінгвоцид значною мірою продовжується, 
занепокоєні громадяни, політичні та громадські організації здебільшого 
звинувачують у цьому владу. Справді, якщо стосовно етноменшин, 
насамперед російської, то внутрішня мовна політика перевищує світові 
стандарти, а щодо мови титульного народу, то вона постійно викликає 
обґрунтовані нарікання і протести. Зовнішня ж мовна політика в Україні 
фактично відсутня.  

Подібні звинувачення можна почути й на адресу влади деяких інших 
країн. “Легковажна мовна політика провідної верстви, а згодом уряду в 
Ірляндії допровадила до майже тотального зникнення гальської мови 
корінного кельтського населення країни”2. Філософ М.Попович щодо 
втрати мови міркує так: “Я сказав би, що мова тут не є визначальною, – 
маємо приклад Ірландії, яка зберегла “серце”, але мову втратила. Та ви 
не дорікнете їм, що вони погані кельти...”3 Самі ж ірландці, зокрема 
Нобелівський лауреат у галузі літератури Шімус Гіні (Seamus Heaney), 
реагують на це інакше: “Втрата мови і при тім втрата головного 
визначальника ідентичности, принаймні з точки зору чужомовного 
довкілля, сьогодні допроваджує деяких передових письменників Ірляндії 
до розпачу й глибоких духовних страждань”4. Додамо, що нинішня 

                                           
1 Шпорлюк Р. Імперія та нації / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2000. – С. 28. 
2 Процик А. Мова, ідентичність і державність в історичній перспективі: 

Чехословаччина в першому десятилітті незалежности // Про український правопис і 
проблеми мови: Зб. доповідей мовної секції 16-ої Річної конференції Української 
Проблематики. Урбана-Шампейн, Ілл., 20 – 25 червня 1997. – Нью Йорк; Львів: НТШ, 
1997. – С. 27. 

3 ПіК. – 2000. – № 5. 
4 Там само. – С. 28. 
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ірландська держава провадить належну мовну політику. Ірландська мова 
оголошена державною, кожен артист зобов’язаний бодай один раз 
щомісяця виступати на сцені ірландською мовою, уряд домагається, щоб 
у Євросоюзі вона стала однією з мов другого плану. 

Демографічний аспект.  
Поставимо запитання в дусі української “якбитології”: скільки 

сьогодні налічувалося б українців у світі, якби вони величезними 
масивами не були асимільовані, якби ареал української мови, як у часи 
гетьманування Богдана Хмельницького й Івана Виговського, простягався 
до Вісли, якби край, який нині називають Закарпаттям, не втратив двох 
третин своєї української території, якби Берестейщина і велика частина 
Слобожанщини (Білгородщина, значною мірою Курщина, Вороніжчина), 
Кубань та ін. українські землі були у складі України? Якби мільйони 
українців, переселених або виселених у Сибір, на Далекий Схід, на 
Північ, у Казахстан, Середню Азію, залишалися в Україні або мали 
можливість національно зберегтися там, куди їх перемістила царська і 
більшовицька влада Росії? Якби західна українська діаспора мала 
підтримку материкової України, як мають розсіяні по світу євреї, 
поляки, хорвати, словаки та інші від своїх держав? Навіть попри 
революції, війни, голодомори, інші форми геноциду, українців 
налічувалося б принаймні на 100% більше, ніж є їх нині. 

Одним з інструментів лінгвоциду є змішані шлюби. На відміну від 
Англії чи Франції, Російська імперія царського й комуністичного 
періодів всіляко їх заохочувала. Про них спеціально йшлося вже у 
Коломацьких статтях1, до них спонукала Катерина ІІ. Ідея таких шлюбів 
полягає в тому, що нащадки змішаних сімей переважно ідентифікують 
себе з державним етносом. Це знайшло своє вираження в радянському 
фольклорі: Папа – турок, мама – грек, а я русский человек. “Збільшення 
міжетнічних шлюбів, – пише сучасний дослідник, – приводить до 
зростання чисельності соціальних груп, які “забувають” власне етнічне 
коріння, пристосовуються до транснаціональної пропаганди 
загальнолюдських цінностей”2. Коріння більшістю таких людей справді 
забувається, а щодо пропаганди “загальнолюдських вартостей”, то це 
твердження помилкове або побудоване на свідомому спотворенні 
реальності. Загальнолюдські вартості існують не самі собою, а в 
конкретних культурно-цивілізаційних спільнотах, а тому мають 
національну забарвленість. Невже Катерина ІІ шляхом змішаних шлюбів 
планувала зміцнити загальнолюдські вартості? Або міжвоєнна Польща? 
І там, і там йшлося про елементарне поглинання українців, відповідно, 
російським і польським етносами. Інша річ, що розмови про 

                                           
1 “...народ малороссийский всякими меры и способы с великороссийским соединять и в 

неразорванное крепкое согласие приводить супружеством и иным поведением”. 
2 Зан М. Міжетнічні шлюби як індикатор етнодемографічних процесів на Закарпатті 

90-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород: 
СМП “Вісник Карпат”, 2005. – Вип. 13. – С. 180-181. 
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загальнолюдські вартості використовуються для приховування 
справжніх цілей асиміляторів. 

Як засвідчують сучасні дослідження, міжетнічні шлюби призводять 
до зниження інтелектуальних здібностей, підвищення відсотка 
смертності тощо. Тому стимулювання міжетнічних шлюбів окремі вчені 
розглядають як засіб етнічного геноциду1. 

Змішані шлюби масово не можуть укладатися там, де немає 
змішування народів. Тому царська і комуністична Росія заселяла 
Україну росіянами іншими “інородцями”, а українців виселяла з рідної 
землі. Так, за указом від 8 березня 1835 р. російські купці на три роки 
звільнялися від податків, якщо селилися в Києві і будували там житло. У 
ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. (скасовано аж 1919 р.) для 
заохочення переїзду чиновників до України їм давали тут більшу 
платню. Особливо ревних нагороджували медаллю “За обрусение края”. 
Але, очевидно, привабливішою таки була доплата:  

Если продуемся, в карты играя, 
Поедем на Волынь для обрусенья края. (Козьма Прутков). 
За переписом населення 1926 р., в Радянській Україні (тоді без 

Галичини, Буковини та Бессарабії (південної), Закарпаття, Волинської, 
Рівненської областей і Криму) співвідношення росіян до українців 
становило 1:8,7, тобто на одного росіянина припадало майже дев’ять 
українців. За переписом 1989 р., ця пропорція вже становила 1:3,3. 
Співвідношення змінилося майже в три рази не на користь корінного 
населення. Від 1926 до 1989 р. російське населення України збільшилося 
з 2677166 до 11355582 осіб, тобто на 8678416 осіб (у 4,2 рази), а 
українське – після всіх воз’єднань! – із 23218860 до 37419053 осіб (в 1,6 
рази). Це було наслідком геноциду, етноциду і демографічної політики, 
суть якої відбита у фольклорі: Хай живе москаль на Україні, а хохол – на 
Сахаліні.  

Західні дослідники пов’язували посилення русифікації у 60-70-их 
роках минулого століття зі зміною демографічної ситуації в СРСР, а 
саме швидким зростанням неросійського населення, особливо у 
середньоазійських республіках, що производило до втрати росіянами 
переваги в кількості, а тим самим і панівного становища. “Подолати цю 
загрозу можна було шляхом асиміляції українців і білорусів – з 
етнічного погляду ближчих до росіян народів”2. Цьому мали слугувати 
такі ідеологеми, як “гармонійна двомовність”, “друга рідна мова”, 
“взаємозбагачення мов”, “дружба народів – дружба мов” тощо, під 
прикриттям яких відбувалося створення російських анклавів, посилення 
національного безправ’я, скорочення кількості національних шкіл, 
видань, тиражів, репертуарів, дискримінація національних меншин, 
зокрема, 7 мільйонів українців, які проживали за межами УРСР. 

                                           
1 Сенченко Н. Духовный сионизм в глобальном историческом процессе // Персонал. – 

2005. – № 7. – С. 14. 
2 Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / Ред. кол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. – 

К.: Генеза, 2003. – Т. 6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.М.Майборода, 
Ю.І.Шаповал, О.В.Гарань та ін. – С. 229. 
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Міжнаціональний аспект. 
Мова є основним засобом спілкування, але тільки для тих, хто нею 

володіє. Щодо інших – вона є комунікативним бар’єром.  
У національних республіках СРСР основна увага приділялася 

вивченню російської мови. Вивчалися й іноземні мови, але вкрай 
неефективно. Внаслідок цих обставин, російська мова ставала засобом 
ізоляції неросіян від світу – вони мали дивитися на світ крізь широке 
вікно російської і, за бажанням, вузьке вікно своєї мови.  

“Поети, – зауважував В. Барка, – повинні говорити або, принаймні, 
читати трьома мовами. Це відкрита брама для в’язнів”. І не тільки для 
в’язнів, а й для самої мови. Для повноцінного поступу вона має 
контактувати з якомога більшою кількістю мов, а не пливти у фарватері 
тільки однієї з них, бо це шлях до втрати творчих потенцій, гальмування 
або й зупинення розвитку власних виражальних засобів, шлях 
перетворення на анемічну копію іншої мови і, як сказав С.Караванський, 
до “смерти через подобу”. Порівняймо: через словники російська мова 
пов’язана з 119 мовами світу, а українська – лише з 15 (дані за 1998 р.). 

У підросійській і підрадянській Україні політика знищення 
провадилася не тільки щодо української мови, а й стосовно мов інших 
етнічних груп України – кримськотатарської, німецької, івриту, грецької 
і т.д. Опосередковано, а може, й безпосередньо, це спрямовувалося знову 
ж таки проти української мови, оскільки: 

- викликало національні заздрощі (чому, наприклад, грецькі 
навчальні заклади ліквідовано, а українські – ні?); 

- вербувало антиукраїнські сили із неросіян; 
- збільшувало масу російськомовних громадян; 
- створювало однорідність (російськість) мовного простору, з яким 

контрастувала тільки українська мова; 
- породжувало відчуття приреченості української мови, намагання 

утримати її при житті тільки “відсталими маргіналами-націоналістами”.  
Усе це разом сприяло тискові на українськомовних комунікантів, 

вимушувало їх почуватися наче в чужій країні або ж у мовному гетто. 
Усвідомлення цих загроз спонукало українські патріотичні сили 
підтримувати національно-мовне відродження етнічних груп України. 

Релігійно-конфесійний аспект. 
За Біблією, багатомовність є карою Господньою за гріх гордині 

(Вавилонське стовпотворіння). У середні віки існувало поняття 
тримовної єресі, згідно з яким мовами св.Письма визнавалися тільки 
давньоєврейська, давньогрецька і латинська мови, а всі інші такого права 
не мали. Коли грецькі місіонери Кирило і Мефодій переклали 
християнські сакральні тексти старослов’янською, то німецькі 
латинники казали, що гріх славити Господа “мовою базару”. Подібне 
говорили і говорять донині ієрархи РПЦ Московського патріархату та її 
філії в Україні про українську мову. Ця Церква не тільки ніколи не 
протестувала проти лінгвоциду Україні, а й була та залишається одним із 
найпотужніших знарядь його здійснення. “Коли буде багато мов, то піде 
розбрат (“смута”) на землі”, – стверджував московський патріарх Никон. 
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А щоб цього не сталося, РПЦ неодноразово докладалася до спалення 
українських книг і бібліотек, забороняла друкувати книги (навіть 
“Буквар”) українською мовою, перекладати християнські тексти, 
виголошувати проповіді, говорити по-українськи загалом. Понад те, 
РПЦ коригувала щодо мови св. Письмо. “В книзі Естер (Есфір) І; 22 
ориґінал і переклади цілого світу (серед них і Острозька Біблія 1581 р.) 
дають: “Щоб кожен чоловік був паном у домі своєму й говорив мовою 
свого народу”. Це дуже важливе для поневолених народів Росії місце 
російський св. Синод дає так: “Да будет страх им в жилищах их...”, – 
писав І.Огієнко1.  

Однак, православ’я в Україні було не метою, а засобом, як був ним і 
католицизм. “Позірно католицька місія Польщі на сході тільки зверху 
закривала її дійсні пляни – при допомозі латинського обряду 
систематично польщити русько-українські землі аж до їх повного 
винародовлення та влучення їх як невідлучної частини вдвоє меншої 
Польщі. <...>. Не про поширення католицької віри тут ішлося, а про 
культурно-політичну експансію польського народу на землі Руси”2. 

Примусове навернення греко-католиків, яке проводила духовна і 
світська російська влада на Правобережній Україні після її приєднання 
до Росії, мало наслідком перехід великої кількості їх у римо-католицизм, 
що своєю чергою призвело до втрати ними рідної мови та цілковитого 
ополячення. Мали проблему з греко-католицизмом й інші асимілятори, 
які збільшували свої етноси коштом українців. Земплинський жупан 
М.Славік у зв’язку з переписом населення 1921 р. писав в обіжнику: “На 
Словаччині нема ні русина, ні русинки. Це лише мадярський уряд 
видумав їх для того, щоб словаків, які говорять земплинським наріччям, 
відірвати від корінних словаків, щоб було їх легше мадяризувати. <...>. 
Правда, що в них інша релігія, греко-католицька, яку називають руською 
вірою, але від того вони не будуть і не є русинами”3. Як насправді 
угорська влада ставилася до русинів (українців), видно з таких фактів. 
1908 р. вона заборонила вживання мови “угроросів” у всіх сферах 
громадського, культурного і релігійного життя, не можна було навіть 
катехизм учити руською мовою, а перед першою світовою війною було 
закрито всі, без винятку, руські школи, заборонено книгодрукування, 
кирилицю замінено на латиницю, цілковито латинізовано Богослужіння 
в руських церквах. Навіть образи́ мадяризували: у старовинному 
монастирі в Марія-Повчі русько-слов’янські написи переробили на 
угорські.  

Соціальний аспект. 
Втрата державності мала наслідком деформації в соціальній 

структурі українського суспільства, які призводили до лінгвоциду. 

                                           
1 Огієнко І.І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви: У 

2 т. – К.: Вид-во “Україна”, 1993. – Т. 1-2 – С. 207. 
2 Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні. – Рим; Ню-Йорк, 1965. – Т. І. (до 

р. 1353). – С. 8. 
3 Стерчо П. Карпато-Українська держава. – Репр. вид. – Львів: За вільну Україну, 1994. 

– С. 198-199. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ІХ 
 

 66

Тривалий час український народ майже цілковито був позбавлений 
власної еліти. Вона була або знищена, або ж перейшла на бік 
поневолювачів. Понад половину польської аристократії становили 
колишні українці (Вишневецькі, Потоцькі, Пузини та ін.), які 
здебільшого були найлютішими ворогами українства, його культури й 
мови. Неукраїнськими стали й міста. Наприклад, у Львові русини 
(українці) мали право селитися тільки на одній вулиці, яка й донині має 
назву Руської. 

Ще гіршою виявилася ситуація з приєднанням України до Московії. 
“Перш усього українське панство, почасти куплене Москвою, почасти 
вирізане нею, потрохи заслане, стероризоване або приголублене, швидко 
покинуло свій народ, перебігло на бік дужчого, здалось, асимілювалось, 
стало “руським”, – писав Володимир Винниченко. Українське 
суспільство було “сплющене” до одного класу – селянства. Це давало 
підстави говорити, що українською розмовляють тільки “поп і хлоп”, що 
вона “мужицька”, а в радянські часи – колгоспна (“колхозний язык”). 
Намагання не випустити українську мову з-під селянської стріхи мало 
далекосяжну мету – мовно розчленувати народ, позбавити його 
природного зв’язку між суспільними верствами. Це, як писав Михайло 
Грушевський, “прирекло б на темноту народні маси або привело б 
врешті-решт до існування двох мов: української для народу і 
(велико)російської для інтелігенції”.  

У радянські часи з’явилася ідея боротьби культури міста 
(пролетарської, прогресивної, російськомовної) і культури села 
(селянської, реакційної, українськомовної). Вища російська культура 
міста мала поглинути нижчу культуру села разом з її мовою. Але 
найстрашнішого удару мові було нанесено ліквідацією класу 
українського селянства шляхом голоду, депортацій, перетворення його 
на сільських пролетарів – колгоспників. Українська мова значною мірою 
втратила соціальну базу, наявність якої робила мову незнищенною 
навіть в умовах заборон та інших форм лінгвоциду.  

У царські часи акцент у денаціоналізації і зросійщенні робився на 
верхи українського суспільства. Так, 1889 р. було заборонено українські 
спектаклі з життя інтелігенції, купецтва, міщанства. У радянський час 
зросійщували насамперед ту ж інтелігенцію і робітництво. Нині, коли 
майже дві третини населення України проживає у містах як засоби 
денаціоналізації, крім традиційних, використовуються маскультура, 
порнографія, блатний жаргон тощо – все те, що погано прищеплювалося 
в сільській місцевості, але тепер знаходить дорогу й туди. 

Освітній аспект. 
Чия освіта – того й мова. Микола Костомаров на початку 60-х років 

ХІХ ст. писав: “Народ має вчитися, народ хоче вчитися; якщо ми не дамо 
йому умов і засобів учитися своєю мовою – він буде вчитися чужою – і 
наша народність загине з освітою народу”. Але саме етнічну загибель 
неросійських народів, насамперед українського, мала на меті російська 
держава. “Кінцевою метою освіти всіх інородців, що проживають у 
межах нашої вітчизни, безперечно, має бути обрусіння”, – заявив 1870 р. 
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міністр освіти Росії Д.Толстой. Подібну мету ставила угорська, а пізніше 
чехословацька влада на Закарпатській Україні, уряд міжвоєнної Польщі 
в Галичині й на Волині, міжвоєнної Румунії на Буковині і в Південній 
Бессарабії. Для радянської України показовими є такі дані: наприкінці 
80-х років минулого століття на Донбасі серед науковців й освітян 
українці становили тільки 15%, хоч в етнічній структурі населення краю 
вони переважали (50,7%). “Хохлов у науку не пущать” – золоте правило 
імперського думання, за яких би режимів і строїв це думання не 
“проістєкало”, – пише Д. Степовик.  

Як виглядала мовно-освітня ситуація на радянській Західній Україні, 
можна довідатися з книжечки заслуженого вчителя України П. Сов’яка, 
який понад 40 років викладає історію в сільській школі на Дрогобиччині. 
“У той час, коли все українське було розтоптане, знецінене, зведене до 
нуля, коли українська мова на всіх рівнях упосліджувалася, коли 
педінститути випускали українських мовників низької кваліфікації, які, 
крім “Бур’яну” Головка, нічого не знали, бо їх так запрограмували, бо 
вони стали закладниками великої політики, коли на спеціальність 
“українська мова і література” бажаючих було мало, бо непрестижно, 
коли навмисно на цю спеціальність приймали калік з дефектами мови, 
чим в учнів викликали кпини і скептичне ставлення до предмета, вчителі 
російської мови були в іншому становищі. Вони не тільки одержували 
15%-ну надбавку до зарплати за русифікацію, а були фахово краще 
підготовлені, краще забезпечені посібниками, додатковою літературою, 
навіть зовнішністю були привабливішими. <...>. В школах часто 
проводився “День русского языка”, згодом “Неделя”, і дійшло до 
“Месячника”. <...>. Під час тих місячників заставляли всіх учителів та 
учнів спілкуватися по-російськи. Своєю чергою, вчителі російської мови 
і літератури були своєрідними наглядачами і підганяйлами цього 
процесу. З високої трибуни району навіть пропонувалося вчителям 
історії як ідеологічного предмета перейти на російську мову викладання, 
тоді й вони одержать 15%-ну надбавку”1. 

За 15 років незалежності ситуація в освіті змінилася, але значно 
меншою мірою, ніж треба було б зробити для подолання рецидивів 
лінгвоциду через цю сферу суспільного життя, і незрівнянно менше, ніж 
про це пишуть прихильники продовження зросійщення України.  

Психологічний аспект. 
Про негативні зміни у психології народу, який втрачає рідну мову, 

писали визначні українські вчені-поліглоти О. Потебня, І. Франко, 
І. Огієнко та ін. Говорила про це й визначний історик О. Єфименко: “У 
цій “денаціоналізації” українського народу є деякі практичні вигоди – 
зручніше, коли люди, що живуть в одній державі, розмовляють однією 
мовою. Але практичні вигоди аж ніяк не окуповують жахливих духовних 
втрат, що тягне за собою перетворення однієї народності на іншу. 

                                           
1 Сов’як П. Дайте вчителеві вчити! Спогади і роздуми на порозі третього тисячоліття. – 

Дрогобич, 2005. – С. 16-17. 
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Втрачаючи рідну мову, народ втрачає разом з нею і своє духовне 
надбання, яке він нажив за багато віків, свій особливий спосіб розуміння 
світу, особливий спосіб передавати це розуміння, свої запаси мудрості, 
що зберігаються в народній поезії, в творах усної словесності, якими 
багатий кожний обдарований народ. Познайомтеся, хоча б, наприклад, з 
українськими “народними думами”; кожна із них є поетичний і водночас 
історичний твір високої художньої і наукової вартості. І все це народ 
втрачає разом з мовою. Народна душа бідніє, вироджується, народ падає 
в своїх духовних силах, переходить на нижчий ступінь розвитку; слова 
чужої мови, хоч і спорідненої, є для нього мертві звуки, які не 
викликають думок, відчуттів, всієї тієї плідної творчої праці, що її 
викликають звуки мови рідної” (Пам’яті Тараса Григоровича Шевченка, 
1901 р.).  

Українці, загнані у російську мовну клітку й довго утримувані в ній, 
за інерцією продовжують перебувати у цій клітці й нині. Серед наших 
комплексів є і страх перед рідною мовою. “Українець, як Едип, убив 
свого батька – свою самість, свою мову, і вертається вона до нього хіба в 
пісні за столом чи, як у героя новели Ю.Щербака, у передсмертному 
маренні. Але й убив і дар мови. Новою, прибраною замість убитої в собі 
рідної мови українці ще можуть спілкуватися, виражати свою агресію, 
але не можуть творити (свідчення того, наприклад, російськомовні 
фільми кіностудії імені Довженка). І рідною теж: між його свідомістю і 
архетипальними, творчими пластами мови стоїть Едипів комплекс – 
почуття вини, ненависть до себе, що зовні проявляється як ненависть до 
мови, страх перед мовою та інші деструктивні почуття, що їх психологи 
називають синдромом розкладу”1.  

Постійний тиск, переслідування, зневажання, неможливість зробити 
кар’єру не могли не мати наслідків у психіці багатьох українців. 
Українськість витіснялася з їхньої пам’яті. А людина здебільшого 
намагається забути все, що асоціюється з негативними емоціями. 
Сформувавши українське безпам’ятство, Росія багато в чому домоглася 
свого: чимало українців не хочуть чути про штучні голодомори, масове 
розкуркулення, виселення на Північ і в Сибір, колгоспне кріпацтво, 
періодичні чистки в рядах КПБ(у)-КПУ, винищення інтелігенції, 
варварське ставлення до землі, природи і людей, яких ненавчених і 
неозброєних масами гнали під німецькі кулі. Ці українці й далі стоять за 
тих, хто це все організовував. Тому наші проблеми – як мовні, так і 
національні загалом – пов’язані не так із негативними сторонами 
ментальності, як із втраченою або спотвореною історичною пам’яттю 
народу. 

Коли йдеться про психологічний аспект лінгвоциду, треба брати до 
уваги не тільки психологію поневолених, а й психологію їх 
поневолювачів. Англійці як імперський народ ніколи не намагалися 

                                           
1 Андрусів С. Страх перед мовою як психокомплекс українців // Сучасність. – 1995. – 

Ч. 7-8. – С. 150. 
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перетворювати колоніальні народи на англійців. Агресивні ж сусіди 
України тільки тим і займалися – полонізували, мадяризували, 
румунізували, словакізували, чехізували (у 1918 – 1938 рр.). Не маючи 
імперської величі, вони хотіли збільшувати свою етнічну субстанцію 
коштом інших народів. Останнє донині властиве росіянам. Зокрема, 
завдяки цьому вони зросли від 4 мільйонів у часи Богдана 
Хмельницького до 129 мільйонів у 1989 р. 

Етнопсихолог Б.Ф.Поршнєв висловився, що в історії людства ніколи 
не було людоїдства, бо тих, кого їли, не вважали за людей. Подібно з 
лінгвоцидом: аби проковтнути бодай частку України, поляки доводили, 
що галицький говір – це територіальний різновид польської мови, 
словаки – що закарпатські говірки належать до словацької мови, румуни, 
що українці Буковини – це румуни, які забули румунську мову. Росіяни 
та зросійщені інородці, які прагнуть  дійти до Індійського океану (Петро 
І, В.В.Жириновський) і “до Египта раскарячить ноги” (С.Єсєнін), 
думають ширшими масштабами, тому в минулому заявляли, що 
“никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не 
может”1, а тепер закликають: “ни под каким видом не признавать прав на 
существование за государством “Украина”, “украинским народом” и 
“украинским языком”2.  

Регіонально-субетнічний аспект. 
Корінних мешканців України, як і сто років тому, поділяють на 

українців, хохлів і малоросів. Цей поділ певною мірою має і географічні 
контури.  

Серед малоросів незрідка трапляються люди, войовничо налаштовані 
проти української національної ідеї, української мови. “Зворотний бік 
національного самоприниження – це почуття агресивності, що його 
можуть виявляти денаціоналізовані особи до тих, хто й надалі 
користується рідною мовою”1. На подібне перехворіла свого часу 
Галичина. На початку ХХ ст. молодше покоління місцевих москвофілів 
стало на позицію повного ототожнення українців Галичини з росіянами, 
виступало за національну і культурну єдність із ними, за повний перехід 
на російську мову. Поступ української державності, розумна політика 
влади, активність громадсько-політичних сил матимуть наслідком те, що 
і про малоросійство через певний час українці говоритимуть у минулому 
часі. 

Провінціалізація мови – це теж одна із форм лінгвоциду. З-під 
української мови вибивали діалектну підоснову, аби її саму опустити на 
рівень діалекту панівної мови. До російсько-українського суржика 
ставлення було цілком толерантне, а вживання діалектизмів у художній, 
публіцистичній літературі, а особливо в перекладах гостро 

                                           
1 Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном 

мнении (вторая половина ХІХ в.). – СПб.: Алетейя, 2000. 
2 Смолин М. “Украинский туман должен рассеяться, и русское сонце взойдет” // 

Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. Сборник. – М.: 
Москва, 1998. – С. 22; Збірник вийшов у серії “Пути русского имперского самосознания”. 

1 Масенко Л. Мова і політика. – К.: Соняшник, 1999. – С. 34. 
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засуджувалося. Директор Інституту мовознавства АН УРСР І. Білодід 
всіляко поборював діалектизми з південно-західного ареалу. Однак 
боротьбою з “гуцулізмами” не обмежувалися – діалектологічний 
матеріал, зібраний Інститутом мовознавства, під час евакуації затопили у 
Дніпрі; гальмували публікацію Атласу української мови; московська 
влада відкинула план досліджень українських говірок в РСФСР.  

Ще одним напрямком лінгвоциду є намагання розколоти український 
народ на основі субетнічних відмінностей. Українців Сходу і Півдня 
оголошують ближчими до росіян, ніж до решти українців, силкуються 
створити “четверту” східнослов’янську націю – русинську. Дивує 
одностайність наших сусідів, попри їхні політичні, національні і навіть 
расові відмінності, у намірах розшматувати український народ. 1929 р., 
коли Л. Бачинський уперше назвав “Підкарпатську Русь” Закарпатською 
Україною, його вигнали з Чехословаччини, до якої тоді входив цей 
український край. Польський політик Ю.Бек на зустрічі з А.Гітлером, 
Й. Ріббентропом і Г.А.Мольтке 5 січня 1939 р. переконував їх, що 
русини Карпатської України не мають нічого спільного з українцями. 
1993 р. в Угорщині русини законом відділені від українців і визнані 
окремою меншиною.  

Історичний аспект. 
Одним із засобів лінгвоциду є маніпулювання історією. Коли вожді 

СРСР у 30-і роки перейшли з класових позицій на російськоцентричні, 
то була переглянута і концепція минулого. Київська Русь почала 
розглядатися як колиска трьох братніх народів, які мали спільну мову, 
що була розірвана монголо-татарською навалою – від стовбура руської 
мови (“русского языка”!) відросли українська й білоруська гілки. 
“Злиття” української і білоруської мов з російською мало виправити цю 
історичну “несправедливість”. Те, що було спільним, повинно було 
знову стати спільним – за законом заперечення заперечення.  

Оскільки російський народ був оголошений першим серед рівних, то 
почалися ротації в кадровій політиці з метою заміни керівних кадрів 
росіянами і нищення всього неросійського, зокрема закладів освіти, 
видавництв, органів масової інформації та ін. Водночас пропаганда 
продовжувала говорити про небувалий розквіт радянських народів, 
завдяки турботі ленінської партії та її вождя Й.В.Сталіна. Турбота про 
мови і культури була, як сказав би Мартін Террі, виявом “позитивної 
дискримінації”, базованої на марксистській тезі про відмирання через 
розквіт. Але розквіт був віртуальним, а відмирання реальним. 

Футурологічний аспект. 
З тих понад 5,5 тисяч живих мов світу, які в останній чверті ХХ ст. 

зафіксовані ЮНЕСКО, до кінця ХХІ ст., за прогнозами футурологів, 
залишиться не більше 350 – 400. У 60-і роки минулого століття 
українська мова за кількістю носіїв входила до 50 найпоширеніших мов 
світу. Нині, очевидно, це місце втрачене. Причини відомі: це, 
насамперед, демографічна, мовна й освітня політика московсько-
комуністичної влади у хрущовські й особливо брежнєвські часи та 
винародовлення й асиміляція українців в Україні, на українських землях 
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у сусідніх країнах (Росії, Польщі, Словаччині, Білорусі, Молдові, 
Румунії, Угорщині) і в країнах поселення (східній і західній діаспорі). 

ООН задекларувала право окремих людей і народів звільнитися від 
наслідків колоніальної залежності. Це право стосується і мови. 
Українська наука мала б докладно дослідити всі складові процесу 
лінгвоциду і виробити для суспільства і владних структур України 
конкретні рекомендації з метою його припинення, можливої 
ренаціоналізації бодай частини асимільованих українців та їхніх 
нащадків, планування мовного розвитку української етнічної (українців 
світу) та політичної (громадян держави України) нації на близьку і 
далеку перспективу. Миритися з наслідками лінгвоциду, тому що 
буцімто “так історично склалося”, чи вважати, що “ідеологічні та етнічні 
ресурси державного розвитку і планування мають локальний, 
короткотерміновий та дезінтеграційний характер, що не тільки не 
відповідає, а й суперечить сучасним світовим тенденціям”1, означає – 
або не мати волі до національного життя, або ж неадекватно сприймати 
тенденції розвитку етнічної структури світу. “Сьогодні необхідно 
створити культ української мови, оскільки вона потребує допомоги 
кожного українця – свого носія і споконвічного хранителя. Саме культ, 
бо столітні безпрецедентні намагання знищити українську мову 
потребують сьогодні і таких же безпрецедентних зусиль щодо її 
повноцінного відродження”2. 

Контрлінгвоцид. 
Подолання наслідків багатовікового лінгвоциду та продовження його 

дії в добу новітньої незалежності України – це одна з найактуальніших 
проблем українознавства, українського життя загалом. Адже йдеться про 
ренаціоналізацію України, про майбутнє української нації і держави. 
Крім традиційних рекомендацій та заходів, пов’язаних із використанням 
досвіду мовного відродження Чехії, Ізраїлю, країн Прибалтики, 
пропонуються і радикальні засоби збереження українства в незалежній 
Україні. Наприклад, оголосити українців національною меншиною, і 
тоді на них поширюватимуться міжнародні правові акти, зокрема, 
“Декларація прав регіональних або меншинних мов”. В. Вітковський 
виносить на суд громадськості начерк доктрини, суть якої полягає в 
тому, що “національно свідомі українці, відкинувши “народницькі” 
ілюзії, – як загальноукраїнські, так само й вузько галицькі – мають 
відверто проголосити себе меншиною, непотрібною русифікованому 
соціуму й дискримінованою всередині його. Проголосити, аби відразу ж 
розпочати боротьбу – справжню, жорстку, без профанацій і сентиментів 
– за свої законні права меншості”3. Для доведення життєвості доктрини 
автор статті наводить такі приклади: аборигени, становлячи 1% 

                                           
1 Семиноженко В. Україна: гуманітарний проект – ХХІ // Голос України. – 2000. – 1 

березня. 
2 Щокін Г. Україна – центр, а не периферія Європи // Український консерватор. – 2005. 

– 26 липня. 
3 Вітковський В. Національне відродження: в пошуках наступальної доктрини // 

Універсум. – 2001. – № 7-10. – С. 25-26. 
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населення Австралії, володіють територією (вони скупили ці землі) 
завбільшки з Румунію, де живуть за власними законами і куди не 
допускають білих; фахівці-афроамериканці, підписуючи контракт з 
фірмою, обумовлюють колір шкіри свого майбутнього співробітника; з 
30-тисячної японської громади Нью-Йорка третина ніколи не читає 
англомовної преси: їхні ЗМІ (преса, радіо, телебачення) подають 
інформацію не лише японською мовою, а й у японському дусі; жменька 
“неправильних” євреїв розпочала буквально на піску відбудовувати 
національну державу.  

Є й інша радикальна пропозиція. “Оскільки на державному рівні ці 
болючі для нас, українців, питання й досі не піднімаються, і нова влада 
поки що не збирається припиняти дискримінацію українців в Україні, то 
вношу пропозицію: на базі південно-східних регіонів створити для нас 
гетто, як німці створювали євреям, чи резервації, які в США мають 
індіанці. Можливо, хоча б там українцям буде надана можливість 
отримувати освіту, читати книги й газети та навіть просто розмовляти 
рідною мовою”1. Цікава паралель: у добу “перебудови” на всесоюзному 
рівні порушувалася тема створення резервацій для народів Півночі Росії. 
“Братья наши меньшие”, як назвав їх якийсь професор, теж бачили 
порятунок у резерваціях. 

ВИСНОВКИ 
З наведеного неповного розгляду аспектів лінгвоциду випливає, що 

він має бути предметом дослідження українознавства, тлумаченого як 
sensu largo (цілісний комплекс наук про Україну й українство), так і 
sensu stricto (філософія, політика і педагогіка державного і, ширше, 
національного життя українців2). Буття народу є цілісним. Цілісним має 
бути й українознавство, до того ж не тільки тоді, коли йдеться про 
українське буття загалом, а й про його окремі вияви, аспекти, періоди. 
Те, що Геґель називав конкретністю істини, визначається кількістю 
параметрів, у яких розглядається явище: що більше параметрів, то 
глибша й об’єктивніша істина, то менше вона дає підстав і можливостей 
для кривотлумачень, псевдоплюралізму чи заперечень. Істина несе на 
собі відбиток того, хто її пізнає, а в практичному житті, зокрема в 
політиці, люди здебільшого керуються не істиною, а вигодою. Тому 
представники народів, які панували над українцями в минулому і хотіли 
б зберегти чи відновити цей статус у майбутньому, дивляться на Україну 
не зовсім так, як українці. Об’єктивність пізнання потребує розгляду 
лінгвоциду не лише з позиції його жертви, але й тих, хто здійснював 
його. Потрібне з’ясування позицій політиків, громадських діячів і вчених 
в Україні, які заперечують або замовчують факти геноциду, етноциду, 

                                           
1 Нікітенко К. Зробіть для українців резервацію... щоб вижили // Нація і держава. – 

2005. – 21-27 червня. 
2 Кононенко П. Десять років шляхом розвитку українознавства як цілісної науки і 

освітньої дисципліни // Українознавство – наука самопізнання українського народу. 
Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 18-20 жовтня 2001 р. 
– К.: НДІУ, 2001. – С. 7. 
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лінгвоциду щодо українців як борців за свободу України вважають за її 
ворогів, гноблення і приниження трактують як братню допомогу і 
дружбу народів. З огляду на все це, встановлення істини має принципово 
важливе значення. Дослідження лінгвоциду, його причин, напрямків, 
методів, аспектів, а особливо наслідків має провадитися за всіма 
параметрами.  

В Україні плідно працює Асоціація дослідників голодоморів. 
Оскільки лінгвоцид приніс українству не меншу шкоду, ніж геноцид, то 
на часі інституціоналізувати і його дослідження – у вигляді наукового 
центру чи бодай кабінету в системі НДІ українознавства. Актуальність 
інституціоналізації посилюється тим, що лінгвоцид продовжується як 
щодо мови корінного народу України, так і щодо мов національних 
меншин, які не мають підтримки материкових ареалів (напр., білоруська 
мова) або ж не мають таких ареалів (напр., караїмська). 

Нині набуває втілення ідея створення Інституту національної пам’яті 
України. Сподіваємось, у його діяльності буде сторінка під назвою 
“Лінгвоцид”. Без історичної пам’яті не може бути національної гідності, 
якої так бракує багатьом українцям, та повновартісної національної 
(само)свідомості, а без цього нація не може мати майбутнього. Волею 
Господа чи природним ходом розвитку світу одна з частинок людства є 
українською спільнотою. Це означає, що за свою українськість ми 
несемо відповідальність не лише перед пам’яттю минулих поколінь, а й 
перед Богом та людством. Будучи впродовж століть під пресом 
поневолювачів, але ніколи не втрачаючи надії на самостійне 
національно-державне життя, українці перебували в умовах, коли 
доводилося боротися за мале в ім’я великого, за просте в ім’я 
шляхетного: носити вишиванку, співати свої пісні, прибирати хату 
рушниками, захищати літеру ґ тощо. Тепер, у незалежній державі, пора, 
не забуваючи про мале, перейти до великого.  

 
 

Бабай Л.В. (Харків) 
 

УКРАЇНСЬКА МОВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

У статті висвітлюються актуальні проблеми української мови. 
Розглядаються методологічні та наукові проблеми мовознавства та 
культурології.  

 
Найважливішу роль у розвитку суспільства відіграє духовність 

сучасної людини. Зараз відбувається відродження принципу пріоритету 
духовних цінностей над матеріально-економічними, які не можуть бути 
головним у субординації людини. Виховання фахівців нової генерації, 
висококваліфікованих, грамотних, з високим інтелектуальним 
потенціалом, які вільно володіють українською мовою, користуються 
нею в усіх сферах і особливо у професійній, можливе лише за умов 
належної лінгвістичної підготовки. Поєднання загальних цінностей зі 
спеціальним їх проявом для окремої особистості – це шлях до кращого 
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досягнення вищих духовних цінностей, до формування певних 
світоглядних концепцій. Вибір діяльності в хаотичних умовах, коли 
більшість особистостей враховує тільки свої індивідуальні інтереси, 
суперечить вирішенню суспільних інтересів, що призводить до 
формування індивідуально-егоїстичних інтересів, а це не відповідає 
вищим духовним загальнолюдським цінностям, тому потребує певних 
виховних зусиль щодо організації соціально-економічного механізму 
формування національної кваліфікованої професійної еліти з 
розвинутими позитивними ціннісними орієнтирами. Побудова 
демократичного суспільства, економічно розвиненої країни – це не 
тільки високий рівень розвитку економіки. Україна відстає у своєму 
розвитку від багатьох держав, вона перебуває на стадії становлення 
могутньої держави. Серед криз, які штовхають країну назад, є 
інформаційна катастрофа. Існує багато проблем, що потребують 
нагального вирішення. Одна з цих проблем – це впровадження 
української мови в усі сфери життєдіяльності держави: політику, 
економіку, науку, вищу школу та інше1. 

Суспільство повинно цілеспрямовано впливати на особистість з 
метою прищеплення певних якостей майбутнім фахівцям культурних 
надбань, використовуючи ті ідеали, переконання, цінності, які 
спроможні змінити не тільки конкретну людину чи групу осіб, а й усе 
сучасне суспільство, коли цінності старшого покоління інколи мають 
деструктивний характер. Підвищення активності особи як суб’єкта 
історичного процесу дає змогу реалізовувати свою внутрішню 
соціально-психологічну готовність до творчої діяльності в умовах  
соціальної кризи суспільства, соціально програмувати молодь. Почуття 
загального невдоволення життям повинно вести до активної діяльності з 
метою пошуку виходів з цієї ситуації. Побудова розвиненої держави – це 
ще й розвиток духовних цінностей. Однією з важливих духовних 
цінностей і є мова. Це таке знаряддя в культурі, освіті, науці, без якого і 
держави могло б не бути. Мова народу є невід’ємним компонентом його 
життя. А українську мову довго нищили, не хотіли допустити її до 
політичного, економічного і культурного життя, проте вона вистояла і 
перемогла. Викладання будь-якої мови сьогодні ускладнюється 
загальним низьким рівнем освіти та грамотності населення, що далі 
погіршується, особливо у молоді. Останні десятиріччя викладачі вищої 
школи констатують зростання кількості грубих граматичних помилок, 
що характеризують письмові роботи наших студентів. 

Мова – це дух народу, його буття. Духовний світ індивіда пов’язаний 
з розвитком його мовних здібностей. У мові відбито характер народу, 

                                           
1 Див.: Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Заповіт, 1994; Пономарів О.Д Культура 

слова. – К.: Либідь, 1999; Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наукова 
думка, 1993; Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрогобич: Відродження, 
1997; Русанівський В.М. Культура української мови. – К.: Либідь 1990; Шевчук С.В. 
Українська ділова мова: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1997; Ющук І.П. 
Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1994. 



Україна – мова 
 

 75

історія, побут. Мова є засобом спілкування між людьми. Це обмін 
думками, інформацією, це передача знань. Мова є важливим чинником 
розбудови громадянського суспільства.  

Сучасна наука доводить, що мова є унікальним інструментом 
культури. Вона є зв’язком між людиною і мисленням. Мова дає змогу 
людям розуміти один одного. Мова – це явище суспільне, соціальне. 
Вона функціонує, розвивається тільки в суспільстві і є найнеобхіднішою 
умовою сутності людини, живе, функціонує в мовленні – усному чи 
писемному. Пройшло багато часу перш ніж людина оволоділа 
писемністю, навчилася писати – це дало змогу дізнатися про багато 
цікавого, що випало на долю народу. 

Ми спілкуємося, надаючи перемогу усному мовленню. І це 
правильно, адже усне мовлення – універсальний засіб спілкування. Дуже 
важливо оволодіти словом, вмінням правильно ним користуватися, 
навчитися переконувати словом. Майстерне володіння словом включає і 
культуру мовлення. А культура мовлення – це оволодіння нормами  
літературної мови.  

Василь Сухомлинський писав, що «мовна культура – це живодайний 
корінь культури розмовної, високої, справжньої інтелектуальності. Щоб 
правильно розмовляти і писати, треба прагнути до удосконалення  своїх 
знань, набутих раніше, треба любити українську мову і свою справу». 

З того, як говорить людина, можна визначити, що це за людина. 
Можна зрозуміти її характер, рівень культури, інтелекту. Політичні діячі 
повинні швидко орієнтуватися під час спілкування, бути підготовленими 
до цього спілкування, щоб вдало планувати своє мовлення. 

Поряд з цим в Україні існує проблема функціонування української 
мови в усіх сферах життя і діяльності держави. Зараз українська мова 
помітно піднесла свій престиж. Тепер нею повинні говорити не тільки 
перші особи держави. Але чи може підніматися престиж мови, коли 
деякі державні діячі принципово не хочуть розмовляти мовою держави.  

Мовне середовище в Україні завжди мало свої особливості. 
Викладання у школах, вузах російською мовою стояло на першому 
місці.  

Українська мова багато разів заборонялася. Після невеликого 
розвитку та поширення української мови в усіх галузях громадського 
життя в першій третині ХХ століття знову почалося штучне 
гальмування. Мовна ситуація погіршувалася. Українська мова втрачає 
статус. Мовленнєва ситуація складалася таким чином, що українську 
мову можна було почути тільки в селах та районних центрах. А в 
обласних центрах українська мова використовувалась лише в ділових 
паперах. 

Ми прожили більше 10 років у незалежній державі, а питання про 
мову стоїть досить гостро. Мовна проблема пов’язана з питанням про 
становлення еліти нації, яка могла перешкодити процесам духовного 
збідніння нації, мовного та національного збайдужіння. 

Людина, яка робить вигляд ніби їй небайдужі проблеми держави, але 
робить це чужою для цієї держави мовою, ця людина не може називати 
себе громадянином своєї країни. Вона не зможе розв’язувати проблеми 
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своєї держави, не зможе зберегти традиції країни, турбуватися про 
майбутнє нації. Людину, яка все це зробить для країни, потрібно 
виховувати ще з дитинства. Людина народилась і повинна зразу почути 
українську мову, мову свого народу. Мати спілкується  з малюком 
рідною мовою. Дитина йде до дитячого садка, де вихователі 
прищеплюють любов до мови. І вивчення мови потрібно починати ще з 
раннього дитинства, з дитячого садочка. Але і тут не все гаразд. 
Дошкільні заклади стикаються з проблемою браку літератури 
українською мовою. Не кожний вихователь досконало володіє 
українською мовою. 

Недостатньо забезпечені підручниками й середні школи. Часто на 
книжкових ринках є потрібна література, але придбати її неможливо, бо 
вона дуже дорога. Вища школа взагалі потерпає від недостачі 
підручників, посібників українською мовою. І справа не тільки в тому, 
що вони дорогі, а й те, що їх випускають невеликим тиражем. У 
книжкових крамницях найчастіше можна знайти книгу з будь-якої 
дисципліни, але видана вона російською мовою. Проблема вищої школи 
ще й у тому, що державні ВНЗ не можуть придбати потрібну кількість 
навчальних посібників. Однією з причин є недостатня кількість 
навчальної літератури. А що потрібно для того, щоб покращити знання 
молоді з української мови? Ширшає коло тих, хто пише, читає і 
розмовляє українською мовою. Писемне й усне спілкування переходить 
на українську мову. Недосконале володіння мовою спричиняє появу 
помилок, хибних висловів, знижує рівень культури мовлення.  

Найперше, в школах і вузах збільшити кількість годин на вивчення 
мови та літератури. Для людини, яка захоче вдосконалити свої знання з 
мови, створити всі умови. Хотілося б привернути увагу до українців, які 
проживають на території України, але за національністю не є 
українцями. Наш регіон (Харківщина) не зовсім україномовний, багато 
людей розмовляє російською мовою і це створює певні труднощі. 
Слобожанці теж повинні знати українську мову для того, щоб сприяти 
розвитку нашої країни. Ми повинні зробити все можливе, щоб вивчення 
мови було на гідному рівні. Кожна людина, яка проживає на території 
України, має оволодіти українською мовою. На наш погляд, потрібно 
організовувати безкоштовні курси по вивченню мови, заохочувати 
людей удосконалювати свої знання. Керівниками таких курсів мають 
бути професіонали, які допомагали б бажаючим вивчати мову, надихали 
їх на творчу працю. Оволодіння мовою забезпечує комфортне буття 
людини в навколишньому середовищі. Мова є могутнім чинником 
відображення дійсності. Вона є частиною соціального середовища, у 
якому живе людина, у якому складається ментальність нації і кожного 
індивіда. Особа виростає у мовному середовищі, стає її носієм. І хоч від 
окремої людини доля мови не залежить, але живе вона доти, доки 
існують носії, які вивчають, користуються нею. Мова є ланцюгом між 
минулим і майбутнім. Тому на заняттях з української мови ми повинні 
прищеплювати студентам любов до неї, до українського слова, студенти 
мають вільно володіти і свідомо користуватися нею. Мова не тільки 
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формує свідомість і впливає на світогляд студента, а через них впливає і 
на поведінку особи та її вчинки. Видатний учений О.О.Потебня доводив, 
що люди, як правило, добровільно не відмовляються від своєї мови. А за 
його висновками саме мова дає змогу людині глибше орієнтуватися в 
самій собі, усвідомлювати свій фізичний стан, думки і почуття, 
формувати в людині національну свідомість, совість, чесність, 
правдивість. А нашу мову гнобили віками, знищували її, але вона 
вистояла для того, щоб довести всім свою могутність і незборимість. У 
1996 році була прийнята Конституція України – це статус України, як 
незалежної держави. Це дає змогу українській мові відроджуватися. Не 
такими швидкими темпами, як хотілося б, але впевнено і безповоротно 
українська мова набирає все більшого розмаху. Швидко розвивається в 
усіх сферах і напрямах політичного, громадського і культурного життя. 
Набуває статус державної мови, впевнено проникає в усі галузі нашого 
життя.  

Становлення нової спільноти вимагає знання української мови, 
вивчення її історії та її розвиток. Українська мова повертає свої втрачені 
позиції в усіх сферах життя суспільства, тому її вивчення є потрібним і 
дуже важливим процесом. Сьогодні ми є свідками того, як у сферах 
нашого життя розширюється функціонування української мови. Лексика 
сучасної української мови весь час перебуває у русі. Нові слова входять 
у наше життя і прикрашають мову. Це велика кількість іншомовних слів, 
що увійшли до лексики нашої мови. Ці лексичні пласти не зробили 
слов’янські мови біднішими, а зробили їх рівноправними партнерами, бо 
слов’янські мови набули сучасного наукового та суспільного рівня 
завдяки цьому. Іншомовні слова засвідчують, що лексика дуже чутлива 
до змін у житті суспільства – політичних, економічних та культурних і 
водночас збагачує словниковий запас слов’янських мов.  

Високої мовної культури здатна досягти людина, яка наполегливо 
працює над словом, людина діяльна в думці. Наші громадяни мають 
навчитися національно мислити, усвідомити свої національні цінності, 
насамперед роль мови, і тоді Україна стане нарівні з високорозвиненими 
країнами. Українська мова й українська культура пропагують ідею 
громадянського суспільства, сприяють становленню України як 
демократичної, правової держави. Україна має всі шанси зайняти гідне 
місце серед цивілізованих держав з високою культурою. Кожний 
громадянин України незалежно від національності зобов’язаний знати і 
поважати державну мову, вміти  спілкуватися нею, володіти культурою 
мовлення. Державна мова повинна виконувати всі суспільні та культурні 
функції, бути мовою науки.  
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Балагура О.О. (Київ) 

 
РІДНА МОВА  

ЯК БАЗИС САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ  
В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

 
У статті розглядаються головні аспекти самоідентифікації 

українців. Саме мовні надбання та складові духовної культури  
виступають міцними підвалинами ідентифікації особистості-
громадянина. Показано як, власне, через мову особистість декларує 
свою причетність до певної групи людей у процесі соціокультурного 
розвитку нашої країни. 

 
У процесі життя людини  національне й матеріальне переплетено 

найтіснішим чином. Це цілком відноситься і до взаємодії об'єктивно 
існуючих спільнот людей, які називаються націями, та національної 
самосвідомості в різних її іпостасях, починаючи із самоідентифікації 
особи зі спільнотою і закінчуючи колективною волею й організованою 
дією мільйонів людей в ім'я інтересів цієї спільноти. 

Зазначимо, що нація виникає за певних історичних передумов 
територіальної, мовної, політичної, економічної, культурної єдності 
населення. Вона не з'являється на порожньому місці, а спирається на 
історично створену спільноту. Разом з тим ,нація не лише надає нової 
форми спільноті, яка вже була, а й створює те, чого раніше не існувало. 
У цьому сенс і виняткове значення нації і національних рухів. 
Національна самоідентифікація громадян – силою якої, власне, і 
створюються самі нації – це один із найглибших виявів історичної 
творчості людства. Українці, американці, німці, французи, італійці, 
англійці… з'являються разом зі своєю національною державою, мовою, 
культурою, економікою та політикою, тобто тоді, коли вони стають 
повновладними розпорядниками власної долі на засадах 
загальнонаціонального життя. 

Соціально-психологічний підхід до проблеми самоідентифікації 
особистості в Україні став загальним для широкого кола гуманітарних 
наук. Українознавство, історія, соціальна психологія, соціологія, 
культурологія, етнографія, а також велика низка суспільно-політичних 
досліджень ідентичності тією чи іншою мірою поділяють (або 
щонайменше запозичують деякі елементи) визначення ідентичності 
особиcтостi, що виникає в процесі соціокультурної самоідентифікації, як 
“психологічного уявлення людини про своє “Я”, яке характеризується 
суб'єктивним відчуттям своєї індивідуальної тотожності й цілісності; 
ототожнення людиною самої себе (частково усвідомлюване, частково 
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неусвідомлюване) з певними типологічними категоріями (соціальним 
статусом, статтю, віком, роллю, зразком, групою, культурою тощо)”1. 

Освіта, сімейні традиції та цінності, трудова діяльність, уподобання, 
прагнення, віросповідання українця впливають на цілісність його 
соціокультурної ідентичності. У цьому ракурсі важливою є актуалізація 
проблеми ідентичності й самоідентифікації особистості внаслідок 
зміщення координат соціокультурного простору і, відповідно, втрати 
базових орієнтирів людської взаємодії. 

Вважаємо, соціокультурна iдентичність громадянина України – це 
його, перш за все, історія, мова та його позиції в соціокультурному 
середовищi, до якого він разом з іншими вводиться шляхом соціалізації, 
шляхом введення до певного смислового соціокультурного контексту, 
який є спільним для всіх українців, до яких він належить. Саме цей 
смисловий контекст, горизонт спільного знання творить суспільство 
одним цілим, але з розвитком суспільства професійна спеціалізація його 
членів робить цілісність суспільства менш щільною – для членів різних 
соціальних, професійних та культурних груп з'являються свої системи 
цінностей і пріоритети, які не поділяються іншими членами суспільства, 
котрі не належать до цих груп. Але при цьому залишається сфера 
мовних і культурних канонів, які є спільними для всіх і які забезпечують 
живу цілісність суспільства й гармонізацію процесів національної 
самоідентифікації громадян і соціокультурної самоідентифікації 
особистості. Сьогодні в нашій державі існування такої сфери стає дедалі 
проблематичнішим. 

Величезна кількість інформації, пропонованої кожного року, вже 
давно перевищила можливості українців засвоювати цю інформацію, і з 
необхідністю люди засвоюють її дуже вибірково. Як справедливо 
відзначає Г.Люббе: «Культурні наслідки такого стану важко 
переоцінити»2. Вибірковість засвоєння людиною інформації стає дедалі 
випадковішою, що майже унеможливлює однорідність українського 
культурного простору, яка, зрештою, утворює підвалини глибинного 
взаєморозуміння людей як суб’єктiв цього простору. 

Одним із важливих компонентів ідентичності особистості, на нашу 
думку, є мова. Українська мова і є тим, що фіксує, творить і відтворює 
соціокультурні коди й зразки в процесi соціокультурної 
самоідентифікації українця.  

Рідна мова, перш за все, є одним із каналів соціалізації, а отже, і 
набуття особою певної ідентичності. Саме через материнську (рідну) 
мову людина декларує свою причетність до певної групи, демонструє 
визнання цієї групи як своєї, відмежовуючись одночасно від тих людей, 
які не володіють мовою її спільноти. Навіть у межах однієї національної 
мови діалекти і жаргони різних професійних і соціальних груп є досить 
жорсткими ідентифікаційними фільтрами для членів цих груп.  

                                           
1 Идентичность // Культурология. XX век. Энциклопедия: В 2-х т. – СПб., 1998. – Т. 1. 

– С. 238-239. 
2 Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем // 

Вопросы философии. – 1994. – № 4. – С. 94-105. 
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Глобалізація і телекомунікаційні технології в Україні сьогодні 
ставлять під загрозу цей канал соціокультурної самоідентифікації 
особистостi. Інтенсифікація міжнародного спілкування вимагає 
уніфікації засобів спілкування, вибору однієї з мов як міжнародної (як 
відомо, в наш час такою мовою стала англійська). Понад те, уніфікація, 
характер якої визначається не в останню чергу специфікою технічних 
засобів, призводить до спрощення, стандартизацiї цієї мови. А.І. Уткін у 
праці “Глобалізація: процес та осмислення” наводить такі дані: 
“Упродовж усієї історії зафіксовано приблизно десять тисяч розмовних 
мов. У теперішній час приблизно шiсть тисяч мов застосовують різною 
мірою, причому багато з них уже не викладають новій генерації, тобто 
вони на наших очах стають мертвими. Повною мірою такими, що їх 
застосовують, є триста мов – кожною з них говорить понад мільйон 
людей. Згідно з найавторитетнішими прогнозами, у сторіччі, що настало, 
лише половина мов, якими говорять у світі, все ж таки буде збережена. 
Нині мови зникають з погрозливою швидкістю – упродовж життя однієї 
чи двох генерацій”1. 

Самоідентифікація особистості відбувається в певному 
соціокультурному контексті, у який вона потрапляє, сприймає його як 
очевидну даність і в подальшому підтримує відповідною поведінкою, 
доки звичність цього контексту якимось чином не порушується. 

У своїх діях і думках українець пов'язаний з іншими людьми, завдяки 
мові цей зв’язок створюється й підтримується в повсякденній 
комунікації. Звичність певних дій і стосунків надає їм в очах особистості 
значення природних і самоочевидних. 

Обрив хоча б одного з цих ланцюжків цього зв’язку може призвести 
до кризи смислової структури людини в соціокультурній площині її 
життя. Подолання, наприклад українцями, криз такого типу в ході 
самоiдентифiкацiї є необхідною умовою набуття власної неповторної 
соціокультурної ідентичності. 

Криза соціокультурної самоідентифікації особистості, яка є 
предметом сучасних соціологічних і соціально-філософських досліджень 
в Україні, залишається симптомом переходу людства до нового типу 
самоорганізації й самовизначення. Цей тип суспільства М. Кастельс 
називає “помереженим суспільством”, яке характеризується 
«глобалізацією стратегічно важливих різновидів економічної діяльності, 
помереженою формою організації, гнучкістю і нестабільністю роботи й 
індивідуалізацією праці, культурою реальної віртуальності, яка 
сконструйована різноманітною медіа-системою і трансформацією 
матеріальних засад життя (простору й часу) шляхом утвердження 
просторових потоків і безчасового часу як атрибутів домінуючої 
активності та контролюючих еліт»2. 

                                           
1 Уткін А.І. Глобалізація: процес та осмислення. – К.: Наук. думка, 1996. – С. 166-167. 
2 Castells M. The information age: economy, society and culture. – L.: Blackwell Publishers 

Inc., 1999. – Vol. 3: The power of identity. – 276 р. 
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Що стосується персональної ідентичності кожного окремого 
громадянина України, то значимий для нього смисловий континуум 
формується його безпосереднім оточенням, його мовою та культурою. І 
щоб відновити втрачену ідентичність чи побудувати нову люди 
звертаються, в першу чергу, саме до самоiдентифiкацiї в межах їхньої 
референтної групи. Цим і можна пояснити розвиток українських 
громадських рухів, які виборюють ідентичність проти глобальності, і 
саме тому більшість з них має антиглобалістський характер. Інша 
проблема полягає в тому, що глобальність дедалі частіше стає атрибутом 
саме безпосереднього соціокультурного оточення українців, вриваючись 
у повсякдення їх соціокультурної самоідентифікації. 

Для нас безперечним є той факт, що у нашій країні головним 
механізмом, що регулює людську життєдіяльність взагалi і 
соціокультурну самоiдентифiкацiю особистості зокрема, є спільна, 
зокрема, державна українська мова.  

Вона не тільки дає змогу описувати людський досвід, а й породжує 
новий досвід та інтегрує нові смисли у процесі комунікації. 

Структура рідної мови визначає певний образ світу, спосіб 
фрагментації й синтезу його об'єктів, одночасно саме рідна українська 
мова виражає ціннісно-емоційне ставлення людини до світу, 
програмуючи переживання людьми тих чи інших описуваних подій, в 
Україні чи поза її межами, й реакцію на них. Поряд з природними 
мовами як засобами генерації і передачі соціокультурного досвіду, 
велику роль у соціокультурній самоідентифікації особистості відіграють 
мови мистецтва (живопису, музики, кіно, танцю, архітектури), мова 
науки, а також різні конвенціональні набори сигналів і символів, що 
регулюють вчинки і дії людей. Усі вони можуть бути розглянуті як 
особливі семіотичні системи, що забезпечують і регулюють 
соціокультурну самоідентифікацію особистості, процеси відтворення і 
розвитку суспільства взагалі. 

Предмети створеної людиною “другої” природи також можуть 
функціонувати як знаки, що закріплюють накопичений соціальний 
досвід, виражаючи певний спосіб поведiнки й діяльності в предметному 
світі особистості в процесі її cоцiокультурної самоiдентифiкацiї. У цьому 
сенсі можна говорити про знаряддя праці, техніки, предмети побуту як 
про матеріальну культуру, протиставляючи їм феномени духовної 
культури (твори мистецтва, філософські, етичні, політичні доктрини, 
наукові знання, релігійні ідеї тощо). Однак таке протиставлення 
відносне, оскільки будь-які феномени культури, зокрема української 
духовної, є семіотичними утвореннями: розвиток національної мови і 
культури з'являється і як вироблення нових змістів і значень, що 
регулюють діяльність, поведінку і спілкування українців, і як 
формування нових кодових систем, що закріплюють та транслюють ці 
змісти й значення. 

За допомогою української мови поява нових способів кодування 
закріплює зміни характеру комунікацій і способів включення українця в 
соціальні зв'язки, а отже, бере участь у визначенні тих меж, у яких 
варіюються ті чи інші форми соціальної поведінки й діяльності. 
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Наприклад, поза появою писемності неможливе було б судочинство, яке 
спирається на кодекси законів; виникнення комп'ютерної мережі 
Інтернету призвело до різкого збільшення доступного індивідові обсягу 
соціальної пам'яті й породило нові, раніше невідомі в Україні форми 
комунікації й потенційні можливості соціокультурного самовизначення 
громадян. 

Зазначимо, що розвиток українського суспільства також пов'язаний з 
формуванням нових видів діяльності, поведінки і спілкування, що, у 
свою чергу, припускає появу відповідних нових етнічних програм, 
представлених кодами мови та культури. У процесі цього розвитку 
відбувається диференціація раніше синкретичних програм, виникає 
складна координація й субординація нових і традиційних програм. 

Таким чином, зрозуміло, що виникають різні, відносно самостійні 
сфери української духовної культури – релігія, мистецтво, мораль, наука, 
політична і правова свідомість, які взаємодіють між собою та впливають 
на процеси національної самоiдентифiкацї громадян і соціокультурної 
самоiдентифiкацiї особистості. 

У світоглядних універсаліях кожної мови можна виділити своєрідний 
інваріант, деякий абстрактний загальний зміст, притаманний різним 
типам мов і культур, який утворює глибинні структури людської 
самосвідомості. Цей шар змісту не існує в чистому вигляді сам по собі, 
він завжди поєднаний зі специфічними сенсами, властивими мові й 
культурі певного суспільства, які виражають особливості способів 
спілкування й діяльності людей, збереження й передачі соціального 
досвіду, прийняту в даній культурі шкалу цінностей, смаків, настанов. 
Саме ці сенси характеризують особливості кожної мови й культури, 
властиві їм розуміння простору і часу, добра і зла, життя і смерті, 
ставлення до природи, праці, особистості, визначають специфіку різних 
мов і культур. У свою чергу, історично особливе в універсаліях мови 
завжди конкретизується у величезному різноманітті групових та 
індивідуальних світосприймань і світопереживань. 

Відзначимо, що універсалії української мови одночасно виконують 
декілька взаємозалежних функцій у процесi соцiокультурної 
iдентифiкацiї людини. 

По-перше, вони забезпечують своєрідне сортування різноманітного, 
історично мінливого соціального досвіду. Цей досвід оцінюється 
відповідно змістом універсалій мови й культури та включається до 
процесу ретрансляції – передається від людини до людини, від одного 
покоління до іншого. 

По-друге, універсалії рідної мови є базисною структурою людської 
свідомості в кожну конкретну історичну епоху. 

По-третє, взаємозв'язок мовних та культурних універсалій утворює 
узагальнену картину людського світу, те, що прийнято називати 
світоглядом епохи. То ж ця картина, виражаючи загальні уявлення про 
людину і світ, вводить певну шкалу цінностей, норм і настанов, 
прийняту також і в Україні, і тому визначає не тільки осмислення, а й 
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емоційне переживання світу людиною, її соцiокультурну 
самоідентифікацію. 

Необхідність створення єдиного соціокультурного простору 
самоідентифікації – потреба української культури, бо завдяки цьому 
досягається мобілізація всіх представників суспільства у національне 
виробництво. Проте ця стандартизація ніколи не здійснюється повністю, 
постійно існує як заданість, а не даність, тобто поза межами нормативної 
мови й культури завжди залишається множина мовно-культурних форм, 
не репрезентованих у загальнонаціональному контексті, які 
витісняються на периферію культурного виробництва як невідповідні 
“стандартам” спільної (загальнонаціональної) мови й культури, але які 
зберігають функціональність і позитивність у межах свого застосування.  

Створення стандартизованого соціокультурного простору 
самоідентифікації в Україні, з іншого боку, спричиняється необхідністю 
зміцнення комунікативних зв'язків як гаранта функціональності 
загальної національно-державної системи виробництва на засадах 
нормативно-рольового ранжування. Це потребує створення всезагальної 
ідентичності, яка повинна мати всі необхідні для процесу 
соціокультурної самоідентифікації особистості ціннісні й рольові 
ознаки.  

Спільна семіотична система збирає етнічну, мовну й культурну 
різноманітність в єдиному соціокультурному просторі, дає змогу 
відокремити нефункціональні мовні та культурні форми від поточного 
виробництва спільної соціокультурної ідентичності. Таким “спільним 
знаменником” зазвичай стають національна мова й культура, існування 
яких передбачається наявністю високорозвиненої свідомості, завдяки 
яким має змінитися світогляд. 

Таким чином, національна мова і культура постають як спільна 
семіотична система, що має усвідомлюватися громадянами держави як 
національна спадщина, до якої причетний кожний. Саме тому “існування 
національної культури потребує наявності високого рівня 
самосвідомості, на відміну від етнічної культури, носії якої можуть не 
усвідомлювати своїх символів”1. Складання високої культури, що 
конституюється як культура національна, детермінує лише часткове 
здійснення етнічних культурних даностей. Як відзначає Макарян Е.С., 
“раціоналізація комунікації означає лише вибіркове припинення 
існування традиції: вона уможливлює її рефлексивне критичне 
опосередкування, що передбачає раціональне дослідження власної 
культурної історії на грунті свідомо культивованих традиційних 
цінностей, які відповідають вимогам часу”2. При фрагментації і 
сегментації мови та культури, скасуванні мовно-культурної 
різноманітності можна спостерігати наявність певної ієрархії культурних 
ознак. Національна, висока культура займає пануюче становище, 
стосовно якого решта більш локальних і менш універсальних мовних та 

                                           
1 Основи етнодержавознавства: Підруч. / За ред. Ю.І. Римаренка. – К.: Либідь, 1997. – 

656 с. 
2 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. – М.: Мысль, 1983. – 284 с. 
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культурних практик набуває статусу діалектів, субкультур, регіональних 
особливостей; сучасна стандартизація мовних і культурних ознак 
трансформує діахронічні зв'язки етнічного буття, яке остаточно 
вливається в сферу повсякденного, локального й неформального. 

Також при дослідженні соціокультурного простору України слід мати 
на увазі, що з розвитком національної культури трансформується сам 
принцип функціонування інформаційних зв'язків завдяки спільній 
(рідній) мові. Якщо примітивні та арго-писемні суспільства можна 
вважати традиційними, то не завдяки тому, що вони свідомо 
орієнтувалися на традицію, а через те, що вони були зорієнтовані 
останньою. Сучасне українське суспільство орієнтується на традицію, як 
інстанцію свідомої самоідентифікації й наслідування. Певна річ, 
традиція – це, за формулою Е. Маркаряна, “групове стереотипізоване 
випереджальне відображення”1.  

Традиція охоплює всі форми стійкої організації колективного життя, 
грунтованого на навчанні. Головним каналом ретрансляції традиційної 
системи цінностей і правил поведінки є повсякденне соціокультурне 
буття, а не стандартизований наратив, зумовлений наявністю стійкої й 
незмінної форми організації виховання.. 

Як відзначає В. Ігнатов, “сьогодні, з одного боку, можна говорити 
про процес політизації традиційних (суб)етнічних спільнот, які в останні 
роки намагаються досягти політичного та культурного самовизначення: 
фризи в Голландії, сицілійці та тірольці в Італії, баварці в Німеччині 
тощо. Такі процеси мають місце в стабільних країнах з розвинутою 
економікою”2. 

В Україні соціокультурна самоідентифікація особистості 
ускладнюється невизначеністю мовної та культурної політики, 
нестабільністю в усіх сферах соціального буття і набуває катастрофічних 
рис, оскільки традиційні способи трансляції культури виявляються 
недієвими, що, в свою чергу, позбавляє їх можливості виконувати 
легітимаційну роль за умов нестабільного культурного середовища. Це 
позбавлення знову ставить питання про роль “нестандартних” зв'язків 
формування ідентичності українця, бо традиційні способи трансляції 
культурного спадку обмежуються через утрату родинними зв'язками 
ідентифікаційних функцій внаслідок внутрішньої та зовнішньої міграції і 
послаблення держави (інстанції, що має керувати комунікативними 
процесами в межах національного соціокультурного простору). Таким 
чином, бічні зв'язки відновлюються через інтеграцію соціокультурних 
просторів та позбавлення родинних зв'язків функцій трансляції 
культурних цінностей. На думку С.Дугласа, етнічність на сучасному 

                                           
1 Там само. 
2 Ігнатов В. Феномен етнічного ренесансу // Етнос і соціум. – К.: Наук. думка, 1993. – 

С. 51-67. 
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етапі розвитку не обов'язково вимагає почуття однаковості або спільного 
місця походження1. 

Проте втрата ролі колишніх етнічних ознак ще ніякою мірою не 
припиняє перегляду власної культурної спадщини та процесу появи 
нових культурних утворень, хоча й дещо специфічної природи. 
Визначальним чинником у цьому процесі виявляється некероване та 
іноді випадкове формування нових спільнот внаслідок історичних, 
суспільно-політичних, міграційних… процесів. Соціокультурний простір 
перетворюється на певний калейдоскоп різноманітних мовних і 
культурних впливів, який водночас є природним середовищем для 
індивіда, ідентичність якого має скластися в ньому. Як зауважує  
дослідник Я. Ярема, “замість відродження, формування, переходу, 
зникнення етносів має місце зовсім інший процес – це мандри 
індивідуальної (колективної) ідентичності у доступних на певний час 
культурних конфігураціях та системах, що відображає певний дрейф 
етноідентичності“2. 

Отже, проаналізувавши мову в соціокультурному просторі 
самоідентифікації, відзначимо наступне: 

Українська мова є одним із важливих компонентів соціокультурного 
простору самоідентифікації, тим, що творить, фіксує і відтворює 
соціокультурні коди та зразки в процесi самоідентифікації особистості. 
Саме через мову людина декларує свою причетність до певної групи, 
демонструє визнання цієї групи як своєї, відмежовуючись одночасно від 
тих людей, які не володіють мовою чи субмовою її спільноти. 

Тож не дивно, що соціокультурна самоідентифікація особистості 
відбувається в межах певної культурно-мовної традиції, що склалася в 
певному соціумі й одночасно виходить за грані цього соціуму в рубежі 
глобального інформаційного простору завдяки мові, втіленій в 
інформації, що репрезентує та ретранслює безліч  духовних цінностей, 
норм, рольових та поведінкових настанов, що виступають об’єктом 
соціокультурної самоідентифікації особистості взагалі й пересічного 
українця зокрема. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Основи етнодержавознавства: Підруч. / За ред. Ю.І. Римаренка. – К.: Либідь, 1997. – 

656 с. 
2 Ярема Я. Українська духовність в її культурно-духовних виявах // Перший 

український педагогічний конгрес. – Львів, 1935. – С. 12-29. 
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Божко Н.М. (Харків) 

 
РІДНА МОВА ЯК ЗАСІБ  

САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНЦІВ  
ТА ЕТНОЗБЕРІГАЮЧА СКЛАДОВА  

ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 
 

У статті аналізуються підходи до визначення етносу та 
етнічності, їх характеристики та місце у соціумі. Розглядається 
національна мова та її роль у збереженні українського етносу в умовах 
національного і культурного відродження. Визначені функції й 
особливості мови як етнозберігаючого чинника самосвідомості 
українства. 

 
Ми живемо в епоху всесвітнього історичного процесу з його 

світовими війнами, економічними кризами, технічним прогресом, що 
охоплює все людство, глобальними проблемами біологічного, 
екологічного, техногенного характеру.  Однією з таких проблем є 
глобалізація життя (від лат. Globus – куля) – всеземне об′єднання, що 
призводить до змішування і злиття етносів із дуже різними культурами, 
історичним минулим і ментальністю. Протягом усього ХХ ст. була 
спроба створити міжетнічні єдності фактично штучного характеру. 
Причинами цього були політичні, економічні та міжкультурні контакти, 
що набрали надзвичайно активного характеру. Так звана інтеграція 
розповсюджувалася на всі сфери життя, а її вірним помічником і 
провідником стала масова комерційна поп-культура. Глобалізація 
вигідна певним державам, що прагнуть світового панування. Вони 
нав′язують світовим спільнотам власне ментальне світосприйняття або 
таке, яке їм вигідне. 

Але починаючи з 60-70-х років ХХ ст. у всьому світі почалися 
процеси, що відображають прагнення народів зберегти свою 
самобутність, підкреслити унікальність своєї побутової культури і 
психологічного складу, усвідомити свою належність до певних етносів. 

Цей процес охопив населення великої кількості країн на всіх 
континентах, суспільства різного типу і рівня розвитку – від традиційних 
до постіндустріальних. Спочатку це явище навіть отримало назву 
етнічного парадоксу сучасності, тому що більшість науковців вважала, 
що тенденція глобалізації, уніфікації духовної та матеріальної культури і 
розвитку особистісного індивідуалізму поступово призведуть до втрати 
значущості етнічних факторів у житті людини. 

Сьогодні етнічне відродження розглядається як одна з основних рис 
розвитку людства на сучасному етапі. З 90-х років цей процес почався на 
території всіх посткомуністичних країн. Активно йде він і в Україні, де 
багато вчених вивчає питання етнології, обговорює проблеми свого 
етносу, його ментальність, культуру, мову, роль і місце українського 



Україна – мова 
 

 87

етносу в європейському і світовому контексті. Серед них П.Гнатенко, 
Л.Шкляр, В.Павленко, Ю.Платонов, В.Крисько, А.Фурман, 
П.Кононенко, Л.Шаповал, І.Старовойт, Г.Лозко, А.Сошніков, Р.Додонов, 
І.Грабовська, С.Грабовський, Б.Цимбалістий, Д.Скільський та багато 
інших. 

Завданням цього дослідження було проаналізувати змістовне 
поняття “етнос” із позицій сучасних наукових підходів, а також 
дослідити такий важливий компонент етнічної свідомості, як рідна мова, 
що є не лише засобом самоідентифікації українців, а ще й 
найважливішою етнозберігаючою складовою. 

Кожна етнічна система включає в себе такі підсистеми: генно-
ландшафтну, мовну, соціальну, економічну, культурну, політичну. Тип 
розвитку кожного етносу визначає рівень складності та особливостей 
його підсистем. 

Взагалі змістовне наповнення поняття етнос залежить від концепцій, 
на які спираються вчені при його визначенні. Так, позитивісти 
(Бромлей Ю.В.) вважають, що етнос – це “стійка сукупність людей, що 
історично склалася на певній території і володіє спільними і відносно 
стабільними особливостями мови та культури, а також усвідомленням 
своєї єдності та відмінності від інших подібних утворень 
(самосвідомість), що фіксується в самоназві (етнонімі)”. При цьому 
цілісність території не є обов′язковим фактором, мова не співпадає з 
етносом, а особливості культури відіграють етнічну роль лише тоді, коли 
усвідомлюються як такі. На перше місце ставляться етнічна 
самосвідомість і самоназва. 

З позицій суб′єктивізму також треба аналізувати такі визначення, як 
самосвідомість та самоназва, а нестійкі об′єктивні чинники відкидати, 
тому що сучасне поняття етносу не має достатнього наповнення, а також 
не дає змогу відрізнити описане ним явище дійсності від інших, відносно 
близьких явищ. Головну роль у конструюванні етнічності, на думку 
суб′єктивістів, відіграє політичний фактор, тобто у створенні етносу 
провідною є політика етнічного підприємництва – мобілізація членів 
етнічної групи на колективні дії з боку лідерів, які переслідують 
політичні цілі, а не виражають культурну ідеологію чи “волю народу”.  

На противагу суб′єктивістським  поглядам, велику популярність 
сьогодні здобула натуралістська концепція етногенезу. Її поява пов′язана 
з надзвичайним ускладненням екологічної ситуації в світі, що стало 
наслідком промислово- виробничої діяльності людини. Так, 
Л.М.Гумільов, концепція етногенезу якого сьогодні має значну кількість 
прибічників, вважає, що етнос у його становленні є феноменом 
природним. Він бачить одну з головних проблем сучасної науки у 
з′ясуванні того, яка діяльність людини була нищівною для ландшафтів. 
Вчений стверджує, що етнос – це не зоологічна популяція, а системне 
явище, властиве тільки людині, яка виявляє себе через соціальні форми, 
у кожному випадку оригінальні, тому що господарство країни завжди 
пов′язане з ландшафтом, який годує його, рівнем розвитку техніки і 
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характером виробничих відносин, хоча етнічні й соціальні ритми 
розвитку не співпадають, оскільки мають різні ритми розвитку взагалі. 

Л.М.Гумільов робить парадоксальний, на перший погляд, висновок, 
що немає жодної реальної ознаки для визначення будь-якого етносу як 
такого, хоча в світі не було і не буде людської істоти, котра була б поза 
етносом. Автор, на противагу суб′єктивістам, стверджує, що етнічна 
належність, яка виявляється в свідомості людей, не є продуктом самої 
свідомості. Він висуває гіпотезу про наявність у кожного етносу так 
званої пасіонарності – вродженої здатності організму абсорбувати 
енергію зовнішнього середовища і видати її у вигляді роботи. 
Пасіонарність має енергетичну природу і пов′язана з жорстким 
космічним випромінюванням. Саме імпульси пасіонарності, на думку 
Л.М.Гумільова, як імпульси біохімічної енергії живої природи, 
переломлюючись у психіці людини, створюють і зберігають етноси, що 
зникають, як тільки зменшується пасіонарна напруга. Вчений стверджує, 
що етнос – це “стійкий колектив людей, що склався  природним шляхом, 
протиставляє себе іншим аналогічним колективам і відрізняється 
своєрідним  стереотипом поведінки, який закономірно  міняється в 
історичному часі”1. 

Пасіонарність, як рушійна сила етносу, має щось спільне з 
колективним несвідомим Юнга, що також наділене енергією. 

Дискусія відносно сучасного тлумачення поняття “етнос” триває. Але 
ми будемо спиратися на визначення популярного в сучасній суспільній 
науці професора Лондонського університету Е. Сміта, який  виділяє 
шість головних атрибутів етнічної спільноти: 

1) групова власна назва; 
2) своя етнічна історія; 
3) спільні міфи та історична пам′ять; 
4) спільна масова громадська культура; 
5) спільна економіка; 
6) єдині юридичні права та обов′язки для всіх членів2. 
Концепція Е.Сміта носить культурологічний характер і останнім 

часом набуває багато прихильників  серед українських дослідників, які 
саме культуру вважають тим, що створює і відтворює особливості 
менталітету, характеру та різноманітних сторін етносу. Саме в культурі 
ми бачимо джерело протидії згубним наслідкам цивілізації. 

Особливо популярною у вітчизняній етнології сьогодні є тема 
досліджень менталітету, саме менталітету українського. Актуальність 
цього напрямку пов′язана з сучасним станом етнонаціонального 
відродження в Україні. 

Загальноприйнятим у класичних вітчизняних роботах є визначення 
етносу як “кровоспорідненої спільноти людей, яка має: 1) спільну 
територію (рідну землю); 2) спільну мову(рідну мову); 3) спільні родові 

                                           
1 Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. – М., 2001. – С. 135. 
2 Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994. – С. 23. 
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легенди про походження свого етносу, спільну історичну пам′ять, звичаї 
та обряди, тобто етнічну релігію (рідну віру)”1 та перебуває на певному 
етапі свого етногенезу. 

Мовна підсистема як частина етнічної системи є засобом вербальної 
комунікації в етнічних спільнотах. Вона є механізмом кодування, 
зберігання та передачі інформації, що структурує культурні зміни в 
етносі. Мовна традиція може пережити етнос, що породив її, і навіть 
стати частиною нової етнічної системи. Мовний простір великих етносів 
дуже різноманітний і включає літературну мову, велику кількість 
діалектів, соціодіалектів, говірок. 

Належність до мовної підсистеми допомагає здійснити етнічну 
ідентифікацію, а також є фактором, що грає величезну роль у 
консервації етнокультурної традиції. На соціосферному рівні саме ця 
підсистема регулює межі етнічної спільноти. 

Тобто мовна складова є на одному з перших по значущості місць у 
визначенні того, що ми називаємо етносом, а саме етносом українським, 
величезна кількість проблем якого за останні століття була пов’язана зі 
спробами усунути українську мову спочатку з політичного, освітнього, а 
потім і побутового вжитку. 

Але ж саме рідна мова забезпечує нормальне функціонування і 
єдність етнічного організму в усіх його проявах. Мова – не лише головна 
його ознака, а й соціальна пам’ять. “Існує більш живе свідоцтво про 
народи, ніж кості, зброя і могили: це – мова,” – писав ще у ХІХ ст. 
Я.Грімм. 

Доля кожного народу пов’язана з долею його мови. Мова виражає 
єдність держави. А державною мовою переважно буває мова корінного 
населення. Проте в Україні на довгі часи склалася ситуація, коли 
спрацьовував інший принцип, що існував ще з часів Римської імперії: “ 
cuius  reio, eius  lingua” – “чия влада, того й мова”, тобто державною 
мовою була мова не корінного населення, а мова його поневолювачів.  

Мова – не лише головна ознака етносу, вона його оберіг, тому що 
знищення мови (лінгвоцид) є найважливішою передумовою етноциду – 
знищення народу. 

Саме тому українська мова за часи трьохсотп’ятдесятилітньої 
бездержавності і чужоземного панування заборонялася понад 170 разів. 
Вона мала тавро провінційної та страждала на комплекс меншовартості. 

У найкращому випадку їй було запропоновано місце напівекзотичної 
прикраси різних конкурсів та фольклорних фестивалів, де з захопленням 
слухали українські пісні. Статус, який мала українська мова в 
суспільстві насамперед завдяки носіям влади, негативно впливав на її 
соціолінгвістичні перспективи. 

М. Рябчук, аналізуючи сучасні українські комплекси та стереотипи, 
що формувалися впродовж багатьох століть, пише: “Механізм 
розумового поневолення (“умственного подчинения”, у термінах 

                                           
1 Лозко Г.С. Етнологія України: філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий 

аспект. – К.: АртЕК. – С. 15. 
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академіка Вернадського, чи “ментального колоніалізму”, за 
новочаснішим формулюванням) мав досить витончений і наявний для 
більшості громадян характер. Українська мова в СРСР формально не 
заборонялась, але досконала система освітніх, пропагандистських, 
адміністративних заходів успішно маргіналізувала функціонування цієї 
мови, максимально обмежувала можливості вияву національної 
ідентичності, мінімізувала процес національного самоусвідомлення”1. 
О. Забужко назвала цей стан українського етносу “національною 
непритомністю”. 

Повернення українській мові статусу державної – це один із 
найкращих виявів самоутвердження українського етносу. Саме поняття 
“державна мова” ставить перед нами проблему мовної єдності 
суспільства. 

Вже в епоху Відродження тодішні вчені розуміли, що мова, на 
відміну від місцевого ідіолекту, пов`язана з формуванням нації як 
окремої усвідомленої єдності. Джордж Паттенгем у 1589 р. писав: “Після 
того, як розмову, цілковито пристосовану для загального розуміння, 
погодилася сприйняти вся країна й нація, її можна назвати мовою”. 

Чим вища форма організації спільноти, тим більше зростає роль мови 
для розширення її соціальних функцій та консолідації членів спільноти. 

Сучасна наука розглядає мову як етнокультурний феномен, бо вона: 
1) існує в людському суспільстві, від якого вона походить, і воно 
(суспільство) не може без неї існувати; 2) існує в свідомості членів 
суспільства, реалізується в процесі мовлення (усного), зберігається 
(консервується) в писемних мистецько-літературних та інших зразках; 
3) у мові відображається знання народу про світ, про життя; 4) світ 
людина пізнає через призму мови; 5) мова – це генетичний код етносу, 
що єднає минуле й сучасне і спрямований у майбутнє; 6) мова є 
матеріалом для створення культурних цінностей : фольклор, художня 
література, театр, пісня. 

У лінгвістиці і культурології багато написано про функції мови. 
Серед найбільш відомих називають: 1) комунікативну; 
2) мислеоформлюючу; 3) когнітивну (пізнавальну); 4) художню. Але 
деякі науковці звертають особливу увагу на інші суттєві функції мови. 
Так, Г.С. Лозко виділяє такі етноспецифічні функції мови: 1) етнічну – 
як природну систему звукових символів, призначених для спілкування 
свого етносу; 2) естетичну – образотворення; спілкування митця з 
глядачем, читачем, слухачем; досконала організація мовного матеріалу в 
процесі спілкування митця з народом; 3) культуроносну – культура 
кожного народу зафіксована в його мові; пропагуючи свою культуру в 
світі, ми пропагуємо й нашу мову; через мову відбувається і засвоєння 
рідної культури, і передача предківських звичаїв нащадкам; 4) магічну – 
віра в те, що слово може викликати уявлення, образи предметів, істот, 
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які не існують взагалі; уявлення про те , що слово є причиною того 
явища, яке ним назване; а звідси – уявлення , що слово має здатність 
стати ділом1. 

В. Іванишин та Я. Радевич-Винницький, крім названих вище, 
виділяють ще декілька важливих, на наш погляд, функцій мови: 
експресивну, ідентифікаційну, номінативну, фатичну, волюнтативну, 
демонстративну2. 

Експресивна функція полягає в тому, що мова є універсальним 
засобом вираження внутрішнього світу індивіда. Ще мудреці античності 
стверджували: «Говори – і я тебе побачу”. Тобто у мові відображено 
неповторний світ кожної людини. Чим досконаліше вона володіє мовою, 
тим виразніше, повніше, яскравіше вона демонструє своїм 
співрозмовникам свою особистість. 

Ідентифікаційна функція допомагає з’ясувати, до якої етнічної 
спільноти належить певний етнофор (носій етнічної свідомості). Вона 
кровно єднає лише тих, хто її знає, а для тих, хто її не знає, вона є 
засобом роз’єднання, сепарації, відокремлення «своїх» від «чужих». 

Номінативна функція забезпечує процес лінгвалізації, “омовлення” 
світу. Мовні одиниці служать назвами предметів, процесів, якостей, 
кількостей, ознак тощо. Назви фіксують не лише реалії дійсності, а й 
ірреальні, уявні сутності. Уся художня література і фольклор існує в 
нашій уяві лише завдяки мові. Кожна мова відображає специфічну 
картину світу, яку створює певний етнос. Тому в уявленні українця, ліс 
населений мавками, лісовиками, а іноді – вовкулаками. А індуси знають, 
що там живуть літаючі мавпи та злобні демони ракшаси. Здійснюючи 
процес найменування, кожний носій мови допомагає створенню 
неповторного світу, що зветься мовною реальністю. У кожного народу 
вона своя. 

Початок української мови губиться в глибині століть, як початок 
нашої історії. “Духовне багатство українського народу, надбане ним 
протягом віків, – пише Д. Скільський, – збігається в його мові. М’яка і 
мелодійна українська мова акумулює в собі високий народно-
філософський геній, результати діяльності глибокого інтелекту й 
духовності, тонку спостережливість народу й найстрункішу логіку його 
думки, незбагненну чутливість до найменших змін у природі, справжнє 
поетичне чуття, вражаючу правдивість висловів … Усі надбання свого 
духовного життя український народ сумлінно зберігає в рідній мові, у 
якій яскраво проявляється його етнонаціональність”3. 

Фактична функція мови полягає у тому, щоб звернути на себе увагу, 
встановити контакт із співрозмовником для забезпечення майбутнього 

                                           
1 Див.: Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Тези про місце і роль мови в 
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сприйняття інформації. В українській мові дуже доброзичливі форми 
звертання, вітання і прощання: Шановний! Добродію! Серденько! 
Рибонька! Доброго ранку! Добрий день! Добридень! Добрий вечір! Моє 
шанування! Радий вас бачити! Доброго здоров’я! На все добре!  На 
добраніч! тощо. 

Виділення як окремої демонстративної функції для підкреслення 
вираження за допомогою мови своєї етнічної, національної належності, 
на нашу думку, не є обов`язковим, тому що вона фактично є виявленням 
функції ідентифікаційної. 

Мова органічно поєднана з психікою людей, з глибинами свідомого і 
підсвідомого. Недарма М. Ґайдеґґер назвав мову “домом духу”, а В. фон 
Гумбольдт ще у ХVШ ст. вважав, що мова – це об’єднана духовна 
енергія народу. Тому наші пращури так дбайливо зберігали свої суто 
слов`янські слова, чинячи опір впровадженню іноземних слів. Дуже 
цікаві спостереження за українською мовою як складним інформаційним 
аспектом феномену України ми знаходимо у праці О. Братка-
Кутинського “Феномен України”1. Автор досліджує етимологію слів, які 
вважає суто українськими, – Україна, Тризуб, прапор, хоругв, верба, пан, 
леле, тато, неньо, витоки імен, прізвищ та інших назв, встановлюючи 
первісний зміст слів, пов’язаний із потягом до світла, знань, до 
космічних узагальнень наших стародавніх предків. 

У мовних формулах експліковані особливості світосприйняття 
кожного народу, котрий інтерпретує світ засобами мовної символіки і 
створює свій ментальний портрет світу. В українській мові ми 
знаходимо вічний скарб образів, символів, знаків, що втілюють у собі 
результати пізнавальної діяльності народу. Так, наприклад, ми бачимо 
посилання до лексеми “козак” для образної характеристики завзятого 
хороброго чоловіка – це пов’язано з історичним досвідом українства, 
який свідчить про те, що саме козаки на довгий час стали символом 
українського народу, який називали “нацією козаків”. 

Зовнішній прояв жіночого начала в українській психіці знайшов своє 
відображення у надзвичайній кількості пестливих форм: рученьки, 
малесенький, соловейко, зернятко, Петрик, Наталочка та ін. 

Цікаві роздуми відносно української ментальної парадигми та 
відображення в мові ми знаходимо в роботах М. Луценка. Він вважає, 
що українська ментальна парадигма може бути відтворена у вигляді 
конструктивно-гносеологічного принципу зведення частини до цілого. У 
розрізі її глибинної організації українська мова являє собою архетип, 
матриця якого визначається співвідношенням інваріантів. Відповідно, і в 
поверхневих структурах української мови ми знаходимо симетрію 
матеріально-фізичних і когнітивних репрезентацій. Йдеться про те, що, 
розмовляючи українською, нічого і ні до чого не треба “примислювати”: 
не треба примислювати дзвінкість кінцевим приголосним (дуб), тому що 
вони тут не оглушуються; не треба примислювати дзвінкість 
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приголосним у позиції перед глухим, тому що тут, як правило, немає 
оглушення (ніжка ); не треба зводити а до о у випадках типу вода, тому 
що в українській мові немає акання; не треба зводити ы  до и, тому що 
тут (и, і) різні фонеми. 

Ментальна парадигма української мови є архаїчною, вона 
орієнтується на розділи, що відображають іншу часову онтологію та 
відмінну ідеологію порівняно з російською. Вона демонструє найдавніші 
глосогенетичні риси, а також залишки найдавніших ідеологічних рис. 
Таке мислення вважається міфологічним, первісним, а отже, 
конкретним. 

М. Луценко підкреслює, що „українська мова цілком позитивна, вона 
замкнена на визначеності та конкретиці, є схильною до фактографічного 
(художнього чи нехудожнього) або критичного розповідання…”1 Сувора 
визначеність і конкретика української мови пояснюється впливом 
степового ландшафту, який протягом століть був джерелом постійної 
загрози і змушував сподіватися на власні сили. 

М. Луценко вказує на те, що буття українців складалося й існувало в 
часі у вигляді системи, відносно якої конститутивний фактор зовнішньої 
причини був суб’єктивно постійним і обов`язковим. Якщо суб’єктивні 
сподівання виправдовувались і зовнішня причина дійсно визначала 
ситуацію, у свідомості українців закріплювалася пряма і точна реляція 
до смислу побутового чи словесного символу. Якщо суб’єктивні 
сподівання не виправдовувались, це породжувало усмішку, самоіронію, 
що могло стати природою українського гумору. Мабуть, це, на думку 
автора, і спричинило реалізм мови і менталітету українців. Данність 
української мови – це данність предметно-матеріального світу, яка саме 
нею і визначається (Не кажи гоп, доки не перескочиш). 

У предметному світі української мови немає місця невизначеності та 
сумнівам. На думку вченого, саме це заважає її активному використанню 
у сфері філософії, що потребує високого рівня абстрактності. Отже, мова 
є не лише однією з головних ознак етносу, вона забезпечує його єдність і 
є його органічним атрибутом. Існує залежність мислення, світогляду і 
поведінки людей від прийнятих форм слововживання, від природи і 
характеру мови, якою вони висловлюють свої думки і почуття. Мовна 
пам`ять українського народу відображає всі аспекти етнічного 
світосприйняття, а також динаміку руху власної етнічної думки. 

Завдяки ідентифікаційній функції, мова є тим бар’єром, що стримує 
змішування етносів і виникнення міжетнічних поєднань. Хоча трагічна 
історія українського народу демонструє спроби принизити, витіснити 
рідну мову з культурного та політичного вжитку, але мова, що походить 
з глибини тисячоліть, про яку ще Тарас Шевченко писав, що вона «йде 
від Бога», зберегла свою самобутність і свій потенціал. З мовними 
проблемами в нашій країні завжди були пов’язані проблеми свободи, 
незалежності, суверенітету, прав людини. Лінгвоцид – одна з перших 
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стадій знищення народу. Ще видатний український лінгвіст О. Потебня 
підкреслював, що “утрата мови, денаціоналізація народу, зводиться на  
дезорганізацію суспільства, аморальність, спідлення”. Це, в першу чергу, 
пов`язано з тим, що втрата мовного коду є втратою національної пам’яті. 
А оскільки в мові відображається національна психологія мислення, то і 
в так звані таємниці національної душі можна проникнути лише через 
рідну мову. Сьогодні, у нових етнополітичних умовах українська мова, 
яку самі носії здебільшого сприймали як скарб, проголошена державною 
і набуває реальної перспективи розвитку. Народ творить мову, а мова 
творить народ. Тому дбати про престиж мови свого народу – святий 
обов`язок кожного з нас.  

Державний статус української мови є одним з найвищих виявів 
самоутвердження українства. Він законодавчо забезпечує її 
функціонування в усіх без винятку сферах суспільного життя. Але зараз 
українська мова має продовжувати боротися за відповідний соціальний 
статус, для досягнення якого недостатньо вольового рішення 
парламенту. Це довга справа. Українська мова для здобуття реального 
соціального статусу має стати посередником для всіх соціальних 
прошарків, для селян і мешканців міста, еліти і соціального дна. 

На думку М. Рябчука, українською мовою у прозі важко 
“самовиразитись” київським рекетирам і міліції, повіям і 
номенклатурним працівникам. З цього деякі російськомовні критики 
роблять висновок про її нерозвиненість і певні семантичні вади. Але 
якщо вважати за велике досягнення брудну лайку або напівкримінальний 
сленг, то, може, і не треба поспішати розвивати саме цю сферу лексики. 

Державність української мови послідовно реалізується в галузі 
народної освіти, діяльності керівних органів, у сфері виробництва, науки 
й техніки, культури й мистецтва, транспорту і засобів масової 
інформації. Але значною проблемою є спілкування українською мовою 
на побутовому рівні. Причина в тому, що довгий час російська 
вважалася мовою високоосвіченої і культурної частини суспільства. На 
щастя, сьогодні вже ознакою високого рівня культури особистості є 
досконале володіння українською літературною мовою. Причина цього 
українського самовідродження, на думку вчених, у глибинності, 
прадавності коріння народу, його самобутності, особливій генетичній 
стійкості. Такі якості можуть сформуватися тільки протягом тисячоліть, 
у народу з праісторією. Адже витоки цього народу десь у Дотрипіллі. 
Там джерела його душі, його мови, культури. 

Дбати про престиж української мови, бути її представником перед 
іншими народами – святий обов’язок кожного громадянина України. 
Тому дослідження глибинних рис мовного вираження всіх аспектів 
світосприйняття українського народу – дуже важливе завдання для 
сучасних науковців, оскільки в мові відображається національна 
психологія мислення. А отже, у таємниці національної душі ми можемо 
проникнути лише через нашу чудову мову. Через мову і завдяки їй ми 
можемо донести світові, хто такі українці, зберегти свою 
самобутність і здійснити власну самоідентифікацію.  
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ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ  

В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ВІДРОДЖЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ  

САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНЦІВ 
 
У роботі досліджуються основні події на шляху до відновлення 

державотворчих процесів в Україні, що відбувалися протягом 1922-
1991 рр. Основна увага приділена вивченню мовного питання, яке автор 
спробував пов’язати з процесами національної самоідентифікації та 
державної незалежності. Використовуючи джерела й монографічну 
літературу, автор розкриває еволюційний характер досліджуваних 
подій. 

 
Процеси, що відбувалися на радянському просторі на початку 90-х 

рр. ХХ ст., це не лише події історичного масштабу, а й явища 
загальнонаціонального значення. Адже відновлення територіальної 
незалежності України на законодавчому рівні тягне за собою також і 
запровадження мовної та національної самоідентифікації. Саме вказані 
вище події стали предметом даного дослідження. 

З початком незалежності проблема вивчення коріння української 
мови, її зв'язок з історією та традиціями українського народу почала 
здобувати все ширше коло дослідників. Привертає увагу читачів праця 
мовознавця І.П. Ющука1, а також монографія доктора філологічних наук 
М.П. Лесюка2. Якщо говорити про визначення національної 
самоідентифікації, то звичайно ж не обійтися без аналізу роботи доктора 
історичних наук Г. Касьянова3. 

Одночасно, окрім наукових спостережень, дана тема стала предметом 
постійних дискусій перших осіб держави. Адже приймалися юридичні 
акти, в яких українській мові був наданий статус офіційної, тобто 
державної мови. В цьому контексті доречно проаналізувати зміст Закону 
УРСР “Про мови в УРСР”4, Конституції СРСР5 та Конституції України6, 
а також тих документів, які містять дані про права громадян, відстоюють 
їхні національні та мовні інтереси7.  

                                           
1 Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – 640 с. 
2 Лесюк М.П. Доля моєї мови. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – 288 с. 
3 Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К.: Либідь, 1999. – 352 с. 
4 Проекти альтернативних законів про мови в УРСР, про зміни і доповнення 

Конституції (Основного Закону) Української РСР, про вибори народних депутатів 
Української РСР та місцевих Рад // Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України (далі – ДАВОВУ), ф. 1-Р, оп. 18, спр. 1074, арк. 1-139. 

5 Конституция (Основной Закон) СССР: Принята Верховным Сонетом СССР 7 октября 
1977 г. // Конституция СССР и законодательство развитого социализма / Под ред. 
К.Ф.Гуценко, И.Н.Кузнецова. – М.: Мисль, 1985. – С. 27-76.  

6 Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 року. – Івано-Франківськ: Галичина, 1996. – 64 с. 

7 Докладная записка А.С. Черняева и тезисы по национальному вопросу // Архів 
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У першу чергу звернемо увагу на історичний характер боротьби 
українського народу за свої територіальні, національні та мовні права і 
вдамося до ретроспективного огляду подій. Адже українські національні 
сили протягом століть вели боротьбу за визнання та утвердження 
української державності, національної ідеї, мовної самоідентифікації. 
Останнє твердження є ознакою того, що сформована на традиціях та 
ідейних нормах нація повинна мати в першу чергу власні мовні 
атрибути, риси її словесної належності.  

Метою написання даної статті є показати процес відродження мовної 
та національної самоідентифікації, проаналізувати еволюційний 
характер цього явища, незважаючи на події, що відбувалися в період 
існування Радянського Союзу (1922-1991 рр.). Окрема увага буде 
приділена переломному етапу історії СРСР (1985-1991 рр.), оскільки 
саме в цей час з’явилася чергова можливість відновлення 
державотворчих процесів у колишніх республіках СРСР, у тому числі й 
в Україні. 

Майже сімдесятилітній період перебування України в складі 
Радянського Союзу (1922-1991 рр.) вніс свої корективи в процес 
боротьби. Змістом цих подій була маневруюча політика російського 
уряду. Так, 1 серпня 1923 р. ВУЦВК і Раднарком УРСР видав декрет 
“Про заходи забезпечення рівноправності мов і сприяння розвиткові 
української мови”1.  

У цілому характеристика процесів, пов’язаних з визначенням 
національної та мовної самоідентифікації українців у радянські часи 
(1922-1991 рр.), в першу чергу визначається через зміст політичних 
перетворень, що проходили на території СРСР. Єдиний крок влади щодо 
визнання української мови в той час проходив під гаслом “українізації”.  

В Україні у 1925 р. вийшла серія постанов про українізацію. У цих 
документах йшлося про відкриття шкіл з українською мовою навчання, 
збільшення кількості видань різної літератури, зокрема підручників, 
газет, журналів українською мовою, вивчення української мови 
державними службовцями, переведення діловодства на українську мову 
тощо. Але вже на початку 30-х рр. українізація помітно гальмується, її 
здобутки ліквідовуються, а 22 листопада 1933р. ЦК КП(б)У ухвалив 
постанову про її припинення. Почався зворотний процес зниження 
функцій української мови й витіснення її російською2.  

У черговий раз було виразно підтверджено той факт, що для 
повноправного використання мовних ресурсів необхідні власна держава, 
національні інтереси і писані закони, які будуть представляти та 
декларувати вищезазначені норми та цінності. Наступні практичні кроки 
гноблення української мови стали помітними одразу після закінчення 

                                                                                            
«Горбачов – Фонду», ф. 2., оп. 1, од.зб. 8022., арк. 1-8; Тезисы по национальному вопросу, 
ф. 2, оп. 1, од.зб. 8039, арк. 1-17. 

1 Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – С. 47. 
2 Там само.  
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Другої світової війни (1939-1945 рр.). Хронологія цих подій виглядає 
таким чином: 

1946 р. – прийнятий новий український правопис, що зближував 
українську мову з російською; 

1947 р. – Л. Каганович, який був повернутий в Україну, розпочав 
чистки в партії та наступ на інтелігенцію; 

1958 р. – ЦК ухвалив постанову про перехід українських шкіл на 
викладання російською мовою. Цією постановою було запроваджено 
необов’язкове вивчення національних мов, тобто вивчення “другої” 
мови (перша – російська) – за бажанням учнів та батьків; 

70-ті роки ХХ ст. – політика денаціоналізації (офіційно – 
інтернаціоналізації) усього національного. Створюється новий тип, 
“нова історична спільність” людей – “советский человек”, приймаються 
нові постанови про надання переваг російській мові, а отже, про 
ущемлення прав національних мов. Так, у 1976 році вийшла постанова 
партії та уряду про дальше удосконалення вивчення і викладання 
російської мови в союзних республіках, у 1980-1981рр. запроваджується 
обов’язкове вивчення російської мови в дошкільних закладах та з 
першого класу – в школах1.  

Перепис 1979 р. показав, що російська мова укріпила свої позиції 
другої мови всіх громадян СРСР, незалежно від їх національної 
належності2. Але констатуючи цей факт слід звернути увагу і на 
наступний. Мова йде про те, що використання російської мови не 
означало ідентифікації з російською культурою тих, хто говорив 
російською мовою. Це було показником розуміння свого буття в більш 
широкому суспільному, а не лише місцевому культурному контексті3. І 
це розуміння також слід віднести до прагнення самоідентифікації нації-
культури-мови-держави. 

Подальші історичні події довели, що часта зміна генсеків протягом 
80-х рр. ХХ ст. не дала можливості політичним колам СРСР займатися 
вирішенням національних і мовних питань. І все ж у травні 1983 року 
виходить нова постанова ЦК “О дополнительных мерах по улучшению 
изучения русского языка в общеобразовательных школах и других 
учебных заведениях союзных республик”, запроваджується 500-
годинний “Практический курс русского языка”, що майже вдвоє більше, 
ніж курс “Сучасної української мови” на українських відділеннях 
педінститутів4. 

У 1989 році найвищий парторган прийняв постанову, яка 
перевершила своєю зухвалістю всі попередні постанови. Йдеться про 
єдину офіційну мову в СРСР, у ролі якої мала бути, звичайно, російська5. 
Але на той час це вже були незначні диктатські мовні утиски з боку 

                                           
1 Лесюк М.П. Вказ. праця. – С. 16. 
2 Хоскинг Дж. История Советского Союза (1917-1991). – Смоленск: Русич, 2000. – 

С. 417.  
3 Там само. – С. 418. 
4 Лесюк М.П. Вказ. праця. – С. 17. 
5 Там само. 
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політичних сил. Закономірне прагнення народу користуватися рідною 
мовою не було придушене силовими методами і цим самим отримало 
змогу підготувати власну базу для того, щоб на початку 90-х рр. заявити 
про себе і свої права. Поштовхом для цього стали процеси 
демократизації суспільства, оголошені М.С.Горбачовим, що розпочалися 
з 1985 р. і ввійшли в історію під назвою “перебудова” (1985-1991 рр.). 

Вони знаменували собою не лише процеси суспільно-політичних та 
соціально-економічних перетворень у СРСР, а й зміну тактики і стратегії 
у відносинах між центром, тобто Москвою і союзними республіками, у 
тому числі й Україною. Демократизація забезпечувала право на визнання 
та сприйняття історичних реалій та можливих перспектив, а постановка 
національного питання та питання про мову поєднувала в собі 
можливість самовизначення поруч та можливість брати участь в 
інтеграційних процесах1. Але сам факт використання такої термінології, 
як окрема нація, СРСР – багатонаціональна держава2, самовизначення, 
самоідентифікація були значним поступом порівняно з попередніми 
роками.  

На вимогу національно-патріотичних сил у 1989 р. було 
конституційно закріплено державний статус української мови в Україні 
й прийнято Закон про мови в Українській РСР (28 жовтня 1989 р.). Але 
це не означало, що українська мова буде єдиною. В ст. 2 проекту даного 
закону було відзначено: “У відповідності до Конституції СРСР і 
Конституції УРСР мовами УРСР є українська мова і російська мова як 
міждержавна мова УРСР”3. Замість того, щоб закріпити прагнення 
українців на законному рівні на власній території користуватися рідною 
мовою, уряд у черговий раз зрівняв українську мову з російською, 
надавши останній статусу мови міждержавного спілкування. 

Проте дана стаття була лише незначним порушенням прав 
української нації порівняно з тим, що декларувалося цим законом далі. 
Згідно зі ст. 3: “Громадянам УРСР гарантувалося право вибору 
використання їх національної мови. Також їм гарантувалось право 
вибору мови звернення в державні, партійні, суспільні органи, 
підприємства, установи і організації”4. Цілком зрозуміло, що 
використання української мови було дозволене, але воно не могло 
перевищити права розмовляти російською мовою. А оскільки політичні 
лідери, як було заведено в той час, використовували у спілкуванні саме 
російську мову, то закономірним є факт, що при потребі звернутися у 
перераховані вище установи у громадян залишався лише один вибір – на 
користь російської мови.  

                                           
1 Докладная записка А.С. Черняева и тезисы по национальному вопросу // Архів 

"Горбачов – Фонду", ф .2, оп. 1, од.зб. 8022, арк. 2; Тезисы по национальному вопросу, 
ф. 2; оп. 1., од.зб. 8039, арк. 15. 

2 Ющук І.П. Вказ. праця. – С. 46-47. 
3 Проекти альтернативних законів про мови в УРСР, про зміни і доповнення 

Конституції (Основного Закону) Української РСР, про вибори народних депутатів 
Української РСР та місцевих Рад // ЦДАВОВУ, ф. 1-Р, оп. 18, спр. 1074, арк. 1. 

4 Там само, арк. 1. 
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Ст. 12 знову забезпечувала перевагу російської мови. Якщо 
говориться, що “мовою з’їздів, сесій, конференцій, пленумів, засідань, 
нарад, інших зібрань державних, партійних і суспільних органів в УРСР 
є українська і російська мови, яку обирають учасники форуму”1, то чи 
часто в даному випадку можливе використання саме української мови?  

На захист своїх мовних прав стала Львівська обласна рада, 
Товариство української мови ім. Т. Шевченка і Координаційна рада 
товариства української мови Львівського університету ім. І. Франка. 
Наслідком широкого обговорення проекту Закону УРСР про мови стала 
їхня спільна ухвала. В ній ставилася вимога про те, щоб “констатувати, 
що державна мова в будь-якій національній республіці автоматично бере 
на себе функції мови міжнаціонального спілкування на своїй території, 
інакше ця мова перестає бути державною по суті і за формою. Тому 
цілком природно, що мовою міжнаціонального спілкування в Україні 
повинна стати українська мова”2.  

Зважаючи на такі обставини Верховною Радою УРСР були прийняті 
доповнення до Закону про мови в УРСР. Зміст доопрацьованої редакції, 
окрім проаналізованих нами вище статей, містив наступні доповнення 
щодо поширення та використання української мови в Українській РСР: 
“Зберігати українську мову як мову великого народу наш обов’язок 
перед майбутніми поколіннями і всім людством. Цього не досягнути без 
державного захисту української мови, що ставить вимогу Закон УРСР 
Про державну мову в УРСР. Його мета – забезпечити пріоритетне 
функціонування української мови в республіці. 

Державний статус української мови не означає її насильницького 
нав’язування представникам інших народів, для яких Україна стала 
батьківщиною. Турбота про їх національно-культурний розвиток – 
справа державної ваги в ім’я консолідації всіх народів на етапі 
перебудови. 

Гарантом розвитку мов усіх національностей республіки є УРСР, як 
суверенна національна держава українського народу, створена ним 
внаслідок реалізації права на самовизначення. Водночас, вона сприяє 
відродженню, захисту, вивченню і поширенню української мови поза 
межами республіки, в тих країнах, де проживають українці”3.  

Дослідник Ющук І.П. відзначає, що цей закон, незважаючи на його 
важливе значення для боротьби за збереження української мови, мав, 
проте, колоніальний характер: у багатьох його статтях поряд зі 
словосполученням “українською мовою” стояли слова “або російською”. 
Зрозуміло, це великою мірою зводило нанівець проголошений законом 
намір, як сказано в преамбулі, “забезпечити українській мові статус 
державної з метою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих 
сил українського народу, гарантування його суверенної національно-
державної майбутності”4. 

                                           
1 Там само, арк. 3. 
2 Там само, арк. 7. 
3 Там само, арк. 10. 
4 Ющук І.П. Вказ. праця. – С. 47. 
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Погоджуючись із наведеними аргументами автора, все ж дозволимо 
собі зауважити, що сам факт визнання наявності української нації є 
визначною подією. У законі пролунала слушна думка про те, що 
гарантом мови є держава, а також її народ. Тому недарма було витрачено 
стільки сил на затяжну боротьбу українського народу на право мати 
власну державу, націю і мову. 

Наступним узаконеним кроком щодо права поширення української 
мови на території УРСР було прийняття Верховною Радою Української 
РСР 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України. У 
ній, серед іншого, вказувалося: “Українська РСР забезпечує 
національно-культурне відродження українського народу, його 
історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних 
особливостей, функціонування української мови в усіх сферах 
суспільного життя”1. 

Далі уряд робить ще один важливий крок щодо затвердження статусу 
української мови, щоправда на той час лише декларативний. Незадовго 
до проголошення незалежності України, 12 лютого 1991 р., Рада 
Міністрів України ухвалила державну програму розвитку української 
мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 р., 
яку так і не було виконано навіть наполовину2. Але зміст обговорення та 
прийняття даної програми є свідченням того, що в свідомості українців 
присутнє прагнення на своїй території розмовляти і навчатися рідною 
мовою. 

І це бажання є не лише виявом певних емоцій окремих громадян, а 
їхнім законним правом. Підтвердженням цього стала Декларація прав і 
свобод людини і громадянина, прийнята Верховною Радою РСФСР 22 
жовтня 1991 р. У ній зазначалося, що кожний має право вільно 
визначати свою національну належність, а також кожний має право на 
використання рідної мови, включаючи навчання і виховання рідною 
мовою3. 

Черговим етапом законного самоствердження української мови слід 
вважати прийняття Конституції України. У ст. 10 Конституції України, 
прийнятій 28 червня 1996 р., записано: “Державною мовою в Україні є 
українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і 
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на 
всій території України”4.  

Конституційний Суд України своїм рішенням від 14 грудня 1999 р. 
дав таке тлумачення цього та інших пунктів Конституції: “Таким чином, 
положення Конституції України зобов’язують застосовувати державну – 

                                           
1 Декларації про державний суверенітет України: Прийняття Верховною Радою 

Української РСР 16 липня 1990 р. // Молода Україна. – 1990. – 17 липня. – С. 1. 
2 Ющук І.П. Вказ. праця. – С. 47-48. 
3 Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 года // Антология мировой политической мысли: В 5-и т. – М.: 
Мисль, 1997. – Т. 5: Политические документы. – С. 638. 

4 Конституція України. – С. 5. 
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українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових 
осіб при виконанні ними службових обов’язків, у роботі і в діловодстві 
тощо органів державної влади, представницького та інших органів 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а 
також у навчальному процесі в державних і комунальних навчальних 
закладах України”1. 

Не залишились поза увагою питання мовної та національної 
належності меншин, які проживають на території України. Зазначимо, 
що всі міжнародні правові документи вимагають, щоб національні 
меншини, докладно оволодіваючи своєю мовою, у повному обсязі 
володіли й мовою країни свого проживання. Зокрема, у преамбулі до 
Європейської хартії про регіональні мови й мови меншин від 5 
листопада 1992 р. зазначено: “Захист і розвиток регіональних мов або 
мов меншин не повинні проводитися на шкоду офіційним мовам і 
необхідності вивчати їх”. У першому пункті Гаазьких рекомендацій 
щодо прав національних меншин на освіту, прийнятих під егідою 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі в жовтні 1996 р., 
наголошувалося: “Разом з тим особи, які належать до національних 
меншин, зобов’язані інтегруватися в більш широке суспільство держави 
через належне володіння державною мовою”. У Пояснювальній записці 
до Гаазьких рекомендацій це положення ще раз повторюється: “Така 
інтеграція вимагає набуття міцних знань як мови національної меншини, 
так і державної мови”2. 

У цілому, законодавчі та нормативні акти, прийняті наприкінці 80-х – 
на початку 90-х років закріпили право кожного, у тому числі 
українського, народу на самовизначення. Мова відіграла неабияку роль у 
цьому історичному процесі. Адже вона є чинником консолідації 
суспільства3. Також спільна для всього суспільства мова дає змогу 
сконцентрувати весь його інтелектуальний потенціал і, таким чином, у 
процесі історичного розвитку переростає в могутню рушійну силу 
суспільного прогресу4. Припускаємо, що саме для стримання прогресу в 
Радянському Союзі були створені штучні обмеження розвитку та 
популяризації української мови, а натомість широкого поширення 
отримала російська мова.  

Дослідники стверджують, що існують дві основні причини 
всеохоплюючого впливу однієї мови на іншу. Перша причина – це 
цілеспрямована мовно-культурна політика, що виявляється в 
проектуванні однієї – російської – і дискримінації іншої – української 
мови, тобто у мовному тискові на українську. Друга причина – це велика 
зовнішня подібність і тісна спорідненість лексичного складу й 
граматичної системи української й російської мов5. Та незважаючи на 
начебто об’єктивні обставини переважання російської мови, 

                                           
1 Ющук І.П. Вказ. праця. – С. 48. 
2 Там само. – С. 48. 
3 Там само. – С. 41. 
4 Там само. – С. 48. 
5 Лесюк М.П. Вказ. праця. – С. 142. 
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співвідношення “держава-нація-мова” було актуальним у минулі часи, і є 
необхідним явищем для реалізації сьогодні. 

Зрештою, кожна сучасна держава в процесі свого становлення й 
розвитку так чи інакше стикалася з мовним питанням. І, як правило, рано 
чи пізно надавала перевагу єдиній державній, інакше кажучи, офіційній 
мові. Ця необхідність випливає із самої природи держави, з її суті й 
призначення. Адже держава принаймні сучасна, цивілізована, покликана 
не тільки забезпечувати захист населення певної території від зовнішніх 
посягань і підтримувати внутрішній порядок у країні. Вона творить 
єдине суспільство, злагоджений діючий організм, здатний 
цілеспрямовано сконцентровувати свої фізичні й духовні ресурси і, отже, 
саморозвиватися, самореалізовуватися1.  

На сьогоднішній день українська мова має всі потенційні можливості 
для розвитку та поширення в Україні. Виступаючи на майдані 
Незалежності 24 серпня 2005 р. президент України В.Ющенко сказав: “Я 
представляю Україну за кордоном мовою національних інтересів”. Це є 
ознакою того, що процес відродження реалізований і триває його 
зміцнення. Проте проблема, пов’язана з розв’язанням мовного питання, 
на сьогоднішній день остаточно не вичерпана. Залишаються відкритими 
вимоги значної частини населення про запровадження другої офіційної 
мови, статус якої має отримати російська. Підставою для цього є той 
факт, що в південно-східному регіоні України переважає російська мова.  

Одночасно слід врахувати, що переважна більшість науково-
популярної та дитячої літератури видається російською мовою, а значна 
частина завозиться з Російської Федерації. Тому при наявності єдиної 
державної мови, є ще мова, необхідність вивчення якої забезпечується 
елементарними побутовими потребами. Постає лише запитання: Чи є це 
доцільним?   

Дискусії з даної проблеми будуть тривати ще не одне десятиліття, а 
сама тема буде предметом багатьох досліджень, пов’язаних як з 
виключно розв’язанням концептуальних наукових питань, так і 
політичних процесів. У цьому контексті нам важливо не забувати про 
співвідношення “держава-нація-мова”, яке забезпечує право на 
саморозвиток та самоідентифікацію. А також слід враховувати, що 
відновивши власну державу необхідно забезпечити відродження 
української нації та її мови.  
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Ющук І.П. Вказ. праця. – С. 41. 
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МОВА ЯК ЗАСІБ КОНСОЛІДАЦІЇ 

 
У статті висвітлюються деякі аспекти впливу мовного фактора на 

процес консолідації нації. Автор зазначає, що мова є засобом 
спілкування і чинником консолідації нації, об'єднує народи у нації і 
зміцнює державу. 

 
Пiсля здобуття незалежностi у 1991 р. перед Україною постало 

питання не лише розбудови держави, а й нацiональної консолiдацiї, без 
якої не може бути стабiльної i нормально функцiонуючої державностi. 
Ця ситуацiя актуалiзувала питання мови як засобу національної 
консолідації. Мовне питання в країні не лише не втратило своєї 
актуальності, а й набуло гострого політичного звучання. Державний 
статус української мови (за 10 статтею Конституції) мав декларативний 
характер. Посилилася протидія антидержавних сил будь-яким спробам 
розширити сферу функціонування української мови та культури.  

Проблеми ідентифікації є одними з найістотніших у сучасних 
цивілізаційних процесах. Вони пов’язані з питаннями теорій 
ідентичності, корені яких сягають початку ХVI – XVII ст. і належать до 
початку Нової Філософії. Ідентичність є результатом особистісної і 
групової самоідентифікації, в основі якої лежать різні психологічні, 
географічні й соціокультурні ідентитети, як традиційні характеристики 
(стереотипи поведінки, расові, мовні, психічні), так і сучасні, що є 
продуктом соціалізації й політизації суспільства та його окремих груп.  

Теорія ідентичності домірна з ідентифікацією, як розгорнута 
теоретична концепція домірна з її практичним застосуванням1.  

У соціальній філософії та соціології існує традиція виокремлювати 
або три етапи історичного розвитку розуму людства (О. Конт), або три 
роди вищого пізнання (М. Шелер), або ж три історичні типи світогляду – 
міфологічний, релігійний і науковий. Мабуть, ці суспільні світогляди 
можна розглядати як три історичні етапи розвитку ідентифікаційної 
здатності людства та ідентифікаційного процесу. Таким чином, якщо 
світогляд є однією із суспільно вироблених форм відображення дійсності 
у свідомості людини, якщо в ньому ця дійсність відображається через її 
значення для людини, то, передовсім, людина має ідентифікувати себе 
як людину, носія цих потреб і цілей. Отже, світогляд виконує функцію 
не лише «світосприйняття», «світорозуміння», «світовідчуття», а й 
ідентифікації2.  

Надзвичайно важливим чинником існування і збереження 
ідентичності, одним із головних компонентів і найхарактернішою її 

                                           
1 Потелло Н., Нерух Н. Про мовну ідентифікацію у суспільному середовищі України // 

Українознавство. – 2005. – Число 4. – С. 286-288,  
2 Тарасенко В.І., Іваненко О.О. Проблема соціальної ідентифікації українського 

суспільства (соціотехнологічна парадигма). – К.: Ін-т соціології, 2004. – С. 118. 
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рисою є мова. Вона зосереджує цілу низку самостійних аспектів 
означення ідентичності і розповсюджує свій вплив на принципову тріаду 
складових найзагальнішої ідентифікації: індивід – нація – 
міжнаціональні стосунки. Зазначена тріада є не засновком ідентифікації, 
а вже певним її наслідком, яким ми керуємося у сучасних дослідженнях.  

Розглянемо певні чинники ідентифікаційної теорії, засади якої – у 
працях засновників британської теорії ідентичності – Д. Локка та 
Д. Юма. І висновки якої можуть бути застосовані для аналізу стану 
суспільних стосунків у сучасній Україні. 

Довкілля (наша тілесність також довкілля для нашого власного 
сприйняття) зосереджується у чуттєвих сприйняттях людини, 
закріплюється в пам’яті, формує свідомість як упорядковану сукупність 
ідей, спонукає свідомість до здійснення незалежного вже від суто 
чуттєвого досвіду самоспоглядання – рефлексії, що зумовлює мисляче 
«Я», розумовий відповідник ідентичності особи. 

Зміст ідентичності особи тотожний змісту довкілля. Те, чим є 
людина, визначається способом мислення, який, у свою чергу, 
зумовлюється зосередженням у душі у вигляді ідей досвіду сприйняття 
довкілля. Ідентичність, найперше, пов’язується зі способом мислення, 
який відтворює і сам стає дійсністю, довкіллям у безпосередньому 
чуттєвому сприйнятті. 

Наші думки, зміст, порядок і послідовність яких відбивають певну 
ідентичність, певну дійсність, позначаються у звуковому відповіднику, 
що є словом. Слова, наче звукові імена наших думок, здійснюють 
процеси мислення, ідентифікацію особи, певне існування. 

Водночас мова стає засобом спілкування, коли в одних словах 
втілюється подібний досвід людей. Досвід мовного спілкування 
одночасно спрямований як до наших думок, так і до практичного 
досвіду, нам до цього був невідомого, переданого у вигляді знань іншою 
людиною.  

Проблеми національної ідентифікації у зазначеному контексті – це 
проблеми орудування словами, у яких відбивається подібний досвід 
людей як історичний, так і індивідуальний. Водночас мова стає засобом 
суспільного захисту власних інтересів та цінностей, які напрацювало 
суспільство, стає виразником нації. На цьому етапі формується 
національна ідентичність, що стає проявом цілісності суспільних 
прагнень, унаочнених в організації влади, яка забезпечує збереження 
традиції суспільства, форм внутрішнього ладу, індивідуальних свобод. 

Мова є засобом спілкування і чинником консолідації нації. У 
суспільстві, де переважає корінний етнос і панує його мова, як, 
наприклад, у країнах Європи, ці функції мови поєднуються гармонійно. 
Але коли виникає силовий вплив однієї нації на іншу, яка приносить 
свою мову, нехтуючи корінною, виникає мовна проблема. Так склалося і 
в Україні, де народ, втративши на кілька віків свою державність, 
позбувся і можливості повноцінно користуватися своєю мовою та 
розвивати її.  
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На сучасному етапі формування української нації загострюється 
суперечність між названими двома функціями мови1. З одного боку, 
попри законодавчі заходи держави щодо впровадження української 
мови, російська мова все одно є домінуючою у спілкуванні. З іншого 
боку, посилюється інтегративна функція української мови.  

Функціонування мов в Україні на сьогодні визначається складною 
взаємодією низки факторів. Серед них не останнє місце посідають суто 
психологічні чинники. Відносна мономовність (українська чи російська) 
визначається, наприклад, дією двох основних чинників: 

1. Індивідуально-психологічний чинник: суб’єктивна “мовність” як:  
а) уявлення про те, яка мова є рідною за використанням; 
б) уявлення про етнічно рідну мову; 
в) уявлення про культурно рідну мову.  
2. Соціально-психологічний чинник: “мовна насиченість” 

соціального оточення  
а) у регіоні; 
б) у соціально-професійному оточенні; 
в) у сімейно-дружньому оточенні. 
Серед важливих ознак сучасної мовної ситуації в українському 

суспільстві слід виділити: 1) українсько-російську колективну 
двомовність і диглосію; 2) співіснування в єдиному українському 
просторі трьох регіонів з різними національно-культурними, соціально-
політичними традиціями і – як наслідок – мовно-політичними 
орієнтаціями, мовними і мовленнєвими пріоритетами і звичками; 
3) формальний характер мовної політики в державі, відсутність в 
української мови реального високого соціального статусу. 

Досвід людства протягом тисячоліть переконливо доводить, що мова 
об'єднує народи у нації і зміцнює державу. Коли ж мова стає 
авторитетною, перспективною, необхідною і вживається насамперед 
національною елітою, сильною і високорозвиненою стає як нація, так і 
держава. Мова без своєї держави згасає. Держава без своєї мови втрачає 
істотні ознаки суверенітету – культурного та інформаційного.  

Усвідомлення членами українського суспільства об'єднуючої ролі 
державної мови, активний захист та поширення її у всіх сферах 
суспільного життя і на всій території країни дає змогу зміцнити 
суверенітет української нації і вивести її до числа найзаможніших і 
найрозвиненіших у світі. Такого висновку дійшов  відомий психолог 
М. Боришевський. 

Мова покликана консолідувати і зміцнювати політичну націю. За 
законом держава всіма своїми засобами впроваджує українську мову в 
діловодство, засоби інформації та спілкування у всіх соціальних 
інституціях суспільства. 

Відродження та впровадження державної мови в незалежній Україні 
стикається з безліччю проблем та перешкод. А тому вплив мовного 

                                           
1 Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості 

особистості / Ред. М.Й. Боришевський. – К., 2001. – Т. 1, 2. 
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фактора на процес згуртування нації не є простим. Він має чимало 
аспектів і вимірів. 

По-перше, треба чітко встановити, яким є механізм цього впливу. 
Історичні приклади показують, що ефективно спрацьовує сила 
авторитету. Впливає як авторитет влади, так і інтелектуальний 
авторитет. Зокрема, Л.Булаховський вважав, що саме авторитет єдиної 
літературної мови, створюваної і впроваджуваної верхівкою суспільства, 
зіграв вирішальну роль при консолідації німців у націю у XIX та XX ст. 
Цей же чинник об'єднав у нації італійців та французів1.  

По-друге, треба розкрити складові авторитету мови як феномена. 
Будучи соціоформуючим чинником мова виконує такі функції2: 

комунікативна. Мова виникла з потреб комунікації, і вся її 
організація підпорядкована цим потребам. Комунікативна функція є 
важливим чинником розвитку мови; 

мислеоформлювальна. Ця функція якнайтісніше пов’язана з 
комунікативною, обидві вони становлять єдність; 

гносеологічна, мислетворча. Чимало блискучих українських учених 
від Памви Беринди до Івана Пулюя й авторів української "Енциклопедії 
кібернетики" показали повноцінність нашої мови при виконанні нею цієї 
функції. Але консолідуючою для українського суспільства вона у значно 
повнішій мірі може виявити себе лише тоді, коли цілком реалізується 
комунікативна функція, з якою їй суджено бути у парі;  

експресивна. Наявна вона завжди: говорячи про будь-що, людина 
мимоволі говорить і про себе; 

імпресивна. Полягає у дії мовлення на адресата незалежно від того, як 
адресат її сприймає. Яскравий вияв такої функції – військові команди. 
Імпресивну функцію мови називають ще апелятивною (К. Бюлер), 
конативною (Р. Якобсон), прагматичною; 

номінативна (термінотворча, називна) функція української мови 
поки що не спрацьовує на консолідацію українського народу. Українське 
мовознавство свідоме цієї проблеми і посилено працює над укладанням 
галузевих термінологічних словників, проте загальної державної 
стратегії і програми впорядкування термінології Україна досі не має; 

у своїй культуроносній функції українська мова здатна виконати 
консолідаційну роль для сучасної української нації; 

нагромадження, поширення і збереження інформації. Мова як 
тезаурус понять, образів і операцій вже сама по собі містить інформацію 
про людину та її світ, проте навіть мертві мови, як-от латина чи 
санскрит, не обмежуються роллю джерела знань про саму себе, об'єкт 
уваги, а виступають у давніх текстах засобом збереження повідомлень 
про свій час і його творців. Цю функцію мова утримує і тоді, коли з неї 
зроблені переклади іншими мовами.  

                                           
1 Булаховський Л.А. Вибрані праці. – К.: Наукова думка‚ 1975. – Т. 1. – 496 с. 
2 Карпенко Ю.О. Функції мови // Українська мова: Енциклопедія. – 2000. – С. 716. 
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Єдність різних функцій мови знайшла широке відображення в 
філософській, лінгвістичній і психологічній спадщині Ю.О. Карпенка, 
І.К. Білодіда, С.Л.Рубінштейна, Г.В.Колшанського, В.Ф.Петренко, 
В.Н.Телія. 

Ці функції мова найуспішніше виконує лише тоді, коли вона 
витворена певним суспільством, тобто пристосована саме до його 
менталітету й умов існування, і стала спільним надбанням для всіх 
його членів. Досліджений блок чинників, пов'язаний з функціями мови, 
показує, що вони по-різному впливають на процес консолідації 
українського суспільства. 

Впровадження української мови (як засобу порозуміння) залежить від 
виконання закону, який для організацій і громадян встановлює 
обов'язкове ведення нею діловодства тощо, а також від надання мовної 
допомоги населенню, зокрема у всіх державних навчальних закладах. 

Не можна недооцінювати потреби у рідній мові кожного етносу 
України, а з огляду на неабияку роль державної мови у зміцненні 
суверенітету нації слід законодавчо закріпити вимогу про обов'язкове 
визначення українського громадянства за мовною ознакою. 

Українська нація, втративши державність, а з нею еліту, зв'язок зі 
своїм історичним корінням, суб'єктність у визначенні своєї долі, у 
розвитку світового господарства й культури, значною мірою занепала і 
знизила свою конкурентоздатність. Тому на тлі такої мовно-культурної 
ситуації нагальною постає потреба реалізації виваженої і 
цілеспрямованої державної мовно-культурної політики, що передбачала 
б захист і підтримку національної мови і культури, як це робиться в 
інших постколоніальних країнах, сприяла б подоланню негативних щодо 
мовнокультурної сфери наслідків колоніального періоду, передбачала б 
упровадження державних механізмів протекціонування національній 
мові, культурі, освіті. 

Суспільні зусилля варто спрямувати не на максимальне залучення 
чужого досвіду, а на створення умов для органічного сприйняття 
чужого досвіду, які б не вели до порушення власної ідентичності. 
Тому мовні аспекти національної ідентифікації в Україні відіграють 
зараз провідну роль.  
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Васютинський В.О., Калачнікова Л.М. (Київ) 

 
МОВНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ  

ЯК ЧИННИК ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
За результатами масового психосемантичного дослідження 

Інституту соціальної та політичної психології АПН України 
напередодні президентських виборів 2004 р. виділено сім груп 
респондентів за їхнім ставленням до проблеми співвідношення 
української і російської мов. Прихильність до тієї чи тієї мови виявилася 
найочевиднішим чинником остаточного надання електоральної переваги 
одному з кандидатів. В основі такого вибору лежить прагнення 
захистити етнолінґвістичну та політико-ідеологічну ідентичність. 

 
Попри виняткову привабливість одного з провідних гасел 

Помаранчевої революції «Схід і Захід разом!» належить визнати, що 
президентські вибори 2004 р. засвідчили виразний поділ українського 
суспільства на два протилежні табори. Таке політичне протистояння 
істотно збігається з поділом на регіони за мовною ознакою: переважно 
україномовні Захід, Північ і Центр голосували за В. Ющенка, натомість 
здебільшого російськомовні Схід і Південь віддали перевагу 
В. Януковичу.  

Скидається, отже, на те, що саме більша прихильність до української 
або російської мови стала визначальним чинником електорального 
вибору українців, а головною завадою єднанню Сходу і Заходу є 
регіональне домінування тієї чи іншої мови.  

Роль мовних преференцій як чинника політико-ідеологічного 
самовизначення громадян України було неодноразово зафіксовано в 
психосемантичних дослідженнях масової політичної свідомості, що 
здійснюються Інститутом соціальної та політичної психології АПН 
України з 1994 р.1 На підставі даних опитувань (2000 осіб) побудовано 
модель політико-семантичного простору сучасного українського 
суспільства.  

Основний методичний прийом, що застосовувався в дослідженнях, 
полягає в оцінці респондентами своєї згоди-незгоди зі змістом кількох 
десятків висловлювань із приводу актуальних політичних проблем, 
узятих із друкованих ЗМІ різного політичного спрямування. Загалом в 
оцінці таких проблем має місце величезне розмаїття позицій, яке, проте, 
зводиться до обмеженого переліку принципових рішень із їх приводу на 
основі психосемантичної формалізації можливих варіантів оцінок 

                                           
1 Васютинський В., Калачнікова Л. Етнічні параметри розвитку політичної світомості 

громадян України // Українознавство. – 2002. – Ч. 1-2. – С. 184-187. 
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(«згоден» – «важко сказати» – «не згоден») і зведення їх до загальних 
підстав за допомогою факторного аналізу. 

Основу моделі становлять два провідні фактори. Зміст першого 
визначається ставленням респондентів до економічних та ідеологічних 
реформ (“Реформаторські настрої – Антиреформаторські настрої”), а 
другого – до проблем державної незалежності України, відносин із 
Росією, політичної орієнтації на Схід або Захід (“Патріотичні настрої – 
Проросійські настрої”).  

Найбільш навантаженим у змісті другого фактора виявляється мовне 
питання: ідеться про надання переваги чи українській одномовності, чи 
українсько-російській двомовності. І тут спостерігається важливе 
соціально-психологічне явище. У звичайних соціологічних опитуваннях, 
коли йдеться про вибір респондентами найістотніших проблем, мовні 
питання зовсім не домінують: назагал їх значення підкреслюють 7–10% 
опитуваних з одного і другого боку. Проте насправді ці проблеми 
виявляються набагато значущими, психологічно дражливими, такими, 
що містять потенційну загрозу збурення масової свідомості в результаті 
явних зрушень в одному чи другому напрямі.  

Дуже стабільно, із року в рік найбільше навантаження в межах цього 
фактора припадає на два висловлювання: а) «У незалежній Україні 
державною може бути тільки одна мова – українська» та б) «У 
Конституції слід було б надати статус державної двом мовам – 
українській і російській». За запропонованою шкалою оцінки кожного із 
цих двох суджень респонденти діляться на три групи, а коли врахувати 
їхні відповіді з приводу обох суджень водночас, то можна теоретично 
виділити дев’ять груп. Змістовий аналіз можливих варіантів відповідей 
дав підстави скоротити кількість груп до семи. 

Такі групи й було виділено за результатами чергового 
психосемантичного опитування, проведеного в липні 2004 р.  

Першу групу становлять «стійко одномовні» респонденти. (Маємо на 
увазі прихильність до одномовності української. Серед прихильників 
протилежної позиції – українсько-російської двомовності – є, звичайно, і 
такі, хто волів би мати в Україні тільки російську одномовність, проте з 
огляду на явну екзотичність таких волінь відповідні індикатори в анкету 
не включалися, а відтак і виділити таку групу респондентів як окрему не 
вдалося). Отож «стійко одномовні» – це ті, які погодилися з 
висловлюванням А і не погодилися з висловлюванням Б. Загалом у 
вибірці їх виявилося 29%. 

Представникам цієї групи властива безумовна проукраїнськість у 
політичному та етнолінґвістичному розумінні. Вони прагнуть усебічної 
українізації громадського життя, поширення й утвердження української 
мови. Ставлення до російської мови коливається між бажанням якомога 
швидшого та цілковитого витіснення її і припущенням можливості її 
паралельного вживання в окремих сферах – у приватному житті, для 
забезпечення національно-мовних прав російської меншини в реґіонах, 
де історично переважає російськомовне населення. 

«Помірковано одномовними» (8%) стали респонденти, які 
погодилися із судженням А і не визначилися щодо судження Б, або не 
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погодилися із судженням Б і не визначилися щодо судження А. 
Ставлення цієї групи до російської мови виявляється дещо 
поблажливішим, і, відповідно, припускається її функціювання в досить 
істотному обсязі, проте пріоритет віддається мові українській.  

«Невизначені» (6%) – це ті, хто дав нейтральну відповідь в оцінці 
обох висловлювань. 

Ця позиція має три основні варіанти. Перший – найбільш 
ідеологізований – полягає в тому, що респонденти намагаються зайняти 
проміжну позицію, наполягаючи на однаковому за обсягом та рівним за 
правами вживанні обох мов. Цілком очевидно, що такі погляди досить 
точно втілюються в змісті судження Б, проте психологічно розуміється, 
що обстоювання двомовності означає радше підтримку російської мови, 
тому вибирається невизначена позиція. 

Другий варіант випливає з тієї обставини, що респондентові справді 
важко визначитися в цьому питанні, він не може в ньому розібратися або 
воно його не цікавить, і тому дається ухильна відповідь. 

Третій варіант, мабуть найбільш психологічний, полягає в тому, що 
частина громадян узагалі схильна до сумнівів і вагань, уникає вибирати 
чіткі й конкретні рішення, а тому віддає перевагу невизначеним 
відповідям, які, так би мовити, ні до чого «не зобов’язують». 

Наступним двом позиціям респондентів властива така собі 
«амбівалентність», коли вони водночас погоджуються або не 
погоджуються з обома протилежними за змістом висловлюваннями. 
Такий підхід, на перший погляд, має дещо безглуздий вигляд і погано 
піддається логічному або ідеологічному тлумаченню (фактично єдине 
можливе тут пояснення – недбалі, випадкові або помилкові відповіді 
опитуваних, які справді мають місце). Проте з психологічного погляду 
наявність суперечливих оцінок може бути цілком обґрунтованою. 

Скажімо, характерною ознакою групи «згідливих» (6%), які 
позитивно оцінили водночас судження А і Б, є намагання уникати 
можливих непорозумінь у процесі взаємного визначення позицій, а тому 
вони воліють погоджуватися з висловлюваними кимось думками, не 
наполягаючи на своїх власних. 

Протилежна ситуація, коли респонденти висловили незгоду зі 
змістом обох протилежних суджень, має, мабуть, свідчити про їхню 
підвищену схильність до конфронтації, незгод і заперечень, конфліктних 
ставлень та оцінок. Таку групу було названо «протестною» (її частка 
становила менше 2%). 

«Помірковано двомовні» (8%) респонденти погодилися з 
висловлюванням Б і не визначилися щодо висловлювання А або не 
визначилися щодо висловлювання Б і не погодилися з висловлюванням 
А. 

Російськомовним представникам цієї групи властиве прагнення 
зберігати свою російську (російськомовну) етнічну (етнолінґвістичну) 
ідентичність Вони, як правило, наполягають на формуванні української 
не етнічної, а політичної нації. Україномовні громадяни, що займають 
помірковано двомовну позицію, здебільшого орієнтуються на колись 



Україна – мова 
 

 111

панівні стереотипи визнання культурно-інтелектуальної вищості 
російськомовності. Вони сприймають російську мову за принципом 
доповнювання, коли вона має перебирати на себе ті чи ті функції в 
певних сферах, де українська мова «не годиться». 

Найчисленнішу групу склали «стійко двомовні» (40%). До неї 
ввійшли респонденти, які не погодилися зі змістом судження А і 
погодилися із судженням Б. Відносне кількісне переважання цієї групи 
пояснюється, очевидно, тим, що російськомовні громадяни, як правило, 
займають досить категоричну позицію в обстоюванні російськомовності, 
тоді як громадянам україномовним притаманні набагато поступливіші 
оцінки бажаного співвідношення мов. 

Погляди цієї групи респондентів великою мірою близькі до поглядів 
попередньої «поміркованої» групи, а ще сюди ввійшли й особи з 
вираженими антиукраїнськими настроями, які можуть, у кращому разі, 
погодитися з існуванням України як квазінезалежної держави, а в 
гіршому – вимагають її приєднання до Росії. 

Оскільки опитування проводилося за кілька місяців до 
президентських виборів, анкета містила й запитання про намір 
респондентів певним чином повестися у зв’язку з виборами. Це дало 
змогу визначити розподіл тодішніх електоральних уподобань серед 
представників груп, виділених за ставленням до мовного питання. 

Отож «стійко одномовні» респонденти найчастіше відповідали, що 
голосуватимуть «за Ющенка», далі йшли альтернативи «не знаю», «за 
Януковича», «не піду на вибори». «Помірковано одномовні» відповіли 
так: «за Ющенка», «не знаю», «не піду», «за Януковича».  

У «невизначених», природно, переважала відповідь «не знаю», а далі 
йшли – «за Ющенка», «не піду», «за Мороза». «Згідливі» схильні були 
голосувати «за Ющенка», наступними були варіанти «не знаю», «не 
піду», «за Симоненка». Група «протестних» також на перше місце 
поставила вибір «за Ющенка», на друге – «не піду», а далі йшли відразу 
три рівнозначні альтернативи (це зумовлено надто малою для отримання 
точнішого розподілу відповідей кількістю респондентів у цій групі) – 
«не знаю», «за Януковича», «за Симоненка».  

Навіть серед «помірно двомовних» симпатії до Ющенка виявилися 
сильнішими, ніж до Януковича: тут переважав варіант «не знаю», а далі 
йшли «за Ющенка», «за Януковича», «за Симоненка». І лише «стійко 
двомовні» віддали перевагу Януковичеві перед Ющенком, хоча на той 
час у їхніх відповідях кандидатура Януковича теж не домінувала: 
спочатку йшов варіант «не знаю» (!), а вже потім – «за Януковича», далі 
«за Симоненка», «не піду» і, нарешті, «за Ющенка». 

Отже, за три місяці до виборів у більшості груп майже 
безальтернативно лідерував В. Ющенко, причому з вельми істотним 
відривом від інших кандидатів, у тому числі й від В. Януковича. Це, 
зокрема, виявилося в значному переважанні електоральних симпатій до 
Ющенка серед респондентів «стійко одномовних», «помірно 
одномовних», «згідливих», «протестних» і, дещо меншою мірою, 
«невизначених».  
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У групах, порівняно прихильніших до двомовності, переважала 
невизначена позиція, коли респонденти ще не знали, кому саме віддати 
перевагу, і спочатку кандидатура Януковича зовсім не була однозначно 
популярною. Проте подальший перебіг подій показав, що зростання його 
популярності відбувалося насамперед у російськомовному середовищі, і, 
мабуть, не випадковим є цілком очевидний кількісний збіг між 42% 
виборців, які послідовно голосували за Януковича, і 40% респондентів, 
які твердо обстоюють позиції російської мови. 

Існував, отже, певний чинник, що справив значущий вплив на масову 
свідомість жителів південно-східних реґіонів, спричинивши досить 
швидке зростання популярності Януковича. І чинник цей цілком виразно 
пов’язаний із наданням переваги російській мові перед українською. 
Таким чином, саме мовні преференції російськомовного населення 
зумовили переважний вибір ним «донецького» кандидата. 

Утім, простої констатації впливовості мовного чинника в цьому разі є 
зовсім недостатньо. Серед кандидатів першого туру виборів було кілька 
таких, що всю передвиборну кампанію побудували виключно на гаслах 
захисту російської мови, а проте не здобули більш-менш значної 
підтримки. Йдеться, мабуть, про якісь глибинніші психологічні причини 
зробленого вибору.  

Видається, що найвагомішою такою причиною є ідентичність, а ще 
певніше – страх перед її втратою, страх позбутися глибоко закоріненого 
самовідчування себе кимось, представником певної спільноти, що 
виробилося протягом кількох століть і багатьох поколінь. Такий страх є 
цілком природним для кожної нормальної людини і полягає в переважно 
неусвідомлюваній боязні перестати бути собою. Цей страх діє завжди і 
всюди, має надзвичайно різноманітні форми. Саме він стає одним із 
головних психологічних чинників, що рятують етнос від утрати етнічної 
ідентичності. Отже, саме цьому страхові мають бути вдячні українці за 
збереження ідентичності попри кількасотлітні асиміляційні тиски.  

А от становище росіян та російськомовних українців у сучасній 
Україні є дуже складним і суперечливим. Ідентифікація з Росією та всім 
тим, що російське, поступово втрачає сенс, перестає бути продуктивною 
й виправданою, іноді навіть набирає кумедних форм. Натомість 
ідентифікація з Україною для багатьох виявляється особистісно 
неприйнятною. Ментальність українських росіян і російськомовних 
українців, що формувалася протягом одного, двох, кількох чи багатьох 
поколінь, істотно ґрунтувалася на намаганнях не стати або перестати 
бути українцем, викорінити в собі власне українську ідентичність і 
приєднатися до ідентичності російської як «культурнішої», 
престижнішої, перспективнішої тощо. (Щоправда, і така «російська» 
ідентичність здебільшого не була цілковито стовідсотковою. Найчастіше 
мала місце ідентичність двоїста – російсько-українська, до якої 
додавалися ще й інші шари – ідеологічні, реґіональні тощо). Особистісне 
утвердження часто досягалося шляхом протиставляння «всьому 
українському», насамперед мові, а також звичаям, ментальності, історії, 
державності і т. ін. Отож і виходить, що перебудова їхньої ідентичності 
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має йти ніби шляхом навернення до того, що давніше стало для них 
чужим, нелюбим, непотрібним. 

Проте будь-яка ідентичність важко піддається змінам. Вона погано 
або й зовсім не підлягає намаганням змінити її, і всілякі зовнішні впливи 
сприймаються як загрози власне ідентичності, як зазіхання на неї. І 
важить тут не дійсний стан справ, а суб’єктивне переживання того, що 
діється навколо і всередині індивіда.  

Ситуація досить глибокого й серйозного протистояння, конкуренції 
української і російської ідентичностей, що склалася в сучасній Україні, 
дає російській ідентичності відчуття досить істотної загрози, а відтак 
страх перед її втратою виконує потужну енергетично-мотиваційну 
функцію в протидії українізаційним впливам. Відповідні намагання 
переходять у сферу широких соціальних взаємодій, де активно 
функціонують у процесах взаємного обміну емоційними станами та 
когнітивними структурами і неминуче набирають мовного оформлення. 
У такий спосіб мова стає таким собі виразником глибинної ідентичності, 
саме з певною мовою ця ідентичність семантично пов’язується, а загрози 
ідентичності трактуються насамперед як загрози мові. Тому й стала 
російська мова в південно-східних регіонах України засобом боротьби за 
збереження ідентичності.  

У такому контексті слід додати ще одне, дещо побічне, міркування з 
приводу передвиборної кампанії В. Ющенка, який ані тоді, у її розпал, 
ані згодом, уже ставши президентом, не позиціонував себе як крутого 
«націоналіста». А створення Ющенкові саме такого іміджу, як відомо, 
було одним з основних методів протидії йому з боку попередньої влади. 
І тому великою помилкою ющенківської команди було іґнорування 
таких зусиль. Масова свідомість Півдня та Сходу чутливо реаґувала на 
відповідні месиджі з провладних ЗМІ, а Ющенкові іміджмейкери ніби й 
не помічали наявності самої проблеми, не вважали за потрібне бодай 
мінімально спростовувати звинувачення й наклепи. Що залишалося 
думати російськомовним виборцям, крім того, що Ющенко справді 
«бандерівець» і русофоб? І в ситуації напруженої боротьби проти 
реальних чи позірних зазіхань на їхню ідентичність, їхні настрої дедалі 
більше схилялися на бік В. Януковича. 

Отже, кожна політична сила в сучасній Україні, яка дбає про 
піднесення свого авторитету, не може іґнорувати мовної проблеми. У 
контексті її гармонійного розв’язання не досить самих лише політичних 
декларацій і правничих рішень. Потрібен серйозний психологічний 
аналіз, який би забезпечував якомога адекватніше врахування потреб, 
станів, змістів і намірів масової свідомості. 
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Калашник В.С., Філон М.І. (Харків) 

 
УКРАЇНСЬКІ ВЕРБАЛЬНІ СИМВОЛИ  

ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ 
САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 
Повнокровне життя нації неможливе без усвідомлення своїх 

витоків, своєї національно-культурної унікальності, неповторності 
своєї мови. У статті розглянуто питання про місце й роль вербальних 
символів у духовному самопізнанні українців. На матеріалі ключових 
слів-символів показано їх важливість як для збереження історично 
сформованих ціннісних настанов життєдіяльності етносу, так і для 
подальшого культурного поступу українського народу. 

 
Інтерес до духовного життя українського етносу, його культурної 

самоідентифікації проявився іще в давні часи і тривалий час виявлявся 
через образний лад, ідейну спрямованість, символіку старожитніх 
текстів народної культури. Окремішність і своєрідність українства як 
наукова проблема постає в середині ХІХ ст.; різні її аспекти 
висвітлюються у дослідженнях Я. Головацького, М. Костомарова, 
О. Потебні та ін. Актуалізація цієї проблеми в її науковому та 
етнокультурному вимірах припадає на наш час – період становлення 
незалежної української держави та духовного відродження української 
нації. 

Серед численних, різних за предметом дослідження, праць сучасних 
авторів, з огляду на нашу тему, особливої уваги заслуговують публікації 
С. Єрмоленко, В. Кононенка, П. Кононенка, В. Лизанчука, Л. Масенко, 
Я. Радевича-Винницького, Є. Сверстюка. Осмислення питань 
національно-культурної самоідентифікації у контексті актуальних для 
сьогоденної української дійсності завдань потребує вироблення 
концептуальних засад, обґрунтування шляхів і напрямків практичної 
діяльності та поглибленого вивчення окремих формотворчих чинників 
духовного життя нації в його тяглості, динаміці й поступі. 

Відзначимо, що проблема національно-культурної самоідентифікації 
– це реальність, яка повною мірою визначає особливості суспільних 
процесів у житті багатьох народів Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
Призабута або взагалі забута, вона гостро постає сьогодні перед 
багатьма західноєвропейськими країнами, передусім, як об’єктивний 
супровід складних, далеко не однозначних геополітичних процесів, а 
саме: інтеграції, відкритості кордонів, глобалізації економіки, що 
викликало різке збільшення в них некорінного населення (наприклад, у 
Бельгії, Німеччині, Франції) – людей з іншими ментальністю та 
культурними традиціями. 

В Україні ця проблема ніколи не знімалася з порядку денного, з 
огляду на специфічні суспільно-політичні умови існування нації, які 
стояли на заваді практичного вирішення багатьох питань соціального та 
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духовного характеру на засадах національно-культурної 
самоідентифікації. “Наш народ, – з болем відзначає Є. Сверстюк, – був 
проведений через чорну зону знесилення, відчуження од себе. Це було 
також збіднення почуттів, уяви, духовного життя”1. Результатом такого 
відчуження, стимульованого ззовні, є відчутна втрата історичної пам’яті, 
деформація етноцентричних основ, морально-етичних та естетичних 
ідеалів життя як народу в цілому, так і окремої особистості. 

Національно-культурна самоідентифікація українців як складне 
різнорівневе, внутрішньо диференційоване явище повинна 
реалізуватися, звичайно, через мову і завдяки мові, оскільки саме вона є 
найбільш стійким і надійним покажчиком етнічної належності й 
цілісності, безперервності традицій. При цьому особливо важливу роль 
відіграють мовно-естетичні знаки національної культури, які, як 
зауважує С. Єрмоленко, “існують як синтез індивідуального й суспільно-
соціального, експліцитного та імпліцитного; вони пов’язані з 
естетичною функцією мови безпосередньо через сферу художньо-
словесної творчості або опосередковано через інші види мистецтва, 
засоби масової інформації, загалом – через національно-мовну 
свідомість мовців”2. У широкому, семіотичному смислі такими знаками 
виступають як цілі тексти (міфологічні, фольклорні, релігійні, 
літературно-художні, політичні та ін.), так і окремі їх складники у 
своєму смисловому та естетичному наповненні, а також загальномовні 
номінації на позначення домінант національної культури. 

Етноментальні особливості народу, його світобачення, ціннісні 
орієнтири, зрештою, історична пам’ять акумулюються у різного роду 
символах – предметних, аксіональних, вербальних. Визначальною рисою 
символу, на думку дослідників3, є те, що він ніколи не належить 
синхронному зрізові культури, а завжди пронизує цей зріз по вертикалі, 
переходячи з минулого в майбутнє. У цьому зв’язку закономірною 
видається посилена увага сучасної вітчизняної науки до семантики та 
функціонування національної символіки в контексті широкого кола 
проблем, спрямованих на пізнання генези, динаміки та перспектив 
розвитку національної культури. Символи становлять систему, яка 
потребує всебічного детального вивчення не тільки з погляду загальних 
закономірностей її організації та цілісного вияву, а й на рівні окремих 
компонентів у їх проекції на загальномовні процеси та індивідуальну 
мовотворчість. 

Різні за своєю природою типи символів знаходять концентроване 
вираження у вербальних символах, адекватне сприйняття яких єдино 
можливе за умови знання й освоєння духовних цінностей національної 
культури. Упродовж віків українська мова виробила свій символічний 
код, у силовому полі якого перебувають різні шари її лексичного складу 

                                           
1 Сверстюк Є. На межі фатальній // На святі надій. – К.: Наша віра, 1999. – С. 137. 
2 Єрмоленко С. Мовно-естетичні знаки національної культури // Нариси з української 

словесності (стилістика та культура мови). – К.: Довіра, 1999. – С. 358. 
3 Див., зокрема: Лотман Ю. Символ в системе культуры // Семиосфера. – СПб.: 

Искусство СПБ, 2000. – С. 240-249. 
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– кольороназви, топоніми, хрононіми, назви реалій рослинного та 
тваринного світу тощо. Синтетичний характер відповідних вербальних 
символів виявляється у впливі на різні складники внутрішнього життя 
людини: вольові, емоційні, естетичні, моральні та ін. Вербальні символи 
належать до найбільш важливих чинників національно-культурної 
самоідентифікації саме тому, що вони є своєрідними ретрансляторами 
історично значущих смислів, архетипних образів, у них закодовано 
пам’ять слова в його різнофункціональних культурних контекстах. 

Національно маркований код становить виражену сукупністю мовних 
одиниць інваріантну інформацію, породжену особливостями оцінного 
сприйняття та відбиття світу через внутрішню форму слова. Така 
лінгвокультурна інформація виражається рядами як семантично 
однотипних вербальних форм (наприклад: весілля, веселка, веселик та 
ін.), так і форм семантично різнотипних (наприклад: Волинь, Гуляй-Поле, 
Слобожанщина  та ін.). Нерідко внутрішня форма слова, породжена 
характером 

ментально детермінованого образного ословлення світу, переростає 
свою власне лінгвальну сутність – тоді слово, акумулюючи метатекстові 
смисли, стає символом, маніфестантом, порухом національної душі, її 
розмислів і устремлінь. Так, слово “дума” – специфічна назва жанру 
українського народного епосу – у своїй смисловій структурі імплікує 
компоненти, що відбивають відзначені свого часу різними дослідниками 
прикметні риси українського національного характеру, зокрема, епічну 
розсудливість і схильність до емоційно-смислового переживання 
дійсності. У цьому зв’язку слід відзначити символічну значущість і 
ключових образно-смислових єдностей, притаманних думам, як, 
наприклад, традиційна формула на ясні зорі, на тихі води, що загалом 
символізує уявлення українців про рідний край, батьківщину, суспільне 
й сімейне життя. Структурними елементами наведеної формули є 
архетипні, закорінені у всі сфери народної культури образи-символи. Так 
само глибокою архаїчністю та зв’язком зі сферою найдавніших 
світоглядних уявлень відзначаються і національно вартісні формули 
мовного етикету на зразок побажання з роси і води вам. 

Функції національно-культурної ідентифікації найбільш помітно й 
виразно реалізує художня творчість, що цілком природно, оскільки 
мистецтво слова здатне “поєднувати минуле, батьківщину, рідну мову – 
те, що забезпечує національну ідентичність”1. Безперечно, національно-
ідентифікуючу місію художньої літератури відчували й розуміли самі 
митці слова, проектуючи аксіологічну семантику різних за походженням 
символів на окремі тексти, назви творів чи навіть усю свою творчість і 
акцентуючи при цьому їх національно значущі смисли й модальності. 
Порівняймо: поетичні збірки “Кобзар” Т. Шевченка, “На крилах пісень” 
Лесі Українки, “Зів’яле листя” І. Франка, “Дорога під яворами” 

                                           
1 Радевич-Винницький Я. Рідна мова і національна ідентичність // Україна: від мови до 

нації. – Дрогобич: Відродження, 1997. – С. 143. 
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А. Малишка, “Лебеді материнства” В. Симоненка, “Соняшник” І. Драча, 
“Калина об Різдві” В. Голобородька, “Князь роси” Т. Мельничука; 
повісті й романи “Під тихими вербами” Б. Грінченка, “Собор” і “Твоя 
зоря” О. Гончара, “Сад Гетсиманський” І. Багряного, “Мальви” 
Р. Іваничука, роман у віршах “Маруся Чурай” Ліни Костенко, поезії 
“Закувала та сива зозуля” П. Ніщинського, “Повій, вітре, на Вкраїну” 
С. Руданського, “Гуцулки” Ю. Федьковича, “О слово рідне! Орле 
скутий!” О. Олеся, “Ласкавий серпень” М. Драй-Хмари, “Соловей” 
І. Виргана, “Підкова” П. Воронька, “Над чорнобривцями в саду ...” 
М. Вінграновського і т. ін. Якщо говорити про символічну домінанту 
всієї творчості, то найбільш виразно вона окреслюється у Шевченка з 
його пристрасним апелюванням до глибин народної пам’яті, 
послідовним відстоюванням найвищих віковічних ідеалів рідного 
народу. 

Національно-ототожнювальна функція вербальних символів 
особливо яскраво проявляється у відносно нових для української 
культури текстах, які набули статусу прецедентних, орієнтованих на 
лінгво-культурну спільноту. Сюди належать, зокрема, пісні-гімни: 
“Соколи, соколи!”, “Ми гайдамаки!”, “Ой у лузі червона калина 
похилилася”, “Гей, там на горі Січ іде!” Ключові образи-символи 
відповідних текстів (сокіл, гайдамака, червона калина, Січ) належать 
до етнокультурного простору України, знання якого значною мірою 
пов’язує особистість із національною спільнотою, сучасне з минулим. 

Естетична реалізація вербальних символів у художніх текстах, що 
визначається взаємодією репродуктивного і креативного начал, ніколи 
не обмежується ближчими символічними смислами, а завжди має 
екстенсивно-інтенсивний характер. Це стосується, наприклад, і 
субстантивів (рушник, хата, хліб, степ, тополя, любисток, кінь, 
соловейко, голуб, зозуля, сонце, зоря тощо), і атрибутивів, зокрема 
кольоропозначень (ясний, жовтий, синій, блакитний, червоний, чорний 
та ін.). Показовим щодо збереження пам’яті культури й соціально 
зумовленої динаміки семантики символів є назви кольорів державного 
прапора України та широко вживаних в українській культурі колірних 
означень білий і червоний. Мовно-естетичні знаки національної 
культури, якими є Малишкова “Пісня про рушник” і “Два кольори” 
Д. Павличка, постають на ґрунті творчої рецепції народнопоетичної 
символіки, яка вже в новій своїй якості підтримує, формує і розвиває 
відчуття етнокультурної ідентичності. Рушник і вишиванка з їх 
традиційною кольористикою, завдяки своїй всеохопній символічній 
наповненості, вводять у світ сокровенних мрій і почувань, пов’язаних із 
домівкою, рідним краєм, життєвим шляхом людини, її уявленнями про 
справжню любов, красу й добро. 

Наша зацікавленість художньою сферою функціонування вербальних 
символів цілком правомірна з огляду на те, що мистецтво слова 
тривалий час було чи не найважливішим складником культури, який, 
усупереч усім спробам обірвати духовний зв’язок між поколіннями, 
позбавити їх національного коріння, завжди виконував одну з основних 
своїх функцій – забезпечувати тяглість національно-культурних 
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традицій. Спираючись на потужні шари міфопоетичної та фольклорної 
символіки, українська художня література формувала свої канони 
образного освоєння світу через відповідні символи. Тут традиційне стає 
поштовхом для вияву індивідуально-авторського творчого начала у 
вираженні актуальних для митця тем, мотивів, ідей. Прикладом таких 
глибоких перетворень, розвитку символічної структури 
народнопоетичного образу можуть бути наведені нижче контексти: 
“...синє море потопає / крізь човен / витікає / а човен покинув / червону 
калину / одним-один / на чужині гине” (Т. Мельничук); “Та знаю: мене 
колисала калина / В краю калиновім тонкими руками, / І кров калинова, 
як пісня єдина, / Горить в моїм серці гіркими зірками” (І. Драч); “У білій 
стужі сонце України. / А ти шукай – червону тінь калини / на чорних 
водах – тінь її шукай, / де горстка нас ... / Усім нам смерть судилася 
зарання, / бо калинова кров – така ж крута, / вона така ж терпка, як в 
наших жилах” (В. Стус). Стрижневий для цих контекстів образ-символ 
калини на перший план висуває узагальнене значення “поневолений 
край і розлука з ним”, а традиційна символічність (“дівоча краса”, 
“цнотливість”, “любов” та ін.) є лише відповідним асоціативним тлом. 

Символізм міфологічних, фольклорних і художньо-літературних 
образів не тільки формує свою особливу систему, а й виходить за її межі, 
проникає у загальномовний простір, укорінюється в ньому, формуючи 
важливі особливості національної мовної картини світу. Активно 
використовувані у фольклорі й орієнтованій на фольклорні традиції 
авторській поезії образи-символи голуб / голубка, наприклад, виявляють 
свою символічну значущість як у формах дружнього, щирого звертання, 
так і в похідних номінаціях (див.: голубиний, голубити, голубитися). 
Уживаються вони й у численних порівняннях на позначення сердечних 
родинних і товариських стосунків. Аналогічно функціонують у 
лексичній системі мови й інші вербальні символи, окремі з яких було 
розглянуто вище. 

Національно-культурна специфіка мови особливо відчутна в 
загальномовній ідіоматиці, ґрунтованій, головним чином, на етнічно 
маркованих символах. Наприклад: стати на рушник, зустрічати хлібом-
сіллю, топтати ряст, як скупаний у любистку та ін. Фразеологічні 
одиниці такого типу, як і відповідні слова-символи, формують лінгво-
культурну компетенцію мовців, конче необхідну для етнічної 
ідентифікації. 

Зрозуміло, що основи національно-культурної самоідентифікації 
закладаються у ранньому віці разом з опануванням рідною мовою і в 
подальшому стають дійовим чинником духовного розвитку особистості. 
Усвідомлення й розвиток почуття причетності до національної спільноти 
здійснюється в семіосфері буття нації з її ціннісними пріоритетами. 
Важливу роль у цьому повинні відігравати сім’я, система освіти, засоби 
масової інформації, мистецтво, театр, кіно. У своїй сукупній діяльності 
вони утворюють семантичний простір культури, наскрізними 
елементами якого мають бути саме вербальні символи як такі, що легко 
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пізнаються й містять інформацію, необхідну для самопізнання етносу в 
його історичній перспективі. 

Як кожна людина упродовж всього життя засвоює і упорядковує 
мову, так і національна вербальна символіка стає необхідним 
складником людської життєдіяльності не одноразово, а протягом 
тривалого часу. Словесна форма мовних символів культури не може 
бути засвоєна автоматично, адже кожне символічне значення слова є 
результатом творчості, зумовлене різними соціальними, історичними та 
іншими причинами. Входження мовця у світ символів, зокрема 
національно релевантних, є творчим процесом сприйняття і 
співпереживання різноманітних смислів на рівні образності, емоційності, 
оцінності. У цьому разі є підстави говорити не тільки про духовне 
збагачення особистості, а й про культурну інтеграцію нації, до якої 
належить творчий індивід (мовець). Отже маємо справу з націєтворчою, 
обереговою функцією вербальних символів, що й зумовлює віднесення 
їх до важливих чинників національно-культурної самоідентифікації. 

Політика нашої держави повинна стосуватися проблем розвитку 
української мови не тільки як засобу суспільної комунікації, а і як 
базового явища національної культури. А це передбачає і видання 
невмирущих скарбів народної словесності, і укладання міфологічних 
словників та словників символів, і створення української 
етнолінгвістичної енциклопедії, і наполегливий, виважений перехід від 
загальних декларацій щодо державного статусу української мови до 
справді повнокровного її функціонування, і, нарешті – розвиток 
культури на чітко визначених, адекватних потребам часу 
національних засадах. 

 
 

Сворак С.Д., Бойчук В.М. (Івано-Франківськ) 
 

УКРАЇНСЬКА МОВА  
ЯК ФОРМА ВИЯВУ СВІТОГЛЯДНИХ  

ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНЦІВ 
 
У статті аналізується проблема з’ясування особливостей 

формування національної мовної «картини світу» у мові через процеси 
номінації, зокрема через внутрішню форму похідних найменувань як 
форму реалізації світоглядних орієнтирів українського етносу. 

 
У час глибинних трансформаційних зрушень у багатьох сферах 

суспільного життя України, що значною мірою зумовлені об’єктивними 
чинниками розвитку людської спільноти, все частіше превалюють 
глобалізаційні процеси як наслідок взаємодії та взаємопроникнення 
політичних і соціально-економічних форм буття. Водночас певним 
«стримувальним» чинником цих, не завжди сприятливих для 
українського етносу явищ, є національно-культурний фактор з 
властивою йому консервативністю, несприйняттям чужоземних впливів, 
збереженням національної окремішності, неповторності, закріплених у 
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народних традиціях та звичаях. Власне культура сьогодні є тією 
духовною скарбницею, у якій народ акумулює свої духовні надбання та 
світоглядні цінності впродовж усього етногенезу, що робить його 
унікальним і неповторним явищем у сім’ї інших народів. 

Сьогодні культурологія є гуманітарною наукою, в центрі якої – 
Людина, людське суспільство, людська культура в усіх її багатоманітних 
проявах. Мовознавство, поряд з літературознавством і 
мистецтвознавством, можна розглядати галуззю культурології1, оскільки 
вивчає мову людини як систему закодованих знаків-символів, у 
структурі яких зашифровано певну інформацію про навколишній світ, 
точніше – власне, зумовлене національною специфікою, його розуміння і 
сприйняття. «Розшифрування» цієї інформації передбачає визначення 
характерних особливостей формування і структурування значення 
мовних знаків, які є результатом процесів найменувань. Це є 
актуальним завданням для сучасних мовознавчих студій, оскільки 
виявлення типологічних закономірностей, пріоритетів у виборі напрямів 
і способів номінації не тільки дає відповіді на вузьконаукові питання 
структурно-системного опису мови, а й значно розширює межі 
лінгвістичного аналізу, пропонує багатий матеріал для суміжних наук – 
етнопсихології, культурології, етнолінгвістики, міфології, етнології 
тощо. Крім того, інтеграція категоріального наукового апарату і методів 
дослідження зазначених наук дасть змогу зробити виважені 
узагальнення стосовно ментальних (когнітивних) структур того чи 
іншого етносу. 

Український народ репрезентує себе як автономне і цілісне соціальне 
утворення у мові. Мова, за словами І.Огієнка, є формою культурного й 
національного організування, душею кожної національності, її 
національним скарбом. Мова – це «найясніший вираз нашої психіки, це 
найперша сторожа нашого психічного я»2. Саме тому проблема 
взаємовідношень у системі «мова – нація – культура» в усі часи була 
предметом наукових зацікавлень не тільки лінгвістів, а й філософів, 
політологів, психологів, соціологів тощо. Спектр цієї проблеми є 
надзвичайно різнобічним, оскільки саме поняття взаємодії мови і нації є 
комплексним і неоднозначно вирішувалося у тих чи інших наукових 
парадигмах. Сьогодні зазначена проблематика знайшла своє ґрунтовне 
висвітлення у працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених: 
Кононенка В., Голубовської І., Яворської Г., Івченка А., Пазенка В., 
Вежбицької А., Арутюнової Н., Свідзинського А., Е.Сміта та багатьох 
інших, де вона аналізується у філософському, культурологічному, 
соціолінгвістичному, логіко-лінгвістичному, культурно-семіотичному, 
історико-культурному та етнолінгвістичному аспектах3. 

                                           
1 Білецький А.О. Про мову і мовознавство: Навч. посіб. – К., 1997. – С. 11. 
2 Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського 

народу. – К., 1918. – С. 240. 
3 Мокієнко В. Українська культура в українській мові // Етнос і культура: Зб. наук.-

теор. пр. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – № 1. – С. 67. 
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Проблема взаємовідношень культури і мови народу є предметом 
досліджень когнітивної лінгвістики, для якої характерним є опис 
«картини світу» як певної моделі характерних номінацій того чи іншого 
етносу. Процес найменування опосередкований психікою людини, яка 
відповідно до свого розуміння членує навколишній світ і матеріалізує 
думку у формі мовного знака. Виокремити первісний мотив (свідомий чи 
несвідомий), який ліг в основу найменування, дає можливість 
охарактеризувати різнобічно процес номінації, результатом якого є 
похідне слово (дериват), утворене за певною словотвірною моделлю, що 
є в арсеналі засобів тієї чи іншої мови.  

Слід зазначити, що питання мотивованості, тобто співвіднесеності зі 
світом речей, мовних знаків неоднозначно вирішувалося в історії 
лінгвістичної думки. Так, відома ще за античних часів суперечка між 
«номіналістами» і «реалістами», які відповідно обґрунтовували 
положення про зв’язок між предметами та їх назвами «за природою» і 
«за законом»1. Уже тоді Демокріт помітив, що слово не є абсолютним 
«двійником» речі, тому що у мові існує багато слів на позначення одного 
предмета, і навпаки, одне слово здатне позначати різні предмети. 
Грецький філософ Платон вказував, що слово, крім свого значення і 
звукової форми, має ще одну характерну особливість, яку мислитель 
називає «ідеєю слова», «образом слова», завдяки чому «нема потреби 
відтворювати всі риси, характерні предметові, щоб одержати образ»2. 

Проблема мотивованості/довільності мовного знака (за Платоном – 
його ідеї чи образу) нерозривно пов’язана з поняттям внутрішньої форми 
(далі – ВФ) слова, що походило від платонівської “ідеї ідей”. На відміну 
від античності і середньовіччя, де цей термін асоціювався з субстанцією, 
що перебуває в трансцендентному бутті, а тому не може бути пізнаною 
людиною повністю, у сучасному мовознавстві ВФ слова загалом 
визначають як мотиваційну ознаку, що кладеться в основу найменування 
нової реалії, а також як спосіб мотивації значення у слові, який 
конкретизується саме цією ознакою відображуваного предмета. Одразу 
зауважимо, що сам термін “внутрішня форма” зазнав чимало 
інтерпретацій у лінгво-філософських вченнях ХІХ і ХХ століть, що 
загалом не сприяє чіткому термінологічному визначенню і розумінню. З 
іншого боку, ВФ слова є тим засобом, який уможливлює створення 
типології номінацій, дає змогу краще зрозуміти складні психологічні 
процеси найменувань носіїв різних мов. 

Аналізуючи тісні зв’язки між мовою і нацією, поняття ВФ активно 
використовувалося як інструментарій для пояснення явищ мовного 
освоєння дійсності німецьким філософом і лінгвістом Вільгельмом фон 
Гумбольдтом. Для вченого ВФ мови виходить за рамки словосполучення 
чи словотворення і є основою, на якій елементи мови “синтезуються у 
духовній єдності”. Звідси – мова не є продуктом діяльності, а діяльністю 
духу народу, яка “постійно повторюється і спрямована на те, щоб 

                                           
1 История лннгвистических учений: Древний мир. – Л., 1980. – С. 112. 
2 Платон. Кратил // Соч.: В 3 т. – М., 1968. – Т. 1. – С. 479. 
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зробити артикульований звук придатним для вираження думки”1. ВФ, на 
переконання Гумбольдта, є зовнішнім проявом духу народу, який 
об’єктивується внутрішньою формою і матеріалізується через її 
посередництво у мові. Кожна мова за допомогою ВФ, що є 
безпосереднiм виразником духу народу, окреслює навкруг народу 
своєрiдне коло, з якого можна вийти лише тодi, коли вступаєш у коло 
iншої мови2. У такому визначенні ВФ мови виступає певною 
абстракцією, хоча насправді вона є “індивідуальним поривом нації, за 
допомогою якого народ у мові виражає свої думки і свою значущість”3. 
Іншими словами, ВФ мови є системою поглядiв на позамовну дiйснiсть4. 

Учення Гумбольдта про ВФ мови, яка не тільки формує психічну 
субстанцію, а й організовує зовнішню структуру мови і таким чином 
виражає через мову національну самобутність, знайшло своє 
продовження у концепції неогумбольдтіанства, що представлена 
працями німецького вченого Л.Вайсгербера, та теорії лінгвістичної 
відносності, представленою школою Е.Сепіра та Б.Уорфа в США. 
Провідною тезою цих теорій є твердження про визначальний характер 
мови для розвитку і формування мислення людини, її світогляду, 
поведінки тощо. Так, Л.Вайсгербер вказував: "Мова є творення нації, у 
ній знайшов своє відображення процес пізнання всіх минулих поколінь; 
мова сама по собі – духовний світ, що постає перед конкретною 
людиною як щось об`єктивне, але до того, що пізнається, – суб`єктивне, 
одностороннє"5.  

Аналогічно трактували сутність мови стосовно дійсності та 
мисленнєвої діяльності Е.Сепір та Б.Уорф, які вказували, що “різні мовні 
колективи по-різному бачать те, що об’єктивно є однією і тією ж 
дійсністю”6.  

Звісно, що такі погляди на визначальну роль мови для формування 
мисленнєвої та пізнавальної діяльності нації не оминули критики з боку 
представників радянського мовознавства, які обстоювали 
матеріалістичний і класовий підхід до пояснення мовних явищ7. 

                                           
1 Гумбольдт В. Избранные работы по языкознанию. – М., 1984. – С. 70. 
2 Там само. – С. 80 
3 Шпет Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта // История 

и теория искусств. – М., 1927. – С. 13. 
4 Плотников Б.А. О форме и содержании в языке. – Минск: Вышэйшая школа, 1989. – 

С. 130. 
5 Вайсгербер Л. Язык и философия // Вопросы языкознания. – 1993. – № 2. – С. 119-

120. 
6 Джеймс К. Контрастивный анализ: Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып. ХХV. Контрастивная лингвистика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 289. 
7 Див., напр.: Ермолаева Л.С. Неогумбольдтианское направление в современном 

буржуазном языкознании // Проблемы общего и частного языкознания : Сб. тр. – М.: ВПШ 
и АОН, 1960. – С. 47-86; Гухман М.М. Лингвистическая теория Лео Вайсгербера // Вопросы 
теории языка в современной зарубежной лингвистике: Сб. ст. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. 
– С. 123-163; Павлов В.М. Проблема языка и мышления в трудах В.Гумбольдта и 
неогумбольдтианском языкознании // Язык и мышление: Сб. ст.– М.: Наука, 1967. – С. 152-
161 та ін. 
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Відзначаючи розмаїття трактувань ВФ мови, В.Звєгінцев справедливо 
зауважує, що вагомим недоліком у дослідженні теорії ВФ було те, що 
мовознавці вивчали мову не як діяльність, а як продукт діяльності, і саме 
ця позиція “створила труднощі в розумінні внутрішньої форми мови”1. 
Дослідник вказує, що можна дати визначення мови як індивідуального 
способу народу виражати в мові свої думки і почуття, але не можна дати 
визначення ВФ окремої конкретної мови, оскільки  таке визначення було 
б науковою абстракцією. 

 На особливу увагу при розгляді проблеми ВФ заслуговує 
О.О.Потебня, який вперше на слов’янському ґрунті теоретично розвинув 
учення про ВФ. Його лінгвістичні студії стосувалися ВФ окремого слова. 
О.О.Потебня послідовно будував свої наукові дослідження в багатому 
поняттєвому контексті свого часу, але чимало позитивного перейняв від 
Гумбольдта, Лотце, Штейнталя, Лацаруса та інших учених Заходу. Це, 
однак, не завадило йому критично поставитись до західноєвропейських 
теорій і створити оригінальну концепцію ВФ слова, що стала підгрунтям 
подальших досліджень теорії ВФ слова у ХХ ст. 

Для О.О.Потебні ВФ є важливою особливістю слова, що 
народжується разом із розумінням при чуттєвому сприйманні предметів 
та явищ навколишнього світу. Вчений погоджується з Гумбольдтом, що 
слово виражає не всю думку, яка становить його зміст, а тільки одну з її 
ознак Наприклад, образ стола може мати багато ознак, але слово “стіл” 
означає лише щось простелене (від дієслова “стелити”). Саме тому це 
слово може позначати будь-які предмети, незалежно від їх форми, 
розміру, матеріалу і т.д. 

О.О.Потебня вказує, що в слові є два змісти: один – суб’єктивний або 
найближче етимологічне значення слова, яке містить у собі тільки одну 
ознаку, та другий – суб`єктивний, у якому є багато різноманітних ознак. 
Об’єктивний зміст є символом, що замінює для людини суб`єктивний, 
він є формою, в якій свідомості представляється зміст думки. Якщо зі 
слова забрати суб’єктивний зміст, то залишиться тільки звук (зовнішня 
форма) та етимологічне значення, що виступає також формою, але 
внутрішньою. Отже, ВФ слова показує, як “уявляється людині її власна 
думка”, вона є “відношенням думки до свідомості”2. 

Згідно з вченням О.О.Потебні ВФ є частиною змістової структури 
слова, ознакою “представлення” предмета, засобом доведення нового 
значення до свідомості людини.  

О.О.Потебня розпочав новий етап у дослідженнях взаємовідношення 
між формою і змістом у слові, що сприяють виявленню історичної 
зумовленості мотиваційних процесів у словотворенні. ВФ слова 
розкриває особливості зв`язку актуального  значення слова з його 
попереднім значенням, висвітлює історичний процес формування слова, 
зміну та розвиток його значення. Вчення ВФ слова спростувало ідею, 
поширену в лінгвістиці ХІХ ст., про довільність, абсолютну умовність і 

                                           
1 Звегинцев В.А. О научном наследии В.Гумбольдта // Гумбольдт В. Избранные работы 

по языкознанию: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1984. – С. 360. 
2 Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993. – С. 73. 
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випадковість зовнішньої форми мовного знака. О.О.Потебня вперше у 
вітчизняному мовознавстві показав роль слова у процесі пізнання 
людиною навколишнього світу та формування думки. 

Подальший розвиток положень ученого про ВФ слова дає змогу 
виявити загальні та диференційні моменти у процесі формування мовних 
одиниць двох типів – конструктивно похідних і семантично похідних, а 
звідси – відкриває можливості вивчення глибинних механізмів 
поновлення номінативного фонду мови1. 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях поняття ВФ слова 
тлумачиться як “представлення”, що збереглося у слові, як первісна 
ознака, що лягла в основу найменування поняття; як образний елемент у 
значенні слова. ВФ слова також розуміється як спосіб передачі поняття 
за допомогою того чи іншого значення, як технічний прийом створення 
номінативної одиниці, суть якого полягає у виборі ознаки, що кладеться 
в основу найменування або ознак номінації, які усвідомлюються носіями 
мови. 

Аналізуючи різні підходи сучасних лінгвістів до розв`язання питання 
ВФ слова, можна помітити, що в їх основі лежать вихідні положення 
потебнянської теорії ВФ слова. За основу досліджень лінгвісти часто 
брали окремі положення теорії ВФ слова О.О.Потебні та розвивали 
відповідно до мети і завдань дослідження, практичного опрацювання 
матеріалу. Це, зрештою, приводило дослідників до різного тлумачення 
самого поняття ВФ слова. З іншого боку, теоретична складність категорії 
ВФ слова передбачає комплексне трактування її сутності, а тому 
розмаїття думок та ідей є цілком природним. 

На нашу думку, ВФ слова є мотиваційною ознакою, що 
вичленовується свідомістю мовця із семантичної структури твірного 
слова і кладеться в основу найменування предметів та явищ 
навколишнього світу, що позначаються похідними словами, способом 
мотивації значення між твірним і похідним словом, що конкретизується 
цією ознакою. Таке розуміння суті ВФ слова є інструментарієм 
системного опису словотвірних явищ, дає змогу виокремити характерні 
особливості процесів номінацій української мови, що безпосередньо 
пов’язані з національними ментальними структурами. 

Творення нового слова – складний і багатогранний процес, 
внутрішній формі слова відводиться головна роль, оскільки вона 
синтезує в собі мисленнєві особливості психіки індивіда та мовно-
виражальні засоби, що дає змогу виявити взаємодію мови і мислення. 
Похідне слово, що є результатом номінаційного процесу, має внутрішню 
форму, сформовану на базі твірної основи. Систематизація та 
типологізація дериватів через особливості їх внутрішніх форм виводить 
похідне слово за межі словотвірного аналізу, уможливлює його аналіз як 

                                           
1 Снитко Е.С. Учение А.А.Потебни о внутренней форме слова и его судьба в 

современной лингвистике // Русское языкознание. – К.: Лыбидь, 1991. – Вып. 22. – С. 134. 
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мовного знака, що виражає закодовану пізнавальну діяльність особи, її 
світосприйняття і світорозуміння. 

Характер ВФ слова як мотиваційної ознаки найменування зумовлює 
певний тип номінації. Різноаспектність природи мислення носіїв різних 
мов продукує відповідно різні за своєю суттю процеси найменування, 
тісно пов’язані зі світоглядними орієнтирами тих, хто дає назву 
предмету. Звідси – аналізуючи ВФ похідних слів різних мов, можна 
визначити, які ознаки явища чи предмета позамовної дійсності 
вичленовуються свідомістю мовця для найменування нової реалії та 
технічні засоби номінації, які при цьому використовуються. 

Порівнюючи, наприклад, деривати української мови з аналогічними 
похідними інших мов, виявляємо як неоднорідність їх внутрішніх форм, 
так і спільні риси. Наприклад, укр. грубник (мотивується назвою 
предмета), рос. истопник (в основі назви – характерна дія), аналогічні 
внутрішні форми і в польс. palacz, і чеськ. topič. Аналіз дериватів 
засвідчує, що питання диференціації/ідентичності ВФ похідних слів 
пов’язане також і з типологічною класифікацією мов. Так, в 
українському і російському бабник маємо мотиваційну ознаку особи, 
тоді як у чеськ. sukničkar ВФ актуалізує ознаку одягу особи (suknička – 
спідниця). В інших випадках в укр. і рос. булочник ВФ фіксує ознаку 
результативності (булка – результат професійної діяльності особи), а в 
чеськ. pekař і польс. piecarz – ознаку дії, що виконує особа. 

Цікаві результати отримуємо, порівнюючи мови з різним ступенем 
спорідненості. Так, для укр. воротар, рос. вратарь, чеськ. bramkař і 
польс. bramkarz характерна однотипна ВФ, а в англ. goalkeeper вона 
актуалізує мотиваційну ознаку об’єктності (буквально “той, хто тримає, 
утримує м’яч”). 

Композиційна структура деривата значно полегшує визначення 
мотиваційної ознаки, оскільки зумовлює більшу образність 
найменування, крім того, дія у композитах виражена експліцитно на 
відміну від афіксальних дериватів. Зрештою вибір словотвірної моделі, 
через яку утворюється зовнішня форма мовного знака, теж можна 
певною мірою пояснювати особливостями тієї чи іншої національної 
“мовної картини”. Наприклад, відповідниками українських афіксальних 
дериватів в інших мовах можуть бути як однотипні, так і різноструктурні 
слова: лісівник – лесовод, птахівник – птицевод тощо; гирьовик – польс. 
cienzarowiec, англ. weightlifter. В інших випадках відповідниками 
українських дериватів є складні номінативні утворення, напр.: курівник – 
чеськ. chovatel slepič, польс. hodovca kur, коняр – чеськ. chovatel koni, 
водник –  англ. watertransport worker та ін. 

Таким чином, досліджуючи ВФ дериватів, виявляючи характерні 
особливості процесів номінації підходимо до вирішення не лише суто 
мовних проблем, а й маємо змогу робити певні узагальнення щодо 
специфічних рис ментальності того чи іншого народу, яка відтворюється 
у національній мовній «картині світу». Одразу слід зауважити, що 
йдеться про так звану «наївну», або «донаукову», картину світу, при якій 
сприймання навколишнього світу не опосередковане науковим знанням, 
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а формується під безпосереднім впливом національно-мовного, 
історичного і культурного досвіду того чи іншого народу.  

В основі такого типу етнолінгвістичних досліджень покладено тезу 
про національно-специфічний феномен мови, у якому відображається 
своєрідний національний характер, зо зумовлює чітко окреслену 
структуру мовних моделей об’єктивації світу через посередництво 
наявних у тій чи іншій мові засобів номінації й особливостей 
світовідчуття. 

Виявлення загальної типологiї ВФ похiдних слів у системі 
словотвору української мови є актуальним завданням у рамках опису 
словотвiрних явищ, оскільки дає змогу не тільки з’ясувати семантико-
дериваційні особливості похідних слів, складний механізм словотвірної 
мотивації, а й встановити ядерні й периферійні типи ВФ дериватів, 
визначити домінантні ознаки, за якими мовці номінують предмети і 
явища навколишньої дійсності, що є переконливим матеріалом для 
пізнання специфіки світосприймання носіїв української мови, їх мовної 
“картини світу”. 

 
 

 
Микитюк О.Р. (Львів) 

 
СУЧАСНЕ МОВЛЕННЯ ЯК  

ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО  
СУСПІЛЬСТВА 

 
У статті проаналізовано державницьку мовну політику України та 

простежено здобутки різних країн в утвердженні мовної 
самостійності. Сучасну мовленнєву ситуацію розглянуто крізь призму 
студентського світосприйняття, що увиразнює потребу боротьби за 
належну культуру спілкування. Виокремлено базові мовознавчі розділи, 
на тлі яких нищиться самобутність української мови.  

 
Реалії нашого довкілля, відтворені в неукраїнських лексемах, 

віддзеркалюють чужу ментальність, бо порушено систему українського 
назовництва. Спотворення на рівні словотвору унаочнює російщення 
нашої мови. Помилки в граматичних формах та побудові конструкцій 
руйнують національний характер висловленого. 

Колишній колоніальний статус української мови можна подолати за 
допомогою утвердження україноцентричної мовної політики на 
найвищому державному рівні, оскільки націєтворча роль мови є 
визначальною. 

Слово завжди потребує спілкування, око – форм і кольорів, серце – 
любити. Ще Симеон Новий Богослов (ХІІ ст.) повчав: “І власний твій 
дух, або душа твоя, вся є в усьому розумі твоєму, і весь розум твій – у 
всьому слові твоєму (виділення моє – О.М.), і все слово твоє – в усьому 
духові твоєму, нероздільно і нерозливно”. Саме вибір рідного слова є 
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тим всеохопним джерелом, що дає нам відчуття належності до певної 
спільноти, забезпечує окремішність території, зберігає історичні 
надбання народу.  

Завдання будь-якої держави (а держава – це те, що держить, тобто 
об’єднує) – цілеспрямовано відстоювати державницьку мовну політику, 
оскільки це, власне, та сфера, що унезалежнює на духовному, базовому 
рівні. Окрім того, “за станом мови можна встановити стан культури” 
(В. фон Гумбольдт). Зауважмо: стародавні греки, борючись проти перської 
навали, захищали, передусім, землю та мову. Національно роз’єднані 
італійці домоглися єдності завдяки мові. Чехи вибороли незалежність, аби 
врятуватися від онімечення. Угорщення Хорватії викликало збройне 
повстання й уряд відмовився від своїх намірів. Свого часу зросійщена 
Польща теж вимагала єдності мови. У Китаї міністерство церемоніалу, яке 
керувало справами освіти й екзаменами на державні посади, завжди 
опікувалося мовними справами, а саме дотриманням правильної вимови 
знаків китайського письма. Франція, Німеччина, Італія, Польща, країни 
Прибалтики постійно дбають про дотримання мовних законів, що сприяє 
утвердженню престижу мови корінної нації і відповідно працює на розвій 
культури.  

Однак в українській “нашій, не своїй землі” через невблаганні 
внутрішньо та позамовні чинники ми не маємо концепції державного 
мовного будівництва (хоч є 10 стаття Конституції), не маємо належної 
державної ідеології, що забезпечувала б духовну цілісність держави, не 
маємо спеціалізованих інституцій для виконання програм мовного 
розвитку, які б сприяли всебічному розквіту української мови як 
державної. За даними Міністерства освіти і науки “Програма розвитку і 
функціонування української мови на 2004 – 2005 роки”1 начебто 
перебуває в цілковитій гармонії з потребами українців. Але реально все 
виглядає по-іншому: за порушення мовного законодавства нікого не 
покарано й донині, деякі міністри нашого новоствореного уряду взагалі 
не володіють державною мовою. Президент постійно декларує своє 
шанобливе ставлення до мови-завойовниці, кількість теле- та 
радіопередач недержавною (або частково державною) мовою перевищує 
допустимі межі. Принагідно зазначу, що наша сусідка (на закони якої ми 
щоразу озираємося) етнічно багатонаціональна країна, проте вона міцно 
тримає в руках основу своєї держави – мову (там діє закон про “Статус 
російської мови як державної”). Зрозуміло, що “наша держава нам 
потрібна насамперед задля того, щоб зберегти й розвивати свою мовну й 
духовну самостійність як найголовнішу ознаку гідності саме в 
загальнолюдському розумінні”2. До речі, від 09.10.2005 р. набув 
чинності Указ Президента України “Про вдосконалення державного 
управління в інформаційній сфері”, де сказано, що головним органом “із 

                                           
1 Див.: Про виконання заходів щодо реалізації положень і завдань державної програми 

розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки // Урок української. – 2005. 
– № 7-8. – С. 15-16. 

2 Павличко Д. Поетичний вступ до поеми “Мойсей” Івана Франка // Урок української. – 
2005. – № 7-8. – С. 45. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ІХ 
 

 128

забезпечення реалізації державної мовної політики є Міністерство 
культури і туризму”1. Залишається хіба сподіватися, що зазначене 
міністерство дбатиме про україноцентричну ідеологію держави, 
складовою якої є мова. Натомість інформаційна окупація чужою 
державою неминуче розхитує нашу мовну стабільність (нагадую, що за 
останнім переписом 77,8 % – це українці), а невизначеність мовної 
ситуації неминуче повертає вектор нашого розвитку то на Схід, то на 
Захід. Крім того, доведено, що для відновлення здоров’я нації необхідно, 
щоб усі українці заговорили рідною мовою: “інтенсивне просування в 
будь-яку країну чужої для неї мови є актом мовної агресії, яка руйнує 
цілісність національного біополя і послаблює його життєздатність”2. 
Порівняймо: економічно могутній Квебек щоразу порушує проблему 
виходу зі складу Канади, оскільки існує мовна проблема. 

Ще О. Потебня порівнював мову із зором. “Подібно до того, – писав 
учений, – як найменша зміна в будові ока і діяльності зорових нервів 
неминуче дає інші сприйняття і цим впливає на все світосприйняття 
людини, так кожна дрібниця в будові мови повинна давати без нашого 
відома свої особливі комбінації елементів думки”3. Отже, у мові немає 
дрібниць, а зміни в мовленнєвій практиці окремого індивіда 
безпосередньо впливають не лише на його інтелектуальний рівень, а й на 
життя взагалі. Травмування мови впродовж совєтського часу руйнувало 
мікросвіт людини, її ауру, лягало ганебним тавром у найпотаємніші 
глибини душі. Завдання ж слова в постколоніальний період – віднайти 
первісну форму і повернутися таким чином до рідного предковічного 
коріння.  

Спробуймо проаналізувати духовні набутки України на основі 
сучасного стану української мови. Саме у “мовленнєвому паспорті” 
відображено всі національні та культурні параметри нашого “я”, тому 
придивімося, як сучасна мовленнєва ситуація віддзеркалює наш 
духовний світ. Зауважу, що матеріал зібрали студенти 1-го та 2-го курсів 
Національного університету “Львівська політехніка”. Отже, допущені 
помилки аналізую крізь призму студентського світосприйняття. Не 
братиму до уваги мовлення викладачів точних наук (математики, фізики, 
інженерної графіки, нарисної геометрії тощо), а прокоментую, як 
говорять історики, іноземні філологи, викладачі зарубіжної культури, 
позаяк саме вони формують світогляд прийдешніх поколінь.  

Ганс-Ґеорґ Ґадамер, з’ясовуючи універсальність мовної проблеми у 
всьому її обсязі, звертається до “Метафізики” Арістотеля, який вважає, 
що саме за допомогою слуху ми сприймаємо мову і при цьому 
розрізняємо всі відмінності, відтак “така всеохопність слуху вказує на 

                                           
1 Указ Президента України. Про вдосконалення державного управління  в 

інформаційній сфері // http:// zakon. rada. gov. ua/  cgi-bin/ laws/ main/cgi. nreg = 1338% 
2F2005.   

2 Каганець І. Мова і здоров’я // Post Поступ. – 2005. – № 226 (1835). – 13-19 жовтня. 
3 Потебня А. Мысль и язык. 3-е издание, дополненное статьями «Язык и народность», 

«О национализме». – Харьковъ, 1913. – С. 194. 
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універсальність мови”1. Тому мову ми вивчаємо через систему 
фонетичних транскрипцій, що дає нам змогу її чути. Що ж чують наші 
студенти на лекціях з гуманітарних дисциплін? Виявляється, 
фундаментальний розділ нашого мовознавства – фонетика – має таке 
неукраїнське звучання: всьо (замість все), суфльор (суфлер), проблєма 
(проблема), восімдесят (вісімдесят), саюз (союз), перестрєлка 
(перестрілка), очевідно (очевидно), тєма (тема), Бразілія (Бразилія), 
вахтьор (вахтер).  

Мелодійність та пісенність української мови відтворена у своєрідній, 
притаманній лише для української мови, системі наголосів. Порушення 
акцентуаційного ладу мови бачимо у словах на зразок листопад 
(правильно листопад), компроміс (замість компроміс), запитання (наше 
запитання), полонених (правильно полонених), гуртожиток (правильно 
гуртожиток), новий (замість новий, бо ж згадайте: “красу її вічно живу і 
нову і мову її солов’їну”). 

Видається, що це не українська мова, а мова “нєдєлімого саюза”, 
який упродовж тривалого історичного часу вимагав від нас саме такої 
вимови звуків, аби згодом ми могли стати “єдіним совєцьким народом”. 
До речі, учені довели, що неправильна вимова звуків спричиняє зміни в 
нашому артикуляційному апараті, а, отже, зміна мови не може не 
позначитися на зміні антропологічного типу.  

“Спосіб сприймання світу” (Іван Огієнко) – це лексика, тобто 
своєрідний мікрообраз наших знань. Тому відомо, що безмір 
навколишнього світу, сукупність людського досвіду, багатство 
історичних надбань відбиваються, як у чистій криниці, у мові корінної 
нації. Наприклад, якщо балкарці мають 40 найменувань криги, а ненці 30 
назв снігу, то це, зрозуміло, позначається на всіх параметрах того чи 
іншого генотипу. Так само українські слова ми сприймаємо крізь 
серпанок власної ментальності. Тому дивує, що викладачі 
використовують лексику, відсутню у мові (себто привиди чужих реалій): 
тища (тисяча), представитєльство (представництво), шуткувати 
(жартувати), попитка (спроба), осторожно (обережно), харашо 
(добре), стидаються (соромляться), інтересно (цікаво), діючий (чинний, 
тому й маємо чинне законодавство, чинні закони), бувші повстанці 
(колишні), правительственні сфери (правлячі кола), вроді (ніби, мабуть), 
коляска (візочок), шляпа (капелюх), насморк (нежить), кошельок 
(гаманець), кувшин (глечик), тряпка (ганчірка), рискувати (ризикувати), 
інтересно (цікаво), пороки (вади), жалується (скаржиться), 
соображають (думають, міркують, гадають), слідуюче питання 
(наступне), учбовий корпус (навчальний). До речі, слово вуз прийшло в 
нашу мову після 1933-го. Саме цього року було репресовано 14,5 тисяч 
українських слів (у тому числі термінів), що становило 50-80 відсотків 
українського лексичного фонду, а термінологічні бюлетені до 
українських слів способом транслітерації подавали російські 
відповідники. Так викинули з ужитку наше слово виш (висока чи вища 

                                           
1 Ганс-Ґеорґ Ґадамер. Герменевтика і поетика. – К., 2001. – С. 177. 
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школа), а замінили його словосполученням учебное завєдєніє, яке було у 
наших сусідів. Тому правильно буде вживати слово ВНЗ, а ще краще 
уникати тих численних скорочень, які здебільшого засмічують мову.      

Лексична мовна норма вимагає використовувати слова у властивому 
для них значенні. Наприклад, 100 осіб (людей, бійців), а не 100 чоловік, 
бо ж чоловік – це той, хто одружений, тобто має дружину, тому і 
виходить, що брало в чомусь участь 100 людей чоловічої статі (ще й усі 
одружені!). Фамілія у перекладі з німецької мови означає сім’я, родина, а 
студент має прізвище. Порядок лекції наступний – правильно такий. 
Мішати можна кашу, а на лекціях потрібно не заважати. Громадський 
походить від “громада", тобто недержавний, не службовий, 
добровільний (інтереси, організації, доручення); а громадянський – від 
"громадянин", отже, має стосунок до людини як громадянина (права, 
війна, свідомість), тому не громадянський діяч, а громадський. За 
аналогією до попереднього (тобто – сплутування подібних слів – 
паронімів) маємо не музикальний жанр, а музичний (бо слово музикальне 
вживаємо тільки у поєднанні зі словом – назвою істоти). Стаття не 
попалась (попалась хіба в наших казках лисичка у тенета), а трапилась. 
Хватати можна щось, але, якщо чогось забагато, то треба сказати 
досить (а не хватить). Здавати можна пляшки, а іспит треба складати. 
Словосполучення це не вірно по-українському виглядає це не правильно 
(бо вірно можна кохати, маємо й вірний друг, вірний пес, а на заняттях 
студенти виконують щось згідно з правилами, тобто правильно). 
Застудитися можна на протязі, але протягом (упродовж) певних 
історичних періодів відбуваються події. Ненормативною є конструкція 
“не дивлячись на важку ситуацію”, бо ж дивимося, і, зрозуміло, бачимо, 
конкретні речі, тому незважаючи на щось. Ми можемо щось помітити, 
але не відмітити якусь роботу, а відзначити. І не треба розбиратись (бо 
дуже холодно в аудиторіях), краще щось з’ясувати.  

Не завадило б знати, що слово вилка – це технічний термін і означає 
“деталь механізму, приладу, яка має роздвоєний кінець”, наприклад, 
вилка штепселя, тому (якщо йдеться про предмет, за допомогою якого 
їдять) треба вживати нормативне українське виделка.  

Отже, викладачі, які послуговуються такими словесними покручами, 
відтворюють невідомий для нас світ із його чужими реаліями, тим самим 
порушують змістовність висловленого (бо ж за словом іде уява). Так 
послідовно нищиться духовна культура та руйнується рідна мова, що 
шкодить повільно й підступно, як канцерогенна пухлина.  

Порушення словотвірної мовної норми маємо внаслідок російщення 
української мови, результатом чого (як і в хибах на рівні лексики) є 
суржик (тобто “мова для убогих, метафізична модель духовних бомжів” 
(Ю.Андрухович)). Упорядковану й чітку словотвірну систему нашої 
мови разюче спотворюють ненормативні афіксальні або й кореневі 
морфеми, що порушують внутрішню суть української мови.  

Руйнування мовної норми маємо на щаблі:  
а) суфіксального творення слів, коли за згубним для нас російським 

зразком утворено вечоринка (замість вечірка), прачечна (замість 
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пральня). Творячи слово домогосподарка відразу згадуйте слова 
жниварка, косарка, а людина, котра виконує хатню роботу, називається 
домогосподиня (зверніть увагу на типовий суфікс –ин- за аналогією до 
княгиня, берегиня, рабиня та ін.). Новопришедші українською – це 
новоприбулі (або нові);   

б) префіксального творення слів: поступити (замість українського 
вступити, і далі маємо вступник), приналежність (замість належність), 
співставити (замість зіставити). До речі, таблички з написом 
“постороннім вхід заборонено” вплинули й на вживання покручу 
посторонній замість українського сторонній; 

в) префіксально-суфіксальних моделей, коли вибираємо 
ненормативні суфіксальні: весною (замість навесні), довжиною (замість 
завдовжки), зимою (замість взимку); 

г) безафіксних утворень: обстановка (замість обстава); 
ґ) осново- чи словоскладання: багаточисленний (замість численний), 

взаємовідносини (замість взаємини), залізнодорожний (замість 
залізничний), минулорічний (замість торішній), пішохідний (замість 
піший). 

Позаяк “стислість надає мові сили”, то часто для творення 
українських слів використовують наповнені змістом лексеми, “які мають 
властивість променів сонця: чим більше вони згущені, тим сильніше 
вони печуть” (Р. Соуті). Порівняймо: в іншому місці – деінде, з тих пір – 
відтоді (з того часу), високопоставлена особа – достойник, замість 
того – натомість, ставити претензії – нарікати, ремствувати, проти 
волі – неволею.  

Тому заповнення українського інформаційно-культурного простору 
питомо українськими словотвірними моделями – це збереження 
самобутності української мови, це боротьба проти спланованого 
совєтським режимом втручання у розвиток мови, це нагальна потреба 
часу, тому що мислення скристалізовано в слові.  

Душею мови, її “алгеброю” є граматика. Вона найчастіше виявляє 
національний характер мови, її своєрідність.  

Студенти “Львівської політехніки” виявили такі порушення 
граматичної мовної норми (складниками якої є морфологія та 
синтаксис). У системі української морфології іменник біль (на відміну 
від російської) є іменником чоловічого роду, тому правильно головний 
біль, а не головна біль. Під час відмінювання числівників – назв десятків 
маємо в українській мові змінювану тільки другу частину слова, тому 
правильно п’ятдесятники, шістдесятники (не п’ятидесятники, 
шестидесятники). Слово половина означає дві рівні частини, тому треба 
було сказати більше, ніж половина або більша частина (а не більша 
половина). І на залік питання самі виноситися не можуть, тому не 
виносяться такі питання, а виносимо такі питання. 

Коли творимо вищий ступінь порівняння прикметників, то треба 
вживати або просту (дорожче ніж), або складену форму (більш дороге, 
ніж), але не сплутувати їх (більш дорожче, ніж у нас). Звертаю увагу, 
що українська мова не послуговується словом самий для творення 
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найвищого ступеня порівняння прикметників, тому не сама найкраща 
робота, а найкраща робота. 

Словосполучення на зразок давайте зробимо, давайте попрацюємо 
проникли в українську мову під впливом російської (давайте сделаем, 
давайте поработаем), а в російську – із тюркських. По-українському 
значно простіше: зробімо, працюймо. Передача на радіо “Люкс FM” 
також мала б називатися “Поговорімо” а не “Давайте поговоримо”. 
Проф. О.Сербенська1 зазначає, що форму “давайте” треба вживати у 
своєму прямому значенні лише з іменниками – назвами певних 
предметів: ”Давайте дітям свіжі соки”. До речі, у творах Т.Шевченка 
немає жодного словосполучення зі словом давайте, вжитого з дієсловом 
майбутнього часу доконаного виду. 

Багато викладачів “Львівської політехніки” забули про органічний і 
рідний для української мови кличний відмінок. Його давність 
засвідчують, наприклад, наші казки, де є такі звертання: “Івасику-
Телесику”, “зайчику-пострибайчику”, “вовчику-братику”, “лисичко-
сестричко” тощо. До речі, кличний відмінок був настільки природний 
для нас, що навіть 1933 р., вилучаючи його з системи словозміни, цей 
відмінок не просто забрали, а замінили кличною формою. Уже 1990 р. 
статус цього відмінка як повноправного було відновлено, та, на 
превелику нашу ганьбу, занедбаним він є і до сьогодні. Значна частина 
студентів зазначає, що до них викладачі звертаються Галя, Іра, Андрій, 
Петро, Володя, Тарас та ін. Але крім такого збіднення і відчуження у 
нашому спілкуванні, маємо ще жахливіші форми на зразок Міша, Паша, 
Вова, Стьопа, Лєна. Спробуймо подумати, чи зможуть нас зрозуміти та 
виокремити з-посеред інших народів, якщо ми такими йменнями 
називатимемо й наших письменників або видатних діячів, наприклад, 
буде Міша Коцюбинський, Паша Тичина, Вова Самійленко, Стьопа 
Бандера, Лєна Пчілка? Може, спробуємо???   

Афоризм “Говори – і я тебе побачу” відомий ще з античності. Відомо, 
що саме спосіб побудови речення – тобто синтаксис – сповна 
віддзеркалює наш спосіб мислення, бо, за О.Потебнею, мова формується 
посередництвом думки і сама слугує для формування думки. Отже, 
побудова речень – це відтворення системи бачення істотного, яке є 
різним у різних народів. Отже, переймання готових мовленнєвих 
конструкцій чужої мови порушує національну специфіку висловленого 
та спричиняє негативний потаємний вплив на процес розумової 
діяльності. Помилки на рівні синтаксису найчастіше трапляються з 
прийменником по, який в українській мові уточнює просторові (по 
дорозі, по праву руку), об’єктні (по воду, по хліб), часові (по святах, по 
Різдву) та деякі інші значення. Тому порушенням норми є вживання 
таких форм: по тємі, по культурі, по історії, по відновленню 
незалежності, перший по списку (правильно – на тему, з історії, з 

                                           
1 Див.: Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К., 2001. – 

С. 89. 
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культури, щодо відновлення незалежності, перший за списком). І не 
згідно до, а згідно з або відповідно до. Неправильним є і речення “я 
вибачаюся”, бо здебільшого постфікс –ся спрямовує ознаку на діяча; 
правильно буде: вибачте, пробачте, перепрошую, прошу вибачення, 
даруйте за (неточність, невчасність). Направду, різноманіття 
правильних українських синонімів-відповідників дуже велике, але, на 
жаль, вміння вибрати зовсім не своє, та ще й неправильне слово, теж 
невичерпне. 

Можливо “облудлива покірність” та вміння пошановувати чуже 
(нехтуючи своїм) мала б зникнути в умовах незалежної держави, але, на 
думку Д.Павличка, “самостійно держава звільняє від рабства (і то не до 
кінця!) лише громадянина з національною волею і свідомістю”1. 
Аналізуючи мовленнєве обличчя нашого суспільства впадає в око 
колишній колоніальний статус української мови, подолати який можна 
хіба утверджуючи престиж та вагу рідної мови на найвищому 
державному рівні. Однак за даними соціологічного опитування (2001 р.) 
“на запитання: “Чи вважаєте ви наше суспільство своїм?” – ствердно 
відповіли тільки 35 відсотків респондентів. Майже половина опитаних 
готова за певних умов і можливостей поміняти громадянство. “Як може 
почуватися людина, коли вона дивиться на світ чужими очима, слухає 
чужими вухами, читає, говорить і навіть молиться чужою мовою””2. А 
народ без національного стрижня ніколи ідейно не працюватиме на 
розвиток власної країни.  

Сьогоднішня духовна руїна мови є наслідком не лише існування 
української мови в складі імперії, а й свідчення неукраїнськості нашої 
Української держави. Факти старої та новітньої історії неспростовно 
доводять, що хоч скільки випробувань і перешкод випаде на наших 
історичних шляхах, Україна й українська мова витримає все, бо народ, 
що має минуле, має і майбутнє. Тому всупереч травмуванню мови 
роками совєтського режиму, попри низку (понад 200) історичних 
заборон щодо її функціонування, незважаючи на нищення української 
інтелігенції, українське слово має повернутися до свого первісного 
існування та відтворити свою правдиву національну суть. Історія 
Вавилонської вежі засвідчує: “У почині було Слово”, тому націєтворча 
роль мови є визначальною донині. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Павличко Д. Поетичний вступ до поеми “Мойсей” Івана Франка // Урок української. – 

2005. – № 7-8. – С. 46. 
2 Рой Ю. На які яйця злітаються мухи, або Монолог російськомовних ЗМІ в Україні // 

Урок української. – 2002. – № 1. – С. 10. 
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Гомон П.Л. (Харків) 

 
МОВА СЛОБОЖАНЩИНИ:  

IСТОРИЧНI АПЕКТИ I ПСИХОЛОГIЧНI  
ОСОБЛИВОСТI 

 
У статті досліджується мова Слобожанщини, а саме: історичні 

аспекти і психологічні особливості. Автор вважає, що творче 
застосування міжмовних зв'язків як методу прискореного вивчення 
української мови, безумовно сприятиме утвердженню української мови 
як державної не лише в зросійщеній Харківщині, а й в інших регіонах 
України. 

 
Знання української мови, а останнiм часом, нарештi, i державної, – 

одне з вагомих питань по здiйсненню нацiонально-патрiотичного i 
громадянського виховання учнiвської молодi. Для нашого, вельми 
зросiйщеного Слобожанського регiону, воно все ще залишається 
проблемним. Це помiтив ще вiдомий учений, тодiшнiй мiнiстр освiти 
Української Народної Республiки, Iван Огiєнко, який у 1919 роцi у своїй 
лекцiї для харкiвських учителiв зазначав, що "мова – нацiональна ознака, 
в нiй наша культура, ступiнь нашої свiдомостi..."1 

Цiлком природно, що з виходом України на самостiйний простір 
значення рiдної мови для виховання нацiї неабияк зросло. Мова стала 
головним нацiєтворчим i державотворчим чинником, основним засобом 
атрибуцiї українського громадянства. Охоплюючи все новi i новi 
поколiння, вона й надалi готова вiрно служити народу, при цьому вiд 
громадян вимагається лише одне – опанувати її. Сьогоднi це стосується 
всiх жителiв України незалежно вiд національної належностi. А 
найперше освiтян, хто безпосередньо викладає цей предмет у 
навчальних закладах. 

Будемо вiдвертими й скажемо, що в професiйно-технiчних 
навчальних закладах Харкiвщини (далi – ПТНЗ) перехiд на українську 
мову навчання став справжньою проблемою. Адже учнi, якi приходять 
до ПТНЗ, недостатньо володiють українською мовою. I це зрозумiло, 
молодь зростала в умовах росiйськомовного оточення: зросiйщена 
школа, сiм'я, вулиця i сленг, що також формується на базi росiйської 
лексики. 

Але не все так погано, оскільки останнiм часом кiлькiсть урокiв на 
вивчення української мови в ПТНЗ збiльшилась, а в групах, де учні не 
отримують середньої освiти, запроваджено спецiальний курс 
"Українське дiлове мовлення". Тому можна ризикнути на оптимiстичний 
висновок, бо урядом узято генеральний напрям на пiдвищення 
авторитету, а то й рiшуче запровадження державної мови у всі сфери 

                                           
1 Огiєнко I. Українська культура. – К.: Абрис, 1991. 
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життя.  Адже ще донедавна термiн на її вивчення в училищах становив 
по 13 годин на рiк. Бiльш того, ця символiчна гра в навчання для 
більшості учнів у підсумку  завершувалась драматичним формальним 
письмовим екзаменом. 

Зрозумiло, що така практика нам дiсталась у спадщину вiд старої 
системи, котра не була зацiкавлена в розвитку мов нацiональних 
меншин, і зокрема української. Нацiональнi школи у мiстах України 
повсюдно закривалися, класи на уроках росiйської мови привiлейовано 
дiлилися на пiдгрупи. Поганьблення національних словесникiв 
посилювалося й тим, що директор школи на батькiвськiй заявi змушений 
був ставити резолюцiю про звiльнення свого учня, автохтонного 
українця, вiд вивчення рiдної мови. А середня професiйно-технiчна 
школа, окрiм обкарнаного предмета, на викладання якого майже не 
зверталось уваги, загалом була позбавлена нацiонального навчання. 

Лише в останнi 15 рокiв, унаслiдок вiдомих геополiтичних змiн, в 
Українi розгорнулася масова робота по вiдродженню мовної i 
мовленнєвої культури нацiї. Спостереження за цiєю дiлянкою роботи 
показують, що вона була надзвичайно запущена. Данi монiторингу цих 
питань у регiональному масштабi свiдчать, що мова слобожан нагадує 
забур’янений перелiг, який давно не знав обробiтку. Суржик 
повноправно господарює на вивiсках i рекламах, у пресi й телебаченнi, 
заполонив публiцистику, ба – навiть проник у художню лiтературу, а з 
переходом навчальних закладiв на державну мову навчання вiдповiдно 
заряснiв на уроках i позаурочних заходах, уже не кажучи за побутовий 
рiвень ужитку. 

Педагогiчна практика свiдчить, що вирiшення питань мовної 
культури як учнiв, так i педпрацiвникiв значною мiрою залежить вiд 
того, настiльки вони ознайомленi з психологiчними особливостями 
засвоєння цього явища. Обстеження рiвня знань викладачiв ПТНЗ i 
майстрiв виробничого навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї 
свiдчать, що, окрiм об'єктивних причин, а саме: недостатньої наявностi 
україномовних пiдручникiв, примiтивного володiння державною мовою, 
а то й росiйської заангажованостi, перешкодами в переведеннi 
навчально-виховного процесу на українську мову викладання стала 
вiдсутнiсть навиків спiлкування, зросiйщенiсть. Це так званий бiлiнгвiзм 
(двомовнiсть), який залежить вiд близькостi росiйських кордонiв і 
iсторичних особливостей заселення Дикого Поля, коли вiльнi степи 
придонецьких i приоскiльських просторiв одночасно осаджували втікачі 
українцi i служивi росiяни. 

Така ситуацiя сприяла появі суржику, що тепер нам виходить боком. 
На сьогоднi вульгарне змiшування українських i росiйських слiв 
вiдчувається в говорi чи не кожного мешканця нашого краю, що вирiзняє 
слобожан вiд жителiв iнших регiонiв України. Варто відзначити, що 
цьому сприяла й колонiальна полiтика Москви, внаслiдок якої, ще 
починаючи з ХVII, а найбiльше з часiв червонозоряного сторiччя, 
Харкiвщина майже всуціль зросiйщилася. Ось чому вiдновлення 
української мови в мiстах областi, зокрема в Харковi, на сьогоднi стало 
чи не справжнiм регiональним лихом. I хоча щодо нацiонального 
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видужування за останнє десятирiччя нiбито зроблено немало, ми ще не 
можемо сказати, що українська мова стала рiдною для Слобожанщини1.  

Головною проблемою в опануваннi державної мови для росiянина чи 
зросiйщеного українця Слобожанщини є психологiя мислення. Операцiї, 
якi вiн здiйснює в процесi прийому україномовної iнформацiї, 
виглядають так: спочатку про себе озвучує, потiм посилає сигнал у 
виглядi росiйськомовного коду в центр головного мозку. Подальший 
ланцюг опрацювання вхiдної iнформацiї проходить такi етапи: звукове 
сприйняття iнформацiї, її усвiдомлення шляхом перекладу на росiйську 
мову. А при необхiдностi дати вiдповiдь – додається ще одна чи не 
найважча операцiя повторного перекладу тепер уже з росiйської на 
українську i лише потiм оформлення вiдповiдi – висловлення. Зрозумiло, 
на виконання цих дiй вiн витрачає значно бiльше розумових зусиль i 
часу, нiж той, хто думає українською. Така типова закономiрнiсть стає 
серйозною перешкодою вiдношення як окремих педагогiв, так i учнiв 
щодо переходу на україномовний варiант навчання.  

Отже, досконало знати українську мову може лише корінний 
українець, який навiть звукову характеристику своїх слiв сприймає 
материнською мовою. Тому як би росiянин чи представник будь-якої 
iншої нацiї не прагнув говорити українською, своїми знаннями йому 
важко дотягтися до аборигена. Аналогiчна закономiрнiсть очiкує будь-
кого, хто прагне опанувати iноземну мову. Переконливим доказом 
означеної аксiоми є iсторичний факт з нацiональної лiтератури, коли 
нерозривнi вiд Слобожанщини Г.Квiтка-Основ'яненко, В.Каразiн, 
Я.Нахiмов, О.Сомов, М.Гоголь, Г.Данилевський, А.Чехов та iншi 
українцi силою обставин мали писати росiйською. Але навiть при всiй 
своїй генiальностi, так i залишилися для росiйської лiтератури 
талановитими зайдами. Нашi земляки так i не були визнанi росiйською 
критикою повноправними класиками. Вирiшальним для такого 
«вердикту», зрозумiло, був український елемент їхньої мови. Правда, 
останнім часом українська критика справедливо називає їх 
представниками росiйськомовної лiтератури українського народу2. 

Означений комплекс неповноцiнностi українцiв вiдчувався навiть в 
українськiй стихiї. Це помiтив ще Гнат Хоткевич. Доповiдаючи на  
засiданнi науково-лiтературного вiддiлу Товариства iменi Г.Квiтки-
Основ'яненка 1915 року, наш земляк змушений був зiзнатися, що 
головним недолiком моралi нашої iнтелiгенцiї (а вiн найперше мав на 
увазi харкiвської), є «вiдсутнiсть гарячої любовi до свого рiдного, чого 
не надибуємо в iнших слов'янських народiв, наприклад у чехiв, полякiв 
тощо»3. I хоча з того часу минуло 90 рокiв, ситуацiя щодо усвiдомлення 
нацiонально-патрiотичної причетностi учнiвської молодi до державної 

                                           
1 Гомон П. Чи стане українська мова рiдною для Слобожанщини // Вiсник профосвiти. 

– 1996. – № 17-18. 
2 Франко З. Мова як засiб нацiональної атрибуцiї лiтератури // Золотi ворота. – 1993. – 

№ 3. 
3 Хоткевич Г. Про українську інтелiгенцiю // Український засiв. – Х., 1993. – № 4. 
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мови мало чим вiдрiзняється вiд минулих рокiв, адже в значної частини, 
зокрема випускникiв росiйськомовних шкiл, все ще спостерiгається 
певний нiгiлiзм у ставленнi до всього українського. 

Чи не тому помiтним психологiчним бар'єром для недостатньо 
володiючого українською мовою педагога є нерiшучiсть зробити перший 
крок i заговорити до учнiв українською мовою. Основна причина такої 
«сором'язливостi» є вiдчуття моральної некомфортностi і власної 
неповноцiнностi пiд час перебування в українському середовищi. Тож не 
варто дивуватися, що державна мова на регiональних теренах сьогоднi 
ще не повною мiрою звучить по радiо й телебаченню, з офiцiйних 
трибун, на педагогiчних радах i конференцiях, в учнiвськiй чи 
студентськiй аудиторіях, на заняттях, на перервах мiж уроками, 
лекцiями, засiданнями, вже не кажучи про вулицi мiст чи урбанiзованих 
селищ i тим більше вдома. 

Є й iншi психологiчнi особливостi, що стали на завадi вивчення 
державної мови. По-перше, така необхiднiсть виникла без вiдповiдної 
адаптацiї, раптово, як раптово розвалився СРСР i з'явилася незалежна 
Україна. Тi короткотермiновi курси вивчення української мови, якi були 
проведенi в навчальних закладах наказовим способом, зрозумiло, нiчого 
не дали. По-друге, Харкiвщина, як особливий етнографiчний регiон, 
вiдноситься до малосприятливих щодо структурного складу населення. 

Iснує ще один суб'ктивний фактор i чи не найсуттєвiший, адже 
українська i росiйська мови вiдносяться до слов'янських. Така 
лiнгвiстична близькiсть сприяє вiльному розумiнню українцями росiян i 
навпаки, а це багатьох зумовлює не поспiшати, мовляв i так зрозумiло.  

Подiбнi проблеми постають i перед нашими вихованцями. Для 
бiльшостi випускникiв 9-х класiв мiських шкiл, котрi вступають до 
ПТНЗ, росiйська мова ще лишається рiдною. Щорiчне обстеження якостi 
навчальних досягнень першокурсникiв свiдчать, що українську мову в 
ПТНЗ їм доводиться опановувати майже з азiв. Зондуючi зрiзи, котрi 
щорiчно проводяться для першокурсникiв у виглядi граматичних завдань 
з української мови, свiдчать, що вчорашнi дев'ятикласники мають 
вельми бiднi мовнi i мовленнєвi навчальнi досягнення. Чи не 
найпоширенiшими помилками у виконаних роботах є механiчне 
перенесення граматичних ознак росiйської мови. Їх навiть важко 
квалiфiкувати як граматичнi: описки доходять до вживання замiсть 
українських I,Ї,И,Е,Є росiйських вiдповiдникiв И,И,Ы,Э,Е. 

Отже, перенесення подiбних фонетичних явищ є важливим фактором, 
котрий суттєво впливає на засвоєння української мови. Педагогiчна 
практика свiдчить, що для виправлення подiбних огрiхiв iнколи 
доводиться долати довгий i звивистий шлях у виглядi багаторазового 
виконання тренувальних вправ на зiставлення парадигм, котрi 
утворюються за принципом аналогiї iнтерференцiї i транспозицiї 
(перенесеннi i перестановцi) лiнгвiстичних явищ1. Така ситуацiя 

                                           
1 Бабич Н. Психологiчнi умови викладання i вивчення української мови // Українська 
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спонукає і методичнi служби НМЦ ПТО шукати новi, бiльш ефективнi 
шляхи вивчення української мови. З цього погляду, вельми важливо 
опиратись на психологiчнi закони пiзнання, якi передбачають рух нових 
знань вiд знайомого до незнайомого, від зрозумiлого до незрозумiлого1. 
Отже, перед освітянами Харкiвщини гостро постає питання про 
нагальнiсть вироблення оптимальної методики навчання української 
мови учнiв – «росiян», при якiй би їхня рiдна росiйська мова не 
вiдкидалась, а навпаки, допомагала, стала активним чинником засвоєння 
близькоспорiдненої за граматикою української мови. Такий пiдхiд, як ми 
переконалися, оптимальний. 

У психологiчнiй науцi давно визнана думка вiдомого ученого 
Л.Виготського, що «засвоєння нової мови вiдбувається не через нове 
звернення до свiту речей i не шляхом повторення ще раз виконаного 
процесу, а здiйснюється через другу, ранiше засвоєну систему, яка стоїть 
мiж засвоєною мовою i свiтом речей»2. Отже, мiжмовний компаративiзм 
необхiдно визнати домінантою вивчення української мови в умовах 
росiйськомовного оточення. Особливо це важливо для навчальних 
закладiв, котрi з тих чи інших причин ще не перейшли на державну мову 
навчання i спiлкування, хоча це й очiкує їх у майбутньому. 

Загальновiдомо, що в навчальних планах україномовних ПТНЗ з 
1998 року предмет росiйської мови виведено на вiльно обраний. Це не 
повинно особливо переймати українських словесникiв, адже в школі 
учнi вже завершили основний курс росiйської мови. I хай цi знання, як 
уже зазначалось, iмперичнi, їх все ж достатньо для застосування 
паралельних зiставлень при освоєннi української мови на практицi. При 
аналiзi мовних явищ запропонований метод зiставлення двох 
спорiднених мов розрахований на застосування семантики фонетичних, 
морфологiчних, словотворчих, синтаксичних та iнших лiнгвiстичних 
законiв української мови. А щоб вiн спрацьовував, необхiдно привчити 
учнiв не забувати самостійно робити такi аналогiї. 

Наприклад, закрiплюються навички щодо морфологiчного розбору 
слова за його будовою. Завбачливий словесник це повторення проведе, 
використавши знання учнiв з росiйської морфологiї. За аналогiєю вони 
швидше членують слово на його складовi, здiйснюють розбiр частин 
мови тощо. Порiвняльний аналiз граматичних явищ двох подiбних мов 
свiдчить про певну, а то й повну тотожнiсть (роздiл пунктуацiї), хоча для 
осягнення й необхiдно докласти певнi зусилля (апостроф, м'який i 
твердий знаки тощо). 

А позаяк абсолютних граматичних тотожностей не iснує, для 
словесника важливiше розкрити перед учнем сам принцип аналогiї, тим 
самим дати йому в руки ключ до розумiння i засвоєння. Таким ключем, 
як бачимо, є метод накладання схем. Але на практицi таке механiчне 

                                           
1 Ветохов М. Психологические условия самостоятельного овладения иностранным 
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накладання схем не завжди спрацьовує. Особливо це вiдчувається, коли 
учнi виконують завдання на засвоєння вiдповiдних змiн у закiнченнях 
iменникiв. За аналогiєю з росiйською учнi, як правило, роблять 
механiчно помилки при вживаннi вiдмiнкових закiнчень: замiсть року 
вживають – рока, уроку – урока, Осколу – Оскола i под. 

Iсторiя методики української мови свiдчить, що порівняння парадигм 
для вивчення спорiдненої мови явище не таке вже й нове. Адже воно є 
виявленням мiжпредметних зв'язкiв, а також застосування давно вiдомих 
методiв навчання як аналогiя чи паралелiзм. Мовна компаративiстика 
набуває виключної актуальностi, коли знання росiйської мови 
виступають чинником для засвоєння української мови. 

Спорiдненiсть мов свiдчить, що семасiологiчнi ознаки лiнгвiстичних 
явищ у них майже однаковi. В росiйськiй i українській мовах багато 
спiльного, починаючи з простих морфем i закiнчуючи найскладнiшими 
граматичними категорiями. Для остаточного розумiння цiєї тези 
достатньо лише знайти цi категорiї в українському правописному 
варiантi. Наведенi парадигми свiдчать, що вивчення української мови 
учнями «росiянами» здiйснюється за рахунок вiдносної транформацiї 
вiдомих знань. При добросовiсному ставленнi реципiєнта до навчання це 
забезпечить якiснi знання, сприятиме успiшному опануванню мовою. 

У цьому й приховані секрети інноваційного методу засвоєння 
української мови. Опираючись на бiлiнгвiстичнi iдентифiкацiї, 
українськi словесники на заняттях творчо використовують кожен урок i 
завдяки зiставленню двох спорiднених мов придiляють бiльше уваги 
змiцненню практичних навичок учнiв. Щодо теоретичних моментiв 
тлумачення мовних явищ, викладач тепер виступає не стiльки як 
iнтерпретатор, а скоріше – диспетчер, координатор, котрий, 
застосовуючи метод аналогiї, спрямовує вiдомi знання на засвоєння або 
закрiплення менш вiдомих.  

Вищеозначене дає всi пiдстави стверджувати, що, окрiм бездоганних 
знань зi свого фаху, однiєю з нагальних вимог педагогiчної майстерностi 
словесника має бути досконале знання росiйської мови з усiма її 
тонкощами. Творче застосування мiжмовних зв'язкiв як методу 
прискореного вивчення української мови, безумовно, сприятиме 
утвердженню української мови як державної не лише в зросiйщенiй 
Харкiвщинi, а й в iнших регiонах України, зокрема у Донбасi i в Криму. 

Отже, все зводиться до суспiльного статусу мови й повноцiнностi її 
функцiонування. А це, як справедливо пiдмiтила Лiна Костенко, 
почалося не вчора чи позавчора, навiть не в часи валуєвського циркуляра 
чи таємних урядових указiв. Це загнiздилося ще в дрiмучих бородах 
московських бояр, котрi через неграмотнiсть свою сприймали українське 
слово "рiч" у значеннi російського «речь»1. 

Пiдсумовуючи, можна сказати, що без необхiдної мотивацiї навчання 
вивчити будь-яку мову, в тiм числi й українську, – неможливо. "Вiд того, 

                                           
1 Костенко Л. Поет, що йшов сходами гiгантiв // В кн.: Леся Українка. Драматичнi 

твори. – К.: Днiпро, 1989. 
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– як стверджує психолог I.Зимня, – наскiльки людина увiйде в знання, 
прийме його мету, умови й органiзує свою навчальну дiяльнiсть, 
залежить практично все"1. А нагородою за цю нелегку й тривалу працю 
для кожного буде внутрiшнє задоволення вiд досягнутих результатiв, 
розширення можливостей для вибору цiкавої, перспективної роботи 
щодо реалiзацiї своїх можливостей. I не тiльки педагогiчних. "Мова – це 
не тільки простий символ розумiння, бо вона витворюється в певнiй 
культурi, в певнiй традицiї. В такому разi мова – це найяскравiший вираз 
нашої психiки, це найперша сторожа нашого психiчного Я..."2  

 
 
 

Зеленчук В.І. (Верховина) 
 

РОЛЬ ДІАЛЕКТУ У ЗБЕРЕЖЕННІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ГУЦУЛІВ  
ЯК ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ 

 
У статті з’ясовується роль діалекту у збереженні національної 

свідомості гуцулів. Стверджується, що саме завдяки діалектам 
поповнюється і збагачується українська літературна мова.  

 
Гуцульський діалект – один із найархаїчніших говорів української 

літературної мови. І хоча середовище його носіїв не таке й велике 
порівняно з деякими іншими діалектами (напр. слобожанським чи 
поліським), однак основні фонетичні, граматичні, лексичні риси, 
пройшовши значний історичний шлях та випробування часом і не 
тільки, збереглися до сьогодення без кардинальних змін. Імовірно, що 
навіть географічне розташування регіону Гуцульщини (переважно 
гірська місцевість) сприяло збереженню основних діалектних рис 
гуцульського говору. Очевидним є факт, що міцна мовна традиція 
сприяла утвердженню національної свідомості та усвідомленню 
гуцулами своєї належності до українського народу. Хотілося б довести 
це, беручи до уваги ті історичні фактори, які мали місце у розвитку 
гуцульського регіону. 

Найболючішою проблемою для збереження говору стала 
територіальна роздрібненість Гуцульщини – належність окремих 
територій до різних держав: Польщі, Румунії, Угорщини, а пізніше – до 
Радянського Союзу. Кожна з цих держав намагалася у різних формах 
применшити значення культурної спадщини окупованого народу. І під 
цей утиск найперше потрапляла мова. Тож недаремно свого часу у праці 
„Криве дзеркало української мови” Іван Нечуй-Левицький назвав 

                                           
1 Зимняя И. Психология обучения неродному языку. – М., 1989.  
2 Костенко Л. Поет, що йшов сходами гiгантiв // В кн.: Леся Українка. Драматичнi 

твори. – К.: Днiпро, 1989. 
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гуцульський діалект говіркою, „перехідною до польської мови, з 
безліччю польських слів”1, хоча зрозуміло, що наукового підтвердження 
ця сентенція мати не могла. 

Однак наперекір усім приниженням та утискам, гуцульський говір 
витримав випробування часом і зберіг свою самобутність. Наприкінці 
Х1Х – у першій половині ХХ ст. провідне місце у його збереженні 
займають, безперечно, етнографи, фольклористи та письменники, які 
своєю творчою працею робили водночас своєрідну рекламу гуцульській 
говірці, а також сприяли утвердженню національної свідомості гуцулів 
та піднімали їхню гордість за культурні надбання попередніх поколінь. 

Одним із перших, хто апелював у своїх творах до національної 
гордості гуцулів, був Осип-Юрій Федькович. І знову ж слід зазначити, 
що цей буковинський гуцул розглядає етнічну групу як невід’ємну 
частину великого українського народу. Зокрема це бачимо у поезіях 
«Мій сардак» («Я ж бо тебе незвержуся, руський мій сардаче»), поемі 
«Довбуш» («Та най знають руські люди, та най знають руські діти») та в 
багатьох інших творах. Велике значення для збереження діалекту мала 
творчість Марка Черемшини, який «викарбовував» кожне слівце, 
укладаючи гуцульські лексеми до мозаїки літературної мови. Звичайно, 
не можна оминути увагою захоплення гуцульським діалектом класиків 
української літератури: Михайла Коцюбинського, Гната Хоткевича, 
Івана Франка, Ольги Кобилянської та інших. 

Саме завдяки їхній творчості широке коло читачів могло вперше 
познайомитися з елементами говірки гуцулів. 

Надзвичайно велику роль у збереженні і популяризації гуцульського 
говору відіграв Петро Шекерик-Доників – майже невідомий у широких 
колах збирач гуцульського фольклору, письменник, видавець. У 
передмові до «Народних оповідань про опришків» Володимир Гнатюк 
зазначав, що «найкрасше відданий і найчистійше захований гуцульський 
діалект у записах д. Петра Шекерика-Доникового... Правда д. Петро 
Шекерик-Доників також не фільольог, але він як уроджений гуцул, який 
жиє постійно в родиннім селі, віддає його так гарно, що більше не можна 
від нього жадати»2. 

У 1935, 1937, 1939 роках він ініціював видання «Калєндаря 
гуцулского», де практично весь матеріал написаний діалектом. Саме на 
сторінках цього видання  Петро Шекерик-Доників велику увагу приділяв 
національній свідомості гуцулів. Яскравим підтвердженням цьому є 
стаття «Шєнуймо мову й рідну ношу». Автор гостро засуджує тих 
гуцулів, які відрікаються прадідівських звичаїв, котрі «випускают з рота 
одно слово по полски з мазурска, одно по німецки, а одно з високо 
панского скрою по українски. А свій говір, свою ношу, свій звичєй 

                                           
1 Цит. за: Лесюк М. Гуцульський діалект як складова частина української національної 

мови. – Косів, 2001. – С. 29. 
2 Гнатюк В. Народні оповідання про опришків // Етнографічний збірник. – Львів, 1910. 

– Т. 26. – С. 5-6. 
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виверечі на пометки»1. Шекерик зазначає, що на Гуцульщині «ніхто ни 
смієтци из чюжего єзика або говору, а головно єк він є такий красний й 
богатий, єк говір гуцулский. Найліпший доказ даєт на це письменник 
Гнат Хоткевич, пишучі: «Надзвичай красний, надзвичай дзвінкий й 
своєрідний гуцулский говір в будучьности відограєт величязну ролю в 
утворенню нашого будучьного літературного язика...»2 Як бачимо 
сьогодні, слова Гната Хоткевича, наведені в «Калєндарі гуцулскім» 
мають реальне втілення. Щораз більше діалектизмів поповнюють 
лексичне багатство української мови. А гуцульський діалект 
залишається невичерпним джерелом для такого поповнення. Важливість 
ще однієї праці Петра Шекерика-Доникового для збереження 
гуцульського діалекту у недалекому майбутньому належить оцінити 
діалектологам. Мова йде про ще не виданий роман з гуцульського життя 
«Дідо Иванчік». Оскільки твір готується до видання, було зроблено 
спробу укласти невеликий словник для читачів, погано обізнаних з 
гуцульським діалектом. Після опрацювання лише найнезрозуміліших 
слів до словника увійшло більше тисячі лексичних одиниць3. 

Станіслав Вінценз, відомий польський письменник, писав, що твір 
Петра Шекерика-Доникового, якщо колись його надрукують, «буде 
гордістю саморідного письменства і пам’ятником старої мови, якому 
немає рівного»4. 

Подібне твердження, що стосується гуцульського діалекту, 
знаходимо у івано-франківського науковця Миколи Лесюка. Вчений 
зазначає, що навіть «побіжний огляд основних фонетичних та 
граматичних рис гуцульського говору, тобто рис, якими він 
відрізняється від української літературної мови, свідчить про те, що це – 
українська мова старої доби, розвиток якої застиг на певному етапі, або 
мова, позбавлена сторонніх лінгвальних та екстралінгвальних впливів. 
Отож не знищувати цю мову треба, а гордитися нею і берегти її»5. 

На сучасному етапі гуцульський діалект, як і будь-який інший, 
переживає теж не найкращі часи, і своє вагоме слово для його 
збереження повинні сказати не письменники і фольклористи, а науковці. 
Перші кроки у  цьому плані зроблені: 1997 року працівники відділу 
української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України у Львові видали короткий словник «Гуцульські говірки» за 
редакцією проф. Ярослави Закревської6. Саме такі наукові видання та 

                                           
1 Шекерик-Доників П. Шєнуймо мову й народну ношу // Калєндарь гуцулский на рік 

1937: Накладом Товариства Приятелів Гуцулшіни. – Перемишль, 1936. – С. 95. 
2 Там само. – С. 96. 
3 Зеленчук В. Проблеми створення діалектних словників до літературних творів 

(Повість Петра Шекерика-Доникового «Дідо Иванчік») // Діалектологічні студії. 3: Збірник 
пам’яті Ярослави Закревської. – Львів, 2003. – С. 199. 

4 Цит. за: Пелипейко І. Українські  діячі в епопеї С. Вінценза «На високій полонині» // 
Гуцулія (Чикаго). – 2000-2001. – Ч. 127-130. – С. 44. 

5 Цит. за: Лесюк М. Гуцульський діалект як складова частина української національної 
мови. – Косів, 2001. – С. 33. 

6 Гуцульські говірки: Короткий словник. – Львів, 1997. 



Україна – мова 
 

 143

літературні твори зразка роману «Дідо Иванчік» мали би продовжити 
життя діалекту ще на певний період. А в загальноосвітніх навчальних 
закладах аналогічно до того, як до програми з української літератури 
включено уроки літератури рідного краю, доцільно б у програмі з 
української мови передбачити години для вивчення місцевого діалекту. 
Адже не треба забувати, що саме завдяки діалектам поповнюється, 
збагачується літературна мова. І послужили вони в різних регіонах 
України для збереження національної свідомості навіть у найстрашніші 
часи українофобства. 
 
 
 

Єрмоленко С.Я. (Київ) 
 

СОЦІАЛЬНА ПРЕСТИЖНІСТЬ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ  

КОМУНІКАТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ СВІТІ 
 

У статті досліджується престижність української мови в 
сучасному комунікативно-інформаційному світі. Автор переконаний, що 
сучасна Україна ІІІ тисячоліття потребує реальних програм, 
розрахованих на піднесення соціального престижу української мови. 

 
Сучасна соціолінгвістика оперує поняттями мовна ситуація, 

суспільний статус мови, функціонування (функції) української мови, 
соціальні діалекти, вибір мови спілкування та ін. Поступово наукова 
дисципліна формує термінологічний апарат, у якому терміни не 
обтяжені емоційно-експресивною конотацією. Однак у терміні соціальна 
престижність мови аксіологічний, оцінний компонент наявний, 
оскільки сама семантика слова престижність містить сему “оцінка”. 
Зауважимо, що про соціальну престижність щодо української мови як 
мови до недавнього часу недержавної нації, мабуть, говорити маємо з 
певними застереженнями. 

Для об’єктивної оцінки соціальної престижності української мови, 
треба було б відповісти на питання: які соціальні групи, прошарки 
послуговуються українською мовою, яке ставлення до мови, 
проголошеної державною, в загальноосвітній, вищій, спеціальній 
професійній школі, в середовищі державних службовців, причому  на  
найвищих  посадових щаблях,  яке ставлення до мови у Збройних силах 
тощо. 

Можемо констатувати, що на сьогоднішній момент поняття соціально 
престижна мова і державна мова не можна однозначно вважати  
тотожними. 

Соціальний престиж мови вимірюється: 
1) мірою використання мови на найвищих щаблях державної влади, 

оперування україномовними комунікатами в різних сферах виробничого, 
суспільного життя; 
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2)  ставленням до мови як засобу досягнення службової кар’єри; 
3) задоволенням найрізноманітніших культурно-освітніх потреб 

громадян; 
4) місцем мови в інформаційному просторі (радіо, телебачення, 

книговидання). 
Два перших параметри вважаємо основними для визначення 

престижності мови, оскільки наступні детермінуються мовною 
практикою державних службовців і співвідношенням  службової кар’єри 
та мови. 

Для визначення соціальної престижності слугує і такий параметр, як 
створення знакових текстів цією мовою, а також наукове опрацювання 
мови, виявлення її характеристичних ознак у зіставленні із сусідніми 
мовами. 

Соціальний престиж мови вимірюється статусом літературної (або 
стандартної) мови серед різновидів етнічної (національної) мови. 
Культивування літературної мови в усіх народів пов’язане з 
консолідацєю політичної нації, в якої сформовані потреби 
використовувати літературну мову в усіх сферах суспільного життя, 
потреби користуватися мовно-естетичними знаками національної 
культури незалежно від ситуації спілкування. 

Українська літературна мова від часу свого формування найтісніше 
пов’язана з діалектними різновидами мови. У різні періоди історії 
української літературної мови по-різному складалися її стосунки з 
діалектами, койне, просторіччям, жаргонами, з іншими мовами. Лише як 
публіцистичні, часто кон’юнктурні твердження треба сприймати 
висловлювання, що української літературної мови не існує, що вона 
розчиняється у варіантах літературної мови (галицькому, 
буковинському, наддніпрянському). Такі самі заяви стосуються й 
української наукової термінології.  

Сьогодні маємо визнати, що літературна мова, культивована освітою, 
комунікативною практикою освічених людей у XXст., входить у нові 
сфери сучасної комунікації. Це мова дипломатії, міждержавних  зв’язків, 
розширення словника економічної, фінансової, банківської, юридичної 
діяльності. 

Державний статус мови, передусім, вплинув на розширення й 
активізацію термінотворчих процесів. Питання літературної норми 
набувають нових акцентів. У зв’язку з динамікою літературних норм, 
варто наголосити на концептуальних ознаках літературної мови, серед 
яких дослідники виокремлюють такі, як: 

міра просторової консолідованості літературної мови; 
вік літературної мови й  міра традиційності сучасної літературної 

мови; 
вплив інших мов у процесі контактування з ними; 
міра поширення за межами свого етносу; 
комунікативний ранг мови, тобто які функції виконує мова, її 

офіційний статус (цей параметр називають “вітальністю” мови, тобто її 
життєвістю, точніше, життєздатністю); 
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міра лібералізму  в національно-мовних питаннях . 
Перші два параметри виявляють власне просторову і часову глибину 

літературних норм. Чи залежить просторова і часова глибина 
літературних норм від суб’єктивного людського фактора. Від мовної 
свідомості людей? 

Соціальний престиж мови формується в межах просторових і часових  
норм. Чи може вважатися соціально престижною літературна мова, якщо 
діалектна база (основа), на якій вона сформувалася,  має глибокі 
діалектні відмінності? 

Соціально престижна мова – мова, якою пишуть і навчають. Пишуть 
важливі державні документи (закони), провадять судові справи, 
інформують суспільство про найважливіші події у державі, світі. 

Пошуки глибини діалектних відмінностей у будь-якій етнічній мові 
деякі дослідники пов’язують з її давністю: що більше діалектів 
вичленовується у мові, тим вона нібито давніша. Можна провести 
паралель з археологічними культурами: археологи засвідчують 
існування окремої  культури, якщо виявляють на цьому терені існування 
субкультур. 

Як далеко відходить українська літературна мова від своєї діалектної 
основи? Як далеко відходить одна етнічна мова від іншої? 

У сучасному мовознавстві не існує приладів і методів, якими можна 
було б виміряти дистанцію, відстань між мовами. Звертають увагу на 
звуковий образ мови, на словник, але врешті послуговуються 
інтуїтивними оцінками носіїв мови, які не можуть бути релевантними 
для оцінки віддаленості мов між собою.  

Інша річ – віддаленість літературної мови від діалектів. Відомий у 
славістиці приклад із різними німецькими діалектами, відмінності між 
якими більші, суттєвіші, ніж відмінності між окремими слов’янськими 
мовами. Перевіркою близькості мов чи літературної мови і діалектів 
може бути тільки спостереження, чи розуміють співрозмовники один 
одного, чи немає труднощів у комунікації носіїв двох різних ідіом, якщо 
кожен розмовляє своєю мовою. 

Проблема соціальної престижності літературної мови безпосередньо 
торкається теоретичного і практичного питання розмовної мови як 
нижнього функціонально-стильового регістру в межах нормованої мови.  
Цю розмовну мову в її просторовому  вимірі нерідко оцінюють як 
суржикову, хоч варто застерегти щодо не завжди коректного 
використання  цього терміна. 

Скільки місцевих українських мов в Україні? Крім визнаних і 
науково описаних діалектів, можна говорити про існування розмовної 
літературної мови з характерними територіальними відмінностями. Носії 
цих розмовно-територіальних чи народнорозмовних відмін розуміють 
один одного і водночас визнають існування літературного стандарту, що 
склався  у мовному просторі України як результат  нормативів освіти. 
Сьогодні спостерігаємо підкреслену увагу до субстандартів – не лише до 
діалектних джерел літературної мови, а й до   просторіччя, жаргонів. 
Негативно оцінюючи літературні  мовні норми, автори дискусій не 
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хочуть помічати, що послуговуються цими нормами як звичними і 
зручними засобами порозуміння.  

Соціально престижною формою національної мови і надалі 
залишається літературна мова з її усталеними динамічними нормами, 
просторова і часова глибина яких сприймається по-різному, залежно від 
рівня освіти мовців. Про феномен соціальної престижності мови можна 
добути відомості із проведеного анкетування. Зокрема, такий зв’язок 
констатуємо в анкеті для батьків, де сформульовано питання про 
потребу вивчення української мови для майбутньої службової кар’єри 
дитини. В анкеті маємо інші питання і відповіді: щоб дитина була 
освіченою, культурною людиною – на це позитивно відгукнулися 56 
відсотків респондентів. Тобто потребу вивчення української мови батьки 
пов’язують із освітою і культурою. І хоч освіта, культура, на жаль, не 
належать до пріоритетних сфер у нашій сучасній державі, проте  в 
цінностях батьків  їхній  пріоритет незаперечний. І в цьому можна 
вбачати запоруку майбутнього зростання соціального престижу 
української мови як ознаки освіченої, культурної людини. 

На другому місці, із значним відривом (утричі менше), реагування на 
стимул – щоб відчувала себе українцем – 19 відсотків. Майже такий 
самий відсоток (17) займає позиція – маю власний погляд. І тільки вісім 
відсотків проектують потребу вивчення української мови на перспективу 
зростання кар’єри. 

Хоч зауважимо: в Українській державі знання української мови  має 
бути необхідним елементом кар’єри. Однак опитування не виявило явної 
зацікавленості цією темою, тобто в масовій свідомості  цей аспект 
соціальної престижності мови не актуалізований. 

Про соціальну престижність мови свідчить оцінка впливу ЗМІ на 
формування українських пріоритетів  у сучасного глядача (слухача). Цей 
вплив вважають вагомим 41 відсоток опитаних і вирішальним 29 
відсотків, разом – 70  відсотків опитаних. 

В анкетах для студентів було запропоновано таке питання (пункт 
4):Чи потребує, на вашу думку, українська мова підтримки на 
державному рівні у закладах освіти? 74 відсотки студентів м. Суми і 82 
відсотки студентів м. Хмельницького відповіли, що українська мова 
вимагає державницького підходу, який спостерігається в європейських 
країнах, тобто поліпшення мовно-національного виховання, формування 
мовної обізнаності та стійкості.  

Для студентів було ще запропоновано питання: як змінилася ваша 
мовна поведінка за час навчання у вищому навчальному закладі? 
Принципово послуговуються українською як у навчанні, так і в 
побутовому спілкуванні 17 (Суми) і 59 (Хмельницький) відсотків 
студентів, а серед категорії студентів – взагалі 32 відсотки. Відсоток 
сумських студентів, які частіше послуговуються українською у навчанні, 
ніж в інформаційній комунікації, природно вдвічі більший: в сумах 42 
відсотки і 20 відсотків у хмельницьких студентів, загалом серед 
студентства 29 відсотків. Принципово всюди послуговуються 
українською мовою відповідно: 17- 59- 32.  Тобто мовна стійкість 
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хмельницьких студентів  більша, ніж  утричі, порівняно із сумськими 
студентами. Загалом це можна пояснити мовною ситуацією в регіонах. 

Що стосується вищих навчальних закладів і наскрізної мовної освіти 
варто висловити таке застереження: чи не чекає на нас конфлікт? Адже  
у загальноосвітній школі навчання українською, а у вищій школі – 
ситуація не визначена, бо закону не дотримуються. Можна прогнозувати  
натиск дітей і батьків на ситуацію у ВНЗ. 

Про потребу глибшого українознавчого спрямування у сфері масової 
культури висловився 91 відсоток працівників культури та ЗМІ. Це чи не 
найбільший відсоток з усіх запропонованих питань. 

Непокоїть той факт, що за останні роки  рівень володіння 
українською мовою працівниками сфери культури  не змінився. У цьому 
переконані 47 відсотків опитаних працівників культури і ЗМІ. 

Тільки 15 відсотків опитаних студентів з усіх областей України 
вважають, що протягом останніх 3-5 років ставлення до української 
мови докорінно поліпшилось, тоді як 63 відсотки студентства вважають, 
що поліпшення ситуації у цій сфері незначне, а  14 відсотків взагалі не 
бачать ніяких змін.  

Отже, зафіксовані в анкетах оцінки мовної ситуації і ставлення до 
української мови підтверджують потребу реалізації програм, 
розрахованих на піднесення соціального престижу української мови.  

 
 
 

Удовенко Г.Й. (Київ) 
 

МОВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
У статті досліджується мовна політика України на сучасному 

етапі. Автор переконаний, що доки в Україні не утвердиться мова її 
народу, доти він почуватиме себе ущемленим, «нижчим» за інші нації. 
В першу чергу, мова є тим підмурком, на якому можна збудувати міцну 
державу, утвердити свою націю як рівну іншим націям. 

 
На виборах Президента 2004 р., вперше за всю новітню історію 

України перемогли національно-демократичні сили. І саме на них 
покладалися надії всіх патріотів України щодо виведення на належний 
рівень державної мови, проведення чіткої, послідовної, ефективної 
мовної політики. На жаль, поки що помітних змін не сталося. Маємо 
позитивну динаміку лише в теле- та радіомовленні. Національна рада з 
питань телебачення і радіомовлення взялася контролювати дотримання 
мовлення державною мовою. Та знову ж знайшли шпарину ті, хто 
вперто ігнорує українську мову. Вони тепер замість повноцінного 
перекладу нескінченних російськомовних серіалів користуються 
україномовними титрами. Але ж українці не глухі! Прикро, але 
російськомовне середовище продовжує насаджуватися. Загрозливим 
також убачаю і зменшення коштів у проекті Держбюджету на розвиток 
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української мови з 30 млн у 2005 році до 4 млн на наступний рік. І тому 
наша праця повинна привернути увагу керівництва держави до 
існуючих мовних проблем.  

Порив консолідації суспільства восени минулого року під час 
Помаранчевої революції, що давав підстави заявляти про потужні 
процеси творення українського народу як політичної нації, не був 
використаний на зміцнення позицій державної мови як станового хребта 
нації. І тут уже не так важливо, що стало причиною – чи не вистачило 
усвідомлення важливості цього питання, чи забракло політичної волі. 
Важливо те, що зберігається статус-кво у мовній ситуації, а це знову й 
знов ставатиме підґрунтям для спекуляцій. 

Вже стало традиційним, що кожної виборчої кампанії піднімається 
мовне питання. А точніше кажучи – російськомовне, бо питання мов 
інших національних меншин, навіть тих, які потребують захисту і 
підтримки, практично не звучить. Відтак стає зрозумілим, що 
порушується ця проблема лише з однією метою – зібрати електоральний 
врожай, адже російська національна меншина в Україні найчисленніша. 
Більше того, на виборах такі питання не вирішуються. Задуривши 
голови громадянам та налякавши їх "повальною українізацією", 
політики, які вболівали на виборах за врегулювання мовного питання, 
частіше всього забувають про свої обіцянки, ховаючи "мовну карту" в 
рукав. 

Ось і знову, на порозі чергової виборчої кампанії, почастішали заяви 
про необхідність надати російській мові статус офіційної, розширити 
сферу її застосування тощо. І все було б нічого, якби обговорення цього 
питання йшло у конструктивному руслі. Але ж відбувається його 
неприхована політизація. Роздуваються наявні у цій сфері суперечності 
і створюються нові. Все це негативно впливає на процеси консолідації 
українського народу, розколює його за мовною ознакою, підживлює 
проблему регіональної розрізненості. І найголовніше – підриває безпеку 
держави. Жодне із соціологічних досліджень не показувало, що 
громадяни нашої держави ставлять мовне питання на перше місце. 
Україна демонструє чи не найбільшу серед інших країн толерантність у 
мовних питаннях. Але є сили, не зацікавлені у стабільності ситуації в 
державі і штучно актуалізують їх, розігруючи мовну карту. Цьому 
потрібно покласти край, адже лише об'єднаний народ може побудувати 
міцну й заможну державу. 

Перш за все, потрібно дати відповідь на питання, що ж утворює 
ґрунт для спекуляцій навколо цієї теми? 

Відповідь на це питання буде однозначною: відсутність цілісної 
державної мовної політики. Особливо це виявляється у площині 
правового врегулювання мовних питань та організації виконання 
комплексу заходів у цій сфері. 

Я хочу ще раз – для тих хто легковажить проблемами мовної 
політики –наголосити на істинах, які мають бути не аргументом, а 
аксіомою у розумінні важливості статусу державної мови. Без мови 
немає нації, без нації немає держави – це азбучна істина. Мові належить 
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головна об'єднавча роль у процесах виникнення етносу, нації, держави. 
"Мова – залізний обруч, мова згуртовує народ воєдино", –  так сказав ще 
1820 р. фінський письменник Яакко Штейні. 

Вороги й поневолювачі українського народу добре розуміли, що 
втрата рідної мови веде до упокорення, безликості,  зрештою – до 
зникнення нації. І тому українська мова методично й жорстоко 
знищувалася імперськими й комуністичними циркулярами, наказами, 
розпорядженнями, яких за 300 років було видано кілька сотень. 

Здобувши незалежну Україну, ми отримали історичне право – 
відродити рідну мову і підняти її до рівня, гідного народу, який  дав 
світу таких геніїв, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. 

Мова належить до атрибутів держави, тобто є одним із визначальних 
чинників державності народу з кордонами, територією, армією, 
податками. А тому питання становища державної мови – це такі ж 
питання національної безпеки держави, як проблеми прозорості наших 
східних кордонів, реформування Збройних сил, територіальна 
цілісність. Коли зазіхають на нашу територію (наприклад, недавні події 
навколо острова Тузла), органи влади, може, не так рішуче, як нам би 
хотілось, та все ж реагують. А коли зазіхають на мовний суверенітет, 
належна реакція відсутня. 

"Якщо існує загроза для мови народу, це означає, що є загроза і для 
існування держави", – сказав член Французької академії Жан Дютур 
після ухвалення парламентом Франції 11 липня 1994 р. закону про 
охорону французької мови. Наша влада повинна так само розуміти 
важливість української мови у справі збереження та розвитку 
Української держави і діяти на її користь, як це відбувається в усіх 
цивілізованих країнах. 

За майже чотирнадцять років незалежності влада України (я зумисне 
не вживаю термін українська влада, бо влада, яку ми мали впродовж 
цього часу не була українською у повному розумінні цього слова) так і 
не навчилася захищати мовний простір своєї країни. Як наслідок, ми 
маємо слабку й нестійку у мовному вимірі державу. Якщо 
характеризувати кількома словами, то державна мова в Україні 
залишається сиротою. Державна мова стала об'єктом нещадного 
витіснення і руйнівних впливів через ЗМІ, естраду, книговидання. 
Українська мова в незалежній Україні стала предметом не державної 
опіки, а найбрудніших політичних спекуляцій та політичних торгів, про 
що свідчать усі, без винятку, парламентські та президентські кампанії. З 
цього приводу варто акцентувати на тому, що проста констатація фактів 
підважує усі спроби експлуатувати мовне питання в інтересах 
антиукраїнських внутрішніх і зовнішніх сил. Оперування самими лише 
статистичними даними (про кількість шкіл, вищих навчальних закладів, 
театрів, бібліотек, періодичних видань, ЗМІ російською та іншими 
мовами в Україні), які неодноразово публікувалися і озвучувалися, 
приводить до спростовування всіх цих інсинуацій. 

Україна має одне з найкращих у Європі законодавство у сфері 
захисту прав національних меншин. Ми ратифікували базові міжнародні 
документи у цій сфері і пішли одними з перших на ратифікацію Хартії 
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регіональних мов та мов меншин. А стояти на принципових позиціях 
щодо державної мови, забезпечити мовні права титульної нації не 
можемо. І ця нація не мовчить. Люди пишуть і звертаються з приводу 
забезпечення прав україномовних українців в Україні.  

Я наведу тільки один приклад. «В якій країні, яка себе шанує таке ще 
можливо? – запитує пенсіонерка Є.Гамар із м. Бердянська. Колись 
виходила місцева газета "Південна зоря" повністю українською мовою, 
зараз на 99% – російською. Неможливо купити навіть календарик 
українською". Така ж ситуація і в інших містах на Сході та Півдні 
України. Вдумайтеся: із семисот періодичних видань Донецького 
регіону, лише одна газета “Донеччина” винятково україномовна. 
Видається вона мізерним накладом, але й це комусь заважає, бо газету 
хочуть закрити. То чи не дискриміновані українці Донбасу, яких тут 
переважна більшість? Переконаний, що за таких умов у багатьох вірних 
рідній мові українців створюється відчуття належності до національної 
меншини. 

Існуючий стан української мови в Україні не відповідає ані 
етнічному складу, ані мовним орієнтаціям населення. Так, згідно з 
переписом 2001 р., українці складають 76%, а росіяни 17%. Українську 
вважають рідною мовою 67,5% населення України, що на 2,8 відсотків  
більше, ніж за даними перепису 1989 р. Російську мову визначили як 
рідну 29,6% населення (порівняно з минулим переписом населення цей 
показник знизився на 3,2 відсотка). 85,2% українців рідною вважають 
мову своєї національності і лише 14,8% – російську: Це розвінчує міф 
про переважну російськомовність етнічних українців. 

Заходи, що вживалися у сфері мовної політики, далекі до адекватних 
відносно ситуації, що існувала і, на жаль, продовжує існувати у 
мовному просторі. Посудіть самі: закріпивши у Конституції статус 
державної за українською мовою, Парламент не спромігся до сьогодні 
прийняти нову редакцію закону «Про мови в Україні». Ми 
користуємось у цій надважливій для держави сфері законом УРСР, 
прийнятим ще у 1989 р. Більше того, цей закон є більш прийнятним для 
країни, ніж ті, що пропонуються і можуть бути ухваленими сьогодні. І 
це при тому, що чинний мовний закон не містить санкцій за порушення 
мовного законодавства. Я вже наводив приклад Франції. Так от, 
наслідуючи цю державу, Верховна Рада України повинна законодавчо 
закріпити домінуючі позиції державної мови в усіх сферах життя 
суспільства, визначити відповідальність і покарання за порушення 
мовного законодавства. 

Мені боляче про це говорити, але навіть сьогодні після перемоги 
Помаранчевої революції, вищий законодавчий орган держави не може 
знайти 226 голосів для внесення в порядок денний (вже не йдеться про 
прийняття), питання про право розглянути в залі проект закону про 
українську мову як державну мову України. Натомість включаються до 
розгляду понад десяток законопроектів про гарантування вільного 
розвитку, використання й захисту російської мови, інших мов 
національних меншин, у яких або прямо передбачається надання 
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російській мові статусу офіційної, або ж надаються їй рівні права з 
державною мовою. І повірте, що голосів для їх прийняття не забракне. 
У разі прийняття одного з таких законів будуть створені правові 
підстави для подальшої русифікації, що призведе до повного витіснення 
української мови. Тому, називаючи речі своїми іменами, зазначу: цей 
склад Парламенту позиції української мови не зміцнить, а може їх лише 
погіршити. 

Наявна правова база, Конституція України, тлумачення її десятої 
статті, інші законодавчі акти, зокрема Державна Програма розвитку і 
функціонування української мови, затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів, дають підстави вживати активні дії щодо утвердження 
державної мови. А що ми маємо на практиці? Спробуємо спочатку дати 
відповідь на питання, хто ж здійснює мовну політику в Україні? На мій 
погляд, саме у відповіді на це питання якраз і криються причини 
непослідовних, неадекватних стосовно існуючих викликів і завдань і, я 
б сказав, часто недолугих дій у сфері мовної політики. Це парадокс, але 
в нашій державі відсутній орган виконавчої влади з питань мовної 
політики. Департамент з мовної політики Держкомнацміграції 
ліквідовано у 2000 р., відділ нагляду за мовною політикою в Кабінеті 
Міністрів України, Раду з мовної політики при Президентові – у 2001 р. 
На сьогодні у структурі Міністерства освіти і науки, Міністерства 
культури і туризму, Держкомнацміграції, Держкомтелерадіо немає 
жодного управління чи департаменту з питань мовної політики. 

До чого це призводить, проілюструю на прикладі. У Державному 
бюджеті України, починаючи з 2003 р., закладаються кошти на 
забезпечення розвитку та застосування української мови. Головним їх 
розпорядником є Міністерство культури України. У прийнятій Урядом 
2003 р. Державній Програмі розвитку і функціонування української 
мови координація роботи з її виконання покладається на Міністерство 
освіти і науки. Разом із тим, у Положенні про Державний комітет з 
питань телебачення і радіомовлення, затвердженому Указом 
Президента, зазначено, що "Держкомтелерадіо України є спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення 
реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, 
державної мовної політики". Чи не є це тим класичним прикладом, коли 
в семи няньок дитя без ока? 

Така ситуація з розбалансуванням та розпорошенням повноважень 
підтверджує відсутність чіткого державного механізму управління 
всебічним розвитком і функціонуванням української мови. Тобто в 
державі немає єдиного органу, який би на постійній основі займався 
організацією, координацією та контролем за функціонуванням та 
розвитком української мови. І цю ситуацію ніхто не спішить 
виправляти. У рішенні, прийнятому ще у 2004 р. на спільному засіданні 
колегій Державного комітету телебачення і радіомовлення України, 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв 
України, зазначалося, що підготовлено проекти Постанов Кабінету 
Міністрів України "Про Раду з питань мовної політики" та "Про 
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утворення Державного департаменту мовної політики". Але ці проекти 
так і лишилися на папері, відповідних постанов не схвалено й донині. 

Залишаються поки що на папері й більшість вимог парламентських 
слухань "Про функціонування української мови в Україні", проведених 
у травні 2003 р. Зокрема, в них пропонувалося Президенту України у 
структурі центральних органів виконавчої влади центральний орган 
виконавчої влади з питань мовної політики; створити консультативно-
дорадчу раду з питань мовної політики, підзвітну Президентові України, 
включивши до її складу провідних фахівців – представників галузевих 
інститутів Національної академії наук України; Кабінету Міністрів 
України створити у своїй структурі управління з питань мовної 
політики. 

Як наслідок, за відсутності центрального органу виконавчої влади з 
питань мовної політики, втрачено контроль над мовною ситуацією в 
державі. Проведення окремих заходів державними органами не 
відповідають вимогам сьогодення, не задовольняють інформаційні та 
духовні потреби українців, у тому числі й тих, які живуть за кордоном. 

Звіт Рахункової палати України "Про результати аналізу виконання 
Комплексних заходів щодо всебічного розвитку та функціонування 
української мови, планування та використання коштів Державного 
бюджету України на їхнє впровадження", зроблений у 2003 р., 
підтвердив повний провал державної політики у цьому напрямку. 
Висновок цього ґрунтовного дослідження говорить сам за себе. Зацитую 
його: "Як свідчать матеріали здійсненого аналізу, держава в особі 
центральних органів виконавчої влади, а саме: Кабінету Міністрів 
України та підпорядкованих йому відомств і організацій, не виконувала 
положення статей 10 та 12 Конституції України щодо забезпечення 
всебічного розвитку і функціонування української мови у всіх сферах 
суспільного життя на всій території України та задоволення 
національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за 
межами держави. " 

Єдиним, хто є послідовним у відстоюванні своїх інтересів у мовному 
питанні – це наш північний сусід. З боку Росії відбувається постійний 
моніторинг мовної ситуації у нашій державі. Поза увагою не 
залишається жоден, навіть найобережніший, крок у зміцненні позицій 
української мови. Це означає лише одне: збереження і зміцнення 
позицій російської мови належить до сфери стратегічних інтересів Росії. 

У минулому році Держдума Росії та чимало інших представників 
владних структур цієї країни здійняли просто-таки ґвалт з приводу 
рішень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо 
нових умов ліцензування телеканалів та радіостанцій. Ішлося про 
забезпечення належного обсягу телерадіомовлення українською мовою. 
Президент Кучма тоді заявив, що рішення Національної ради "мають 
бути приведеними у відповідність до Основного Закону". І це в той час, 
коли саме Конституція встановлює державність української мови. 

Нещодавно ми знову почули реакцію з боку зовнішньополітичного 
відомства Росії щодо переходу судочинства в Україні на державну мову. 
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Ось окремі цитати з коментаря: "Перехід українського судочинства 
виключно на державну мову завдає утисків майже 20 мільйонам 
російськомовних громадян України", це відбувається "в руслі 
неблаговидної кампанії навколо російської мови в Україні". На 
нинішній жовтневій сесії ПАРЄ делегація Держдуми підняла питання 
"про те, що “право російськомовного населення на отримання освіти 
Україна не гарантує в повному обсязі", висловлювалася стурбованість у 
зв’язку із намірами перевести навчання у школах Криму на українську 
мову та витісненням російської мови з інформаційного простору. І це в 
той час, коли ледь животіє єдина в Криму україномовна газета 
"Кримська світлиця". 

Переконаний, що такі заяви наших сусідів робляться тому, що ми 
самі це дозволяємо. Більше того, тут, у середині країни, російська мова 
має таких захисників, які вже сьогодні готові її зробити якщо не другою 
державною, то офіційною, що, як не крути, за своїм змістом є одним і 
тим же. 

У час, коли українська мова переживає досить непростий період 
свого утвердження, триває принизлива практика переходу урядовців та 
навіть Президента України на російську мову під час візитів до нашого 
північного сусіда. Але ще жодна російська делегація не переходила на 
українську мову, перебуваючи в Україні. Ще більш незрозумілим є 
перехід можновладців на російську мову в містах України, як це  вони 
роблять, перебуваючи в Донецьку, Дніпропетровську, Сімферополі. 

Наші керманичі повинні усвідомити, що становлення України як 
незалежної держави залежить не лише від її економічного стану, а й від 
становища державної мови в ній. Держава має бути зацікавлена у 
домінантній позиції української мови. Вона зобов'язана генерувати, 
підтримувати й поширювати українське  мовне середовище. 

А поки що ми втрачаємо можливості. З кожним роком ситуація буде 
погіршуватися, а не поліпшуватися. Скоро стане дорослим перше 
покоління незалежної України. А якою мовою воно говоритиме? 
Питання дерусифікації було б простіше вирішити, якби представники 
найбагатших та найвпливовіших сімей України не показово, а насправді 
перейшли на українську мову. Якби це зробили кумири нації Андрій 
Шевченко, брати Клички, адже зуміли опанувати німецьку й англійську 
для спілкування в тих країнах, у яких вони працюють. Це вплинуло б на 
ліквідацію ще існуючих стереотипів про непрестижність, неелітарність 
української мови. 

І все ж таки маємо численні прояви громадської ініціативи. 
Наприклад, для поширення української мови такі співаки, як Руслана, 
Олег Скрипка, В’ячеслав Вакарчук зробили набагато більше, ніж усі 
гілки влади, разом узяті. 

Керівництво держави повинно наважитися та раз і назавжди зняти 
мовне питання в Україні. Українській мові у державотворчому процесі 
України має бути відведена провідна роль. Вона має стати 
повновартісною мовою нації і держави, потужним знаряддям 
українського націє- і державотворення. Врешті, виконати головне своє 
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завдання консолідації українців – етнічної і політичної нації, піднесення 
їх до рівня сучасних цивілізованих державних народів. 

Щоб змінити існуюче мовне становище, треба невідкладно 
розв'язати три першочергові завдання: розробити Концепцію державної 
мовної політики України, яка б дала основу для формування всього 
масиву мовного законодавства і практичний механізм його втілення; 
прийняти новий Закон про мови в Україні, який би зміцнював позиції 
української мови – важливого чинника єднання народу; створити орган 
державної виконавчої влади з питань мовної політики, який би став 
центром розробки і реалізації державних мовних програм, здійснював 
упровадження мовного законодавства. 

Доки в Україні не утвердиться мова її народу, доти він почуватиме 
себе ущемленим, "нижчим" за інші нації, адже, в першу чергу, мова є 
тим підмурком, на якому можна збудувати міцну державу, утвердити 
свою націю як рівну іншим націям. Не можна здобути справжню 
незалежність, не відчуваючи потреби у мові своєї держави. 

 
 
 

Білик Б.І. (Київ) 
 

ІДЕЯ ВВЕДЕННЯ  
ДРУГОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ –  
ЗГУБНА ДЛЯ ІНШИХ ЇЇ НАЦМЕНШИН,  

КОРІННОЇ НАЦІЇ 
 

У статті досліджується ідея введення другої державної мови в 
Україні. Автор вважає, що вона може стати згубною для інших її 
нацменшин, корінної нації. 

 
На Майдані, поклавши руку на серце, тисячі різномовних людей 

різної віри щовечора співали гімн своєї держави українською. Вони 
знали, що в такий спосіб захищають свою країну від загрози розчинення 
у "вічній імперії", провідником до якої став офіційний кандидат від 
влади. Від багатьох тоді можна було почути зізнання: "Ми перестали 
соромитися самих себе і своєї країни", "ми відчули гордість, що ми – 
українці". Люди різних національностей, які йшли на Майдан, розуміли, 
що вони підтримують українську революцію і що ця революція поверне 
їм права і свободи, узурповані антинародним режимом. Але ніхто з цих 
людей не заявляв про бажання в майбутньому упослідити державну мову 
України наданням державного статуту ще одній мові. На Майдані не 
лунав заклик за надання російській мові державного статусу. 

Закономірно, що в різні історичні періоди, коли українці 
впевнювалися у власній гідності, поряд з ними "оживали" й меншини. 
Так, у практичному здійсненні політики коренізації 20-30-х років 
минулого століття в Україні чітко виділялося два аспекти: українізація і 
створення необхідних політичних та економічних умов для розвитку 
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національних меншин. Про неослабну увагу керівництва УСРР до 
проблем національних меншин свідчить той факт, що лише протягом 
1919 – 1925 рр. Президія ВУЦВК, РНК УСРР, наркомати республіки 
прийняли понад 100 постанов, спрямованих на забезпечення 
економічних, правових, культурних та інших інтересів неукраїнського 
населення республіки. На початку 20-х років у партійних комітетах були 
створені спеціальні підрозділи, які працювали з національними 
меншинами. Їхню роботу координував підвідділ національних меншин 
ЦК КП(б)У. В 1924 р. підвідділ мав 4 секції: єврейську, німецьку, 
польську та болгарську. З квітня 1924 р. роботу серед неукраїнського 
населення координувала Центральна комісія у справах національних 
меншин при ВУЦВК та її органи на місцях. У цей час в Україні діяло 566 
шкіл з німецькою мовою навчання, 342 – з єврейською, 31 – з 
татарською тощо1. 

Наприкінці 20-х – на початку 30-х років політика коренізації, що 
сприяла зростанню національної самосвідомості, національному 
відродженню, почала здавати позиції під тиском міцніючої командно-
адміністративної системи, за рамки якої вона дедалі більше виходила. 
Під тиском ідеологів "великої нації" звужувалося не лише українське 
життя, відразу в’яла, а то й зовсім зникала з мовної карти і методика 
говірок етносів, що за різних історичних обставин прижилися в Україні. 
Так, на початку 1930-х років, коли в Москві вирішили покінчити з 
українізацією, було ліквідовано і Центральну комісію національних 
меншин при ВУЦВК та Раду нацменшин при Народному комісаріаті 
освіти України. Звільнений від "непотребу" простір цілковито 
опановувала російська. Якщо на шляху тріумфального ходу до 
"злитомовного" майбутнього ставали цілі народи – з карти зникали і 
вони. 

Під час Другої світової війни за наказом з Москви з УРСР виселили 
частину бессарабських болгар. Кримських болгар депортували в       
1944-му, у час сталінського "очищення" Криму від "чужих" елементів, 
разом з кримськими татарами, греками і вірменами2. Національне 
відродження цих народів в Україні 1920-х років, як і українське, стало 
"розстріляним". 

Німцям також є що згадати: наприкінці 1920-х на території України 
їх налічувалось понад 616 тисяч, до 1938 р. діяв Одеський німецький 
педагогічний інститут, 628 шкіл; видавалися газети… Німецьких селян 
розкуркулили, інтелігентів повбивали, більшість етнічних німців у 
серпні 1941 р. силоміць переселили у східні райони СРСР. Сьогодні вже 
достеменно відомо, що в планах Центру на переселення в перші 
повоєнні місяці була і титульна нація УРСР, але вивезти водночас 30 
мільйонів українців було неможливо через відсутність у окупантів 
достатньої кількості технічних засобів та існування добре організованих 
загонів Української повстанської армії (УПА), яка могла б стати 

                                           
1 Бойко О.Д. Історія України. – К., 1999. – С. 358, 359. 
2 Музиченко Я. Смертельна розмова // Україна молода. – 2005. – 16 квітня. 
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основою загальноукраїнського антикомуністичного повстання1. Тому 
обмежилися депортацією мешканців окремих сіл Західної України. Два 
мільйони висланих лише із Західної України у концтабори та на спец 
поселення членів родин УПА, симпатиків ОУН і просто українців 
("бандерівців"). У різні часи від 40 до 50 відсотків в'язнів комуністичних 
концтаборів становили українці. 1945-1946 рр. керівництво СРСР 
передано полякам майже 20 тис. кв. км. українських земель 
(Берестейщина, Лемківщина, Надсяння, Підляшшя, Холмщина), 
знищили або виселили звідти понад 1 млн. українців (операція "Вісла"). 
Постановою Ради Міністрів УРСР 1946 р. змінено український правопис, 
що був наближений до російського2. 

Натерпілися й поляки, коли на підросійській Україні закривали 
польські вузи і школи, а в 1939 р., після реалізації домовленості між 
Гітлером і Сталіним, тисячі інтернованих поляків із Західної України за 
наказом Москви були розстріляні. Не уникли репресій і євреї – 
наприкінці 1920-х років закрили єврейські школи та обібрали культові 
споруди, а після 1936 р. ліквідували більшість наукових установ, 
понищили архіви та репресували вчених. 

Остаточно політика коренізації в Україні була згорнута 1938 р. Саме 
цим роком датована постанова Раднаркому УРСР про обов'язкове 
викладання російської мови в усіх неросійських школах, що сприяла 
русифікації. У цьому ж сумнозвісному 1938 р. ЦК КП(б)У ухвалив 
постанову "Про реорганізацію національних шкіл на Україні", у якій 
створення навчальних закладів національних меншин кваліфікувалося як 
"насадження особливих національних шкіл – вогнищ "буржуазно-
націоналістичного впливу на дітей"3. 

На початку 1990-х років в Україні, одній з перших пострадянських 
країн, був прийнятий закон "Про національні меншини", що "гарантує 
громадянам республіки незалежно від їх національного походження 
рівні політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи, 
підтримує розвиток національної самосвідомості та самовиявлення"4. 
Сьогодні близько 2 тисяч шкіл у нас проводять навчання 
кримськотатарською, єврейською, молдавською, румунською, 
угорською, російською та іншими мовами. У російських школах 
навчається навіть більше дітей, ніж нараховується в російській діаспорі 
України. Діють різноманітні театри, бібліотеки, виходить понад 188 
періодичних видань для національних меншин. Триває робота з 
відкриття центрів культур національних меншин. Сьогодні вже діє 85 
таких центрів, які збирають, поширюють та пропагують культурні 
надбання різномовних етносів5. 

                                           
1 Куліш А. Книга пам'яті українців. – Харків, 2000. – С. 46-47. 
2 Там само. 
3 Бойко О.Д. Цит. праця. – С. 360. 
4 Історія України. Хрестоматія у двох частинах. – К., 2004. – Ч. 2. – С. 532. 
5 Міжнаціональні відносини і національні меншини України: стан, перспективи. – К., 

2004 – С. 180, 177. 
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Однак складається дивна ситуація: представники деяких 
національних громад і досі асоціюють себе не зі своєю культурою, а з 
"советским народом". Так, близько 90 відсотків українських греків, 
переважна більшість яких живе на Донеччині, визнають рідною 
російську мову, тоді як грецьку – всього 6 відсотків. 43 відсотки 
українських вірмен при перепису 2001 р. назвали рідною російську 
(найбільші вірменські громади проживають у Донецькій і Харківських 
областях; ці вірменські громади не такі стародавні, як греки Приазов'я, 
так що мають перспективи в просуванні до російськомовності). 

Представники меншин, які живуть поза зоною впливу Донбасу, 
набагато прихильніші до власних мов і культур. За переписом 2001 р., 
майже 95 відсотків угорців назвали рідною мовою угорську. 92 відсотки 
румунів назвали рідною мовою свою власну. 70 відсотків молдаван (а це 
третя за чисельністю національна меншина в Україні) назвали рідною 
молдавську1. Українські болгари, особливо в селах, переважно 
рідномовні. Кримські татари старшого покоління, безумовно, мають за 
рідну свою мову, а молодше покоління, що народилося і виросло в 
російськомовному середовищі, сьогодні опановує кримськотатарську 
нарівні з державною, українською. 71 відсоток поляків вважають рідною 
українську, хоча в більшості володіють польською і шанують католицькі 
звичаї2. 

Якщо уявити, що всі ці  громади з їхнім повнокровним національним 
життям раптом волею законодавців опиняться у становищі греків чи 
вірмен – стає сумно. А коли ще й пригадати погрози "великоросійських" 
радикалів "повторно депортувати кримських татар", думаєш:  а чи не 
стане це реальністю в разі втілення неспокійної мрії про державність 
російської в Україні? А там і до роз'єднання територій недалеко. Адже 
спільна мова – це монолітність країни. 

У національній державі європейського зразка всі національні мови 
рівноправні, але об'єднавча державотворча роль належить одній мові, бо 
саме поняття "єдність" походить від слова "один". Не можуть 
об'єднувати нову країну дві мови, два гімни, два прапори. Консолідація 
населення в межах держави і, до речі, не тільки унітарної, а й 
федеративної передбачає обов'язкову наявність спільної мови як засобу 
міжнаціонального спілкування. 

За цим принципом відбувалося мовно-культурне будівництво 
абсолютної більшості сучасних європейських держав у час їх 
становлення з тією суттєвою різницею, що в минулих століттях до мов 
національних меншин застосовувалися жорсткі обмеження, внаслідок 
чого державні мови витісняли з ужитку всі інші. Варто згадати про 
Ірландію, Прованс, Каталонію, Шотландію або ж Татарстан, Туву, 
Бурятію, Башкортостан, Карелію та інші республіки й регіони Росії3, де 
щоденно болю завдає людям мовне панування нації, яка поглинула їхні 

                                           
1 Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України у 2002 р. – К., 2003. – С. 406-407. 
2 Там само. 
3 У Російській Федерації, за даними лінгвістів, щороку вмирає кілька «малих мов». 
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етнічні території. Демократичне мовне законодавство, що надає 
підтримку і мовам національних меншин, почало впроваджуватися в 
Європі лише з кінця ХІХ ст., але це зовсім не означало відмови від 
єдиної державної мови. У деяких країнах, наприклад у Франції, 
викладати мови національних меншин як факультативний предмет у 
школі дозволили тільки в 1951 р. Уряд Франції у 1996 р. схвалив 
спеціальну постанову, у якій визнав французьку мову за "суттєвий 
інструмент суспільної згуртованості французької нації". 

Ті поодинокі країни, де є двомовність, як у Бельгії, Канаді й 
Фінляндії або багатомовність, як у Швейцарії, що їх українські газети, 
що видають частково на московські гроші, постійно ставлять нам у 
приклад, лише унаочнюють небезпеку такої мовної політики для 
територіальної цілісності країни. Канаді постійно загрожує сепаратизм 
франкомовної провінції Квебек, де на  проведеному кілька років тому 
референдумі сепаратистам не вистачило лише одного відсотка голосів 
для відокремлення провінції від решти території. Не кращою є ситуація в 
Бельгії, яку постійно роздирає конфлікт між фламандцями, які говорять 
нідерландською, і франкомовними валонами: конфлікт між двома 
різномовними частинами населення робить цілком реальною загрозу 
розпаду цієї країни на дві окремі держави. 

До цього слід додати одне суттєве уточнення. Країнам, де, як 
офіційні, законодавчо закріплені дві або три мови, властивий чіткий 
розподіл на частини за національно-мовною ознакою. У Швейцарії 
формально затверджено чотиримовність у державних органах 
управління, але фактично цю конфедерацію розділяють на частини мовні 
кордони. 

У Фінляндії в 1919 р., коли їй загрожувало більшовицьке вторгнення, 
уряд пішов на поступки шведській меншині й затвердив шведську мову 
поряд з фінською, як державну. Але окрім того, що фінська на той час 
уже домінувала у всіх сферах суспільного життя, уряд провадив поряд з 
мовно-культурною ще й спеціальну демографічну політику, яка 
блокувала процеси змішування фінськомовного і шведськомовного 
населення. Так, коли в 40-х роках з фінських територій, що ввійшли до 
складу СРСР, переселялось 500 тисяч осіб, фінський уряд спеціально 
слідкував за тим, щоб фіни селилися в окремих від шведів поселеннях. 

Як бачимо, у тих країнах, де багатомовність затверджено на 
офіційному рівні, мовні бар'єри всередині країни відповідають 
розподілові населення за національною належністю. Така практика не 
може бути прийнятною для України, де у всіх областях, крім Криму, 
українці становлять більшість. Українцям залишається радіти: ми нічиїх 
територій не поглинали. Що ж до Криму (де мешкають майже 
зрусифіковані караїми, кримчаки, естонці та повернуті з вигнання 
татари) та  Донеччини з Харківською (де проживають російськомовні 
греки й вірмени), то відродження національних культур цих громад 
стане для нашої держави неоціненним благом. 

Державного захисту, особливої опіки та підтримки потребують 
позиції української мови та культури. Українці Півдня та Сходу нашої 
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держави досі не мають можливості належною мірою задовольнити свої 
культурні потреби рідною мовою. Парадоксально, але факт: у багатьох 
школах східних і південних областей дітям викладають українську мову, 
літературу, історію по-російськи! В незалежній Україні триває 
насильницька русифікація нашої молоді. Розширення сфери вживання 
російської мови порушує конституційні права українців, громадян 
унітарної і мононаціональної Української держави. Адже 
спостерігається майже повне домінування російської мови у пресі, на 
теле- та радіоканалах, на книжковому ринку. Ми вкотре змушені 
констатувати, що українці досі є дискримінованою нацією на своїй 
етнічній території1. Особливо гірко про це говорити вже в 
"післяпомаранчевій" Україні, коли наші надії на поліпшення стану 
функціонування української мови, розширення обсягу книгодрукування, 
теле- та радіомовлення українською мовою не тільки не реалізовані, а 
навпаки, у цій сфері з'явилися нові загрози. Маємо на увазі передусім 
наміри запровадити російську мову як другу державну (офіційну) мову в 
Україні. 

Навіщо російській мові ще й державний статус? Та ж російська мова 
має в Україні й без того досить високий статус, закріплений у 
Конституції України, що забезпечує російськомовному населенню усі 
права, передбачені демократичними нормами. Додати до цих норм ще й 
державний статус – значить упослідити державність української мови на 
догоду не зниклих, як роса на сонці, ворогів. Не можна забувати, що 
окупантів продовж століть використовували російську мову як засіб 
пригнічення і денаціоналізації українців. У наші дні відбувається 
широкомасштабна, добре профінансована експансія з боку Росії в 
український культурний простір. Забувати про ці факти при розв'язанні 
мовного питання можуть лише ті, хто нітрохи не поважає ні української 
нації, ні української держави, ані полеглих у боротьбі за цю державу 
мільйонів. Русифікація українського населення була головною метою 
окупантів і колонізаторів України. Тому той, хто у незалежній 
Українській державі прагне державного статусу для російської мови, на 
ділі – свідомо чи несвідомо – прагне затвердити в Україні колоніальні 
відносини на мовному фронті. Навіть малорос Кучма і той розумів, що 
державний статус для імперської мови – це зашморг для мови нації, 
звільненої з імперських пут2. Без сумніву, запровадження другої 
державної мови має на меті принизити, знищити мову українську, 
поставити під загрозу існування держави. Адже після так званої 
двомовності постане питання подвійного громадянства, а там і до 
двоголових орлів недалеко. 

Сепаратистські настрої у наших східних областях спровоковані 
бездарною національною політикою упродовж останніх 14 років, 
унаслідок якої вся мовно-культурна сфера цих регіонів залишилася 
підпорядкованою Росії. Мовний бар'єр з рештою областей, який Росії 

                                           
1 Денаціоналізація – це страшно. Лист учасників ХVІ Наукової сесії НТШ // 

Літературна Україна. – 2005. – 21 квітня. 
2 Караванський С. Заповіт майдану // Літературна Україна. – 2005. – 21 квітня. 
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вдалось вибудувати всередині України, вербально окреслюється заявами 
регіональних лідерів щодо створення південно-східної автономної 
республіки. Нині, як ми побачили під час виборчих перегонів, 
шовіністична імперська пропаганда довела значну частину мешканців 
Донецької і Луганської областей до агресивного неприйняття 
української мови, культури й ідентичності. У деформованій 
маніпулятивними технологіями свідомості українець, який говорить 
рідною мовою, сприймається як нацист. За цих умов налагодження 
заблокованого зв'язку цих областей з рештою країни потребує 
наполегливої й тривалої праці в освітній, культурній, науковій сферах 
суспільного життя. 

Вирішення цього завдання надзвичайно ускладнить, а можливо, й 
зробить нездійсненним законодавче утвердження російської мови в 
статусі офіційної. В цьому разі українська влада легітимізує уже 
вибудуваний мовний кордон всередині країни. А якщо взяти до уваги 
сучасний, далекий від демократичного, політичний розвиток Росії, то 
загроза відокремлення цих областей від України в разі прийняття такого 
закону стає ближчою. 

 
 
 

Захарків О.Т. (Львів) 
 

ГОДІ ГОВОРИТИ – ПОРА ДІЯТИ 
(про гостроту культуромовної  

проблеми в Україні) 
 

Статтю присвячено проблемі культури сучасного українського 
мовлення. Подано погляди різних авторів на суржик і власну оцінку 
явища. Загострено увагу на складній, конфліктній мовній ситуації в 
Україні, проаналізовано суржикізми за ступенем їх поширення та за 
професійним характером мовців. На конкретних прикладах показано 
загрозливий процес дедалі більшої суржикізації усіх без винятку реґіонів 
нашої країни і безборонне становище багатої української літературної 
мови, відрив якої від реального мовлення катастрофічний. Запорукою 
розв’язання проблеми може бути тільки комплекс заходів лінгвальних і 
позалінгвальних із державним фінансовим забезпеченням та дієвим 
правовим захистом. 

 
Відійшли у минуле часи, коли український народ за умов безправ’я і 

бездержавності мало не втратив своєї мови. Владна машина всілякими 
способами намагалася знищити її. Ніде правди діти, режимові дещо таки 
вдалося зруйнувати. Мова вижила, але зазнала деформацій, які особливо 
відчутні у сфері мовлення. 

Начебто вже так багато праць присвячено мовній недузі під назвою 
суржик, з’ясуванню її природи, особливостям локалізації (схід – захід, 
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місто – село), прогнозам на майбутнє... Досліджувано це явище на тлі 
соціальної, статевої, вікової диференціації мовців, а також із виразними 
натяками на лабільність (нестійкість) національної свідомості, причину 
якої дехто шукає у глибинних ментальних структурах українського 
етносу, споріднених із етносом білоруським. І все ж потреба 
заглиблюватись у суть цього феномену не відпала. Безперечно, рамки 
лінгвістичного контексту для нього завузькі. Справді, не без підстав 
прийнято вважати грузинів, литовців чи естонців зразками стійкого 
національного типу в російськомовному середовищі, порівняно з 
українцями й білорусами, які легко асимілювалися – суржикізувалися 
або зовсім зрікалися рідної мови, переходячи на російську – на їхній 
погляд, престижнішу. 

Але річ тут не тільки у слабкому традиціоналізмі культурного 
самоусвідомлення. Згадаймо лише методи російщення, ступінь і 
характер асиміляторських заходів, уживаних саме стосовно українського 
народу – як у царській, так і в радянській імперіях. Крім цього, слід 
пам’ятати, що українська і білоруська мови, як і мова колонізатора – 
російська, – є слов’янськими, а структурно близькі мови, певна річ, 
легше піддаються асиміляції. Спадають на думку слова І. Нечуя-
Левицького, який в одному зі своїх культурологічних трактатів із 
тривогою писав: „Це наше лихо – що ми славяне, що ми близькі до 
великорусів, Україну жде погана перспектива в Росії, перспектива темна, 
як ніч…”1 

На жаль, класик не помилився у своїх передбаченнях. Тривала 
політика російщення залишила нам у спадок дві складні проблеми – 
відчуження певної частини мешканців великих міст від власного 
етнокультурного поля, що спричинило зречення рідної мови та 
витворення ганебного (чи прикрого) поняття російськомовний українець, 
і майже тотальна суржикізація решти українського населення, яке ще 
розмовляє рідною мовою. На відміну від першої, друга проблема 
відчутна в усіх без винятку реґіонах України. 

Словом, причини винародовлення і низької культури українського 
мовлення відомі. Можливо, не всім, але принаймні літератури на цю 
тему досить. Аби тільки була охота дошукатися істини. Такого бажання, 
звісна річ, не мають духовні сліпці, що зреклися свого, „ще й пишаються 
з власної сліпоти” (за влучною і дошкульною характеристикою 
В.Симоненка). Вони не розуміють, що тепер, коли імперія зла рухнула, 
коли живемо у своїй державі й не маємо вже над собою зверхника, 
смішно й немудро зберігати вірність мові колишнього колонізатора, а 
тим більше вважати її рідною. Цур їм. Дуже хочеться сподіватися, що це 
марґінали у сучасній Українській державі. Що заважає таким особам 
усвідомити роль національної мови у державотворенні? Либонь, брак 
об’єктивної інформації, а головне, пов’язані з цим обмежена сфера 
інтересів, духовна незрячість, примітивізм і зашореність. Усе це й  

                                           
1 Нечуй-Левицький І. Сьогочасне літературне прямування // Нечуй-Левицький І. 

Українство на літературних позвах з Московщиною. – Львів: Каменяр, 1998. – С. 126. 
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позбавляє їх можливості збагнути власну трагедію, відчути 
національний сором. 

Біда тільки, що нащадки таких „українців”, яких виховувано в 
атмосфері безнаціональності або й антиукраїнськості, вже належать до 
покоління, яке мимо своєї волі позбавлене щастя асоціювати поняття 
українська мова з поняттям материнська (батьківська) мова.  

Першочергове, на наш погляд, завдання держави – оживити 
„спараліжовані клітини національного організму” (за Є. Маланюком), 
створити умови для духовного одужання жертв колишнього режиму, 
їхніх дітей, онуків, правнуків. 

До жертв жорстокої громадянської війни на мовному фронті, війни, 
яка не припинялася й після розпаду СРСР, належать і мільйони 
суржикомовних недорік, які позбавлені високого злету своїх думок1. 
Різку, але справедливу характеристику дає відомий мовознавець В. 
Радчук особам, які легковажно ставляться до власного мовлення. Одначе 
така позиція у нашому суспільстві, на жаль, не знаходить одностайної 
підтримки. 

I. Хотілося б навести тут міркування відомих, авторитетних осіб, які, 
дискутуючи за круглим столом, характеризували суржик як „природне 
явище”, а тому нездоланне (М. Попович, Ю. Покальчук). „Не можна ж 
заборонити дощ і сніг, – переконує опонентів Юрій Покальчук і додає: – 
Але взяти парасолю від того дощу ми повинні”2. Ой, заслабий захист 
буде, – скажемо від себе. Хіба якщо під цією метафорою розуміти щось 
радикальне – наприклад, загальну атмосферу громадського осуду, та ще 
й підсилену законодавством, – лише тоді, на наш погляд, варто прийняти 
запропоновану “парасолю”. О.Доній назвав суржик „звичайною 
українською народною мовою, якою спілкується переважна більшість 
населення”. Щодо переважної більшості населення, на жаль, так і є, але 
“звичайна українська народна мова”?.. Бійтеся Бога! Це все одно, що 
вважати поширену хворобу нормою, а здоров’я – відхиленням від норми. 
Можна погодитися, що суржик – явище нездоланне, – але тільки за 
умови дальшого пасивного спостерігання за ним. Так, ця недуга справді 
прогресує, поширюється шаленими темпами. Одначе висновок про її 
нездоланність, на наше переконання, відповідав би законам логіки аж 
тоді, коли все можливе було б зроблене для боротьби з нею. 
Завойовники упродовж століть намагалися приспати національну 
гордість українців, а нинішня влада ще й не заходилася будити волю 
народу до повносилого національного життя у власній державі. 
Принаймні маємо підстави стверджувати, що до суржика в неї “руки ще 
не дійшли”.   

                                           
1 Радчук В. Зупинити мововбивство (Замість післяслова) // Мовні конфлікти і 

гармонізація суспільства: Матеріали наук. конф. 28–29 травня 2001 року. – К., 2002. – 
С. 216. 

2 Бєглов В., Мартинець С., Шевченко Т., Пахолко О. Суржик – це погано чи ні? // 
Експрес. – 2005. – 18-20 лютого. – С. 6. 
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Не раз уже доводилося дивуватися (ні – обурюватися), коли суржик 
порівнюють із діалектами або ж ототожнюють із ними. Територіальні 
діалекти (народні говори) – повноцінний компонент будь-якої 
національної мови, національне багатство, джерело формування 
літературної мови. А суржик – це мовне каліцтво, це наша ганьба. 

У відповідь на аргументи Олеся Донія „Ми ж не можемо сказати, що 
наш народ – поганий”; „…це народна мова!” – скажемо: – Ні, не весь 
народ, але, на жаль, значна його частина… не погана, але вражена 
хворобою із галузі національної психології. Це своєрідна 
неповноцінність, закомплексованість. Нехлюйське ставлення до мови – 
основи духовного життя – пов’язане, без сумніву, з браком національної 
гідності. Здорова нація, за слушним висловом Г. Ващенка, міцно зберігає 
рідну мову1.  

Стосовно думки про суржик як природне явище, то вона не витримує 
жодної критики. Недарма різко зреагував на неї Ігор Калинець, учасник 
вищезгаданої дискусії, який справедливо закидає школі, що випускає 
вона носіїв суржику: „Значить, не довчилися. То, по-перше. По-друге: 
байдужі до своєї мови… просто гидко слухати, як мову калічать!..”2 Ще 
один учасник круглого столу Павло Мовчан говорить: „Суржик – це 
вкрай хибне явище, хворобливе і негативне”. Саме так: хворобливе й 
негативне. Поблажливість тут недопустима, через недооцінювання 
наслідків суржикізації України можемо перетворитися на посміховище в 
очах цивілізованого світу. Мовлення – свідчення життєздатності самої 
мови. Отже, не тільки мовлення, – мова в небезпеці. 

II. Складність конфліктної мовної ситуації в Україні, слушно вважає 
відома лінгвістка Лариса Масенко, вимагає адекватних ступеневі 
складності усиль, спрямованих на оздоровлення ситуації. Вона розвиває 
думку, посилаючись на колегу: „Не слід гадати, що зміцнення позицій 
мови відбудеться саме собою, –  цитує авторка слова знаного лінгвіста 
Ореста Ткаченка, – або що нам би вибачили нащадки, якби через 
нерозум і недбальство ми втратили свою мову, і що це можна було б 
“списати” на “несприятливі обставини”. Мовна стійкість народу 
залежить не стільки від обставин, скільки від його бажання і волі. При 
бажанні можна воскресити навіть мертву або напівмертву мову, при 
небажанні – можна і з цілком живої мови зробити мертву”3. Ці думки, 
висловлені передовсім стосовно мовної ситуації, проектуються і на ниву 
сучасного українського мовлення. Суржик на ній так розрісся, що чудом 
він не зникне, очищення цієї ниви, без сумніву, саме собою не 
відбудеться. 

Науковці вже зробили дуже багато, але суржикомовці, вочевидь, не 
читають ні наукових праць, ні публіцистики, ні науково-популярної 
літератури з корисними мовними порадами. Мало хто переймається 
власною мовленнєвою недосконалістю. Але надія саме на них, 

                                           
1 Ващенко Г. Хвороби в галузі національної пам’яті. – К., 2003. – С. 8-9. 
2 Бєглов В., Мартинець С., Шевченко Т., Пахолко О. Цит. праця // Експрес. – 2005. – 

18–20 лютого. – С. 6. 
3 Масенко Л. Мова і політика. – К., 1999. – С. 9. 
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нечисленних, – на тих, хто відчуває потребу рятувати загрозливу 
мовленнєву ситуацію в країні, починаючи хоча б із себе, зі своєї родини, 
близького оточення. 

III. Щоб інтенсивно виполювати бур’яни, треба насамперед 
навчитися їх розпізнавати. 

До найпоширеніших суржикізмів належать “слова” тіпа, карочє; 
скопійоване з російського зразка словосполучення приймати участь; 
хибний наголос у словах одинадцять, чотирнадцять, господарський, 
черговий, відомість (характерно, що помилкова акцентуаційна структура 
відомість уже фіґурує у словниках – із недоречною, штучно 
сфабрикованою семантичною диференціацією) та інші, які розглянемо 
докладніше. 

Важко збагнути, чому українців так полонив суфікс –ік. Та ж садік 
споконвіку був садком, садочком, Славік – Славком, Славчиком, 
Костік – Костиком. Може, ми вже незабаром і за столік сідатимемо, 
коли засвербить носік? 

Чи часто нам щастить почути нормативні лексеми також і теж? Ні ж 
бо: їх, либонь, на 90% витіснило суржикове тоже. А комірка, 
гойдалка, візочок, полуниці? Де там! Значно частіше – кладовка, 
качелі, коляска, клубніка.  

Ті, хто перекручує російське слово бывший на бувший, напевно, 
переконані, що вживають українське слово. Але ж це виплід 
примітивного схрещування. Нормативним є слово колишній. 

Замість нормальних форм найголовніше, найдорожчий, 
активізувалися кальки саме головне, самий дорогий або дивоглядні 
гібриди найголовне, найдорогий. Під впливом російських словосполук 
витворилися суржикові структури, інкрустовані плеоназмами саме 
найголовніше, самий найдорожчий. Поширена також калька два роки 
назад, яка поспіль витісняє правильну словосполуку два роки тому. 

IV. А тепер киньмо оком на професійний характер мовлян. Якщо б 
ми поставили собі за мету провести диференціацію суржикомовців, так 
би мовити, за родом діяльності, сам перелік професій забрав би багато 
місця. І все ж окремі наслідки наших спостережень спробуємо навести.  

Зразкове, добірне українське мовлення звузилося до елітарного 
вжитку. Чомусь не відчувають потреби плекати культуру власного 
мовлення і посадовці таких категорій, для яких ця потреба входить до 
безпосередніх професійних обов’язків. Суржикові елементи проникають 
до мови преси, їх узаконюють і деякі словники, довідники, правопис. 

Суржиком розмовляють урядовці, парламентарі, рекламодавці, 
огріхами рясніє навіть мовлення деяких журналістів. 

Працівники дошкільних закладів теж дозволяють собі 
„розслаблятися” і закидати до власного мовного потоку такі сумнівні 
реалії, як воротнічок, салатік, ротік, ножка, щочка, розові носочкі, 
шкафчик… 

Те, що видає на-гора наша реклама, варте окремого 
психолінгвістичного дослідження. Згадаймо тут тільки деякі шедеври: 
закалювання, тридцять два зуба, ягоди в особистому соку і 
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попереджування хвороби. Незайвими будуть популярні пояснення. 
1) Слово закалятися, від якого походить іменник закалювання, в 
українській мові може означати не що інше, як забруднитися калом, і не 
має жодного відношення до загартовування ( рос. закаливания). 
2) Якщо зуб один, то це однина, якщо ж хоча б два, то це вже множина в 
сучасній українській мові. Отже, один зуб, п’ять зубів, два зуби і 
тридцять два зуби. Так само і два зошити, два олівці, два метри… Це 
правило на сполучування іменників із числівниками. Українська мова 
допускає форму родового відмінка однини тільки для іменників, 
поєднаних із числівником півтора (бо це ще не множина): півтора 
метра. 3) Думки, речі можуть бути особистими, бо належать особі, а 
ягоди – у власному соку, бо ягоди – не особи. 4) Хворобі тре6а 
запобігати. Слово попереджувати доречно вживати у значенні наперед 
повідомляти когось про щось. 

І з уст педагогів доводилося чути словосполуку більше ста, замість 
понад сто; хибні наголоси грáблі, нові книжки, потрібні дужки; слово 
співпадати, замість правильного збігатися; прохання піти за крейдою в 
канцелярію, замість безперечно кращого – піти по крейду до 
канцелярії; запитання до учня, який міркує над загаданою роботою: 
“Получається в тебе чи ні?” (треба – “Чи вдається тобі?” або “Чи 
виходить у тебе?”). 

“Ближчим часом до нас прибуде інспектор”. Це повідомлення 
належало філологові з науковим ступенем. А йдеться тут про 
нерозрізнення вищого і найвищого ступенів порівняння. Запам’ятаймо: 
“До пункту С пункт А ближчий ніж пункт D” і “Пункт В найближчий 
до пункту С”. 

А ось цитати з виступу проректора одного зі столичних вищих 
навчальних закладів: ”Да любу з цих спеціальностей узяти...”; “по різним 
спеціальностям”; “із п’ятидесяти двома”; “поступає поза конкурсом”; 
“вступна кампанія продовжується”. Відредагуємо так: Та візьмімо 
будь-яку з цих спеціальностей; з різних спеціальностей; із 
п’ятдесятьма двома; вступає поза конкурсом; вступна кампанія триває.  

Із трибуни парламенту часто лунає дивна обіцянка “Буду коротким”. 
Лінійка буває короткою, віддаль, промова – теж, але не людина. 
Промовець має сказати: “Говоритиму стисло (лаконічно)” або “Мій 
виступ буде коротким (стислим чи лаконічним)”. Речення “Проект 
бажає бути кращим” слід замінити на таке: “Проект далекий від 
ідеалу” (бо він нічого не бажає) чи “Проект не досконалий”. 
Референдум не “по громадській ініціативі” і не “за громадською 
ініціативою”, а “з громадської ініціативи”. Цей рік не двух тисячі п’ятий 
і не двох тисяч п’ятий, а дві тисячі п’ятий. Завчімо елементарне 
правило: у складених порядкових числівниках словозміні підлягає тільки 
останній компонент, решту вживаємо у початковій формі, у називному 
відмінку. 

Деякі цитати з дикторського мовлення: одинадцятого липня, мало 
чоловік (мало осіб або мало людей);... відіграє ще й сакральне значення 
(відіграє роль або має значення); це не є виключенням (винятком); до 
восьмиста (до восьмисот); більше восьмиста (понад вісімсот або 
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більш як вісімсот, більш ніж вісімсот); попередити аварії (запобігти 
аваріям); судохідний канал (судноплавний); узбекський (узбецький); 
ствержують (стверджують); не дивлячись на... (незважаючи на...).  

V. Добру справу робить українське національне радіо, яке подає 
щонедільний радіожурнал „Слово”, а недавно запровадило ще низку 
цікавих передач, мовних ігор, конкурсів, як-от: “Контрольна з 
української”, “Загадки мови”, „Чорним по білому”, „Вузлики на 
пам’ять”, “Цікаве мовознавство”. 

Але цього не досить. Боротьба з ганебним суржиком, який 
катастрофічно прогресує, множиться по всій Україні, має бути рішучою, 
наступальною. Потрібен широкомасштабний комплекс заходів 
освітянських, просвітницьких і законодавчих. Інакше агресивні 
суржикові покручі можуть заглушити живу парость літературної мови і 
справді перетворити її на мертву мову. Адже і в наш час правильне, 
вишукане мовлення скидається вже на дивацтво в уяві пересічного 
обивателя. 

Конкретні приклади. 
Як зреагує молода особа чоловічої статі на звертання „молодий 

чоловіче”? – Нормально зреагує. 
А на звертання „юначе”? – Як на щось дивне, незвичне. 
Які звертання у наш час поширеніші: Андрій, Петро, Галя, мама, 

тато чи Андрію, Петре, Галю, мамо, тату? 
Запитання вже належить до риторичних. Таки вдалося нищителям 

нашої мови зруйнувати кличний відмінок, викоренити його з 
українського мовлення. Адже в російській мові такого відмінка немає! 

Який заклик почуємо частіше: пішли разом, давайте подумаєм чи 
ходімо разом, подумаймо? Знову відповідь буде на користь суржику. І 
знов та сама причина: вплив російської граматичної структури. 

Калькуванню підлягли синтаксичні сполуки. Приймати міри, 
відповідно плану, згідно плану беруть верх над нормативними вжити 
заходи, відповідно до плану, згідно з планом. За зразком російського 
„стихи”, що означає строфи, рядки, витворилося хибне словосполучення 
пісня на вірші Малишка, коли йдеться не про декілька віршів, а про один, 
– про пісню на слова (текст, вірш) Малишка.  

Передати російське багатозначне слово – це нездоланний бар’єр для 
недбалих мовців. Приміром, російському слову относиться в 
українській відповідає або відноситися, або стосуватися, або 
належати, або ставитися – залежно від конкретного контексту. Але в 
суржику – без проблем. Отож наплодилося семантичних покручів на 
кшталт як ти відносишся до...(ставишся), вірна відповідь (слушна, 
правильна), закон поки не готовий (на разі, поки що),  у других містах 
(інших), приведу наступні приклади (наведу такі), зверніть увагу на 
наступне (ось на що), переживати за що-небудь (перейматися 
чимось, хвилюватися, турбуватися про що-небудь), лишили премії 
(позбавили), лишитися здоров’я (позбутися), об’єм інформації (обсяг), 
кошти поступають (надходять), у школу поступають (до школи 
вступають).  
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І йдеться не про виняткові ситуації, не про окремі помилки в 
мовленні малоосвічених осіб, не про спорадичні випадки, а про масове 
явище! Краса мови беззахисна перед агресивним і плодючим суржиком, 
який поганить її, віддає нашу мову на посміх. 

VI. Українська мова володіє дивовижним багатством. Тому носії цієї 
мови можуть собі дозволити вибір із-поміж розмаїття лексичних, 
граматичних та інших варіантів. Але чи багато з нас скористається з цієї 
можливості? Візьмімо для прикладу барвисту синонімічну гаму: 
начебто, немовби, ніби(то), буцім(то). А в реальному мовленні багато 
хто іґнорує це розмаїття, творячи невдалий гібрид вроді(би). Те саме 
можна сказати про надто вже поширений покруч любий, що його слід 
замінювати на всякий, будь-який або перший-ліпший. До частих 
помилок належить також без потреби скалькована структура все рівно. 
Гріх її вживати, бо ж в українській мові маємо доволі слушних 
відповідників російського все равно – однаково, байдуже, все одно. Або 
ще: порівняймо український переклад російських слів справиться, 
ожидать(ся). Серед численних відповідників реально вживаними у 
мовленні, як правило, є ті, що близькі до російського зразка. Частіше – 
“Справилися з цим завданням”. А є ж іще: впоралися, дали собі раду. 
Постійно чуємо вислови: за прогнозами синоптиків, слід чекати на 
грозу; очікується хмарна погода. Чи не краще їх замінити на такі: 
(синоптики передбачають грозу; прогнозують хмарну погоду)?  

А як вам подобається калька цей костюм гарно дивиться на вас? Чи 
ж він має очі, щоб дивитися? То вже вищий пілотаж, якщо хтось 
вимовить: цей костюм вам личить. До того ж можливі в українській 
мові ще й численні синонімічні варіанти: пасує, до лиця, гарно 
виглядає, має гарний вигляд, Вам гарно (гарно виглядаєте) в цьому 
костюмі. Неважко здогадатися, звідки взявся покруч: оригінал цієї 
кальки – „хорошо смотрится”.  

Українська мова має слова тінь і затінок. У російській же обидва 
поняття – “тінь” і “затінене місце” – позначаються одним словом – тень. 
Чи не тому в реальному українському мовленні лексема затінок 
виходить з ужитку? Доводиться стверджувати яскраво виражену сучасну 
тенденцію до спрощення, до збіднювання своєї мови, до примітивізму. 
Ще один приклад. Слово терпіння у російській мові має два значення: 
1) “страждання”, 2) “здатність переносити страждання, долати 
труднощі”. В українській – теж. Але стосовно другого значення ми 
маємо можливість вибору з-поміж лексичних чи словотвірних синонімів: 
витримка,  терплячість, терпеливість, терпіння. Тож коли, приміром, 
президент напередодні Нового року складає нам побажання, котре з 
трьох останніх слів доречніше обирати? Безперечно, не терпіння, бо це 
слово є двозначним. Не “Бажаю вам терпіння” ( годі вже, натерпілися!), 
а “Бажаю вам терплячості (терпеливості)”.  

Не буде, мабуть, гіперболізації у такому висновку: як у Харкові чи 
Києві, так і в Тернополі чи у Львові зрозумілішими вже будуть 
суржикові вислови на зразок: затребували справку, не смущайтесь, 
похоже на наглість, пішли напрямік, а вдруг повезе, через сутки приїду, 
неосторожний поступок, щолкає сємочкі – проти літературно 
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нормативних відповідників: зажадали довідку, не бентежтесь (не 
ніяковійте), скидається на зухвалість, ходімо навпростець, ану ж 
поталанить (пощастить), за добу приїду, необачний (необережний) 
учинок, лузає насіння. Здається, прикладів уже наведено достатньо, 
щоб переконатися у вкрай загрозливій стадії мовно-психологічної 
недуги. Ну, хіба ще одну пораду варто додати. 

Якщо хтось із українців сумнівається в красі й багатстві рідної мови і 
воліє розмовляти російською, хай порівняє місткість, ваговитість 
українського слова з російськомовним відповідником – описовою 
формою:  

 безхатько – человек без определенного места жительства (бомж) 
 вуйко – дядя по матери, брат матери или муж тети 
 довкілля – окружающая среда 
 досі – до сих пор 
 залежно – в зависимости 
 залізниця – железная дорога 
 затінок – место, находящееся в тени 
 з-посеред – из середины  
 книгарня – книжный магазин 
 ковдра – ватное одеяло 
 напризволяще – на произвол судьбы 
 однаково – все равно 
 однаковісінько – совсем безразлично 
 олія – постное масло 
 осоння – место, освещенное солнцем 
 позаторік – в позапрошлом году 
 простісінький (найпростіший) – проще простого 
 стрийко – дядя по отцу, брат отца  
 теревенити – болтать язиком 
 торік – в прошлом году 
 уживаний – бывший в употреблении 
 щодуху – изо всех ног 
 щонайменше (принаймні) – по крайней мере 
 щонеділі – по воскресеньям, в каждое воскресенье 
 яснець – тонкий лед 
Чимало вже написано та сказано як про барви української мови, її 

безмір і снагу, так і про загрозливу сучасну мовну ситуацію. Настав час 
діяти, негайно і рішуче діяти, щоб повернути мові належне їй місце в 
Українській державі, а мовленнєву систему – очистити від потворних 
покручів. Поки що нічого ще не зроблено, щоб зупинився процес 
асиміляції. Ефективно, результативно зарадити цьому “може лише 
дієвий захист української мови і культури, реалізований законодавчим 
шляхом”1. 

                                           
1 Масенко Л. Стає маразмом “навіки разом” (Про лінгвокультурне змішування) // 

Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової конференції: 28–29 травня 
2001 року. – К., 2002. – С. 68. 
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УТВЕРДЖЕННЯ МОВИ  

ЯК ПОКАЗНИК ПОЛІТИЧНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ 

 
У статті розглядається важливість єдиної державної мови в 

розбудові української державності та формуванні громадянської 
спільноти з розвиненою національною самосвідомістю; про участь та 
відповідальність у цих процесах державної політичної еліти. 

 
Досить актуальна проблема в Україні – встановлення державної 

мови та ставлення до неї державної влади. Утвердження державної мови 
в Україні суттєво залежить від відповідальності політичної еліти. Тільки 
довготривалою, мудрою політикою, шляхом реформ та поступових 
розпоряджень від державної влади можна зняти національну 
напруженість у країні та об’єднати народ навколо національної ідеї. 
Тільки державній владі під силу організувати формування національної 
ідеології. Повести під ії прапорами своїх громадян до однієї цілі 
найефективнішим шляхом. Успіх залежить від того багажу 
відповідальності, яку має українська політична еліта. 

Різні верстви української інтелігенції по-різному розуміють важливу 
роль державної влади у здійсненні корінних змін у культурних процесах 
країни. Проценко О.В. у своїй статті «Національна ідентифікація як 
чинник формування елітарної особистості» пише, що глибоке вивчення 
мови народу є основним чинником формування національної 
ідентичності, знайомство нації зі своїм історичним минулим, виховання 
елітарної особистості з почуттям національної гордості та самоповаги, 
прагнення служити своєму народу1.  

В. Русанівський у своїй праці «Мовна картина світу в етнокультурній 
парадигмі» звертає увагу на багатофункціональну особливість мови, на її 
можливість відтворювати матеріальний та духовний світ людства, на 
психологічну залежність народу від мови як її носія2. Має рацію 
В. Русанівський, що приділяє таку важливість особливості мови, але 
ніяких пояснень про те, хто має бути відповідальний за прилучення до 
неї населення. І М. Томенко у статті «Національна культура в сучасній 
Україні – persona non grata» тільки констатує факт, що головною 
проблемою української державності є катастрофічний стан української 
культури, у центрі якої знаходиться українська мова. Він дуже точно 
зауважує, що без національної культури ми не зможемо повноцінно 
функціонувати. Міф бажання: «Буде держава – буде й культура» він 

                                           
1 Проценко О.В. Національна ідентифікація як чинник формування елітарної 

особистості // Українська еліта та її роль в державотворенні: Зб. наук. праць. – К., 2000. – 
№ 1/2 (14). – С. 201-204. 

2 Русанівський В. М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі // Мовознавство. 
– 2004. – № 4. – С. 3-5. 
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вдало переінакшує як «Буде культура – буде й держава»1. На наш 
погляд, саме Л. Шевченко у статті «Біблія і становлення української 
літературної мови» найближче підійшов до сучасної проблеми щодо 
встановлення державної мови. Він пояснює, що старослов’янська мова, 
як пращурка сучасної української мови, була встановлена та 
розповсюджена як книжна писемна мова Давньої Русі саме з політичної 
точки зору – прагнучи незалежності від німецького духовенства, яке 
представляло в Моравії римську церкву. Моравський князь Ростислав у 
863 р. з допомогою візантійського імператора Михайла ІІІ поклав 
проповідницьку місію на братів Кирила та Мефодія, щоб вони могли 
проповідувати мораванам християнство зрозумілою їм слов’янською 
мовою2. Виникнення цієї мови було епохальною подією в житті слов’ян 
середньовіччя. Це сприяло зміцненню міжслов’янських культурних 
зв’язків. 

У наукових статтях ми бачимо як українська творча еліта намагається 
довести важливість державної мови в національній культурі України. 
Дійсно є чим захоплюватись. Українська інтелігенція багато чого 
зробила для України. Які славетні імена: Т.Г. Шевченко, Леся Українка, 
І. Франко та багато інших. Видатна їх творчість нікого не залишає 
осторонь, але як посилити до них увагу українських громадян інших 
національностей? Тільки політичні заходи державного управління 
засобами культурних реформ, можливо, змінять сучасне становище на 
краще. 

Політична еліта незалежної України багато що зробила корисного 
для своєї держави та громадян. Авторитет та імідж держави на світовому 
політичному просторі вразливий. У виступах, промовах та бесідах 
провідних зарубіжних політиків ми чуємо відверту повагу до нашої 
країни. Протягом останніх років Україна демонструвала прагнення 
повністю інтегруватися до євроатлантичної спільноти. Провідні держави 
світу вітають ці прагнення й підтримують реформи, необхідні для їх 
здійснення. Бажання бачити Україну стабільною, незалежною та 
демократичною досить обґрунтоване. Розміри та геостратегічна роль 
України роблять її ключем до довгострокової стабільності в Європі.  

Усі ми були вражені тим, як сама Україна за кілька років 
продемонструвала свою європейськість і довела, що вона є 
відповідальним міжнародним політичним суб’єктом. Як наслідок, 
стосунки України зі світовою спільнотою за останні роки просунулися 
вперед. Список політичних досягнень України вражає. Україна 

                                           
1 Томенко М. Національна культура в сучасній Україні – persona non grata // Універсум 

(Львів). – 1999. – Ч. 11-12. – С. 159-162. 
2 Шевченко Л.Л. Біблія і становлення української літературної мови // Мовознавство. – 

2004. – № 5. – С. 56-60. 
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продемонструвала, що політика поступової інтеграції до європейських 
структур і добрі стосунки з Росією не суперечать одне одному1. 

Проте головна проблема залишається в самій Україні – проблема 
внутрішнього характеру. Як вільна, суверенна держава та 
відповідальний міжнародний політичний суб’єкт, Україна насамперед 
сама несе відповідальність за визначення свого майбутнього курсу. Для 
міжнародного авторитету, державі потрібне виразне, неповторне 
національне обличчя. Тому крім інших національних аксесуарів та 
атрибутів потрібна справжня державна мова. Тільки в цьому разі 
український народ буде ототожнювати себе зі своєю державою і тільки 
тоді українців будуть поважати інші народи. 

Встановлення державної мови – це та важлива річ, яка дасть нашим 
співвітчизникам відчуття, що вони громадяни саме України. Незалежно 
від національності державна мова об’єднує усіх громадян до української 
культури. Ототожнює людей з долею українського народу, окрилює на 
патріотизм, спонукає боротися за честь, гідність і авторитет своєї 
держави, пишатися її іміджем на всесвітньому політичному просторі. 

«Загальновідомо, що кожна мова – це неповторне явище, складова і 
виразник досягнень уселюдської культури. Якби не ця її особливість, не 
були б можливі переклади з мови на мову. Чим функціонально 
розвинутіша мова, тим у неї більше можливостей відтворювати 
матеріальний і духовний світ людства»2. 

Одна з найважливіших функцій державної мови – це ототожнення 
громадян із їх державою. Це цемент, що єднає усі різновиди етносів у 
складі однієї держави. Це повинна розуміти українська політична еліта. 
Саме їй вигідно керувати монолітним народом. Саме вона спроможна 
мислити перспективно та щось змінити на краще, тому вона і несе 
відповідальність за майбутнє держави й народу. 

«Отже, мова – не лише самоорганізована система мовних одиниць, а, 
образно кажучи, національний мовний організм, що розвивається, 
взаємодіючи з різними сторонами життя етноспільноти. Тим самим мову 
як духовне надбання етносу можна розглядати в проекції на його 
культуру, історію, філософію, психологію, релігію, звичай, побут, 
менталітет, художню творчість, етнографію, етнопедагогіку. Пізнаючи 
мови етносу в усіх її проявах і взаємозв’язках, пізнаємо й духовну 
природу її носія – народу»3. 

Сьогодні в Україні існує політична напруженість у зв’язку з 
введенням державної української мови. Проблема в тому, що в часи 
Радянського Союзу існувала централізована влада. Оскільки керували з 
Москви, то російська мова мала великий вплив на всі регіони Союзу. 

                                           
1 Лорд Джордж Робертсон (генеральний секретар НАТО). Як вільна, суверенна 

держава, Україна сама несе відповідальність за визначення свого майбутнього курсу // 
Національна безпека і оборона. – К., 2002. – № 8. – С. 4-6. 

2 Русанівський В. М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі // Мовознавство. 
– 2004. – № 4. – С. 3. 

3 Жайворонок В. В. Етнополітика в колі суміжних наук // Мовознавство. – 2004. –   
№ 5-6. – С. 24. 
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Після розвалу Союзу саме в Україні опинилося найбільше 
російськомовного населення.  

Велика кількість населення України – 29,6%1 вважають російську 
мову рідною. Тому владі слід вжити заходів, щоб впроваджувати 
українську культуру серед населення. Для цього необхідно взяти під 
патронат культурні осередки держави, сприяти розвитку вітчизняної 
кіноіндустрії, виданню української літератури. Крім цього, слід 
пам’ятати про наш зв’язок з російською культурою, історією цього 
народу та його мовою. Крім прийняття української мови як офіційно-
державної, треба вжити всіх заходів, щоб мова для українських громадян 
стала рідною мовою, незалежно від їх національності. Тоді вона викличе 
почуття патріотизму до своєї батьківщини та братських почуттів до своїх 
співгромадян. Все це залежить від ставлення до цього державної влади 
та від її відповідальності.  

Політична відповідальність, як і будь-яка інша відповідальність, має 
синонім обов’язку що-небудь зробити, а також прийняття чи накладання 
певних обов’язків. Політична відповідальність базується на взаємодії 
суб’єктів у сфері політики, що грунтується на необхідності виконання 
взаємних зобов’язань і разом встановлених правил2. Одне з 
найголовніших зобов’язань політичної еліти перед народом – 
утвердження державної мови.  

Встановлюючи державну мову, ми укріплюємо державне становище 
України. При цьому мова не йде про приниження будь-якої іншої мови: 
ні німецької, ні болгарської, ні молдавської, ні російської. Мова йде про 
політичний бік справи, саме про ствердження державності України у 
світовому просторі. 

Мова – це орієнтир народу ототожнення себе з іншими народами. 
Носій мови – це народ, мова сформувалася способом життя, характером 
мислення, культурою – тобто мова – це історія. Якщо хтось відрікається 
від своєї мови – він відрікається від своєї історії. Українські політики не 
мають права примусити російськомовне населення України зректися 
своєї рідної мови. Влада повинна відчувати політичну відповідальність 
за об’єднання усіх нацменшин. Внутрішньополітичне становище 
України дуже складне. Є можливість розколу держави на 
російськомовну Східну Україну, проросійський Донбас та 
західноукраїнсько мовну Україну. Тільки толерантне та відповідальне 
відношення влади до мовних реформ може зберегти політичну 
єдність держави. 

 
 
 
 

                                           
1 Мусієнко В. П. Активізація українського мовного коду в російському мовленні в 

Україні // Мовознавство. – 2004. – № 5. – С. 42.  
2 Подмазко Е.А.  Проблема структуры социальной ответственности: Автореф. дисс. ... 

канд. филос. наук. – Харьков, 1980. – 25 с. 
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Коваленко В.Ф. (Харків) 

 
ХАРКІВСЬКИЙ ДОСВІД  

УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 
 

В статті досліджується харківський досвід утвердження 
української мови та актуальність вдосконалення законів України. 
Автор переконаний, що нарешті прийшов час для створення міцної 
системи захисту в Україні корінного етносу та його мови. 
 

Український етнос, визначальною ознакою якого є українська мова, в 
умовах сучасної глобалізації знаходиться під загрозою припинення свого 
існування на планеті Земля у недалекому майбутньому. Дослідження 
харківського вченого Володимира Скляра, у яких аналізуються дані 
переписів населення, наочно демонструють катастрофічне зменшення 
українців – носіїв української мови на Харківщині. Подібна ситуація має 
місце в усіх індустріальних областях України, що дає підставу 
львівському вченому-народознавцю Роману Кісю стверджувати: “...БЕЗ 
ВЛАСНОГО УРБАНІЗМУ як відносно цілісного, структурно і 
функціонально повного українського соціокультурного довкілля великих 
і середніх міст (а саме тут визначається ВЕКТОР МАЙБУТНЬОГО), 
українство взагалі не матиме перспективи... Триватиме і далі його 
маргіналізація, цілковите згасання... Без модерної української 
цивілізації, яка може скристалізуватися тільки в містах, ризикуємо 
втратити національну ідентичність...” 

Українська еліта, відчуваючи нашу етнічну катастрофу, тривалий час 
докладає чимало зусиль щодо утвердження української мови в усіх 
сферах суспільного життя. Але значних успіхів досі не маємо. Чому? 

На мою думку, українська еліта не спромоглася переконати 
суспільство, і зокрема управлінців, у необхідності збереження 
ідентичності українського етносу. Як показав час, значна частина 
населення не розуміє, для чого потрібно знати українську мову? Чому 
потрібно спілкуватися українською з українськомовними дітьми та 
дорослими, яке значення має термінове входження у правове поле 
України в частині використання державної мови в діловодстві, 
технічній, науковій, бухгалтерській, банківській, медичній, судовій 
документації, рекламі й оголошеннях, вивісках і топонімах, 
маркуванні товарів і цінниках, у навчальних процесах, засобах 
масової інформації, книговидавництві, при проведенні робочих 
нарад, сесій, зборів, семінарів, науково-практичних конференцій, 
релігійних служб і обрядів, змагань, конкурсів, олімпіад, фестивалів 
тощо? Чому потрібно поважати право етнічних українців на  
національну гідність, порушення якого чітко проявляється при 
демонстративній  відмові  представників національних меншин і 
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маргіналів спілкуватися українською при виконанні своїх 
функціональних обов’язків?  

Стисла відповідь на ці питання може бути така: функціонування 
державної мови в усіх сферах суспільного життя ПОТРІБНО для 
збереження українського етносу на планеті Земля, шляхом  
збагачення українськомовного словникового запасу кожного 
представника українського етносу та шляхом ліквідації порушень 
права українців на національну гідність тими, хто в Україні 
публічно ігнорує мову титульної нації.  

Власний досвід показав, що ця формула переконує не тільки 
українців, а й представників національних меншин.  

Таким чином, для забезпечення функціонування державної мови в 
усіх сферах суспільного життя принципово важливим є продовження 
роз’яснювальної роботи серед населення і владних структур з акцентом 
на необхідності збереження українського етносу на планеті Земля. 
Такий акцент, якщо він стане відомим і зрозумілим значній частині 
народу, спонукатиме бажання у мешканців України бути в числі тих, хто 
виконає благородну, гуманну місію відносно українців, спонукатиме 
бажання вивчати українську мову, послуговуватися нею, збагачуючи 
українськомовний словниковий запас, сприяючи розв’язанню 
найактуальнішої проблеми – мовної. 

Інтенсивне зросійщення Харківщини у ХХ столітті почало 
призупинятися на початку 90-х років під тиском національно-
патріотичних сил після проголошення Незалежності України. Численні 
заяви, звернення, пікетування, тиск заступника Представника 
Президента України в Харківській області від Народного Руху п. 
Анатолія Здорового примушували посткомуністичних чиновників 
виконувати частину положень Закону “Про мови...” Але у Харкові 
зрушень майже не було: проросійська номенклатура ігнорувала мовний 
закон, Державну програму розвитку  української мови та інших 
національних мов до 2000 року. У 1996 році, перед відзначенням 5-ї 
річниці Незалежності України, харківські християни-демократи подали 
заяву до Харківської міської ради щодо безстрокового пікетування під 
час святкування у зв’язку з масовими порушеннями мовного 
законодавства. Міська влада вимушена була піти на переговори, 
результатом яких стало Рішення  виконавчого комітету Харківської 
міської ради народних депутатів від 23.10.1996 №1018 “Про заходи щодо 
подальшого впровадження державної мови в усі сфери життєдіяльності 
міста, відповідно до вимог ст.10 Конституції України”.  Рішення 
зобов’язувало начальників Головних управлінь забезпечити конкретне 
використання державної мови у підпорядкованих їм сферах.  Цим же 
Рішенням була затверджена “Програма організації виконання в м. 
Харкові вимог Конституції України та Закону про мови щодо 
подальшого розвитку української мови в системі освіти на період до 
2000 р.” Завдяки реалізації цієї Програми Харків із 180 загальноосвітніх 
навчальних закладів уже в 2005 році має 47 українськомовних і 53, що 
розвиваються як українськомовні. 
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Але вже через два місяці, у грудні 1996 року, Харківська міська рада 
народних депутатів паралізувала виконання зазначеного Рішення 
прийняттям свого рішення про фактичне надання статусу офіційної  
російській мові. Прокурор міста пропустив термін оскарження його. А 
скарга членів Конгресу української інтелігенції Олександра Анікеєнка, 
Людмили Шуминської, Володимира Коваленка з підтримкою юриста, 
кандидата філософських наук Миколи Жугана, була прийнята до 
розгляду судом з великими процесуальними труднощами. І суддя 
Михайло Кащенко (родом із Полтавщини) перший із суддів України став 
на захист української мови й конституційних прав її носіїв.  Остаточного 
ж судового скасування антиконституційного рішення міськради 
українські інтелігенти за участю адвоката Валентина Мазняка 
домагалися більше трьох років.  

Програвши суди, проросійські депутати не вгамувалися: Харківська 
міська рада прийняла рішення від 27.02.2002 р. “Про проведення 
опитування громадської думки про застосування в м. Харкові російської 
мови поряд з державною”, проігнорувавши звернення українських 
науковців, українських письменників, пікетування українських 
громадських і політичних організацій. Судді з українськими прізвищами 
Київського районного суду м. Харкова, затягнувши розгляд скарг 
громадських організацій, а потім і відмовивши їм у розгляді скарг, дали 
можливість провести під час загальних виборів так зване “опитування”. 
Формулювання питання було незрозумілим абсолютній більшості 
виборців. Фальсифікація на той час процвітала. Незважаючи на те, що 
“за” проголосувало менше половини виборців включених до списків, що 
судом була прийнята до розгляду скарга громадянина Коваленка В.Ф. на 
неправомірне рішення міськради про опитування, обраний п’ятою 
частиною виборців, міський голова В.Шумілкін направив результат до 
Верховної Ради. До речі, касаційна скарга щодо визнання неправомірним 
рішення міськради про вищезазначене опитування станом на 12.10.05 з 
29.03.04 р. знаходилася ще у Верховному Суді України, а відповідно до 
чинного законодавства оскаржене рішення органу місцевого 
самоврядування не має чинності. 

Тільки на цих прикладах уже видно публічне протистояння у Харкові 
прихильників упровадження української мови та противників її 
утвердження, про що періодично оповіщають місцеві та всеукраїнські 
засоби масової інформації.  

А що ж Харківська обласна державна адміністрація? Згідно із ст. 119 
Конституції України вона зобов’язана забезпечити дію законів і 
Конституції України. У випадку порушень чинного законодавства 
органом місцевого самоврядування облдержадміністрація має законне 
право звернутися до Верховної Ради щодо його розпуску й призначення 
дострокових виборів. Але це ні разу не було зроблено, незважаючи на 
“підказку” з боку громадськості. 

Розпорядження ж Харківської обласної державної адміністрації від 
24 лютого 1997р. №180 “Про хід виконання положень ст.10 Конституції 
України, Закону “Про мови”, Державної програми розвитку  української 
мови та інших національних мов до 2000 року в області”, від 1 грудня 
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1997р. №1187 “Про організацію виконання постанови Кабінету 
Міністрів від 8 вересня 1997р., “Про затвердження Комплексних заходів 
щодо всебічного розвитку і функціонування української мови”, від 22 
січня 2004 року №20 “Про затвердження обласної Програми розвитку і 
функціонування української мови” – це “взірці” окозамилювання, 
безвідповідального ставлення державних службовців до долі 
українського етносу, який їх годує. 

Іще фактом такого окозамилювання й безвідповідального ставлення є  
“діяльність” керівників Обласної координаційної ради з питань 
всебічного розвитку і функціонування української мови в Харківській 
області з моменту її утворення у 2001 році – колишніх заступників 
голови облдержадміністрації В.Шумілкіна, В.Дулуба. Не краще йде поки 
що справа й у нинішнього – В.Третецького.  

Без системного контролю, без домагання бюджетного фінансування – 
все це зводиться до декларування  намірів виконувати мовні програми, а 
не до забезпечення функціонування державної мови в усіх сферах 
суспільного життя. 

Мовчки спостерігають високопосадовці й ректори за черговим 
зривом чергових програм у вищих навчальних закладах Харкова: 
першокурсники у 2005 році не навчаються українською мовою у таких 
гігантських університетах, як Харківський національний політехнічний 
університет “ХПІ”, у Національному університеті ім. В.Каразіна, у 
зооветеринарній академії (незважаючи на те, що абсолютна більшість 
студентів – це випускники українських шкіл), а це значить, що: 

по перше, порушується конституційне право молодих українців 
навчатися рідною мовою; 

по друге, захищати дипломи у 2010 році українською мовою буде 
майже нікому і завершення переходу ВНЗ на українську мову навчання у 
повному обсязі,  як передбачено Державною програмою, не відбудеться. 

А що ж тоді говорити про приватні підприємства й установи, де 
панує не Закон, а влада господарів, де про українськомовний режим 
роботи українців і слухати не хочуть? 

Яким же чином зберегти український етнос на планеті Земля? Як 
видно з тих декількох прикладів (а їх в Україні безліч), без 
удосконалення Законів України нам не обійтись. 

У першу чергу терміново необхідно ввести у Бюджетний кодекс 
спеціальний розділ “Фінансування Програми розвитку і 
функціонування української мови”, у якому передбачити щорічне 
виділення коштів на навчання громадян української мови, дотації 
книговидавцям за видання літератури для дітей та юнацтва, поповнення 
бібліотек українськомовними книгами, компакт-дисками тощо та 
надання права органам місцевого самоврядування у своїх бюджетах 
передбачати такі ж розділи.  

Також прикладом для нас має бути Закон Латвійської республіки 
“Про внесення доповнень у Кодекс Латвії про адміністративні 
правопорушення з питань державної мови” від 1 липня 1992 року. Цим 
Законом передбачено внесення у Кодекс спеціального розділу 
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“Адміністративні правопорушення у сфері використання державної 
мови”, а також  доповнення Кодексу  статтею “Інспекція державної мови 
Латвійської республіки”. Прийняття в Україні подібного Закону з 
введенням його в дію хоч би з 2010 року (термін закінчення існуючої 
Державної програми) давало б надію на наведення порядку з 
функціонуванням державної української мови, і як наслідок, 
гарантувало б збереження українського етносу.  

Прийшов час для створення міцної системи захисту в Україні 
корінного українського етносу!  

 
 

 
Кожевніков В.П. (Київ) 

 
СТАРА МОВНА ПОЛІТИКА НОВОЇ ВЛАДИ 

 
В статті досліджується мовна політика нової влади. Автор 

переконаний, що незважаючи на втручання сусідів, українська мова 
займе належне місце в новому суспільстві. 

 
Усі уряди президентів Кравчука і Кучми не сприяли поверненню 

української мови в Україну. Особливо пильно стежив за збереженням 
панівного становища російської мови в Україні міністр освіти в багатьох 
урядах Кучми В.Кремень. Приміром, великими тиражами видавався 
підручник “Русский язык для 2 класса”, який написала, звичайно, член 
СДПУ(о) В.Анісімова. Рекомендувалося використовувати його при 
вивченні іноземної мови в українських школах. І це в той час, коли в 
школах катастрофічно не вистачає  підручників українською мовою. 
Реклама цього підручника у російськомовній “Нашій газеті” СДПУ(о) 7 
лютого 2003 року дається під заголовком великими буквами: “Развивать 
детей, обучая русскому языку”. Може вони не розуміють, що “развівать 
дєтєй” чужою мовою – значить  робити їх чужими власному народу: 
цинічними, непатріотичними, байдужими, злими…? Чудово розуміють! 
Тому й “развівають”. Подивімося на сучасну російськомовну молодь та 
на сучасних комуністів-соціалістів у Верховній Раді і на бізнесменів, які 
виховувалися на чужій мові, і побачимо результат виховання чужою 
мовою.  В той же час проросійські політики, особливо депутати ВР, 
навіюють нам підступну думку, що мовна проблема не є головною для 
українців, що спочатку треба підняти якість життя народу. Що їм 
відповісти? – У мене був знайомий, хворів на сухоти і палив. Казав: “Як 
тільки вилікуюся, зразу кину палити.” Не видужав. І нам треба 
зрозуміти, що поки ми не відмовимося від чужої мови, в Україні краще 
не стане. Ці політики добре розуміють, що без мови немає нації, без 
нації не можна побудувати сильну державу, без сильної держави 
народ не зможе бути багатим і щасливим, без багатого і щасливого 
народу будь-яка влада буде ганебною, злочинною, тимчасовою й 
антинародною, без народної влади держава приречена на соціальні 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ІХ 
 

 178

бунти, відсталість і втручання сильніших сусідів, тому проводять 
таку підступну мовну політику. Тож пасивна позиція українців у 
вирішенні мовного питання та добре спланована мовна агресія сусідів 
через наших можновладців призвели до того, що на наших очах 
українська мова навіть у столиці втратила за роки незалежності багатьох 
своїх прихильників.  

Нині проблема не в тому, що не всі українці знають українську мову 
– тепер усі, навіть більшість євреїв і росіян, володіють державною 
мовою, – а в тому, що все менше громадян на роботі і в побуті 
спілкуються українською мовою. Зайдіть у будь-яку школу, інститут, 
університет і послухайте, якою мовою спілкуються діти і молодь. Навіть 
у Національному університеті імені Тараса Шевченка, який був 
бастіоном українства, нашої мови уже майже не чути. Це – заплановані й 
очікувані нашими ворогами наслідки керування освітою В.Кременем. 

Ще гірша ситуація на радіо і телебаченні, які очолює І.Чиж. Якщо 
фахівці в коридорах цих установ спілкуються російською мовою, то хіба 
можна від них очікувати хороших патріотичних програм, особливо 
таких, які сприяли б поширенню української мови і росту її авторитету 
серед українців. Таких програм ми не маємо зовсім. Адже навіть такі 
гарні радіопрограми, як “Слово” корисні тільки тим, хто хоче краще 
знати українську мову і не мають ніякого впливу на тих, хто нехтує нею. 
Ніякої користі не маємо від радіопрограми “Чорним по білому”, що 
нагадує нам забуті і маловживані слова, тоді як і найпотрібніші слова 
тато, тиждень, хвилина тощо уже виходять із моди. 

Настав час обговорити таке пекуче питання: Чи маємо ми право жити 
в Україні не знаючи російської мови? Адже двомовних націй не існує. Є 
нації, до складу яких входять два чи три корінні народи, тоді всі 
громадяни обов’язково вчать дві (і навіть більше – як швейцарці) мови, 
але кожен з цих народів на своїй території спілкується однією – рідною 
мовою і насправді є одномовним. Тож у Європі двомовних націй, які 
щоденно спілкуються двома мовами, нема, всі народи одномовні, а 
понад 80% французів, німців, італійців тощо не знають навіть 
англійської мови. Зате вони мають час на освоєння складних сучасних 
професій, культурний і фізичний розвиток, усвідомлення моральних 
принципів. Всі нації люблять свою мову і бережуть її як найдорожче 
своє надбання за всю попередню історію. У багатонаціональній Франції, 
наприклад, не зустрінете ні єврея, ні росіянина, який не спілкується 
французькою мовою. А в нас вони в основному принципово 
російськомовні. Бо у Франції прийнято закон про захист французької 
мови, а в Україні такого закону немає. Нам нав’язують думку, що 
двомовність є великим благом для українців, що російська мова 
прилучає українців до вершин російської і світової культури, сприяє 
духовному розвитку, що “скільки мов ти знаєш, стільки разів ти 
людина”. Хоч самі росіяни не вірять в такі вислови і ніколи не вчать мов 
навіть тих народів, серед яких живуть. 

Якби у нас була патріотична українська інтелігенція, то вірні Москві 
можновладці не мали б таких успіхів у “змосковщинні” народу. Але 
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виховані російською мовою в російській культурі “наші” інтелігенти, на 
відміну від можновладців, не здатні зрозуміти значення мови в житті 
нації. Тому, розмовляючи з російськомовними, теж зразу переходять на 
чужу мову. Чому так? Головна причина не в толерантності українців, а у 
вихованні в чужій культурі. Адже впродовж 333 років нас переконували, 
що українська мова виникла внаслідок впливу польської мови на 
українців і не годиться для спілкування культурних людей, що вона 
селянсько-хуторянська тощо. Ось і намагаються “українські” інтелігенти 
кожному довести, що вони аж надто освічені і культурні. На мою думку, 
до розряду українських інтелігентів не можна відносити людей, які не 
знають української мови або спілкуються в Україні російською мовою з 
людьми, що свідомо нехтують нашою мовою. Тим паче не можна таких 
людей називати українською елітою. Вони є небезпечними 
“виплодками” імперської мовної політики, елітою 5-ї колони. 

Навіть у незалежній Україні чужа пропаганда продовжує 
переконувати українців у відсталості української мови, у її зіпсованості 
впливом польської та німецької мов. Коли я чую або читаю думки pосiян 
пpо суржикову дpугоpяднiсть нашої мови, то згадую давнiй анекдот: 
Молодий пан недавно приїхав до батьків у село і якось побачив, що один 
з кpiпакiв вельми схожий на нього. Гукнув вiн його та й питає: "А нє 
служiла лi твоя мать служанкой пpи мойом отце?" Той вiдповiдає: "Hi, 
пане, не служила, але мiй батько топив гpуби в кiмнатах вашої 
матiнки". 

Справді, тепер ми всі бачимо, що відмінності української мови від 
російської пояснюються не псуванням нашої мови впливом польської, а 
брутальним нівеченням росіянами давньоукраїнської народної мови при 
її використанні для створення російського язика. Замість того, щоб 
просто привласнити наші слова: сторінка, обмовка, бузувірство, 
сироватка, саджанець, чужина, суджений тощо, творці російської мови 
покалічили їх: страница, обмолвка, изуверство, сыворотка, саженец, 
чужбина, суженый. Щоб хтось не подумав, що наведенi слова 
покалiченi не в pосiйськiй, а навпаки, в укpаїнськiй мовi, зверніть увагу 
на те, що майже всі наведені наші слова логічно утворені з інших наших 
слів (сторона, мова, буза, сир, саджати, чужий, судити). А ще згадаймо, 
що pанiше люди шиpоко викоpистовували в їжу і для лiкування piзнi 
pослини, тому назви таких pослин у пpиpодних мовах давнiх наpодiв 
входять до складу найдавнiших слiв, якi вiдзначають якiсь важливi їх 
якостi. Hапpиклад, квiти нагiдки  так названi укpаїнцями тому, що 
стають у нагодi пpи багатьох хвоpобах, рослина калюжниця – чеpез те, 
що pосте в мiсцях, де бувають калюжi, а дивосил має дивовижну 
лікувальну силу. А pосiйськi назви відповідних pослин – ноготки, 
калужница і девясил не несуть нiякого логiчного навантаження i 
свiдчать, що pосiяни, пpивласнюючи чужi слова, не pозумiли їх 
глибинного змiсту, i тpохи покалiчили їх або з нерозуміння, або 
спецiально, щоб видати за свої. 

Отже, другою державною мовою нам нав’язують мову, яка, по суті, є 
навіть не діалектом, а жаргоном нашої мови. Настав час усiм українцям 
зрозумiти, що "росiйський язик" – це не та мова, яку добровiльно вчать 
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люди iнших нацiй як найбiльш потрiбну iноземну мову. Якщо ми 
бажаємо мати своїх лауреатiв Нобелiвської премiї, одержувати високi 
врожаї, виготовляти гарний одяг, продукти харчування, машини, 
обладнання для заводiв та фабрик, то нам треба, крiм рiдної мови, знати 
англiйську, щоб використовувати свiтовi досягнення, якi, як правило, 
публiкуються в англомовних виданнях, а в росiйських – якщо i 
дpукуються, то з великим запiзненням та ще й після опрацювання 
цензурою. 

Бiльше того, укpаїнцям, на вiдмiну вiд iнших наpодiв колишньої 
iмпеpiї, шкiдливо вивчати pосiйську мову, бо остання є не споpiдненою з 
нашою мовою, як нас намагаються пеpеконати казкою пpо спiльну 
колиску, а штучно ствоpеною з кiлькох мов: української, 
церковнослов’янської, монгольської та мов угро-фінських народів, яких 
перетворили в росіян. Пpичому за основу їхньої мови взято саме 
укpаїнську, але щоб пpиховати викоpистання нашої мови, вони сильно 
понiвечили нашi слова i пpавила їх викоpистання. Через це українська і 
російська мови в головах українців не співіснують, як українська й 
англійська чи українська і німецька, а, маючи багато спільних 
(однакових і подібних) слів, перемішуються, перетворюються на суржик. 
Професійні філологи цього не відчувають, бо вони ставляться до мови як 
до об’єкта вивчення, тобто інакше, ніж інші громадяни. 

Тому укpаїнцям, яких силою змушували вчити pосiйську мову, 
доводилось не стiльки вивчати нові pосiйськi слова, скiльки 
запам'ятовувати piзницю мiж нашими й їхніми словами, що утвоpилася 
чеpез штучне калiчення наших слiв у їхній мовi. Коли українець чує 
слово "ужин", то уявляє людей не з ложками, а з серпами та косами. 
Зовсім інакше нами сприймаються і слова: "орати", “мука”, "мірний", 
"час", "година", "грач". А як треба розуміти вислів: "Сєм пятніц на 
"неделе"? Коли вони кажуть, що повернулися в порт, бо на моpi сильна 
"качка", то я уявляю жахливу птицю, яка становила небезпеку судну. 
Коли чую, як російськомовні хохли розмірковують над тим, чи варто їм 
захищати "язик", то думаю, що йдеться про телячий під овочевим 
гарніром, а коли суржикомовні говорять про "жінку", то важко 
зрозуміти, про дружину чи про знайому вони розмовляють.  

Hам доводиться пам'ятати не тiльки piзницю у вимовi та написаннi 
наших слiв (судження, сонце, кpапля, кpопива, нагiдки та багато iнших) з 
їхнiми, похiдними вiд наших, а й знати, якi нашi слова в їхнiй мовi 
викоpистовуються з iншим змiстом, напpиклад: лаяти, недiля, ужинок, 
шаp; або мають інший рід (собака, степ, путь, біль, стеблина, двері) чи 
наголос (смішно – смешно, змовчати – смолчать). Користуючись 
російською мовою, я так і не зміг змиритися з тим, що степ, серед якого 
я виріс і який мав за брата і друга, треба відносити до жіночого роду. Hа 
запам'ятовування всiх цих пеpекpучувань ми маpно витpачаємо стiльки 
часу, що його кожному з нас вистачило б для опанування двох-тpьох 
нових пpофесiй або євpопейських мов, на здобуття знань, потpiбних 
людинi в життi; пpо лiкування тpавами, пpо основи здоpового 
хаpчування, виховання дiтей тощо. Всi цi знання ми пpомiняли на знання 
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pосiйської мови, яка нас нiчим не збагатила пiсля 333 pокiв стpаждань в 
їхнiй деpжавi, бо це мова ще бiльш вiдсталого наpоду, нiж ми. 

Хто народився до розпаду "Союзу", хоч i не всi ми хотiли того, тpеба 
було витpачати сили i час на вивчення pосiйської мови, яка вважається 
однією з найважчих у світі. Тільки тепер, коли я повернувся до рідної 
мови, зрозумів, скільки часу змарнував на "російськоязичіє", які шанси 
втратив у житті. Заздpю сучасним учням, бо тепеp вони мають пpаво 
вiдмовитися вiд вивчення такої важкої i, головне, уже зовсiм непотpiбної 
pосiйської мови, а збеpежений час витpатити на досконале освоєння 
будь-якої професії, на опанування, напpиклад, знань з iстоpiї Укpаїни i 
здоpового способу життя, якi нам так необхiднi для фоpмування 
високого патpiотичного духу i мiцного здоpов'я, або на вивчення 
потрібної англiйської мови. 

У той же час дуже шкода тих дітей, які, хоч уже і мають право не 
вчити російської мови, але через легковажність чи підступність 
керівників нашої освіти та російськомовних учителів, яких зовсім не 
турбує доля українських дітей, не захищені від вивчення такої шкідливої 
мови. Тож деяка частка ще одного покоління українців стане хохлами, 
неспроможними конкурувати з фахівцями вільних народів Європи. А ті 
батьки, що вдома розмовляють з дітьми російською мовою і ще й досі 
дозволяють учителям спiлкуватися нею зі своїми дiтьми, pизикують 
виховати з них не укpаїнцiв, а хохлiв – малоpосiв, малоосвічених і 
байдужих. 

Мова – головне знаряддя нації. Ним люди здобувають знання і 
досвід, виховують дітей і отримують освіту. Я у 1986 році під час 
відвідин своєї малої Батьківщини – Херсонщини – звернув увагу на те, 
що серед дітей дошкільного віку двомовність впливає на розумовий 
розвиток. З’ясувалося, що двомовні (українсько- і російськомовні) та 
тільки українськомовні діти знають приблизно однакову кількість всіх 
слів, але українськомовні діти розуміють набагато більше понять, ніж 
двомовні, – адже останні для кожного поняття змушені запам’ятовувати 
два слова з двох мов. Тому при спілкувані такі діти мають вигляд 
тугодумів або неуків, бо їм важко підібрати потрібні слова з лексики 
двох “споріднених” мов. Тож якщо нашi дiти звикнуть спiлкуватися 
окрім української ще й pосiйською мовою, то їхнi досягнення в науцi та 
культуpi нiколи не зpiвняються з досягненнями вiльних i pозвинених 
нацiй. Ті діти, які змалку звикнуть користуватися тільки російською 
мовою, теж не матимуть великих успіхів, як людина, яка коpистується 
тупою сокиpою, не зможе зpiвнятися в майстеpностi з теслею, котрий 
послуговується добpим iнстpументом. Hедаpемно ж дореволюційна 
pосiйська iнтелiгенцiя вiддавала пеpевагу фpанцузькiй або нiмецькiй 
мовам. А коли бiльшовики знищили її i в пеpелицьованiй iмпеpiї 
запанувала pосiйська мова – тоді культуpа, наука, виpобництво – все 
занепало. За 70 pокiв Росiя потрапила до категорії малоpозвинених 
деpжав свiту. В той же час справжня укpаїнська iнтелiгенцiя завжди 
спiлкувалася piдною мовою, i тiльки постiйнi pепpесiї з боку російського 
уряду не давали їй нiякої змоги вивести свiй наpод до числа pозвинених i 
багатих. 
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Давно прийшов час батькам укладати зi школами угоди пpо забоpону 
учителям спiлкуватися з їхнiми дiтьми pосiйською мовою, i надати їм 
пpаво не довipяти тим учителям, якi псують майбутнє дiтей, не 
пояснюють їм переваги нашої мови і вигоди одномовності, вiдлучаючи 
їх вiд мудpої i багатої української мови. 

Як людина, що живе чужим pозумом, втpачає гідність, нiколи не 
досягає успiхiв, так i наpод, що коpистується чужою мовою, віддає свій 
інформаційний простір агресивним націям і пpиpечений на вiдсталiсть в 
усiх сфеpах, на зневагу iнших наpодiв, на вiчну, безпpосвiтню 
дpугоpяднiсть. Разом з pосiйською мовою понад 300 pокiв тому на нашу 
землю пpийшло лихолiття. Занепали наша освiта, культуpа, 
виpобництво, тоpгiвля тощо. Зате звичними стали голодомоpи, вiйни, 
pепpесiї, крадіжництво, пияцтво. I тiльки вiдмовившись зовсiм вiд цiєї 
штучної євpоазiйської мови, ми знову зможемо пiдняти i piвень освiти, i 
piвень культуpи, i piвень виpобництва, i piвень життя українського 
наpоду до євpопейського piвня. Мова гуртує і дисциплінує націю, дає 
народу натхнення на добру працю та смак до багатого життя. 

Це добре розуміли керівники сусідньої держави, тому і допомогли 
старим імперським кадрам проводити в незалежній Україні саме таку 
мовну політику, яка вела до витіснення української мови і ліквідації 
української нації. Кучма відкрито стверджував, що керівником України 
може бути тільки “чєловєк Росії”. Так і було. Недарма ж після перемоги 
Ющенка найбільш відверті вороги та розкрадачі держави втекли під 
захист Кремля. Невже й після цього ми не зрозуміли, на кого працюють 
“человєкі Росії” на високих посадах в Україні? 

Тому такі великі надії народ покладав на нове керівництво України. 
Але уже в котре помилився. Бо, як виявилося, в оточенні Президента 
Ющенка надто багато російськомовних олігархів-політиків, і він після 
перемоги не мав можливості домагатися справедливості для українців та 
їхньої мови. Ми розуміємо, що без допомоги тих олігархів, особливо 
фінансової, йому було б важко змагатися з Януковичем, який 
використовував не тільки фінансову підтримку багатьох олігархічних 
кланів і державні кошти, а й велику та різноманітну допомогу Росії. 
Мабуть, за ту підтримку Президент Ющенко обіцяв олігархам важливі 
державні посади. Ми навіть терпіли б цих, хоч і багатих, але не надто 
здібних і зовсім непатріотичних олігархів на високих державних 
посадах, якби вони хоч трохи рахувалися з нашими потребами і 
шанували нашу мову. Але вони повелися з нами, як і спільники Кучми-
Януковича.  

Прем’єр-міністр Ю.Тимошенко оголосила, що вдома спілкується 
російською мовою, з чого можна зробити висновок, що з нормальними, 
тобто україномовними українцями вона поза роботою не зустрічається, – 
бо не може ж розумний і щирий українець навіть дома у Прем’єра 
говорити мовою окупанта. Тому і не дочекалися ми від Ю.Тимошенко 
ніяких ідей і дій, які могли б покращити економічний стан держави. 
Щодня ми чули від неї лагідні обіцянки, які, на фоні кризових явищ, 
свідчили про її нефаховість, і бачили тільки нові дорогі наряди на 
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керівникові Уряду, що в державі, де більшість жінок живуть у злиднях, і 
не мають змоги купити собі обнову навіть раз на рік, має присмак 
аморальності і зневаги народу. Чи не тому за прем’єрства Ю.Тимошенко 
економічні показники України погіршилися? Новий Прем’єр, що змінив 
Ю.Тимошенко, теж не є щирим українцем. Тож сподіватися від нього на 
справедливе вирішення мовних проблем українців, а значить і  на 
швидкий економічний прорив до Європи, не приходиться. Нас 
переконують, що головними критеріями при формувані Уряду є: 
патріотичність, порядність, професіоналізм. Це добре, бо без 
патріотизму не буває порядності до народу, а професіоналізм без 
патріотизму стає мистецтвом держслужбовця-злочинця. Проте головною 
ознакою патріотизму є мова. А з нею не все гаразд і в новому Уряді. 
Тому й не можуть непатріотичні професіонали налагодити конкурентне 
виробництво та забезпечити якісне життя народу. 

Із усього сказаного видно, що і нинішні керівники України не знають, 
яка національна ідея українців. То спитали б. І їм би  пояснили, що 
українці хочуть мати в своїй державі такі ж права і обов’язки, які мають 
французи у Франції, німці в Німеччині, поляки в Польщі, – тобто 
говорити українською мовою, шанувати свою культуру, пам’ятати своїх 
героїв, учених, державних діячів, керувати своєю економікою і 
спрямовувати її прибутки на зміцнення своєї держави і покращення 
життя народу. Тобто національна ідея українців – це велика ідея 
справедливості. І якби Президент зрозумів зміст національної ідеї 
українців, то звернувся б до українського народу і розтлумачив, що в 
Україні повина бути одна – українська – державна мова, бо це не тільки 
справедливо стосовно 80% населення, а й забезпечить високий 
культурний, політичний, економічний, соціальний рівень усіх громадян. 
Поки в Україні пануватиме чужа мова та чужі порядки, доти принижені 
етнічні українці не зможуть самовіддано працювати на розквіт держави і 
громади, а представники інших етносів, яким прищепили зневагу до 
нашої мови і культури, теж не почнуть чесно працювати на благо чужої 
їм держави. Отже, двомовність веде Україну до дебілізації економіки, 
освіти, суспільних відносин, до прогресивного відставання від 
одномовних сусідів. Порівняйте досягнення естонців, литовців, латишів, 
які відразу відкинули російську мову, і обрали шлях європейської 
інтеграції, з нашими “успіхами”, яких ми “домоглися” не вирішивши за 
14 років Незалежності головної – мовної – проблеми. Щоб приховати 
ворожість або свою нездатність вивести Україну з кризи, деякі політичні 
лідери кажуть нам: Україні тільки 14 років, а країни європейської 
демократії йшли до свого добробуту 200 років, тому не маємо права 
вимагати від керівників держави надто великих досягнень –  у нас все ще 
попереду. Але давайте рівнятися не на країни Західної Європи, яким 200 
і більше років, а на країни Прибалтики, які вирвалися із обіймів 
“старшого брата” майже одночасно з нами. Зіставлення українських 
економічних і соціальних показників з їхніми відповідниками в країнах 
Прибалтики переконливо свідчить про те, що у нас ще не було 
національносвідомих керівників, які знають, що таке українська 
національна ідея та як її відстоювати. 
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Є ще один аспект проблеми російськомовних українців – вони 
почуваються у власній державі принижено, безвольно, невпевнено. Тому 
навіть при кращих здібностях, часто мають менше, ніж  представники 
інших етносів, які живуть в Україні, бажання  очолити організацію, 
стати керівником наукової теми, лідером у спорті, домогтися найвищих 
показників у бізнесі тощо. Тому хоч українців в Україні  майже 80%, 
більшу частину керівників великих підприємств, успішних спортсменів, 
бізнесменів, менеджерів складають неукраїнці. 

А ще Президент повинен пояснити народу, що в наш час обсяг знань 
в усіх сферах науки і життя швидко збільшується. Для його засвоювання 
школярам треба все більше часу. Тому обов’язкове вивчення в 
українській школі російської мови, що потребує надто багато часу, 
позбавляє наших школярів можливості вивчити на належному рівні 
фізику, математику, біологію, географію тощо. В результаті їм важко 
потім у вищих навчальних закладах засвоїти фахові знання на 
європейському рівні. Тобто двомовність з кожним роком збільшує нашу 
відсталість від розвинених країн. Шкода від вивчення всіма школярами 
російської мови посилюється від того, що ця мова є однією з найважчих 
у світі, що пов’язано з її надто пізнім утворенням, коли природний 
процес становлення мов уже закінчився і нову мову можна було 
створити тільки використовуючи надбання інших. Тому росiйська мова 
дуже важка, вона має багато сотень виняткiв, якi треба весь час 
пам'ятати. Хiба можна осягти розумом, чому подiбнi слова: металл – 
материал, класс – квас, искусственный – естественный, колонна – 
корона тощо пишуться за рiзними правилами. Нiчого дивного в цьому 
немає, адже ця мова складалася з різних мов, які мали свої норми і 
правила. А подивіться, як у російській мові використовуються, 
приміром, префікси для створення нових слів: в-с-помогательный, в-с-
помнить, в-с-полошиться, в-з-глянуть, в-з-дутый, в-з-драгивать, в-з-
лом, во-з-награждать тощо. Як бачимо, росіяни часто штучно 
використовують два префікси там, де в нашій мові природно вистачає 
одного або взагалі можна обійтися без них, що свідчить про 
неприродність і ненародність, штучність російської мови. А ще ж у 
російській мові є й інші ускладнення. Наприклад, чуєш "а", а писати 
треба "о" (Москва, господа), чуєш "у", а маєш писати "ю" (брошюра, 
парашют), чуєш "о", а писати треба "ё" (тяжёлый). Тiльки людина, для 
якої росiйська мова стала професiєю, може без помилок нею писати. А 
той, хто хоче стати добрим фiзиком, бiологом, хiмiком тощо, не може на 
вивчення росiйської мови даремно витрачати так багато часу… Не 
розуміючи цього, московська “Літєратурная газєта” якось звинуватила 
деяких російських академіків у безграмотності. 

Якби хоч керівник Міносвіти соціаліст Ніколаєнко,  партія якого 
виступає за двомовність українців, розумівся на мовній проблемі, то, 
замість непродуманих косметичних реформ своєї галузі та 
запровадження вивчення іноземної мови з першого класу (чого, до речі, 
нема в жодній країні Європи, бо може завдати невиправної шкоди 
дітям), запропонував би підняти освітній рівень української нації. Для 



Україна – мова 
 

 185

цього треба, по-перше, збільшити в кільканадцять разів кількість 
перекладачів, щоб: 1. Перекласти  українською мовою всі найкращі 
книжки всіх країн світу; 2. Постійно перекладати нашою мовою всі 
найцікавіші наукові, науково-популярні, громадсько-політичні та 
художні журнали. По-друге, домогтися: 1. Щоб українські книгарні 
з’явилися в кожному сільському і міському районі; 2. Щоб українська 
книжка коштувала в Україні не дорожче відповідної російської і була 
кращою. По-третє, провести докорінну реформу освіти, починаючи з 
дитячих яслів і садків, у яких вихователями дітей мають бути тільки 
люди з вищою спеціальною (а не з середньою) освітою. По-четверте, 
демократизувати українську науку, щоб, нарешті, визволити учених від 
зрівнялівки і залежності від бюрократичного апарату міністерств і 
Академії наук.  

Нова влада пояснює неможливість надання пільг українським 
видавництвам відсутністю коштів і важким станом економіки. Але ж 
кошти на нове підвищення урядовцям, депутатам, службовцям 
Адміністрації Президента знайшлися! Та й не малі… Їх би цілком 
вистачило, щоб видати 1000 найцікавіших книжок загальним накладом 
понад 10 мільйонів. Але для такої справи не вистачило ні патріотизму, ні 
розуму, ні моральності. 

Проте треба визнати, що головною перешкодою на шляху 
утвердження української мови в Україні є Верховна Рада України. 
Якось, коли треба було прийняти Постанову про неприйнятність Закону 
про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 
у вигляді, поданому до ВР Президентом Кучмою, то за неї 
проголосувало менше 150 депутатів, і шкідливий для України закон було 
прийнято. Це свідчить про те, що в нашій ВР неукраїнці мають 
конституційну більшість, яка працює за вказівками спецслужб сусідніх 
держав. Ми ще не забули, як багатьох з тих депутатів Кучма з Литвином 
заганяли до депутатської фракції “ЗаєдУ”. Тепер вони так одностайно, 
разом з лівими, голосують проти української мови, проти вступу 
України в СОТ, проти зміцнення зв’язків України з Європейським 
Союзом, проти приватизаційних і соціальних  програм, проти будь-яких 
патріотичних кроків Президента Ющенка і Уряду. Ось так вони 
проголосували проти продажу “Криворіжсталі” багатим західним 
фірмам за великі кошти. Чому? Тому що російські олігархи давно мають 
намір купити його за безцінь, коли воно “збанкрутує”, а Верховна Рада 
обере прем’єром “человєка Росії”. 

Щоб швидко і справедливо вирішити мовну проблему в Україні, 
треба скористатися досвідом інших народів. У 1968 році був я у Таллінні 
і помітив, що естонці російською мовою розмовляли з неестонцями 
тільки на роботі (жити ж треба), а на вулиці та в побуті ніколи не 
користувалися мовою російських окупантів. Тому вони тепер не мають 
великих проблем з відновленням мови. Більшість українців, навпаки, 
намагалися завжди і всюди показати себе по-російськи грамотними і 
культурними, аж поки найбільш догідливі не забули рідної мови. Тому 
нині справжній українській інтелігенції треба зовсім відмовитися від 
вживання російської мови. Тільки так ми зможемо переконати владу 
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проводити мовну політику по-європейськи – в інтересах усього 
суспільства, а не в інтересах залишків окупаційного чиновництва. Тільки 
так ми зможемо переконати росіян, що нав’язувати свою мову в чужій 
державі мають безперечне право лише окупанти. Тільки так ми можемо 
переконати і Європу, і весь Світ, що "ще не вмерла України і слава, і 
воля"… А ще нашим викладачам варто було б запозичити досвід 
російських колег, які майже на всіх уроках російської мови і літератури 
не забувають прищеплювати учням думку про красу, досконалість, 
вищість російської мови. Проте нашим учителям треба вихваляти не 
чужу мову, що вони, між іншим, часто і роблять, а нашу рідну, найкращу 
у світі. Та і нашим ученим–мовознавцям давно пора захищати такі 
дисертаційні теми: 1. Переваги української мови над російською. 2. 
Згубність російської мови. 3. Причини важкості російської мови. 4. 
Недоцільність вивчення російської мови в українських школах тощо.  

Хто хоче, хай вчить російську мову, для цього ми маємо більше 
можливостей, ніж для вивчення англійської. Російську мову можна 
знати, але спілкуватися нею треба не в побуті і на роботі, а лише з 
гостями з Росії та під час поїздок до Росії, тобто так, як ми 
використовуємо англійську. Українці повинні розуміти, що захист 
імперських позицій російської мови в Україні – це захист можливостей 
обкрадати нас, жити за наш рахунок. Тому той українець, що і тепер 
читає російськомовну пресу, слухає чуже радіо і дивиться чужомовне 
телебачення, не тільки допомагає чужинцям обкрадати себе (зарплату, 
пенсію, інші види соціального забезпечення) і споживає чужу культуру, 
а й позбавляє своїх дітей та онуків можливості розвивати українську 
культуру, стати добрими журналістами, письмениками, режисерами, 
операторами тощо. Бо якщо всі ми будемо дивитися російське ТБ, 
слухати російське радіо, читати російськомовні газети, то в нас не буде 
потреби мати фахівців, які можуть випускати правдиві українські газети, 
створювати цікаві програми на українському радіо і ТБ. 

Народи, які разом з нами були в імперії під назвою СРСР, і відразу 
відмовилися від російської мови та стали одномовними (литовці, латиші, 
естонці), швидко пішли вперед, живуть майже в десять разів краще нас, і 
вже вступили до елітного Європейського союзу, а ті, хто до цього часу 
чіпляється за російський язик, живуть на рівні африканських країн. 

На закінчення хочу висловити надію, що, незважаючи на втручання 
сусідів, наша мова займе належне місце в нашому суспільстві. Ще вчора 
за комуністичного режиму вона була приречена. Сьогодні, попри 
провокації депутатів ВР та деяких урядовців, вона оживає, видужує, 
набирається сил, щоб завтра допомогти своєму народу зайняти достойне 
місце серед розвинених (а не приречених на вимирання!) націй. Це давно 
очікуване “завтра” може настати уже після виборів до ВР 2006 року, 
якщо ми оберемо своїх депутатів до своєї Верховної Ради. Адже нині з її 
трибуни надто часто можна почути чужою мовою або кострубатою 
українською мовою виступи, явно чи приховано спрямовані не тільки 
проти української мови, а проти українського народу. 
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Мову ствоpює наpод, мова твоpить нацiю, нацiя вибоpює свою, 
нацiональну деpжаву, деpжава захищає націю, спpияє pозвитку мови i 
пpогpесу народу. Таким є чарівне коло, у якому люди можуть 
почуватися впевнено і щасливо. Hацiю, яка користується чужою мовою, 
чужi люди – iнтеpнацiоналiсти – змусять жити пiд кеpiвництвом зайд – 
олiгаpхiв, шовiнiстiв або комунiстiв. 

 
 
 

Приставська О.І., Ферій Н.В. (Львів) 
 

АНТИУКРАЇНСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ  
МОВНОЇ ПОЛІТИКИ  

В УКРАЇНІ 
 

У статті розкривається два аспекти даної проблеми: історичний – 
досліджується політика царських сатрапів до недавніх партійних 
секретарів, тих же російських та українських урядовців, які нищили 
українську мову, культуру, освіту. На основі документальної бази 
висвітлюється правда про страшну свідому лінію лиходійської царської 
та комуністичної політики, спрямованої на знищення української мови, 
культури, руйнування національної самоздатності, самосвідомості; 
простежується політико-ідеологічні та соціально-економічні наслідки 
зросійщення, привертається увага до морально-психологічних, 
державно-політичних бар’єрів на сьогоднішньому шляху 
державотворення. Другий аспект – національно-культурний – 
розкривається проблема сучасників через вузькість і обмеженість 
молодих людей, акцентується увага на життєвих парадоксах у мовному 
світі України. Також наголошується на тому, що неминуча загибель 
мови, коли свідомістю людей буде правити суржик, на основі цього 
виникає припущення, що в сучасному прогресивному українському 
суспільстві існує мовне і духовне ярмо.  

 
Відомо, що невичерпним джерелом духовної стійкості, мужності і 

благородства людини є культура народу, її мова. Ота багата схованка 
духу, багата скарбничка, у яку народ складає своє давнє життя, свої 
сподівання, досвід. «Мова – така ж жива істота, як і народ, що її 
витворив, і коли він кине свою мову, то це вже буде смерть його душі, 
смерть всього того, чим він відрізняється від інших людей» – писав 
Панас Мирний. 

Намагаючись перетворити український народ на рабів, завойовники 
наших земель упродовж багатьох століть (починаючи з ХVІІ ст.) таємно 
і підступно, деколи відверто й безоглядно намагалися викоренити 
українську мову, зросійщуючи, полонізуючи, мадяризуючи українців. 
Робилося це для того, щоб отруїти національну свідомість, нав’язати 
українцям комплекс меншовартості з метою нищення української 
ментальності, нації, а також знищити державність. 
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Так склалося, що ще за доби Руїни, коли Україна спливала кров’ю, 
натомість могутнішала Московія, Польща, Туреччина, козацькі гетьмани 
сподівалися, що «…виявляючи лояльність до Москви, переконають 
царів у своїй надійності й отримають згоду на автономію»1. 

Можливо такі думки були у Богдана Хмельницького, Івана 
Брюховецького, Івана Мазепи. Однак поступові кроки російської влади 
були лише на завоювання українських земель та об’єднання обох 
народів. Так ще в ХVІІ ст. було висловлено вимогу, щоб на майбутнє 
Українська і Московська держави злилися в єдину царську державу. 
Цьому мав сприяти вільний перехід і проживання українців на території 
Московії, а також для найшвидшої асиміляції було запропоновано 
заохочення шлюбів між українцями і росіянами: «Народ малоросийский 
всякими мерами соединять с великоросийским и в неразлучное крепкое 
согласие приводить супружеством и иными повелениями…»2 

Така ж пропозиція звучала і в «рішитільних пунктах», у яких йшлося 
про укладання шлюбів між українцями і «росіянами й водночас 
перешкоджати шлюбам жителів Гетьманщини з білорусами, поляками, 
українцями Правобережної України»3. 

А особливу експансію російського шовінізму було відчутно за часів 
правління Катерини ІІ, котра, знищивши Запорізьку Січ, ліквідувала 
гетьманську владу, запровадила російський лад, намагаючись повністю 
знищити автономію України. «Мала Росія, Ліфляндія… – суто 
провінція…, що належить найлегшим способом привести до того, щоб 
вони обрусіли й перестали позирати, як вовки в ліс»4. В умовах наступу 
царизму на автономію України на провінцію імперії, законодавчо 
обмежилось вживання української мови в школах і державних 
установах, а саму назву «Україна» замінили на «Малоросія». Помітним 
фактором, що негативно впливав на розвиток української культури був 
відтік кращих представників української культури – випускників Києво-
Могилянської академії до Москви й Петербурга, де вони виступали як 
діячі російської держави. Однак також слід зауважити, що, незважаючи 
на заборону царським указом 1720 р. друку і діловодства українською 
мовою, викладачі Києво-Могилянської академії продовжували 
вдосконалювати українську мову, про що свідчить літературна спадщина 
Г. Кониського, Г. Сковороди, М. Довгалевського. 

Звичайно, така подальша русифікована національна політика 
Російської імперії була спрямована в Україні на прискорення процесу 
перетворення українців у «справжніх росіян». Державні діячі 
насаджували ідею так званого «російського духу». Українців позбавляли 
права на власну освіту і користування рідною мовою (в містах їй 
залишалось місце хіба що в побутовому спілкуванні), обмежували 

                                           
1 Лизанчук В. Завжди пам’ятай: ти – українець. – Львів, 2001. – С. 218. 
2 Яковлєв А. Українсько-московські договори в ХVІІ–ХVІІІ віках. – Варшава, 1934. – 

С. 127. 
3 Там само. – С. 154. 
4 Там само. 
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вільний розвиток національної культури. Антиукраїнський характер 
діяльності російського уряду ще більше посилився за царювання Миколи 
І. Уряд вживав усіх заходів, щоб стерти у свідомості українців будь-яке 
відчуття своєї окремішності. Навіть слово «Малоросія» вживалося 
рідше. Україна не сприймалась як щось ціле. Для різних її регіонів 
використовувалися назви: Південно-Західна Росія, Західна Росія, 
Південна Росія або Новоросія»1. 

У кінці ХVІІІ ст., після трьох поділів Речі Посполитої, українці 
опинилися під владою двох міцно централізованих і бюрократизованих 
держав. «Польща впала – та й нас задавила», – казав Т. Шевченко. Доля 
українців у соціальному та й національному житті виглядала безрадісно. 
Навіть пам’ять про славні діла великої народної боротьби ослабла. «В 
народі зостались тільки пісні, перекази, що завмирали поволі в тіснім 
гуртку співців-кобзарів. У Західній Україні … польське панство, 
міщанство і навіть духовенство було спольщене і польськими очима 
дивилося на минувшину і на сучасність свого народу. А в Східній 
Україні, задніпрянській, так само змосковщилось все, що підіймалося 
над масою народною»2. 

У першій половині ХІХ ст. російський уряд намагався витравити в 
українського народу національну свідомість, нав’язати почуття 
меншовартості, створити уяву про провідну роль російської нації в житті 
українців. Цій меті й підпорядковувалася система освіти, яка мала чітко 
виражений становий, майновий, русифікаторський характер. Російський 
царизм всіляко гальмував культурний та освітній поступ в Україні і, 
якщо дозволяв навчатися українським дітям, то виключно російською 
мовою, цілком свідомо намагався тримати народ імперії, в тому числі й 
український у темряві. Царський міністр народної освіти адмірал 
Шишков у 1824 р. заявив: «Навчати грамоті весь народ … завдало б 
багато шкоди, ніж користі»3. Про деморалізуючий вплив зросійщення 
початкової школи в Україні говорив російський педагог К. Ушинський: 
«…Мало утіху з такої школи, до якої дитина йде з дому, як з раю в 
пекло… в котрім усе темне, чуже, незрозуміле. А таке враження робить 
на малоросійську дитину школа, це єдине місце в селі, в якому говорять 
незрозумілою мовою. Дитина, не чувши вдома жодного 
великоросійського слова з першого дня починає завертати на 
великоруський лад, якби то на чисто, а то на той противний жаргон… 
така школа не закоріниться в народному житті й не принесе для нього 
корисних плодів…»4 Не дивлячись на зросійщений характер шкіл 
Наддніпрянської України в ХІХ ст. у них мав можливість вчитися лише 
один учень на 188 жителів, тобто на 9,5 тис. чол. припадала одна школа.  

Дещо відмінною була освітянська політика Австрійської імперії на 
західноукраїнських землях, де з 1805 р. народні  початкові школи 
перейшли у відання церкви, що супроводжувалося окатоличенням та 

                                           
1 Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2-х т. – Мюнхен, 1966. – Т. ІІ. 
2 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1992, – С. 476-477. 
3 Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2-х т. – Мюнхен, 1966. – Т. ІІ. – С. 320. 
4 Василькович Г. Шкільництво в Україні. – Мюнхен, 1969. – С. 130-131. 
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онімеченням у гімназіях, хоча у ХІХ ст. цей процес стримувався указом 
про обов’язкове вивчення української мови. Останнє свідчить про те, що 
попри всі утиски української мови, ситуація з нею в системі освіти 
Західної України була кращою, ніж у Східній. 

У другій половині ХІХ ст. національна політика російського царизму, 
як і раніше, заперечувала сам факт існування українського народу. З 
точки зору офіційної влади українці були частиною «великого 
російського народу».  Заперечувалося і нищилося все, що вказувало на 
відмінність українців і росіян. Неможливо було заперечити факт 
існування окремої від російської української мови. Але її оголосили 
всього лише місцевою говіркою, діалектом російської. Російський 
історик М.Погодін у 1856 р. в одній із своїх статей  зробив спробу 
довести, що українського народу й мови ніколи не існувало. Цю гіпотезу 
продовжив редактор «Московських відомостей» Катков, який узагальнив 
її в тезу: «ніякої української мови не було, немає і не може бути». 
Помилковість такої теорії доводив і М.Максимович, і М.Костомаров, ще 
раніше силою художнього слова оригінальність і довершеність 
української мови проілюстрував Т.Шевченко та І.Котляревський. Але 
всупереч очевидному теорія Погодіна стала офіційним поглядом 
Російської імперії на Україну. Царські чиновники вважали смертельно 
небезпечним для імперії пробудження національної свідомості українців, 
а особливо боялися поширення популярних книжок українською мовою 
серед простого люду. Тому міністр внутрішніх справ П.Валуєв 20 червня 
1863 р. видав таємний циркуляр, яким призупинялося друкування 
українською мовою шкільних та релігійних видань. Заборона не 
поширювалася тільки на художню літературу, оскільки російський уряд 
не турбувало те, що писало і видавало вузьке коло інтелігентів. Його 
наміром було не допустити поширення цих видань серед простого 
населення: «…друкування книг малоруською мовою як духовного 
змісту, так і навчальних, призначених для початкового читання, 
припинити…»1 Отже, українська мова була поставлена поза законом. 
Російські чиновники заповзялися впроваджувати циркуляр у життя. 
Внаслідок цього національний рух на певний час «завмер». Але у 70-х 
роках ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні відновлюється культурно-
просвітницький рух, учасники якого збирали, обробляли й друкували 
(багато при допомозі діячів Галичини) матеріали з історії, етнографіїї, 
фольклору. Така широка просвітницька діяльність змусила Олександра ІІ 
у 1875 р. створити спеціальну комісію «…для вироблення засобів 
боротьби з українофільською діяльністю…» На підставі пропозицій 
комісії цар у 1876 р. в Емську підписав указ про заборону української 
мови. Цим указом заборонялося друкувати книжки й навіть тексти до 
музичних нот, ставити українською мовою театральні вистави, 
влаштовувати концерти з українськими піснями, а також «…не 
допускати ввозу в межі імперії, без окремого на те дозволу Генерального 

                                           
1 Лемке М. Епоха цензурних реформ 1859-1865. – С. 302-304. 
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управління, яких би то не було книг і брошур, що видаються за 
кордоном на малоруському наріччі…»1 Патріотичні кола протестували 
проти Емського указу, постійно зверталися до уряду з вимогою  
впровадити українську мову в школах, але всі ці прохання залишилися 
без відповіді.  

Українська мова не допускалася на тільки в початкову й середню 
освіту, а й у вищу. Для того, щоб вчитися у вузі або зробити кар’єру, 
українцеві слід було сприйняти мову і культуру іншого народу. «Високі 
школи, розкидані по всій Україні, мали одну спільну рису: всі вони були 
засновані окупантами і викладовою мовою в них були – російська, 
німецька, польська. Уперта боротьба за українську мову не мала успіху; 
досягненням був дозвіл мати кілька – за змістом та мовою – українських 
кафедр у Львівському університеті…»2 

Чого ж так боялася російська влада, не допускаючи української мови 
в заклади освіти? Відповідь очевидна і проста – відродження української 
мови  сприяло б відродженню української культури, нації, держави. Ось 
як говорив про сепаратистські тенденції української мови київський 
цензор Сергій Щоголєв: «…национализация малорусских народных 
училищ необходима для федеративного распада России, для 
уничтожения единства и сплоченности русского народа, как 
великодержавной единицы в Европе…»3 Підтвердження цьому дає 
також  український історик Д.Дорошенко: «Зі страху перед українським 
сепаратизмом, він (рос. уряд) умисне держав український народ у 
темряві й культурному занепаді, не даючи йому школи на рідній мові, не 
дозволяючи української літератури та преси, виганяючи українську мову 
з ужитку в церкві і взагалі в публічному житті. Він насилав на Україну 
хмари своїх учителів, урядовців, священиків умисне задля русифікації. 
Як звичайно в таких обставинах на Україну йшли далеко не найкращі 
елементи (до самої революції 1917 року на Правобережній Україні 
вчителі діставали спеціальну платню «за обрусіння»), які зовсім не дбали 
про інтереси населення…»4 

Під час революції 1905-1907 рр. у Російській імперії українська 
інтелігенція особливо активно боролася проти утисків української 
культури і мови. Під тиском національно-визвольного руху 
пригноблених народів (а їх було 57% нас. Російської імперії) царизм 
змушений був іти на поступки. Наприкінці 1905 р. був прийнятий закон, 
який дозволяв видання літератури національними мовами, створення 
культурно-освітніх товариств, національних театрів. Але після поразки 
революції царський уряд заборонив викладання українською мовою в 
тих школах, де в період революції вона була введена. Вчителям 
заборонялося говорити з учнями українською мовою навіть поза 
школою. На уроках не дозволялось співати українські пісні, декламувати 

                                           
1 Історія України. Хрестоматія. – Ч. 1. – С. 301. 
2 Полянська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – Т. 1. – С. 377-381. 
3 Щоголев С. Украинское движение, как современный этап южнорусского сепаратизма. 

– К., 1912. – С. 572.  
4 Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2-х т. – Мюнхен, 1966. – Т. ІІ. – С. 327. 
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вірші і навіть виконувати українські мелодії. Великодержавно-
шовіністична антиукраїнська істерія піднялася на ще вищий рівень, коли 
стало зрозуміло, що довготривала політика зросійщення не принесла 
очікуваних результатів. Навпаки, українці ще з більшим ентузіазмом 
створювали осередки «Просвіти», влаштовували вечори, відзначали дні 
народження Т.Шевченка. Тому у 1910 р. Столипін видав циркуляр із 
забороною реєструвати будь-які чужомовні товариства й видавництва, 
зокрема українські й єврейські. Тим самим російський уряд визнав давно 
замовчуване – українці є окремим від росіян народом. 

На початку ХХ ст. на Західній Україні стан справ з освітою був 
помітно кращим, ніж у Наддніпрянській Україні. Початкову освіту 
отримували майже всі діти, і практично кожне західноукраїнське село 
мало освітні осередки з бібліотекою. Число народних шкіл досягло 3,5 
тис. і навчання в них велося рідною мовою. Тоді, коли на Західній 
Україні існувало 4 вузи, а у Львівському і Чернівецькому університетах 
існувало декілька українських кафедр, то ні у Київському, ні у 
Харківському, ні в Одеському університетах про українську мову не 
було й чути. 

З початком Першої світової війни особливо гостро стояло питання 
української державності, культури, мови. Українці, які опинилися по 
різні сторони фронту і виступали за різні держави, мали одну 
споконвічну мрію – об’єднатися і створити свою національну державу. І, 
звичайно, у цьому процесі важливим залишається факт утвердження 
української культури, освіти, мови. Зі статті-відозви Симона Петлюри 
«Війна і українці»: «…національна проблема, зокрема українська, 
вимагає свого невідкладного розв’язання…, а українському народові, 
щоб всі його частини були б з’єднані, відкривалась би можливість 
розвитку його багатих сил в єднанні з відродженою Росією…»1 Але з 
перших днів війни, коли російська армія  захопила Галичину, вже в 
серпні 1914 р. російським урядом було утворено Галицько-Волинське 
генерал-губернаторство на чолі з графом Бобринським, який у своїй 
промові сказав: «Східна Галичина і Лемківщина – споконвічна частина 
єдиної великої Русі… я буду тут впроваджувати російську мову, закон і 
управління…»2 Тут були закриті українські газети, журнали, книгарні, 
видавництва, почалася реорганізація шкільництва на російський зразок, 
було видано спеціальні підручники для галицьких шкіл, написані 
російською мовою. На щастя недовго довелося панувати росіянам у 
Галичині, та свою русифікаторську політику вони продовжували, 
удосконалювали в Наддніпрянській Україні. 

Цікаво, що в роки війни і революції 1917-1918 рр. до мовного 
питання зверталося чимало політичних лідерів, партій, зокрема у відозві 
Денікіна є такі рядки: «… объявляя государственным языком на всём 

                                           
1 Петлюра С. Статті, листи, документи. – Нью-Йорк, 1956. – С. 185-186. 
2 Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2-х т. – Мюнхен, 1966. – Т. ІІ. – С. 327. 
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пространстве Росии язык русский, считаю совершенно недопустимым и 
запрещаю преследование малорусского языка…»1 

Більшовики також прагнули повернути Україну Росії, вдаючись до 
звичайного обману. У резолюції Леніна « Про радянську владу в 
Україні» взяли на себе зобов’язання: стояти «на точці зору визнання 
самостійності УРСР» та обіцяли змінити ставлення до мови. «Члени РКП 
на території України повинні на ділі проводити право трудящих мас 
учитися і розмовляти рідною мовою»2. Досвід громадянської війни 
свідчив, що без задоволення мінімуму національних потреб українського 
народу доля більшовизму в республіці завжди буде під загрозою. Тому 
саме у 1923 р. була прийнята програма «коренізації», що в Україні мала 
назву «українізація», яка передбачала виховання кадрів з корінного 
населення, впровадження в роботу державних установ української мови, 
розширення мережі навчальних закладів із навчанням рідною мовою. З 
великими труднощами вдалося перевести діловодство українською 
мовою. Вже з перших днів українізація зіткнулася з опором, російські 
чиновники її не сприймали, вважаючи це політичним маневром. 

У 1923 р. секретар ЦК КП(б)У Лебідь виступив з «теорією», у якій 
доводив, що в Україні точиться боротьба двох культур: російської – 
«пролетарської, передової», і української – «селянської, 
дрібнобуржуазної відсталої». Теорію таки засудили, але настрої такі 
залишилися. Вже наприкінці 20-років українізацію було згорнуто 
постановою ЦВК СРСР 1928 р. Державні органи і підприємства 
союзного підпорядкування зобов’язувалися спілкуватися між собою і 
центром російською мовою, у школах стало обов’язковим вивчення 
російської мови, українська абетка і граматика змінювались у напрямі 
наближення до російської. 

У 1938 р. була видана постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У « про 
обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України», 
що обумовлювалася такими причинами: «…посилення братерського 
зв’язку та єднання між українським та російським народами, …сприяти 
подальшому вдосконаленню українських кадрів в галузі наукових і 
технічних знань, …щоб забезпечити необхідні умови для успішного 
несення усіма громадянами УРСР військової служби  в рядах Червоної 
Армії…»3 

Після Другої світової війни українці, котрі відіграли не другорядну 
роль у перемозі СРСР, сподівалися на покращення матеріальних умов, 
демократичного ладу, вільного розвитку культури, науки, мистецтва. 
Натомість 1946 р. у процесі ідеологічних проробок художньої 
інтелігенції жертвами репресій і переслідування стали сотні українських 
діячів, яких звинувачували в націоналізмі. Нові мирні історичні умови 
змінили державний курс на русифікацію шкіл та освіти: російських шкіл 
збільшилося в 1,5 рази, а число учнів у них – майже втричі. Була 
відновлена робота 160 вузів, але викладання в них велося російською 

                                           
1 Полтавський архів, ф. р. 2173, оп. 1, спр. 27, арк. 38. 
2 Праці Українського наукового інституту. – Варшава, 1932. – С. 149-151.  
3 Культурне будівництво в Українській РСР: Зб. документів. – Т. 1. – С. 740-741. 
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мовою. «…В столиці сорокамільйонної УРСР проводиться російською 
мовою викладання наук, так же, як і в інших вузах УРСР. Такого нема 
ніде в світі… якщо мій народ не спромігся на власну школу… ніщо вже 
інше немає ціни…»1 

У 50-60 роках русифікація стала однією з найхарактерніших рис 
організації освіти в Україні. У квітні 1959 р. після широкого обговорення 
було прийнято закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям…», у 
якому гостру суперечку викликав пункт, що надавав батькам учнів 
кожної школи право вирішувати, якою мовою має відбуватися 
навчальний процес у даній школі. Проти цього виступили М. Рильський, 
М. Бажан, які добре розуміли, що це питання будуть вирішувати не 
батьки, а місцеве партійне керівництво, яке орієнтується на 
русифікаторські плани центру. Однак усупереч громадській думці, 
Верховна Рада УРСР включила пункт про обов’язкову російську мову 
навчання у текст закону. 

У лютому 1963 р. у Києві відбулася конференція з питань культури 
української мови, на якій гостро засуджувалася теорія двомовної нації, 
обговорювалася проблема існуючих обмежень на застосування 
української мови, було прийнято ряд резолюцій: «…клопотати перед 
КПРС і урядом України:  

1. У всіх вищих і середніх спеціалізованих школах, ремісничих 
училищах і курсах вести навчання українською мовою. 

2. В усіх установах і на підприємствах, на залізниці та інших видах 
транспорту, в торгівлі всі справи вести українською мовою. 

3. Академія наук, інститути, видавництва писати і видавати наукові 
твори в більшості українською мовою. 

4. Кіностудії створюватимуть художні і наукові фільми українською 
мовою, а фільми, створені в інших республіках, перекладатимуть 
українською мовою…»2 

Ці рішення для керівництва виявилися несподіваними, але воно 
поставилось до них холодно і байдуже. Курс на русифікацію тривав. У 
містах питання викладання українською мовою виявилося дуже 
складним. У 1958 р. у міських україномовних школах навчалося 21% 
учнів, а в великих містах України (Харкові, Донецьку, Одесі) українські 
школи можна було порахувати на пальцях. 

У 70-80 роках в Україні різко звузилася сфера функціонування 
української мови. Так, у листопаді 1978 р. Міністерство освіти УРСР 
направило на місця директиву: «Удосконалювати вивчення російської 
мови в загальноосвітніх школах республіки…», це означало нову хвилю 
русифікації. А після Всесоюзної конференції «Російська мова – мова 
дружби і співпраці» в Ташкенті 1979 р., були введені додаткові заходи 
щодо удосконалення вивчення російської мови, «…в міру створення 
потрібних умов для вивчення російської мови і літератури ділити класи 

                                           
1 Довженко О. Із щоденникових записів // Дніпро. – 1990. – № 11. – С. 24. 
2 Национальний вопрос в СРСР. Сборник документов / Сост. Р. Кучинский // 

Сучасність. – 1975. – С. 27. 



Україна – мова 
 

 195

на групи при кількості 25 учнів…, підвищити заробітну плату вчителів 
на 15% за викладання уроків російською мовою навчання…, підвищити 
стипендії студентам, котрі навчаються за фахом «Російська мова та 
література»1. 

Як бачимо, керівництво країни ретельно втілювало плани центру на 
злиття націй і перетворювало систему народної освіти в знаряддя 
русифікації: стало звичним явищем звільнення учнів від вивчення 
української мови та літератури після письмових заяв батьків про слабке 
здоров’я дітей. Отже, русифікація України була складовою частиною 
партійно-державної політики в СРСР, в якому російськомовність стала 
ознакою політичної лояльності режимові. 

Серед найгостріших питань суспільно-політичного життя в епоху 
перебудови (серед. 80-х років ХХ ст.) було питання про національно-
мовний статус республіки. Завдяки гласності до широкого загалу дійшли 
відомості про те, що в Україні є міста, обласні центри, де немає жодної 
української школи, що на 1989 рік серед населення було 72% українців, з 
них українською мовою володіли лише 67%. У часи демократії 
українські структури не могли не зважати на активний рух громадськості 
проти дискримінації рідної мови, тому у 1989 р. Верховна Рада УРСР 
прийняла Закон про мови, який надав українській мові статус державної. 
Але чи виконувався  цей закон. 

«Для висловлення всякої емоції, всякого чуття українець має багату 
рідну мову свою. Чи закипить у нього гнів, чи охопить його журба, чи 
ніжність розм’якшить його серце, чи він буде у веселому жартівливому 
гуморі – для всього має свою рідну, багату мову…, все може висловити 
цією мовою, що злеліяна не на прісному ґрунті граматики, а на полі 
битви у всьому розпалі, на вільних козацьких бенкетах і у свавільному 
побуті гайдамаків, – мовою, що злеліяна сумливими промовами до 
вітчизни бездомного блукальця на чужині, піснями любові, зігрітими 
полум’яними поцілунками закоханих і піснями розлуки, политими 
палаючими сльозами очей дівочих, ніжними і турботливими повчаннями 
матерів синам, з котрими вони щоденно готувались розлучитись, 
надовго, якщо не навіки…» – та думав А. Метлинський, та надіявся, що 
цей скарб у майбутньому люди будуть берегти і гордитимуться ним. Але 
чомусь у нашій свідомості формується неправильна істина: те, що важко 
дістається, ніколи нікуди не дінеться, не загубиться. Та це не так. По 
відношенню кожної людини до рідної мови, можна абсолютно судити не 
тільки про її культурний рівень, а про її громадянську цінність. 

Істинна любов до своєї країни немислима без любові до своєї мови. 
Людина байдужа до рідної мови – дикун. Вона шкідлива за самою своєю 
суттю тому, що її байдужість до мови  проявляється  найповнішим 
нехтуванням минулого, теперішнього, майбутнього свого народу. 
Велика біда настає, коли люди – українці – зрікаються найдорожчого 
генетично-національного коду – мови. І в цьому допомагають усі 
найкращі «доброзичливці»: автори Валуєвського та Емського 

                                           
1 Російщення України. Наук.-попул. зб. / Гол. ред. Л. Полтава. – К., 1992. – С. 241-249. 
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циркулярів, Закони 1869 та 1886 рр. (доплата за володіння російською 
мовою на високих чиновницьких посадах). 

Уся історія боротьби за національне відродження пов’язана з 
утвердженням рідної мови. Зрозуміло, що за 15 років таки змінилася 
ситуація на краще, але перехід автоматично на україномовне навчання 
не гарантує створення якісної української ментальності. 

Оскільки політика двомовності чи полімовності в одній країні – це 
нонсенс, який живе в Україні. І порушити ці антизакони треба 
терміново. За всіма переконаннями в одній країні повинна бути одна 
корінна мова. «Щоправда в Європі є країни, в яких існує двомовність 
(Фінляндія, Швейцарія, Бельгія), але там є чітка офіційно затверджена 
мовна політика, а також демографічна, на відміну від нашого прикладу, 
де діє насильницька політика попри закони незалежної держави»1. 

Ст. 10 Конституції України , прийнятої Верховною Радою 28 червня 
1996 р., законодавчо закріплює українську мову державною. Це означає, 
що вона повинна офіційно функціонувати в діяльності державно-
адміністративних органів, їх діловодстві, у сфері виробництва, науки, 
техніки, культури, освіти, у засобах масової інформації, військовій 
справі, міжнародних відносинах. При чому держава повинна брати на 
себе зобов’язання захисту, розвитку, піднесення престижу, турбуватися 
про те, щоб її знав і спілкувався нею кожен громадянин. 

Водночас в Україні, записано в тій же статті Конституції, 
«гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та 
інших мов національних меншин України». Навіть у державних законах 
не можна позбутися оцього рабства, чому «російської і інших…» – це 
що, переважаюча частина населення, а поляки, татари… і тому немає 
жодних підстав для надання російській мові статусу офіційної 
(державної), як того вимагають певні сили.  

Якщо така правда і чесність та відданість Україні, то чому певні сили 
уникають певного кола запитань: 

Чому певні сили намагаються допомагати нам писати підручники з 
історії та географії з точки зору російських науковців? 

Чому певні сили переконані, що українці потребують московського 
патріархату, щоб спокійно наодинці спілкуватися з Богом? 

Чому певні сили вважають, що спотворений правопис українцям 
допоможе спілкуватися рідною мовою? 

Чому певні сили переконані, що в Україні когось обмежують у 
вільних помислах, а в Росії українські громади живуть впевнено «на 
широку ногу»? 

Чому певні сили вважають, що молодих людей в українських школах 
калічать спотвореною історією і якоюсь класичною літературою, а не 
виховують на сучасній детективній чи мильній? 

                                           
1 Карпенко В. Мовна політика. – К., 2002. – С. 35. 
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Чому хтось думає, що той інтелігентний, вищий, кращий, хто володіє 
однією мовою і не зобов’язаний вчити державну мову країни, де 
перебуває? 

Чому певні сили переконані, що пихатість, хамовитість, скупий 
лексичний запас, що може поміститися на одному аркуші шкільного 
зашита, підкреслює освіченість та інтелігентність особи? 

Кому дано право бути на Україні господарем, той, хто народився і 
виріс на цій землі, чи той, хто заселився з метою наживи? 

Чому певні сили дозволяють собі такі неподобства лише на 
територіях колишніх республік?  

Поглянувши на перелік даних питань, можна сказати, в Україні 
розкривається можливий антиукраїнський розвиток мови. Попри всі 
позитивні події відродження і збереження рідної мови, у нас є «темні 
сторони», що ведуть народ до трагедії та гріха. 

Оскільки сьогодні велика кількість міст швидкими темпами 
повертається на шлях русифікації, полонізації, американізації у назвах 
магазинів, салонів, кафе, а основним чином в освіті – головному факторі 
української політики, все, що діється поза уроком, має російськомовну 
форму (окрім села). Телебачення і радіо в основному функціонують поза 
україномовним середовищем, оскільки нашим олігархам вже вдалося 
приватизувати всі можливі державні україномовні ефіри. Та нічого 
доброго це для рідної мови не означає, оскільки патріотичні почуття 
перекриті великим кушем грошей. Теж стається і з нашою талановитою 
молоддю, яка потрапила під вплив домінуючого російського і 
вітчизняного російськомовного капіталу, продюсерів. На багатьох 
заходах українській мові відведено роль мови меншин1. 

Відновивши державну незалежність, український народ полегшено 
зітхнув, а ще коли отримали перемогу у помаранчевій революції, то і 
крила розправив: вдалося, тепер розпочнеться справжнє українське 
відродження. І уже тепер за рік всупереч логіці та історичній 
справедливості цього не стається. Доки українські націонал-демократи, 
підточені століттями прищепленим почуттям меншовартості, позначені 
рудиментами зросійщення, що привело до глибокої хвороби 
українського менталітету, доки вони перебуватимуть в ейфорії, радіючи 
національній революції і визнанню світом Української держави, владу 
перехопили інші, а точніше ті, що її не випускав, тільки переклали з 
однієї руки повідки до другої. Ці ж високо посадові особи ігнорують 
українську мову не тільки на побутовому рівні, а й на державному. 

Велика проблема наших громадян, які вважають, що провадять 
правильний спосіб мовної політики, враховуючи модні напрями, 
політичну погоду, є спотворення мовного коду українця. Коли інша мова 
витісняє рідну в процесі виховання, відбувається відчуження від всього 
найсвятішого – материнського і батьківського начал. Ця відчуженість 
веде за собою відчуженість від моралі, культури, історії, не лише рідної, 
а й інших народів. Так з’являються на світі «Івани, які не знають роду-

                                           
1 Волощак М. Неправильно – правильно. – К.: Просвіта, 2003. – С. 4. 
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племені», перевертні, манкурти, носії бездуховності. Такі люди не 
можуть бути ні патріотами, ні свідомими громадянами. Слова Вольтера 
«Чужу мову можна вивчити за рік, а рідну треба вчити ціле життя», але 
це за умови, якщо її ретельно вивчати змалечку. Уже кілька десятків 
років поспіль в Україні постає питання про існування двох рідних мов, 
яке так  тонко психологічно «впихали» у свідомість всіма можливими 
способами, добиваючись одного результату, як писав Ю. Тевельов: 
«…що двомовність переросте в неукраїнську одномовність»1. Методи 
існували найрізноманітніші: влаштовування на роботу після закінчення 
навчання, служба в армії, викладання, інтернатура, відбудова і забудова 
нових міст. Так відбувалося жахливе штучне змішування 
національностей. Та ось яка закономірність виявилася: українці, котрі 
були за межами України, майже всі поверталися додому, не забуваючи ні 
місця народження, ні звичаїв, ні батьків, ні мову, а ось що стосується 
приїжджих громадян, які обов’язково володіли російською мовою і всі 
займали вищі керівні посади, то вони здебільшого залишилися в Україні 
і рідко згадуючи рідні домівки, та чомусь вважають, що вони тут не 
гості, а господарі, бо з такою місією сюди їхали, вибираючись з холоду і 
бідноти. На цю тему можна наводити велику кількість прикладів з 
реального життя. 

І ще один парадокс невихованості: перебуваючи в Україні французи, 
англійці, німці намагаються за короткий час вивчити необхідну 
українську лексику, але це чомусь непотрібно росіянам, які проживають 
тут уже у другому чи третьому поколінні. 

«Саме ці попередні «ідейки» типу користі двох державних мов, 
злиття націй породжують у певної частини населення нігілістичне 
ставлення до рідної мови»2. А національний нігілізм страшніший від 
інших потворних явищ, спрямованих на нівелювання рідних мов, 
культур, витоптує національну гідність, свідомість, патріотизм. Те саме і 
мова: дві-три мови мають право на існування, але на побутовому рівні, 
зокрема в регіонах, де проживають різні етнічні групи: Кіровоградщина 
– німці, болгари, Львівщина – поляки, Крим – татари… адже вони теж 
мають повне право вимагати певної мовної політики щодо існування 
різних етнічних груп. Але нічого поганого в цьому немає, коли сусід 
буде вивчати і знати мову сусіда, це свідчення не тільки поваги, а й 
освіченості людини. 

Другий не менш страшний парадокс полягає в тому, що «віддані 
патріоти» вирішили створити нейтральну форму спілкування – це 
суржик, який взяв у рабство усіх охочих «тіпа» говорити рідною чи 
державною мовою. Цей мовний політик теж дуже хитрий і підступний, 
заставляючи забути рідне і піти проти будь-яких мовних норм, повністю 
ставши невільником неуцтва, темноти. В кінцевому результаті людина 
стає німою. І ця німота, як не прикро, проступає уже до нашого розуму з 

                                           
1 Тевельов Ю. Внутрішні і зовнішні фактори мовної політики. – К., 1962. 
2 Ігнатенко П., Поплужний В. Виховання громадянина. – К., 1997. – С. 206-210. 
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газет, журналів, теле-, радіопередач. Ці молодіжні сленги, жаргонізми, 
неологізми, американізми, русизми – це своєрідні ланцюги, які 
обкручують, стискають українське слово, вбиваючи його у молодому 
організмі. І вижити можна, лише усвідомивши свій гріх перед рідною 
мовою, крок за кроком виправляючи свої помилки. В Україні 
проводиться неукраїнська політика. Тому навіть село, яке донедавна 
було «невичерпною криницею і захистом рідної української мови – 
вимирає. Молодь, як не дивно, тягнеться прижитися в місті, какає-
штокає суржиком, перейнявши хибну думку другосортності»1. 

Третя антиукраїнська тенденція знаходиться майже в самому серці 
України та в її розумі у владі. Ми хочемо, щоб Верховна Рада, 
адміністрації міст, сіл переживали за рідне, найдорожче – свій народ, 
свою землю. Але чи можемо ми цього вимагати від людей, які ледь 
вміють грамотно писати, говорять суржиком, забувають, яка місія 
їхнього правління. Тому важко справжнім патріотам робити самотужки 
великі зміни, через гострі шпильки «комуністичних патріотів», котрі 
збираються будувати справжню Україну, а якою вона має бути, важко 
сказати. Хіба що на хамстві, нецензурщині, низькій освіті, на безглуздих, 
але свідомих втручаннях у життя української мови. Одне з 
найбрутальніших втручань – це заборона у 1933 р. першого 
всеукраїнського правопису та заміна його правописом іншомовного 
походження, що знехтував фонетико-морфологічними особливостями 
української мови. Тому кожний науковець, політик, державний 
чиновник мають усвідомити відповідальність за свої діяння, які у сфері 
мови повинні ґрунтуватися на національно-оберігаючій політиці 
толерантності, повазі до кожного народу. Питання мови завжди 
набувало політичної ваги, оскільки воно підпорядковувало ідеї 
відновлення Української держави. 

Сьогоднішня влада (законодавча, виконавча, судова) відкрила 
підсвідомо шляхи для подальшого зросійщення в Українській державі. 
Ми в незалежній, здавалось би, Україні перебуваємо цілком під 
ковпаком російського слова, російського духу, російської політики. 
Сюди можна віднести інформаційний простір, друк періодики, наукової 
та художньої літератури, засилля російської реклами, гастролі 
російських виконавців. І тому лише на свідомому, впевненому 
державному рівні (атестація урядовців на знання мови, ліцензування 
теле- і радіопрограм, співвідношення російськомовних і 
українськомовних видань та їх якість, виключно україномовне 
викладання у вузах) можна змінити мовну політику в Україні та так, щоб 
у кожній клітинці українського державного організму повнокровно і 
життєдайно пульсувала українська мова. «Українська мова – то 
найголовніший наріжний камінь існування народу» (Іван Огієнко). 

 
 
 

                                           
1 Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрогобич, 1997. – С. 347. 
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Корж А.В. (Київ) 

 
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  

УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ЯК ДЕРЖАВНОЇ В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджуються політико-правові засади утвердження 

української мови як державної в Україні. Автор переконаний, що 
українське мовне законодавство має виходити з національних інтересів 
та пріоритетів, ґрунтуватися на засадах толерантності, 
взаєморозуміння і поваги етнокультурних традицій усіх народів, які 
населяють Україну. 

 
Складовою розбудови в Україні національної держави, становлення 

демократії та громадянського суспільства є активна й цілеспрямована 
мовна політика, зорієнтована на утвердження української мови як 
державної в усіх сферах суспільного життя. 

Мовний фактор у суспільстві відіграє надзвичайно важливу роль. 
Від того, як проводиться державна мовна політика, якими є її цілі та 
пріоритети, залежить стабільність і цілісність суспільства, його 
самодостатність, ефективне функціонування і розвиток. У сучасному 
українському суспільстві мовний чинник набув особливого політичного 
значення. Відсутність досконалої законодавчої основи не дала змоги 
українській мові посісти належне місце в державі, внаслідок чого 
українське суспільство поділилося на україномовні та російськомовні 
регіони.  

Актуальність даної проблеми зумовлена тим, що в українському 
суспільстві все ще зберігається невизначеність щодо багатьох базових 
суспільних цінностей  і тривалих орієнтирів розвитку, зростанням 
особистісного чинника у політичних процесах, демократичними 
змінами в посттоталітарних країнах.  

Практика застосування прийнятих законів визначила необхідність 
внесення до них певних корективів. Це стосується не лише нормативно-
правових, а й вузькоспеціалізованих актів. Акти, що стосуються 
функціонування української мови як державної та офіційної, позначені 
непослідовністю щодо утвердження такого її статусу, невиразністю 
політичного курсу держави щодо неухильного запровадження 
української мови в усі сфери суспільного життя. 

Аналіз мовної політики має велике значення для посттоталітарних і 
неоднорідних у культурному сенсі суспільств, зокрема українського. 
Мовне питання потребує вирішення не лише з огляду на його 
конфліктогенність, а й з огляду на значення мовного чинника в процесі 
реформування й консолідації українського суспільства. 

На динаміку суспільного інтересу до мовної тематики впливають 
серед інших фактор «втомленості» суспільства від мовних баталій, що 
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ведуться з більшою чи меншою мірою протягом усіх років незалежної 
України, а також фактор ризикованості теми у політичному плані. 

Незважаючи на наявність певних обставин, що роблять мовне 
питання важливим, дослідження мовних проблем, і зокрема, мовної 
політики, мають велике практичне значення для новопосталих 
неоднорідних у культурному відношенні суспільств, у тому числі 
українського. Мовне питання потребує вирішення не лише з огляду на 
свою потенційну конфліктогенність, а й з огляду на значення фактора 
мови в процесі консолідації українського суспільства. Також сумнівно, 
що без досягнення згоди в суспільстві на предмет визначення ним своєї 
культурної перспективи, можливий тривалий стабільний розвиток 
країни в інших сферах. 

В Україні досі не здійснювалися комплексні дослідження 
діалектики мовного чинника, мовної політики і перебігу 
трансформаційних процесів, які передбачали б, зокрема, ідентифікацію 
позицій ключових політичних сил, що впливають на її формування, 
визначення цінностей та пріоритетів, потенціалу їхнього впливу на вияв 
мовного чинника. Публікації за тематикою мовної політики мають 
здебільшого описовий характер, вони написані переважно філологами і 
присвячені з’ясуванню лише окремих її аспектів. Певну увагу 
формуванню мовної політики в Україні приділяли Л.Біланюк, М.Гаряча, 
І.Дзюба, А.Загнітко, В.Колісник, О.Копиленко, П.Мовчан, Л.Масенко, 
А.Матвієнко, В.Радчук, М.Рябчук, Л.Танюк, О.Тараненко, М.Стріха, 
І.Попеску, Б.Тернопільський, О.Шумилов, Ю.Шелест, М.Юрченко та 
інші.  

Так, автор багатьох статей, присвячених мовній сфері, М.Стріха 
зазначає: “Поняття “мовна політика” зазвичай зводять до кількох 
питань, як-от офіційної чи державної мови (для світової практики ці два 
поняття цілком тотожні), мови шкільництва, мовних прав національних 
меншин. Останні десятиліття додали до названих вище ще ряд проблем 
– мову засобів масової інформації та реклами, мовні стандарти не тільки 
офіційної, а й науково-технологічної інформації тощо1. 

До сфер, у яких зміна мовного режиму викликає сьогодні найбільше 
вимог чи невдоволення, можна віднести використання мов у 
державному апараті, органах влади та офіційних документах; 
використання мов у сфері освіти; дедалі актуальнішим нині стає 
питання про функціонування мов в українському інформаційному 
просторі.  

Зважаючи на окреслені сфери мовної проблеми, можна вирізнити 
три головні аспекти мовної політики, що становлять найбільший 
інтерес:  

1) питання офіційного (державного) статусу мов; 
2) питання функціонування мов в освіті; 
3) питання функціонування мов в інформаційному просторі. 

                                           
1 Стріха М. Мовна політика і мовне законодавство України // vesna.sammit. kiev. 

ua/ukr/konf/mp 2000/03.html. 
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Заслуговують на увагу окремі специфічні риси, що є важливим 
доповненням окресленої проблеми мовної політики. По-перше, 
характерною особливістю мовної проблеми є диференційований ступінь 
зацікавленості окремих сторін у різних її аспектах. Так, найбільші 
протести з боку російськомовної частини суспільства висловлюються 
щодо українізації у сфері освіти – особливо сказане стосується етнічних 
росіян. Що ж до україномовних українців, то в них найбільше 
занепокоєння викликає стан інформаційного простору та питання 
закріплення за українською мовою статусу офіційної мови. Остання 
проблема важлива для них не стільки у площині фактичного вживання 
української мови посадовцями, як з огляду на символічне значення 
офіційного статусу мови. По-друге, мовна проблема має вагому 
психологічну складову. Неможливість задовольнити свої інформаційні, 
комунікативні чи освітні потреби рідною мовою викликає як в україно-, 
так і в російськомовних громадян відчуття другосортності, яке 
спрямовує розвиток мовної політики в конфліктогенну площину. 

Мовна політика – це цілісна система заходів держави та інших 
політичних інститутів і сил щодо розв’язання питань розвитку мов у 
соціумі. Особливої уваги набуває мовна політика в поліетнічних 
державах у зв’язку з розвитком освіти, створенням інформаційного 
простору, що забезпечує етнокультурну цілісність і національну безпеку 
держави. До мовної політики належать питання мовного планування, 
актуальні для країн, які тривалий час перебували у складі імперій і в 
яких культивувалася й утверджувалася як соціально престижна мова 
метрополії. Оцінка рівня розвитку мови та її здатності обслуговувати всі 
сфери життя соціуму, виступати важливим складником розвитку 
національної культури та освіти залежить від здійснюваної у державі 
мовної політики. 

Здобуття Україною незалежності та законодавче закріплення за 
українською мовою статусу державної мови сприяло розширенню 
сфери її суспільного застосування, але не могло одночасно вирішити 
проблем її повноцінного функціонування у різних сферах життя. Тобто 
в суспільстві виокремилися істотні проблеми розвитку української 
мови, її впливу на перебіг політичних процесів. Вони мають 
багатоаспектний характер. З одного боку, – це формування і визначення 
пріоритетів мовної політики держави, а з іншого – вплив мовного 
чинника на розвиток політичного процесу в Україні. 

Мовний чинник у суспільстві, й особливо в перехідному, відіграє 
надзвичайно важливу роль. Від того, як побудована державна мовна 
політика, якими є її цілі та пріоритети, залежить стабільність і цілісність 
суспільства, його самодостатність, ефективне функціонування й 
розвиток.  

У сучасному українському суспільстві мовний чинник набув 
особливого політичного значення. Відсутність досконалої законодавчої 
основи не дала змоги українській мові посісти належне місце в державі, 
внаслідок чого українське суспільство поділилося на україномовні та 
російськомовні регіони. У цих умовах зростає попит на політологічні 
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дослідження, які б змогли грунтовно проаналізувати дію мовного 
чинника у трансформаційних процесах в  Україні й запропонувати 
шляхи виходу із мовної кризи. 

Розбудова незалежної Української держави вимагає від усього 
населення  підвищення свідомості, культури, освіти. Одним із напрямів 
підвищення національної культури в Україні є розвиток, відновлення, 
підняття на міжнародний рівень української мови.  

Мовна проблема є однією з найскладніших соціальних проблем, що 
дістає відображення в будь-якій сфері суспільного життя. Це 
зумовлюється широким спектром політичних і соціокультурних 
інтересів, і насамперед різницею у статусі мов, які використовуються 
населенням країни. 

Очевидним є те, що в Україні українська мова – мова титульної нації 
– не є повноприсутньою в суспільному житті. Її повсюдно витіснено на 
периферію ЗМІ, наукового вжитку. “Працездатність” української мови 
паралізується, таким чином, гальмується її внутрішній розвиток, 
звужується простір спілкування нації. Відповідно, в багатьох сферах 
життя є російська культура, звичайно, не в її натуральності, а в 
специфічній редукованості запозичення. 

Відповідно до перепису 2001 р. в Україні проживало 38,5 млн. 
українців, що становить 77,8% загальної кількості населення держави. 
Для утвердження державної української мови та розширення сфери її 
функціонування в суспільстві має бути задіяний комплекс чинників, 
серед яких основними є: 1) формування і становлення українського 
державного апарату, всіх його гілок; 2) реальне перетворення освітньо-
наукової системи в національно зорієнтовану, в українську за ідеєю, 
духом, змістом і формою1. 

Вирішення проблем утвердження української мови як державної 
можливе лише тоді, коли культурна, економічна, наукова і політична 
еліта суспільства рішуче перейде на позиції україномовності. А це 
потребує значних зусиль української інтелігенції, цілеспрямованої 
державної мовної політики. У нашій країні мовною регламентацією 
тією чи іншою мірою охоплено чимало сфер суспільної діяльності. Це й 
зумовило прийняття в 1989 р. Закону “Про мови в Українській РСР”. 
Цей документ тривалий час серйозно обговорювався всіма 
зацікавленими сторонами і був введений у дію з 1січня 1990 р. Закон 
закріплює соціальний статус української мови як державної. Він став ще 
одним підтвердженням толерантного, виваженого ставлення в Україні 
до національних меншин та їхніх культурних потреб, проте нині він уже 
неспроможний забезпечити утвердження української мови на всій 
території України та в усіх сферах суспільного життя. 

За цим Законом усі національні меншини в Україні одержали право 
на створення шкіл з навчанням рідною мовою (досі таке право мали 
лише росіяни), на утворення національно-культурних товариств, 
земляцтв, а також інші форми етнонаціонального життя. Крім цього, у 

                                           
1 Кривенко Д. Мова і нація // Державотворчість. – 1991. – № 1. 
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місцях компактного проживання національних меншин їхні мови 
визнано як офіційні в місцевих органах самоврядування, виконавчих і 
виробничих структурах.  

Національне питання в цілому і мовне, зокрема, були вирішені у 
нашій державі з дотриманням усіх вимог міжнародного права. Лише 
після проголошення незалежності почалися реальні зрушення на шляху 
повернення української мови до закладів освіти, діловодства, побуту 
людей. 

Держава, з одного боку, зобов’язується забезпечити всебічний 
розвиток і функціонування української мови в усіх сферах державного 
життя, а з іншого – створити необхідні умови для розвитку і 
використання мов інших національностей у республіці. У приватне, 
особисте життя громадян держава не втручається. Вибір мови 
міжособистісного спілкування… є невід’ємним правом самих громадян. 
Громадяни мають право звертатися до державних органів, установ та 
організацій державною мовою або іншою мовою, прийнятою для 
сторін1.  

Сам Закон має ряд серйозних прорахунків: від регулювання 
використання офіційної мови у діяльності державних органів до мови 
науки, освіти, реклами тощо. Ці прорахунки можна усунути шляхом 
прийняття нового закону, у якому було б враховано досвід 
європейських держав щодо розв’язання аналогічних мовних проблем. 

Офіційне тлумачення зазначених положень Закону про мови дається 
в ст. 3 Декларації прав національностей України, де зазначається: “У 
регіонах, де проживає компактно кілька національних груп, нарівні з 
державною українською мовою може функціонувати мова, прийнятна 
для всього населення даної місцевості”. 

Зокрема, положення про необхідність володіння державною мовою 
містяться в законах України “Про Конституційний Суд України”, “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” та ін. 

Згідно зі ст. 4 Закону України “Про друковані засоби масової 
інформації в Україні” від 16 липня 1992 р. друковані засоби масової 
інформації видаються в Україні державною мовою, а також іншими 
мовами. При цьому стиль і лексика їх мають відповідати 
загальновизнаним етично-моральним нормам. Вживання брутальних і 
лайливих слів не допускається. 

Стаття 6 Закону України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 
1996 р. передбачає, що громадяни мають право звертатися до органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, об’єднань громадян, посадових осіб як українською, так і 
іншою мовою, прийнятною для сторін. При цьому рішення щодо 
звернень та відповіді на них оформляються відповідно до законодавства 

                                           
1 Закон “Про мови в Українській РСР”: Прийнятий на 10-й сесії Верховної Ради 

Української РСР одинадцятого скликання 28.10.1989. – К., 1991. – 16 с. 
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про мови, але можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування 
заявника. 

Згідно зі статтями 6 і 7 Закону України “Про національні меншини в 
Україні” від 25 червня 1992 р. держава гарантує всім національним 
меншинам, зокрема, право користування і навчання рідною мовою чи 
вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через 
національні культурні товариства, створення національних навчальних 
закладів; держава вживає заходів для  підготовки педагогічних та інших 
національних кадрів через мережу навчальних закладів, а державні 
органи на основі міждержавних угод сприяють національним меншинам 
у підготовці спеціалістів в інших країнах. 

Водночас у ст. 2 цього Закону читаємо: “Громадяни України всіх 
національностей зобов’язані дотримувати Конституції та законів 
України, оберігати її державний суверенітет і територіальну цілісність, 
поважати мови, культури, традиції, звичаї, релігійну самобутність 
українського народу та всіх національних меншин”1.  

Стаття 8 роз’яснює, що в роботі державних органів, громадських 
об’єднань, а також підприємств, установ і організацій, розташованих у 
місцях, де більшість населення становить певна національна меншина, 
може використовуватися її мова нарівні з державною українською 
мовою. 

Згідно зі ст. 11 Закону України “Про інформацію” мова інформації 
визначається Законом “Про мови в Українській РСР”, іншими 
законодавчими актами України в цій галузі, міжнародними договорами 
та угодами, ратифікованими Україною2. 

Згідно зі ст. 6 Закону України “Про рекламу” мова реклами 
визначається законами України “Про мови в Українській РСР”, “Про 
інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації”, іншими 
законодавчими актами України у цій сфері, міжнародними договорами 
та угодами3. 

У деяких із зазначених правових актів мовне регулювання просто 
зводиться до відсилок до Закону “Про мови в Українській РСР”, як у 
Законі України “Про інформацію” (1992), інші розширюють поле 
функціонування закону про мови і дають уявлення про основи для 
мовної політики сьогодні. 

Характеризуючи в цілому законодавство України у мовній сфері, 
варто визначити головні його риси: 1) відсутність адекватного сучасним 
реаліям комплексного закону про мови. Як наслідок – зберігається 
простір для різночитання, суттєво звужується сегмент формування 
державної політики; 2) відсутність конкретних механізмів реалізації 
положень законодавства. Усе це характеризує мовне законодавство, а 
відтак і всю мовну політику як нечітку та несистемну. 

                                           
1 Закон України “Про національні меншини в Україні”: Прийнятий 25.06.1992 // ВВР. – 

1992. – № 36. – Ст. 529. 
2 Закон України “Про інформацію”: Прийнятий  02.10.1992 // ВВР. – 1992. – № 48.– 

Ст. 650. 
3 Закон України “Про рекламу”: Прийнятий  03.07.1996 // ВВР.–1996. – № 39. – С. 181. 
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Важливим кроком на шляху утвердження української мови як 
державної стало прийняття Конституції України, яка надала їй статусу 
державної мови (ст. 10). Важливість цієї статті полягає в тому, що вона 
дає чітку орієнтацію суспільству (організаціям, установам, товариствам 
тощо) у розв’язанні мовних проблем та напрям мовного будівництва. 
Частина друга цієї статті розкриває зміст терміна “державна мова” як 
такої, всебічний розвиток і функціонування якої в усіх сферах 
суспільного життя і на всій території України забезпечується державою. 
Забезпечення функціонування української мови мало б відбуватися 
законодавчими, економічними (обов’язкове державне фінансування), 
державно-ідеологічними та іншими засобами. 

Отже, аналіз ст. 10 Конституції України дає підстави стверджувати, 
що вона гарантує забезпечення рівноправних відносин та тісної 
взаємодії різних етносів, які проживають в Україні, підтримання 
атмосфери толерантності, довіри і поваги у взаєминах між ними. 

Поняття «державна мова» є складовою ширшого за змістом та 
обсягом конституційного поняття “конституційний лад”. Іншою його 
складовою є,зокрема, поняття державних символів. Право визначати і 
змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові. 
Однак за ситуації, що склалася в Україні, проголосити українську мову 
державною виявилося недостатньо. Гостро стоїть проблема визначення 
поняття “державна мова”, законодавче регулювання її використання. 

Посилаючись на викладене вище і беручи за основу частину 1 ст. 10 
Конституції України, треба розуміти, що українська мова як державна є 
обов’язковим засобом спілкування на всій території України при 
здійсненні повноважень органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах 
суспільного життя, що визначаються законом. 

Рішенням Конституційного  Суду України  від 14 грудня 1999 р. 
визнано, що під положенням Конституції, за яким “державною мовою в 
Україні є українська мова”, слід розуміти, що ця мова як державна є 
обов’язковим засобом спілкування на всій території України при 
здійсненні повноважень органами державної влади та місцевого 
самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, 
які визначаються законом1. Отже, положення Конституції зобов’язують 
застосовувати українську мову як мову офіційного спілкування 
посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків, 
у діловодстві органів державної влади. 

Приводом для розгляду справи стали два конституційних подання 
народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих 

                                           
1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 

народного депутата України про офіційне тлумачення положень ст. 10 Конституції 
України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах 
України: Прийнято 14.12.1999 № 10-рп/ 99 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – 
С. 125. 
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положень ст. 10 Конституції України щодо обов’язковості застосування 
державної мови органами державної влади і місцевого самоврядування, 
посадовими особами, а також у навчальному процесі в державних 
навчальних закладах України.  

Останнім часом у ЗМІ Росії та України з’явилися повідомлення про 
негативну реакцію деяких офіційних установ і представників владних 
структур РФ на рішення Конституційного Суду України про 
тлумачення ст. 10 Конституції України щодо порядку застосування 
державної мови в органах державної влади, місцевого самоврядування 
та навчальних закладах. Серед цих голосів пролунала заява від 
Уповноваженого з прав людини в РФ. Адже вже декілька років діє 
двосторонній Договір між цими інституціями про співробітництво у 
сфері захисту прав і свобод громадян України та РФ. Цей Договір 
передбачає проведення як регулярних консультацій з питань захисту 
прав людини, так і зобов’язання “повідомляти одне одного про всі 
відомі випадки порушення прав і свобод громадян Російської Федерації 
на території України та громадян України на території Російської 
Федерації”. За час дії Договору від Омбудсмена Росії не надійшло 
жодного звернення з питань дискримінації російської мови в Україні. 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважає, що 
деякі офіційні установи РФ, а саме інституція у захисті прав людини та 
МЗС, вийшли за межі своєї компетенції, тим самим фактично 
безпідставно втрутилися у внутрішні справи суверенної держави. 

На думку Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України,  
рішення Конституційного Суду України щодо сфери застосування 
державної мови жодним чином не обмежує права  російськомовних 
громадян  у вільному використанні російської мови. Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини звертає увагу, що численна 
російська національна меншина в Україні й українська – в РФ мають 
бути могутнім чинником взаєморозуміння, зміцнення дружби та 
поглиблення співробітництва двох держав і народів. Тим більше, що 
Договір між Російською Федерацією й Україною, на який посилаються 
російські дипломати, передбачає рівні можливості й умови для 
збереження і розвитку мовної та культурної самобутності як росіян в 
Україні, так і українців у РФ. 

Для задоволення етнокультурних потреб російськомовних громадян 
в Україні діють понад 3 тис. дитячих дошкільних закладів, близько 5 
тис. державних загальноосвітніх  шкіл.  

Натомість для задоволення культурно-мовних потреб мільйонів 
українців у Росії не створено жодного державного дошкільного чи 
навчального закладу, жодного театру, бібліотеки, газети, журналу, 
телепрограми. До того ж, у Росії час від часу роздмухується 
антиукраїнська істерія, застосовуються принизливі методи тиску на 
українську еміграцію, нехтуються  гуманістичні засади міждержавного 
Договору про дружбу, грубо порушуючи права національних меншин. 
Захисники прав і свобод людини ніколи не повинні забувати про те, що 
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права людини мають бути над кордонами, політичними уподобаннями 
та національними ознаками1. 

Перша спроба окреслити загальні підходи до процедури 
встановлення рівня знання державної мови була здійснена у зв’язку з 
тим, що в Законі України “Про громадянство України” однією з 
обов’язкових умов прийняття до громадянства України було визнано 
володіння українською мовою. У п. 5 Положення про порядок розгляду 
питань, пов’язаних із громадянством України, від 31 березня 1992 р. 
зазначалося, що рівень знання заявником української мови визначається 
працівниками органів внутрішніх справ разом з представником 
навчального закладу чи органу освіти, уповноваженого виконавчим 
комітетом місцевої ради народних депутатів. З прийняттям Указу 
Президента України від 6 липня 1997 р. “Про заходи щодо поліпшення 
організації розгляду питань громадянства” це положення втратило 
чинність. 

З метою впровадження української мови в усі сфери суспільного 
життя в 1999 р. розроблено проект Закону України “Про розвиток і 
застосування мов в Україні”. У ньому зазначено, що українська мова як 
державна є основним засобом спілкування в усіх сферах суспільного 
життя на всій території України, обов’язковою для застосування в 
діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, установ 
і організацій, підприємств незалежно від форм власності. Працівники 
державних установ зобов’язані володіти українською мовою в обсязі, 
необхідному для виконання ними службових обов’язків, та 
користуватися нею під час їх виконання2. Робота над цим 
законопроектом триває. Він відповідно до Конституції України 
встановлює загальні принципи мовної політики, правові та організаційні 
засади розвитку і застосування державної мови та мов національних 
меншин України, права громадян на користування рідною мовою. 
Передбачено також, що заходи захисту і розвитку мов національних 
меншин не повинні звужувати сферу застосування державної мови або 
зменшувати необхідність її вивчення. Ця позиція цілком 
кореспондується з Європейською хартією регіональних мов або мов 
меншин, яку нерідко беруть у спільники опоненти концепції 
пріоритетного розвитку української мови як державної. Досить 
важливий у законопроекті розділ про юридичну відповідальність за 
порушення законодавства України.  

У ст. 1 “Основні терміни” подано визначення основних понять: – 
державна мова України – мова етнічної більшості українського народу 
–  українська, яка є обов’язковою для використання в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України; мовна політика України – 
політика держави, спрямована на забезпечення належних умов 

                                           
1 Карпачова Н. Заява Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Урок 

української. – 2000. – № 7. – С. 13-18. 
2 Закон України “Про розвиток і застосування мов в Україні”. Проект // Бюлетень. 

Державний комітет у справах національностей та міграції. – К., 1999. – 216 с. 
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функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території 
України, гарантування вільного розвитку, використання мов 
національних меншин України.  

У ст. 4 “Розвиток і захист державної мови та мов національних 
меншин України” зазначено: “Держава дбає про розвиток і престиж 
державної мови, підвищення мовної культури, створює умови для 
збереження пам’яток писемності Українського народу. Забороняються 
публічне приниження чи зневажання, умисне спотворення державної 
мови, мов національних меншин України в текстах офіційних 
документів, засобах масової інформації, пропаганда дискримінації й 
ворожнечі на мовному грунті”. У розділі 9 цього проекту 
“Відповідальність за порушення законодавства України про мови” 
вперше визначено види порушень законодавства про мови, а в ст. 32 
передбачена відповідальність за порушення законодавства України про 
мови (дисциплінарна, адміністративна, кримінальна)1.  

У проекті окреслено всі моменти, що забезпечують, з одного боку, 
захист української мови як державної, а з іншого – сферу застосування 
інших мов для забезпечення їх вільного розвитку. Відповідні вимоги 
мають ставитися до службовців, депутатів усіх рівнів, ЗМІ, навчальних 
та освітянських закладів. У разі порушення зазначеного законодавства 
доцільно вживати заходів морального, дисциплінарного та 
економічного характеру. Звичайно, що це вимагає внесення відповідних 
змін та доповнень до чинного законодавства України.  

Для того, щоб визначити і впровадити в життя певне явище, треба 
визначити його основоположні ідеї – принципи. Саме таким шляхом 
пішов законодавець при створенні законопроекту “Про мови в Україні”, 
визначивши у вступній частині основні принципи мовної політики в 
Україні. Згідно з ним мовна політика в Україні базується на визнанні та 
повазі мовного самовизначення і мовних уподобань громадян. Мета 
мовної політики – гарантування дбайливого.ставлення до всіх 
поширених в Україні культурно-мовних традицій без будь-якої 
дискримінації, забезпечення соціально-прийнятних і виправданих форм 
використання мов у сферах державного управління, ділового 
спілкування та професійної діяльності2. 

Проаналізувавши преамбулу законопроекту, можна зробити такі 
висновки: у ньому визначаються принципи мовної політики в Україні, 
обов’язки держави щодо забезпечення конституційних прав громадян на 
вільне використання мов, нормативні та організаційні засади діяльності 
державних органів у мовній сфері.  

Згідно зі ст. 1 “Основні принципи мовної політики” мовна політика 
базується на основі визнання та поваги мовного самовизначення і 
мовних уподобань громадян. Самовизначення – це вільний вибір 
особою мови для постійного користування. Уподобання – особисте 

                                           
1 Там само. 
2 Закон України “Про мови в Україні” – Проект внесено на розгляд Верховної Ради 

України 13.09.2000 народними депутатами Красняковим Є.В. та ін. / Проекты законов о 
языках. Экспертный анализ. – К., 2000. – 216 с. 
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позитивне ставлення (у даному разі – до мови спілкування). Отже, 
держава з повагою ставиться до вибору людиною мови спілкування 
незалежно від спонукальних мотивів. 

У цій статті законопроекту зазначено, що метою мовної політики є 
гарантування дбайливого ставлення до всіх поширених в Україні 
культурно-мовних традицій. Проте виникає питання: що саме 
законодавець розуміє під культурно-мовними традиціями? Адже для 
правильного розуміння тексту треба дати єдине визначення термінів, які 
в цьому законі використовуються. Метою мовної політики також є 
усунення дискримінації у ставленні до культурно-мовних традицій. Для 
України це питання особливо болюче, адже протягом багатьох років 
українська мова була заборонена для використання.  

Важливою для розуміння правових засад мовної політики є ст. 2 
“Мовні права людини в Україні”, де закріплюється положення про те, 
що кожний громадянин, незалежно від національності та етнічної 
самоідентифікації, місця проживання, політичних, релігійних чи інших 
переконань, статі, соціального походження, майнового стану має право 
вільно користуватися, вивчати та підтримувати розвиток будь-якої 
мови. У жодному нормативно-правовому акті не зустрічається 
вищезазначене положення, згідно з яким враховується не лише 
походження особи, а й її самоідентифікація, самовіднесення до 
культури чи нації, право не лише користуватися, а й вивчати та 
підтримувати будь-яку мову. 

На нашу думку, недоліком цієї статті є те, що не зазначається право 
іноземних громадян (осіб без громадянства, біженців) вільно 
користуватися будь-якою мовою, вивчати та розвивати будь-яку мову. В 
умовах утвердження плюралізму думок у різних сферах суспільного 
життя не є винятком і політика держави в галузі мов та захисту прав 
громадян у мовній сфері. Конституція України закріпила право 
громадян вільно використовувати мову, яку вони вважають необхідною. 
Ст. 3 законопроекту “Мовні групи” визначає поняття, умови існування, 
способи утворення мовних груп. Мовними групами вважаються групи 
громадян, які користуються переважно однаковою мовою в державі в 
цілому або в її окремих адміністративно-територіальних одиницях. У 
цій статті закріплюється право громадян самим визначати свою 
належність до тієї чи іншої групи, добровільно об’єднуватися в 
громадські організації для задоволення і колективного захисту своїх 
культурно-мовних прав і потреб.  

Відповідно до ст. 4 “Захист прав громадян у мовній сфері” всебічний 
розвиток і функціонування державної мови при одночасному вільному 
розвитку і використанні російської мови, інших мов національних 
меншин є найважливішим фактором збереження і розвитку духовної 
культури та культурно-історичних традицій українського народу.  

На нашу думку, це положення цілком відповідає демократичним 
принципам мовної політики України. Проте виокремлення з-поміж мов 
національних меншин порушує принцип рівноправності мов і етнічних 
груп, що становлять у своїй сукупності та єдності одну політичну 
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націю. У цій статті обидві частини суперечать одна одній: у першій 
нарівні з державною мовою виділяється іноземна – російська мова, а в 
другій йдеться про те, що “створення в суспільстві атмосфери мовної 
винятковості та нетерпимості розцінюється як замах на фундаментальні 
права громадян і розглядається як злочин, що підриває основи 
державності України”. Тому необхідно, на нашу думку, вилучити згадку 
про російську мову. 

Ст. 5 “Державна мова України” відповідно до Конституції України 
закріплює українську мову в Україні як державну. Оскільки Україна є 
учасницею багатьох міжнародних договорів, то важливо визначити, 
якою є мова міжнародних документів, що підписуються відповідно до 
законів. У ст. 6 “Офіційні мови та порядок їх використання” зазначено: 
“Офіційними мовами в Україні є мови, які визнаються робочими 
мовами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
використовуються у службовому спілкуванні, веденні документації та 
діловодстві, при проведенні офіційних засідань, а також у відносинах з 
громадянами. Офіційними мовами на всій території України є 
українська та російська мови”. Закріплення за російською мовою 
статусу офіційної мови суперечить не тільки логіці цього 
законопроекту, Конституції України (за якою державною, без введення 
поняття офіційної, є лише одна мова – українська), а й національним 
інтересам України. 

Під час обговорення цього законопроекту та прийняття Закону 
України “Про мови в Україні” необхідно закріпити лише одну мову як 
мову офіційного діловодства – українську. 

Аналіз процесу утвердження української мови як державної в 
Україні свідчить, що цей процес багато в чому гальмується через 
відсутність дієвих механізмів забезпечення реалізації відповідного 
законодавства. Щодо забезпечення мовних прав своїх громадян Україна 
належить до найдемократичніших держав світу. Конституція України 
заклала підвалини мовної політики нашої держави. Проте положення 
статей 10 і 11 Основного Закону залишаються декларацією, бо 
належним чином не підкріплені механізмом реалізації. 

Це стосується і Державної програми розвитку й функціонування 
української мови на 2004 – 2010 рр., затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. Її метою є створення належних 
умов для розвитку і розширення сфери функціонування української 
мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування 
патріотизму у громадян України. Основними завданнями Програми є 
зміцнення статусу української мови як державної та всебічний розвиток 
і розширення функціонування української мови в усіх сферах 
суспільного життя. Проте вагомих зрушень щодо реалізації Програми у 
державі не спостерігається1. 

                                           
1 Державна Програма розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010 рр.: 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1546 від 02.10.2003 / Офіційний 
вісник України. –  № 40. – К. –  2003. – № 40. – Ст. 2105. 
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2 вересня 2002 р. була схвалена і підписана міським головою м. 
Києва О.Омельченком “Міська комплексна Програма заходів щодо 
розвитку і функціонування української мови в м. Києві на 2002 – 2005 
рр. “Українська мова в українській столиці”. Ця Програма була 
підготовлена на виконання ст. 10 Конституції України, рішення 
Конституційного Суду від 14 грудня 1999 р. у справі застосування 
української мови, а також постанови Кабінету Міністрів України від 8 
вересня 1997 р. “Про всебічний розвиток і функціонування української 
мови”. Багато хто появу цієї Програми привітав, пов’язуючи з нею надії 
на те, що вдасться виправити вкрай несприятливу ситуацію, що 
склалася в мовному питанні не лише в Києві, а й у цілому в державі. 
Проте як зазначає київський оглядач Т.Марусик, замість звіту про 
виконану роботу присутні почули лише інформацію про те, що робота із 
систематизації заходів, що здійснювалися впродовж семи років, була 
виконана у 2002 р. У Програмі є ряд надто цікавих заходів, та від слів до 
діла довго ще чекати1.  

Мовна політика здійснюється не лише державою, а й є складовою 
політичної діяльності партій. Так, В.Медведчук у статті “Духовні 
чинники державотворення” відзначає, що активна гуманітарна політика 
нашої держави, що спирається на науково обгрунтовану концепцію 
розвитку національної культури, сприятиме тому, що українська мова 
утвердиться як державна, як мова інтелектуального і культурного життя 
усього суспільства, мова, що адаптує для нього культурну реальність 
світу. Зрозуміло, що зробити це вдасться за умови потужної 
матеріальної і моральної підтримки з боку держави, сприяння розвитку 
книговидавничої справи, національного телебачення, кіномистецтва, 
театру. Шедеври світової філософської і художньої літератури, наукові 
видання, енциклопедична і довідкова література в перекладі 
українською мовою повинні стати доступними широкому колу читачів в 
Україні. Якщо до цього додати реальну можливість отримати в Україні 
якісну освіту українською мовою, прогресуючий розвиток вітчизняної 
науки та інших складових, що формують культурне середовище, то 
проблема “двомовності” втратить гостроту сама по собі.  

У суверенному українському культурному просторі, що є 
органічною частиною європейського і світового цивілізаційного 
простору, мають вільно, безконфліктно, гармонійно розвиватися суто 
національна українська культура та культури всіх етносів, що 
становлять український народ, і спільними зусиллями формувати 
відкриту світові сучасну українську культуру, що активно взаємодіє з 
іншими культурами і без якої палітра світової культури втрачає 
багатство та різнобарвність2.  

                                           
1 Замість звіту про виконання міської програми / Радіо свобода “Українська мова в 

українській столиці. – К., 17.11.2003. 
2 Медведчук В. Духовні чинники державотворення / Персональний інформаційний 

сервер. 
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Щоб визначити найвірогідніший сценарій формування мовної 
політики на найближче майбутнє, слід розглянути: 1) наскільки 
зміниться середовище, що висуває вимоги до її формування та 2) чи 
зміняться позиції та потенціал впливу ключових суб’єктів мовної 
політики, чи їх склад залишиться незмінним. 

Щодо середовища, то підстав припускати його суттєву зміну немає. 
Головною тенденцією еволюції середовища можна назвати посилення 
регіональної диверсифікації за ознакою функціонування мов у 
повсякденному спілкуванні. У разі її збереження виникатиме дедалі 
більше підстав для закріплення існуючого нині де-факто 
диверсифікованого підходу до впровадження мовної політики в 
регіонах. 

Що ж до політичних сил – суб’єктів мовної політики, то їх нинішня 
конфігурація дає змогу припустити можливість збереження сучасного її 
характеру до 2006 р. – часу парламентських виборів. 

Отже, державна політика у мовній сфері, метою якої є створити 
умови для національної консолідації українського суспільства, має бути 
спрямована на заохочення суспільного діалогу і досягнення 
загальноприйнятного консенсусу в мовному питанні. При цьому слід 
враховувати об’єктивні інтереси та можливості сторін у досягненні 
згоди між різними частинами українського суспільства. Лише 
принципове розв’язання мовних питань, утвердження державного 
статусу української мови в усіх сферах життя України, розширення її 
функціонального навантаження в різних виявах громадянського 
суспільства пришвидшить процес побудови міцної Української 
держави. Українське мовне законодавство має виходити з національних 
інтересів та пріоритетів, грунтуватися на засадах толерантності, 
взаєморозуміння і поваги етнокультурних традицій усіх народів, які 
населяють Україну. 

 
 

Бабич Н.Д. (Чернівці) 
 

ДЕРЖАВНА МОВА  
В ПОЛІКУЛЬТУРНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:  

ПРОБЛЕМИ ДАВНІ І СЬОГОЧАСНІ 
 

У статті досліджується державна мова в полікультурних регіонах 
України на прикладі Чернівецької області. Автор переконаний, що при 
виваженій державній політиці, толерантні взаємини на поліетнічних 
теренах України стануть такими ж звичними, як вони здавна є на 
багатовмовній і багатокультурній українській Буковині. 
 

Року 1903 Леся Українка у листі із Сан-Ремо до Ольги Кобилянської 
просить свою приятельку довідатись у її брата Юліана, гімназійного 
професора, про умови праці викладача середньої школи, зокрема: “1) Чи 
на Буковині, в гімназіях та інших середніх школах, викладається 
французька мова? 2) Яко обов’язковий чи яко необов’язковий предмет? 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ІХ 
 

 214

3) Яку плату дістають професори французької мови; 4) Яку кваліфікацію 
мусить мати неавстрійський горожанин (напр., росіянин) для отримання 
такої посади? 5) Чи диплом паризьких інтернаціональних курсів 
французької мови і літератури може стати за таку кваліфікацію? Чи 
потрібний який додатковий іспит? 6) Чи професор французької мови в 
середній школі на Буковині повинен знати ще й державну (німецьку) і 
котру з крайових (румунську, руську) мов або їх обидві? 7) Чи треба 
складати іспит з тих мов?”1 Такі ж запитання Леся поставила і 
Михайлові Павлику в листі, писаному того ж дня, з тією лише різницею, 
що як крайові мови названо польську й українську й уточнювалося, чи 
знання мови залежало від того, яка буде гімназія – польська чи 
українська2. Відомо, що вже 9 квітня Леся дякує Ользі за інформацію… 

Хто добре знає історію Буковини і Галичини підавстрійського 
періоду, той скаже, що однозначну відповідь дати було важко, бо 
вимоги, які ставилися тоді до ґімназійного вчителя, залежали від 
багатьох конкретних обставин: і статусу навчального закладу, і його 
місцеположення щодо компактного проживання етносу і т.д. 

Пізніше буде підпольський для Галичини і підрумунський для 
Буковини періоди, коли ніхто не ставитиме під сумнів обов’язковість 
знання державної польської або румунської мов, хоч уряди цих держав 
не завдавали собі клопотів з правами корінного українського етносу. За 
цим прийде період радянський, коли на цих землях безапеляційно 
утвердиться мова російська як мова міжнаціонального спілкування усіх 
народів держави з 15 республік. 

Нині ж українська мова конституційно затверджена як мова 
державна, а отже, офіційна, а отже – мова міжнаціонального – в межах 
України – офіційного спілкування. Чи є  воно так насправді? 

Є люди, які твердять, що Україна – моноетнічна держава, а 
поліетнічність – то вигадка політиків, які, мовляв, можуть нарахувати і 
120 націй і народностей, якщо окремих з них буде лише по одному 
представникові. З ними можна б і погодитись, якби не реальність 
компактно замешкуваних етносів: румунів, поляків – на Буковині, 
болгар, гагаузів – на Одещині, угорців, румунів – на Закарпатті, поляків 
– на Галичині й Волині… Кожен із цих етносів має тяглість до етнічного 
центру, відомого як історична державна реальність, який зацікавлений у 
належних умовах життя – політичного, соціального, культурного – своєї 
гілки. 

До таких поліетнічних реґіонів належить Чернівецька область, відома 
як Буковина, буковинський край, де здавна, крім українців, які завше 
складали превалюючу частку населення, компактно проживають 
румуни, поляки, у Чернівцях є чимало росіян, вірменів, німців, євреїв, 
які мають свої національно-культурні товариства, що свідчить про їх 
чисельність, необхідну для створення таких інституцій. Природно, що 

                                           
1 Українка Леся. Твори: У 12 т. – К., 1979. – Т. 12. – С. 56. 
2 Там само. – С. 56-57. 
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такі обставини актуалізують проблему співвідношення державна мова – 
мови етносів або, як частіше кажуть, – національних меншин, а також 
менш проблематичну багатокультурність, хоч багатокультурність 
безпосередньо пов’язана з багатомовністю. Це поняття вивчає багато 
істориків, мовознавців, етнографів, серед яких ми б виділили польського 
славіста, буковинця за походженням Казімєжа Фелешка та 
чернівецького історика Сергія Гакмана. Сенс їхніх, як і всіх інших 
подібних студій, у тому, щоб не лише зрозуміти історію і сучасність, а й 
долучитися до вироблення конкретних пропозицій на майбутнє, завдяки 
яким спільнота культурна і мовна збережеться в глобалізаційних 
процесах сучасності, що не повинні вести до побудови новочасної 
вавилонської вежі. 

К.Фелешко відносить появу терміна “крайова мова” до австро-
угорського періоду історії західноукраїнських  територій і вважає, що 
тогочасні етнічні одиниці не відчували особливого дискомфорту від 
контексту “функціонування крайових мов в умовах державності 
німецької мови”. У пізніші часи цей дискомфорт з’являється, коли 
звужуються або й ліквідовуються важливі для життя мови сфери її 
функціонування. На думку вченого, не варто змішувати поняття 
“національна спільнота” і “комунікаційна спільнота”, остання ж не має 
бути цілком одномовною. “Можна бути громадянином краю К., але при 
тім також мешканцем місцевості М., визнавати релігію R., бути членом 
товариства S., а також ще членом якогось кола родинного, професійного, 
товариського, сусідського і т.д., і т.д. Якщо дана популяція 
уструктуралізована не лише з погляду суспільного, а й мовного, то це 
створює кожному з її членів шанс, щоб – на підставі якихось власних 
критеріїв психічно-суб’єктивних – могти виконувати свою індивідуальну 
мовну поведінку так, щоб уподібнювалася вона до поведінки тих груп, з 
котрими прагне в даний момент себе ототожнювати”1. 

За нашими спостереженнями, у мовній поведінці людини виявляє 
себе не лише психологічний тип цієї людини (напр., почуття власної 
гідності, амбіційність, ступінь самоідентифікації тощо), а й її 
загальнокультурний рівень, характер (зміст) виховання, рівень (і якість) 
освіти. Якщо належно освічена людина, яка добре знає історію своєї 
пострадянської держави, не сприймає державність мови титульної нації, 
це засвідчує або її політичну заанґажованість, або національну 
амбіційність. Буковина, Закарпаття, Галичина, Полісся – порубіжні 
території, і в сусідніх з ними державах функціонує державна мова, 
носіями якої є етнічні меншини того народу, мовою якого вони 
спілкуються. Тобто немає, очевидно, сенсу наполягати в українській 
державі на офіційності мови будь-якої етнічної меншини, що має цей 
статус у відповідній державі. Ми свідомі того, що сучасна Європа може 
дати приклади антитези цій нашій тезі. І з цього приводу написана 
велика наукова і соціально-політична література, у якій часто забувають 

                                           
1 Feleszko K. Język we współnocie wielojęzycznej i wielokulturowej // Feleszko K. 

Bukowina moja milość. – Warszawa, 2002. – S. 91-92. 
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маленьку деталь: відмінність між функціями мов автохтонних держав і 
держав-конгломератів. 

С. Гакман у 2005 р. здійснив порівняльний аналіз результатів 
соціологічних досліджень Чернівецького соціологічного центру за 1992 і 
2002-2003 рр. щодо тенденцій розвитку міжнаціональних відносин у 
поліетнічній Чернівецькій області і констатує:  

1992 рік: “…суттєві розходження між представниками титульної 
нації та інших етнічних груп в оцінках тривалості переходу від 
російської до української мови спілкування. Питання про темпи 
введення української мови як державної в усі сфери громадського життя 
було одним з найгостріших. Населення області у своїй переважній 
більшості (69,2 %) виступало за обережні заходи щодо введення і 
поширення української мови, за поступовість у реалізації мовної 
політики. Така точка зору переважала в усіх етнічних групах. Однак слід 
зазначити, що серед українців 27,0 % опитаних наполягало на швидких і 
рішучих діях щодо введення української мови в усі сфери життя. Серед 
румунів і молдаван осіб, які вимагали прискорених темпів, було 5,4 %, 
серед поляків – 11,1 %. Серед неукраїнців думка про обережність 
підходів була переважною. Якщо серед українців за такий підхід 
виступали 59, 1 %, то серед румунів і молдаван – 76,2 %, росіян – 93,9 %, 
євреїв – 90,9 %, поляків – 83,3 %. Тобто представники національних 
меншин пропонували більш тривалий період переходу, ніж 
представники титульної нації”1. 

2002-2003 рр.: “У 2002 та 2003 рр. в області також проводилися 
соціологічні дослідження цих питань. Вони проводилися іншими 
організаціями, ними були поставлені інші завдання, використовувалася 
інша вибірка, інший інструментарій, тому, на жаль, їх результати не 
можна прямо порівняти з результатами досліджень 1991-1992 рр. Проте 
вони засвідчили важливий і відрадний факт: зберігаються традиційно 
доброзичливі стосунки між людьми різних національностей. Так, 
переважна більшість респондентів (69,7 % – 2002 р., 70,5 % – 2003 р.) 
вказали на своє позитивне ставлення до людей інших національностей. 
Частина з них (13, 0 % – 2002 р., 14,5 % – 2003 р.) не зовсім 
доброзичливі. І тільки 4,5 % – 2002 р. та 5,9 % – 2003 р. опитаних 
негативно ставляться до людей різних національностей”2. 

Як бачимо, настрої позитивного ставлення до людей інших 
національностей стали стабільнішими. І це ми пояснюємо у першу чергу 
тим, що активними членами суспільства стали молоді люди, які не були 
уражені ані імперським, ані націоналістичним вірусом, а сформувалися в 
умовах нової державної політики щодо мов етнічних груп України. 
Зокрема: “У Конституції України, наприклад, до статей, що 
відображають колективні права, належить ст. 11, яка фіксує ставлення 

                                           
1 Гакман С. Формування етнополітичних засад у контексті етнонаціональних процесів 

на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області) // Зб. наук. праць Національної 
академії державного управління при Президентові України. – 2005. – Вип. 1. – С. 414. 

2 Там само. – С. 415-416. 
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України як держави до вирішення проблем подальшого розвитку 
взаємин багатонаціонального складу її населення. У ній конституційно 
закріплено, що “держава сприяє консолідації та розвиткові української 
нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові 
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних 
народів і національних меншин України…” До цієї категорії належить 
ст. 119, яка конституційно гарантує забезпечення місцевими державними 
адміністраціями у місцях компактного проживання корінних народів і 
національних меншин виконання державних і регіональних програм їх 
національно-культурного розвитку. Як і вищезгадані статті Основного 
закону до цієї ж категорії входить і ст. 92, що зазначає, що права 
корінних народів та національних меншин визначаються виключно 
законами України. 

Індивідуальний підхід вимальовується у ст. 53, в якій особам, що 
належать до національних меншин, “гарантується право на навчання 
рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 
навчальних закладах або через національно-культурні товариства”. 
Найважливішим правовим актом у цій галузі є Закон України “Про 
національні меншини в Україні”, який визначив правові засади 
державної етнополітики у царині міжнаціональних відносин та прав 
національних меншин і проголосив гарантування національним 
меншинам права на вільний розвиток. У ньому також містяться 
положення, що відображають колективну або індивідуальну 
концепцію”1. 

Україна як суб’єкт міжнародного права і рівноправний учасник 
міжнародного діалогу, – констатує С. Гакман, – ратифікувала переважну 
більшість конвенцій та угод у галузі захисту прав людини. З 
урахуванням цього державна етнополітика України здійснюється також 
відповідно до Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту 
про громадянські та політичні права і Факультативного протоколу до 
нього; Декларації 47-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН про права осіб, 
які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин; 
Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі “Про 
права людини” (Гельсінкі, 1 серпня 1975 р.); документа копенгагенської 
конференції з питань людського виміру ОБСЄ; гаазьких рекомендацій з 
прав національних меншин на освіту; ословських рекомендацій щодо 
мовних прав національних меншин та інших міжнародних документів. 

Особливого значення в галузі захисту прав національних меншин для 
України набула підписана нею 15 вересня 1995 р. Рамкова конвенція про 
захист національних меншин. 26 січня 1998 р. Рамкову конвенцію було 
ратифіковано Верховною Радою України, і з 1 травня 1998 р. вона 
набула чинності для нашої держави2. 

Як відомо, поняття “меншина” має низку визначень, одне з яких 

                                           
1 Гакман С. Проблеми та перспективи імплементації європейських стандартів у галузі 

національних меншин в українське законодавство // Вісник Національної академії 
державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 335. 

2 Там само. – С. 336. 
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приймаємо і ми вслід за С. Гакманом, що цитує його з Рекомендації 
№ 1201 (1993 р.) Парламентської асамблеї Ради Європи: “…термін 
“національна меншина” стосується таких груп у державі, які 
проживають на території цієї держави і є її громадянами; підтримують 
давні, міцні й сталі зв’язки з цією державою; мають чіткі етнічні, 
культурні, релігійні або лінгвістичні характеристики; достатньо 
численні, хоч і менші за чисельністю, ніж решта населення даної країни 
або її регіону; проявляють разом з іншими членами спільноти турботу 
про збереження того, що становить їхню спільну ідентичність, культуру, 
традиції, релігію або мову”1. 

Національні меншини Буковини (а чисельними є: румунська – яка 
найбільше протестує проти іменування “меншина”, мотивуючи це 
17,8 % своєї людності, – польська, єврейська, німецька, російська), як, 
гадаємо, й інших порубіжних територій, маючи чіткі етнічні, культурні, 
релігійні і мовні характеристики, не мали, відповідно до поданого 
визначення, і не мають – в силу історичного минулого – в своїй 
самооцінці компонента “давні міцні й сталі зв’язки з цією державою” – 
українській державі йде лише п’ятнадцятий рік. 

Звичайно, за п’ятнадцять років як багатьом українцям, так і багатьом 
національним меншинам в Україні можна було поміняти психологію 
меншовартості на національне самоусвідомлення. Тим більше, що цьому 
сприяли зміни в системі освіти, через яку права національних меншин у 
сучасній Україні можуть бути реалізовані. Як справедливо констатує 
С. Гакман, “буковинська освіта забезпечує вільне визначення меншин 
згідно із внутрішнім законодавством та міжнародними зобов’язаннями 
України та Румунії у контексті європейської та євроатлантичної 
інтеграції. Із структурної та організаційної точок зору освіта 
національних меншин відповідає загальній і містить: дошкільні заклади, 
початкові та середні загальноосвітні школи (гімназії, ліцеї, колегіуми) та 
вищі навчальні заклади. Безумовно, що освіта національних меншин у 
регіонах, хоча і має свої особливості, є складовою загальної системи 
освіти своїх держав”2. 

Правдою є й те, що “якщо українська сторона щорічно направляє на 
навчання в Румунію обумовлену кількість абітурієнтів, румунська 
сторона не має таких можливостей, адже рівень знань української мови в 
абітурієнтів з Румунії не відповідає вимогам навчання навіть у середній 
школі. Причиною такого становища є те, що в Румунії практично немає 
навчальних закладів з українською мовою викладання”. 

З українського боку, недостатнє володіння державною мовою 
представників національних меншин, зокрема румуномовної, та 
відсутність спеціальних механізмів підтримки під час складання 

                                           
1 Там само. – С. 334. 
2 Гакман С. Організація освіти національних меншин у поліетнічних регіонах (на 

прикладі Чернівецької області України та Сучавського повіту Румунії) // Вісник 
Національної академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 3. – 
С. 460. 
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вступних іспитів у вищі навчальні заклади призводить до орієнтації 
випускників на іноземні навчальні заклади, після завершення яких 
можуть виникнути нові проблеми, пов’язані з їх іредентиською позицією 
та можливостями працевлаштування випускників”1. 

Та все ж дозволимо собі не погодитись із дослідником, бо з 
безпосередніх контактів із школами Чернівецької області з румунською 
мовою навчання маємо приклади бездоганного володіння державною 
українською мовою переважної більшості випускників тих шкіл, де цей 
предмет викладається належно фахівцем високого класу. А на іноземні 
ВНЗ орієнтуються переважно ті, хто зорієнтований і на іноземне життя, 
яке, на жаль, у багатьох потім так і не складається. Розроблені в 
Чернівецькому національному університеті й механізми підтримки 
румуномовних абітурієнтів, хоча жодна країна світу такими механізмами 
не переймається. Щодо вищої освіти мовами етносів, які компактно 
проживають, то держава, перш ніж забезпечити таке право відкриттям 
спеціальних навчальних закладів або академгруп у традиційних вузах 
повинна, мабуть, проводити чіткий моніторинг запиту спеціалістів 
певних галузей знань для таких етнорегіонів (не можна, наприклад, 
готувати щороку румунською мовою по три десятки медсестер у 
медколеджах, якщо в румуномовних регіонах їх потрібно всього 
тридцять на весь працездатний вік спеціаліста). 

Саме проблема вищої освіти національними мовами час від часу 
продовжує дискусії і локальні конфлікти. Соціологи й політологи 
дивляться на це цілком спокійно: “У демократичному, правовому 
суспільстві конфлікт буває відкритим і безперервним, складним і 
суперечливим, але в абсолютній більшості випадків – природним і 
мирним”2. На жаль, ми нині ще тільки декларуємо своє суспільство як 
правове й демократичне, але таким реально воно ще не завжди є. До того 
ж “національно-етнічна диференціація й ідентичність є соціальною 
реальністю, але вона не лишається сталою: національні почуття, що 
єднають людей, амбівалентні. Водночас інтенсивність цих почуттів 
багато в чому залежить від політики, ступеня її відкритості стосовно 
інших народів або навпаки – від міри концентрації уваги на власних 
проблемах та пошуках зовнішнього ворога, котрий нібито несе 
відповідальність за негаразди якоїсь соціальної спільноти”3. 

Свідомо наражаємося на критику через часте цитування, усе ж 
подаємо пропозиції Сергія Гакмана: “У прикордонних двомовних 
населених пунктах суміжних країн, де традиційні пропозиції школи не 
повністю відповідають ситуації, внаслідок чого навчання дітей веде до 
уніфікації та до відмови від іншої культури (іноді навіть власної), в 
контексті європейських інтеграційних процесів з метою подолання 
забобонів та негативних стереотипів відносно меншин, реалізації щирого 

                                           
1 Там само. 
2 Гакман С. Державне регулювання процесів запобігання етнополітичним конфліктам у 

контексті транскордонного співробітництва // Командор: Вісник державного службовця 
України. – 2005. – № 1. – С. 77. 

3 Там само. 
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спілкування, яке ґрунтується на повазі до цінностей інших, на наш 
погляд, необхідно втілювати в освітній сфері міжкультурне виховання, 
створювати міжкультурні інформаційні центри, міжкультурні кабінети”1. 

У Чернівцях в цьому аспекті зроблено багато: в українській гімназії 
№ 3 працює недільна польська школа, у якій навчаються діти не лише 
польського походження; так само далеко не самі євреї навчаються в 
єврейській школі № 4; у місті є дві загальноосвітні школи з румунською 
мовою навчання, дві школи – з класами навчання російською й 
українською мовами. Чують свою мову і плекають свою культуру діти 
вірмен, німців (австрійців) у своїх національно-культурних товариствах. 
Єдине, що треба навчитися розмежовувати, – поняття “етнічний 
росіянин” і “русскоязычный человек” (він має згадати свою 
національномовну належність і не чинити спротиву функціонуванню 
державної української мови). Тоді толерантні взаємини на поліетнічних 
теренах України стануть такими ж звичними, як вони здавна є на 
багатомовній і багатокультурній українській Буковині. Це буде ще й 
тоді, коли перестануть підключатися до цієї проблеми зовнішні 
лінгвополітичні чинники, що полягають2 у використанні мови як зброї 
політичної боротьби за свої вузькопартійні інтереси. 

 
 
 

Корновенко Л.В. (Черкаси) 
 

МОВНА ПОВЕДІНКА  
ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ м. ЧЕРКАСИ: 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО  
ОПИТУВАННЯ 

 
У статті досліджується мовна поведінка пересічного черкаського 

держслужбовця за результатами соціолінгвістичного опитування. 
Автор переконаний, що володіння державною мовою є однією з ознак 
загальної професійної культури. 
 

Більше ніж п’ятдесят років тому з’явилися перші публікації, 
присвячені аналізу соціального розвитку мови, соціальної диференціації 
мови класового суспільства на певному етапі його історичної еволюції, 
загальному дослідженню мови в соціальному контексті або, за 
комунікативною теорією Дж. Фішмана, аналізу “шести W”: хто 
говорить?, з ким?, що?, коли?, де і чому?  

Вивчення мови з урахуванням соціальної стратифікації суспільства є 
не новим. І.О. Бодуен де Куртене на початку ХХ ст. вказував на 
необхідність дослідження мови з точки зору горизонтального 

                                           
1 Там само. – С. 80. 
2 Див.: Празаускас А.А. Конфликты в культурной и языковой сфере // Межэтнические 

конфликты в странах зарубежного  востока. – М.: Наука, 1991. – С. 73-92. 
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(членування мови на територіальні діалекти) та вертикального 
розмежування колективу мовців, маючи на увазі в цьому випадку 
відмінності професій, соціальних верств, рівнів освіти і т. ін., які певним 
чином впливають на мову1. 

Теоретичний розвиток та практичне втілення ці проблеми знайшли в 
широкому колі соціолінгвістичних праць радянських та сучасних 
вітчизняних учених: Р. Будагова, Ю. Дешерієва, Л. Крисіна, Б. Головіна, 
І. Білодіда, Г. Їжакевич, Г. Черторизької, Н. Озерової, В. Русанівського, 
І. Півторака, В. Манакіна, Л. Масенко, В. Мусієнко, Л. Ставицької, 
Н. Шумарової, та ін. Саме соціолінгвістичному контексту вивчення мов 
присвячують дослідження зарубіжні вчені: Ш. Баллі, А. Мейе, 
В. Матезіус, У. Вайнрайх, У. Лабов. Так, наприклад, у концепції Уільяма 
Лабова доведено корелятивну залежність, з одного боку, між соціальною 
належністю, віком, статтю та етнічною групою, а з другого, – 
особливостями мовної реалізації. Детермінацію мовленнєвого 
спілкування в невеликих соціальних групах окремими соціальними, 
лінгвістичними та соціолінгвістичними проблемами детально 
аргументована у праці Л.П. Крисіна2. Зазначимо, що мовна поведінка 
особистості певної соціальної групи залежить від впливу мовної ситуації 
і мовної політики держави в цілому. 

Мовна ситуація в будь-якій поліетнічній державі характеризується 
складністю та неповторністю своєї конфігурації в кожному конкретному 
випадку. На думку Л. Савченко, це пояснюється багатогранністю 
соціоетнолінгвістичних, а також політичних, соціально-економічних і 
ряду інших факторів, які визначають її стан у межах єдиної 
лінгвоекології3.  

На сучасному етапі українська мова конституційно закріплена як 
державна, що автоматично означає її введення в усі сфери офіційної 
комунікації: українська мова є мовою судочинства (cт. 19 КПК України; 
cт. 9 ЦПК України), освіти (cт. 7 Закону “Про освіту”). Володіння 
державною мовою є обов’язковим для державних службовців. 
Українська  мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на 
всій території України при здійсненні повноважень органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, 
діловодства, документації тощо) – зазначається в ст. 10 Конституції 
України. “Саме державний службовець, який би міг грамотно 
українською мовою вести офіційний папір, по-діловому й оперативно 
мислити, спокійно та ввічливо спілкуватися, – це той ідеал, якого ще 
треба досягти ”, – зазначає Т. Фролова4. Знати державну мову, 

                                           
1 Бодуэн де Куртене И.А. О смешанном характере всех языков // Избранные труды по 

общему языкознанию: В 2 т. – М., 1963. – Т. 1. – С. 23. 
2 Крысин Л. П. О речевом поведении человека в малых социальных общностях 

(постановка вопроса) //Язык и личность. – М.: Наука, 1989. – С. 78-86. 
3 Савченко Л. В. Міжмовні комунікації: проблеми білінгвізму в Україні // Культура 

народов Причерномор’я. – 2003. – № 37. – С. 63. 
4 Фролова Т. Мова як чинник державної політики // Мовні конфлікти і гармонізація 

суспільства: Матеріали наук. конф. К., 2002. – С. 43. 
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користуватися нею на робочому місці – це не вибір, а обов’язок 
громадянина  

Володіння державною мовою є однією з ознак загальної професійної 
культури службовця. Узагальнення науково-педагогічного досвіду та 
окремі спеціальні дослідження дають змогу виокремити такі компоненти 
професійної культури: 

1) рівень загальної освіти та загальної культури; 
2) особистісні та професійні здібності (розумові, вольові, 

психологічні, фізичні); 
3) світоглядні якості особистості (загальний рівень розумового, 

морального, естетичного розвитку); 
4) професійна компетентність (знання норм і правил, що визначають 

особливості професійної діяльності); 
5) професійна майстерність (спеціальні знання, вміння, навички); 
6) творча діяльність (здатність діяти в нестандартних ситуаціях, 

удосконалювати свій професійний рівень); 
7) соціокультурна самоідентифікація (громадянська зрілість, 

визнання норм і традицій даної соціальної групи, професійна гордість); 
8) комунікативна культура; 
9) рівень соціалізації особистості (соціальна зрілість); 
10) фізична культура1. 
Екстраполяція вищезазначених компонентів на загальну мовну 

поведінку державного службовця дає змогу визначити сім (з десяти) 
факторів, що безпосередньо її зумовлюють її. Як бачимо, у 
держслужбовців об’єктивно є всі  необхідні умови для дотримання 
законодавчих вимог щодо мовної поведінки, проте реалії життя дещо 
інші. 

Мета нашої статті – відобразити особливості мовної поведінки 
черкаського держслужбовця, зафіксованої в матеріалах 
соціолінгвістичних спостережень. 

Показовим фактором, що визначає специфіку мовної ситуації в 
цілому в Черкасах, є стабільний етнічний склад населення (згідно з 
результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 89,6% – 
українці, 8,4% – росіяни; причому із загальної кількості українців, що 
проживають у місті, 96,9% вважають рідною українську мову)2. 

За офіційною статистикою та ознакою переважного використання 
мешканцями міста української чи російської мови в різноманітних 
комунікативних ситуаціях, можна виділити три рівні спілкування – 
державний офіційний (з переважним використанням української мови), 
побутовий та комерційний, що характеризується використанням 
української і російської мов та суржику. 

                                           
1 Михайличенко І. Формування професійної культури працівників ОВС (теоретичний 

аспект) // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С. 19. 
2 Корновенко Л., Мусієнко В. Мовний портрет міста Черкаси (за результатами 

соціолінгвістичного опитування) // Вісник Черкаського національного університету. Серія: 
Філологічні науки. – Черкаси, 2004. – Вип. 60. – С. 3-10. 
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Вивчення функціонування мови у соціальному контексті міста 
здійснюється кафедрою загального та російського мовознавства Черкаський 
національний університет із залученням студентів-філологів, що забезпечує 
достатню масовість опитувань. Протягом літньої соціолінгвістичної 
практики 2005 р. усне мовлення мешканців міста досліджувалося за 
допомогою анкетування, телефонного опитування представників державних, 
бюджетних установ та населення, інтерв’ювання працівників сфери 
обслуговування, тестування підлітків та ін. 

З метою дослідження мовної поведінки державного службовця було 
проведене телефонне тестування за спеціальною соціолінгвістичною 
методикою1. На першому етапі роботи вибірково зазначалися телефонні 
номери таких державних установ, як міськвиконком, прокуратура, 
підприємства державної власності (РЕУ, Водоканал), довідково-допоміжні 
служби лікарень, навчальних закладів (ЧДТУ, ЧНУ). На другому етапі 
підготовлено питальник для кожної соціумно-професійної групи. На 
третьому – було проведено телефонне тестування службовців: одному і тому 
ж самому реципієнту ініціювали запитання українською та російською 
мовою (по черзі), кожну відповідь-реакцію зафіксовано. Телефонним 
тестуванням було охоплено 243 службовці (результати представлено у 
таблиці 1). 

Таблиця 1. 
Мова 

запитан-
ня 

Українська Російська 
Установи 

Мова 
відпові-

ді 
Рос. Укр. Сурж. Рос. Укр. Сурж. 

Міськвиконком 
(РАГС) 21 6 14 1 10 11 0 
Підприємства (РЕУ 
1, 2, 3, 4, 5, 6; 
“Водоканал”) 

36 3 31 2 14 21 1 

Прокуратура 8 3 4 0 5 3 0 
Бібліотеки 16 5 11 0 11 5 0 
Лікарні (міські № 1, 
№ 3, обласна) 59 17 42 0 31 27 1 
Архів, центр 
зайнятості, фонди 
(пенсійний, 
страхувальний) 

43 12 31 0 20 23 0 

Служби навч. 
Закладів (ЧНУ, 
ЧДТУ, коледж, 
ЗОШ) 

21 5 16 0 13 8 0 

Автостанції, зал. 
вокзал 7 0 7 0 2 5 0 
Обласна друкарня 10 4 5 1 5 5 0 
Поштамт 22 10 11 1 14 8 0 

243 65 173 5 125 116 2 
Всього 100% 26,7

% 
71,2
% 2,1% 51,4

% 
47,7
% 0,9% 

                                           
1 Принципы и методы социолингвистических исследований. – М.: Наука, 1989. – 200 с. 
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Як бачимо, на запитання, що ставилися українською мовою, 
більшість респондентів – 173 особи (що складає 71,1% від загальної 
кількості опитуваних) відповіли українською мовою, 65 осіб (26,7% від 
загальної кількості опитуваних) відповіли російською мовою, 5 осіб (що 
становить 2,1%) змогли відповісти суржиком. 

Таким чином, більшість протестованих державних службовців 
виявила готовність професійно застосовувати українську мову «за 
відсутності російськомовних показників»1, продемонструвавши свою 
мовну стійкість. 

Аналіз відповідей на запитання, що ставилися російською мовою, 
надав можливість охарактеризувати мовну компетентність службовця: 
125 респондентів (51,4% від загальної кількості опитуваних) дали 
відповідь російською мовою, 116 респондентів (47,7%) відповіли 
українською, 2 респонденти (0,9% від загальної кількості опитуваних) 
відповіли суржиком. 

Порівняльна характеристика відповідей засвідчує достатньо високу 
комунікативну потужність української мови у сфері офіційно-ділового 
спілкування (порівняємо: 71,1% – українською на запитання 
українською мовою та 47,7% – українською на запитання російською 
мовою у 2005 р.; за результатами аналогічного дослідження 2001 р.: 
52,2% – українською  на запитання українською мовою та 28,8% – 
українською на запитання російською мовою). Отже зросли також 
показники мовної стійкості службовця.  

Полікодовість респондентів – переключення на російську мову 
(порівняємо: 26,7% – російська відповідь на запитання українською 
мовою та 51,4% – на запитання російською мовою) зумовлена, на наш 
погляд, як об’єктивними соціально-історичними причинами (активний 
українсько-російський білінгвізм (70-80-ті роки): процеси 
державотворення зміни у суспільно-політичній формації, так і 
суб’єктивними (бажання до інформаційної відкритості, невисокий рівень 
мовної компетенції, професійна необхідність послуговуватися 
українською мовою, а не внутрішня потреба мовця).  

Показовими також є примітки, за допомогою яких наші інтерв’юери 
фіксували репліки-відповіді. За спостереженнями, відповідь могла бути 
“ввічлива” (або достатньо “ввічлива”) (213 відповідей, що становить 
87,6% від загальної кількості),“тактовна” (2 відповіді, що становить 
0,8),“ неввічливо” (“не дуже ввічливо”, “ввічливо, але з невдоволенням”) 
відповіли 9 респондентів (3,8% від загальної кількості), “невдоволено, із 
роздратуванням, нестримано, сердито, байдуже…” відповіли 10 
респондентів  (що складає 4,2% від загальної кількості); українською з 
русизмами – 5 осіб (2% від загальної кількості); російською з 
українізмами – 4 (1,6 % від загальної кількості). 

                                           
1 Якубчак Н. Мовна ситуація в НАУКМА // Наукові записки НАУКМА. – К., 2000. – 

Т. 20: Філологічні науки. – С. 49. 
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Таким чином, ми розглянули пасивний аспект мовної стійкості 
(інтерв’юер звертається першим і нав’язує свою мову), проте для 
створення повноцінної картини мовної поведінки службовців окрім 
соціологічного тестування необхідно залучити додаткові  лінгвістичні 
(комунікативні) тести, тобто підготувати базу для дослідження 
активного мовлення. 

 
 
 

Гривко А.В. (Київ) 
 

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ 
 

У статті розглядаються проблеми української мови у сучасній 
освіті України, аналізуються результати соціолінгвістичного 
дослідження «Українська мова в моєму житті» в освітній сфері. 
Головна увага приділяється питанню функціонування української мови 
та мовної освіти у навчальних закладах України. Висвітлюються деякі 
альтернативні шляхи вирішення мовних проблем. 

 
Проблема української мови в сучасній освіті України є особливо 

актуальною, оскільки безпосередньо стосується підготовки 
інтелектуального потенціалу Української держави – її інтелігенції. 
Мовні проблеми в освіті стосуються кількох аспектів: знання з мови, 
культура мови та мова спілкування учнів і студентів. Ознакою 
освіченості та інтелігентності є досконале володіння українською 
літературною мовою, високою культурою спілкування на різних рівнях у 
різних сферах, зокрема в науковій, офіційно-діловій, навчальній, 
виробничо-професійній та побутовій. Людина реалізує себе в культурі 
думки, культурі праці й культурі мови. Адже мова – це вмістилище 
понять, образів, відомостей про людину і її світ, світогляд народу, 
набутий досвідом багатьох поколінь. Рідна мова формує погляди на світ, 
визначає взаємини між людьми. Вищі психічні функції – мислення, 
пам'ять, уява – також формуються та розвиваються на основі мови та за 
її допомогою. Головне завдання мовників має полягати у формуванні в 
учнів та студентів життєвої потреби знати сучасну українську 
літературну мову, досконало володіти нею у всіх сферах суспільного 
життя. Тому основою вивчення і функціонування української мови має 
бути усвідомлення її глибинної значущості, що здебільшого відсутнє в 
учнівському та студентському середовищі. Натомість «…українська 
мова все більше витісняється з освіти і науки, особливо з вищої школи… 
Маємо тисячі шкіл і ВНЗ, у яких культивуються іноземні, а державна 
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мова практично не вивчається й не використовується… Кого ж 
готуємо?»1 

Проблему функціонування державної мови в Україні та серед 
українців досліджували С.Я. Єрмоленко, П.П. Кононенко, Л.І. Мацько, 
Н.Ф. Непийвода, В.Д. Радчук, І. Дзюба та інші.  

Завданням нашого дослідження є вивчення та аналіз стану 
функціонування української мови в сучасних закладах освіти на основі 
соціолінгвістичного дослідження „Українська мова в моєму житті”. 

Аналіз анкет для учнів, учителів, студентів та викладачів (станом на 
20 січня 2006 р.) свідчить про такі факти. Рівень культури усної і 
писемної мови випускників середніх навчальних закладів залишається 
низьким. Рівень володіння українською мовою студентства, як вважають 
викладачі вищих навчальних закладів (63%), також потребує 
вдосконалення. Рівень знання мови залежить здебільшого від мовної 
практики. Згідно з результатами соціолінгвістичного дослідження 
більшість учнів українських шкіл послуговуються українською мовою 
для спілкування з учителями в школі – 90% опитаних, а з друзями – 
лише 49%. Цікавим є також і той факт, що з бабусею (тобто із старшим 
поколінням) українською мовою спілкується більше опитаних учнів 
(63%), ніж із батьками (з мамою – 53%, з татом – 51%). У студентському 
середовищі тільки 32% опитаних послуговується українською мовою як 
у навчанні, так і в побутовому спілкуванні, але немало студентів 
перебувають у російськомовному оточенні, своїм спілкуванням 
недержавною мовою провокують викладачів до лекційної та 
семінарської роботи в аудиторіях російською мовою. Меншою мірою це 
стосується філологічних факультетів. 

Така ситуація зумовлена не лише постійним перебуванням учнів та 
студентів у російськомовному середовищі, а й недостатньою увагою до 
навчання їх української мови в середніх школах, ліцеях, гімназіях, 
коледжах, вищих навчальних закладах, дефіцитом української, а не 
просто україномовної навчальної, науково-методичної та художньої 
літератури, брак україномовного програмного забезпечення 
комп’ютерів, україномовних ресурсів Інтернету. Так, функціонування 
української мови в навчальній літературі для учнів повністю задовольняє 
35% опитаних учителів, у науково-методичній літературі – 26%, у 
художній літературі – 16%, у мережі Інтернет – 9%, в масмедіа-просторі 
України – 16% учителів. У сфері вищої освіти серед спеціальної 
літератури, необхідної і викладачам, і студентам, переважає 
російськомовна. За даними Рахункової палати у системі вищої освіти 
залежно від професійного спрямування студентів на одну українську 
книгу припадає від 4 до 10 підручників і посібників російською мовою. 
Забезпеченість рекомендованою літературою за дисципліною 
„Українська мова за професійним спрямуванням” не перевищує 20%2. 

                                           
1 Кононенко П.П. Мова і майбутнє України // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2003. 

– Т. І. – С. 297. 
2 Пасько В. На основі даних Рахункової палати України // Ї. – 2004. – № 35. – С. 22. 
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55% бібліотечного фонду України – російськомовні книжки, 80% газет і 
журналів видається російською мовою1. За таких умов викладачі 
змушені самостійно перекладати українською мовою навчальну 
літературу, а якщо викладач – не мовник, то проблема подвоюється, 
оскільки знижується якість викладання. 31% учнів, які взяли участь в 
анкетуванні, у комп’ютерному класі працюють з програмами 
українською мовою і лише 19% розважаються україномовними іграми. 
Українським учням важко зростати українцями в середовищі, де все 
українське принижується, ганьбиться, де панує якщо не російська мова, 
то деформована, спотворена суржиком рідна мова. Сотні російських 
газет і журналів нав’язують юним мамам, студентам, молоді, учням 
мораль чужої держави, чужу мову, чуже світобачення. Тому українській 
мові конче необхідна підтримка. 85% шкільних педагогів вважає, що 
підтримка українській мові як державній потрібна з боку батьків так 
само, як і з боку вчителів. Проте за свідченнями учнів, лише 63% 
українських учителів на уроках спілкуються українською мовою (це 
більше, ніж половина, та все ж не 100%), самі ж українські вчителі 
визнають, що українська мова функціонує як мова міжособистісних 
комунікацій між членами шкільної організації лише на 57%, як мова 
навчально-виховного процесу – на 79%. В Автономній Республіці Крим 
у навчально-виховному процесі переважає російська мова – про це 
свідчать 80% відповідей опитаних учнів, які проживають і навчаються в 
Криму. Така ж ситуація і у Донецькій області (82%). На думку 
М. Наєнка, „весь народ у кожній державі заговорить державною мовою 
лише тоді, коли нею заговорять університети і церква”2. Та, на жаль, 
сьогодні фахівці з вищою освітою нерідко послуговуються суржиком (не 
тільки в побутовій, а й у науковій, навчальній, професійній та інших 
сферах), що прикро вражає наочним свідченням низької культури їхньої 
мови, незнанням української літературної мови, її норм, багатства її 
словника, невмінням користуватися нею залежно від сфери й ситуації 
спілкування тощо. Але не можна виховати повноцінного словака 
англійською мовою, так само й духовно багатого українця-патріота – 
російською. Щоб дитина успадкувала духовність і спосіб мислення свого 
народу, її треба виховувати саме рідною мовою. Тому цілком 
закономірно, що потреба вивчення української мови, на думку більшості 
учнів, зумовлена вступом до вищого навчального закладу та майбутньою 
професійною діяльністю (відповідно 86% та 85%).  

Тому доцільно було б підвищувати культуру мови вчителів, 
змінювати їхнє ставлення до української мови лише як до державної, 
офіційної мови навчально-виховного процесу, а через красу й 
самобутність рідного слова долучатися самим та долучати своїх учнів до 
здобутків вітчизняної і світової культури, часткою якої та носієм 
інформації про яку є мова. Українська мова є скарбницею культурних і 
духовних надбань українського народу, його історичного минулого. 

                                           
1 Вівчарик М. // Урок української. – 2003. – № 1. – С. 2. 
2 Наєнко М. Про державну мову в українських університетах // Державність 

української мови і мовний досвід світу: Матеріали міжнар. конф. – К., 2000. – 444 с. 
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Надзвичайно важливо, щоб учні (студенти) мали можливість відчути 
красу і велич рідної мови, її багатство, багатогранність. Слід створити 
такі умови, щоб знати українську мову, говорити нею, активно 
поширювати її було вигідно і зручно всім громадянам України, адже 
багато людей знають українську мову, але нею не послуговуються. 

На думку ж більшості опитаних викладачів вищих навчальних 
закладів, для піднесення соціального престижу державної мови варто 
збільшити кількість годин для ґрунтовнішого вивчення української мови 
та українознавчих предметів. Вивчення української мови в середніх 
навчальних закладах вимагає докорінної перебудови. Доцільно 
ліквідувати прогалини у навчанні української мови в середніх 
навчальних закладах України, сприяти підготовці фахівців нової 
генерації належного професійного та інтелектуального рівнів. Важливим 
є усвідомлення учнем (студентом) себе як громадянина України, 
відчуття потреби знати українську мову і культуру своїх предків, їх 
історію, бути причетним до народних надбань, традицій, звичаїв народу. 

Навчання рідної мови – першочергове завдання, тільки так 
засвоюється культура мовлення, загальнолюдська культура. Мовленнєве 
спілкування має бути добре продуманим і носити пізнавальний характер. 
Керуючись загальнодидактичними та методичними принципами, значну 
увагу доцільно приділяти говорінню, активному спілкуванню, а не лише 
слуханню. Комунікативне спрямування навчання допомагає учням та 
студентам засвоювати мову в процесі мовленнєвої діяльності. Говоріння 
активізує мислення, мовлення, сприяє розвиткові індивідуальних 
особливостей кожної дитини, підвищенню рівня її мовного розвитку. 

Навчальна література має бути не україномовною з малозрозумілим 
чужим змістом і мовними штампами, російською калькою, як це є 
сьогодні, а по-справжньому українською: з красою українського 
довкілля, звичаїв, традицій. Вважаємо аморальним просто перекладати 
російські видання з перекрученою, спотвореною українською історією, 
які нав’язують українцям спільну з Росією історію Київської Русі, що 
була могутньою державою ще до виникнення Московії. Кожне слово 
українського підручника має бути виваженим, розкривати дивосвіт 
української мови, її велич, красу, багатство. Зміст підручника має бути 
насиченим перлинами української народної творчості і рядками лише 
талановитих поетів, прозаїків. Мова, якою написаний підручник, має 
сприяти усвідомленню учнем себе представником однієї з найдавніших і 
найбагатших культур світу та спонукати до вивчення національних 
звичаїв, традицій, надбань культури і науки, до творчого саморозвитку. 

На нашу думку, для вирішення проблем функціонування української 
мови у навчальних закладах потрібно:  

кожна українська дитина має бути забезпечена правом відвідувати 
дитячий садок і школу з державною мовою спілкування; 

мати в достатній кількості українські книжки, журнали, дитячі студії, 
позакласні та міжшкільні об’єднання з функціонуванням у них 
державної мови;  
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не дозволяти нав’язувати в українських навчальних закладах 
підручники російською мовою, мотивуючи це тим, що підручників 
українською мовою не вистачає (чому?);  

не дозволяти українським школам проводити заняття вчителям, 
психологам, викладачам тощо, для яких вивчення української мови є 
непосильним; 

комп’ютери у школах та ВНЗ мають бути лише україномовними; 
створити умови, у яких мовний простір дошкільника, учня, студента 

не міг би перевищувати 30% російською мовою; 
спотворення та перекручення української історії, зокрема в 

навчальних закладах, має каратися (необхідно вилучити з бібліотек 
неправдиву, шкідливу літературу, провести роз’яснювання, чому такі 
грубі історичні помилки є у російських виданнях сьогодні (небажання 
Москви відмовитися від привласнення чужої історії, що свідчить про 
велич Київської держави, її високий рівень науки, культури, духовності 
в епоху Середньовіччя); 

впровадити в дошкільні заклади, школи, ВНЗ літературну українську 
мову не на формальному, а на функціональному рівні; 

кожен учитель та викладач має атестуватися на право викладання 
української мови; 

вилучити з ужитку навчальну літературу, написану суржиком, де 
переважає російська калька та міститься спотворена інформація про 
Україну, її історію, культуру, всесвітньовідомих українських учених; 

забезпечити всі навчальні заклади досконалими словниками, 
довідковою, навчальною, методичною та спеціальною літературою 
українською мовою. 

Але найперше, що потрібно змінювати, – це ставлення українців та 
національних меншин, що проживають в Україні, до української мови як 
до державної, і починати потрібно з освіти, «бо в невпинному русі по 
шляху розвитку й самовдосконалення людство не винайшло інших 
більш універсальних і в той же час конкретних засобів»1. 
Функціонування української мови, її подальший розвиток чи занепад 
залежить від рівня свідомості сучасних освітян, діяльність яких визначає 
«долю національної освіти, рівень гуманізації суспільства і майбутнє 
Української незалежної держави»2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Токар Л.К. Українознавство в розвитку національної освіти і виховання // Збірник 

наукових праць НДІУ. – К., 2003. – Т. І. – С. 200. 
2 Сазоненко Г.С., Головай І.А. Українознавча наука в освітньому процесі // Збірник 

наукових праць НДІУ. – К., 2003. – Т. І. – С. 216. 
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Софійчук Г.К. (Хмельницький) 

 
ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ  

ЧИННИКІВ УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
У статті актуалізується роль національної освіти в утвердженні 

державності української мови. 
 

Яку ж роль відігравала і відіграє освіта і вчитель у націєтворчих та 
державотворчих процесах в Україні? Треба зазначити, що ці процеси є 
вельми самобутніми і драматичними, а мовне питання – і нині 
суперечливе та дражливе. З маніакальною послідовністю, особливо 
напередодні чергових виборів, його порушують... ні, не  представники 
колишньої метрополії, а власні україножери, яких і донині пече  синдром 
Мини Мазайла, міщанина-малороса з харківської Холодної гори, який 
вважав, що його життя запропастило українське походження та 
українська мова. Розумів – бо, що мова – то найголовніший засіб 
національної ідентифікації індивіда. 

Когнітивна наука трактує мову як ментальну сутність, вияв 
ментального феномену. "Мова є дзеркалом розуму в глибокому і 
важливому сенсі, вона відбиває внутрішню сутність людини, рівень її 
культури. Культура мови починається з самоусвідомлення мовної 
особистості. Вона успішно розвивається тоді, коли носіям національної 
літературної мови не байдуже, як говорять і пишуть їхньою мовою, яке 
становище вона займає серед мов світу", вважає доктор філологічних 
наук С. Єрмоленко1. 

Водночас національна свідомість, закріплена в мові, формується, 
виховується середовищем, освітою, засобами масової інформації, 
державною політикою щодо функціонування і розвитку національної,    
д е р ж а в н о ї мови! "Державницький світогляд передбачає проведення 
активної, цілеспрямованої мовної політики, зорієнтованої на виховання 
національно свідомої мовної особистості... Держава повинна дбати про 
мову як знаряддя національної є д н о с т і".  

Та мовна ситуація в Україні і через 14 років незалежності 
залишається неоднозначною і складною через тривалі історичні періоди 
гонінь і переслідувань, які І.Огієнко називав надзвичайно виразно 
"скорпіонами на українське слово"2. Адже процес повернення українців 
до самих себе, до національної самоповаги через повагу до рідної мови 
дуже  нелегкий і вимагає адекватних заходів. І одне з чільних місць у 
ньому належить освіті. 

                                           
1 Див.: Єрмоленко С., Яременко С., Пономаренко А. Самовизначення через рідну мову 

// Дивослово. – 2005. – № 10. – С. 41-45. 
2 Огієнко І.  Історія української літературної мови. – К., 2004. – С. 227. 
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Щоб чітко розуміти завдання сучасної школи в утвердженні 
державності державної мови (даруйте за тавталогію), варто зробити 
бодай побіжний екскурс у минуле й прослідкувати роль школи як такої у 
становленні національної самосвідомості українців – адже розуміння 
передбачає знання. 

Так, після Берестейської унії 1596 р., яка, по суті, закріпила не тільки 
політичну, але й духовну зверхність Польщі над Україною, тотальній 
полонізації стали на заваді братські ш к о л и (у тому числі й вищі), які за 
мету мали навчання рідної мови і збереження православної віри. А для 
цього було створено перші граматики Лаврентія Зизанія та Мелетія 
Смотрицького, укладено словники, зокрема "Лексис" Зизанія та 
"Лексікон славеноросскій" Памво Беринди, тобто процес навчання був 
забезпечений навчальною літературою. Про тогочасний стан української 
мови свідчить учений архімандрит Захарія Копистенський: "З віку той 
славенский язик єсть знаменит, которого Яфет і єго поколіньє уживало, 
широко й далеко он ростягал і славний бил, аля чого от слави  
славенським  названий єсть". Як бачимо, в такій оцінці мови звучить 
гордість і почуття самоповаги. Але в той же час почався, як писав 
І. Огієнко "напівсмертельний для нашого народу, як нації, процес 
ополячення нашої і н т е л і г е н ц і ї"1. 

Проте найтяжчим випробуванням для соборності української мови, а 
значить і для її об’єднавчої ролі став 1654 рік, коли Україну було 
розділено (через приєднання Лівобережжя до Москви), і розвиток двох її 
частин пішов різними шляхами: схід України потрапив під потужний 
московський вплив, а захід остаточно був відданий на "впливи польські". 
Цей розкол, у тому числі й за мовною ознакою (!), і нині подолати дуже 
важко. Він і донині є ризиком для зміцнення унітарної Української 
держави! 

Справжнім лінгвоцидом стали для української мови каламутні часи 
існування під владою Московії (згодом – Росії). Нагадаємо основні його 
віхи: 

1690 р. Собором російської православної церви було засуджено 
"кіевскія новые книги" видатних вчених-українців, викладачів Киево-
Могилянської академії Петра Могили, І. Галятовського, 
Л. Барановського та інших, яким було проголошено "проклятство и 
анафему сугубо, трегубо, многогубо..." (!); 

1720 р. Напівграмотний російський імператор забороняє друкувати в 
Малоросії будь-які книги н а в ч а л ь н о г о характеру, крім церковних, 
які попередньо мали бути цензуровані; 

1753 р. Указ про заборону викладання в Києво-Могилянській 
академії українською мовою; 

1769 р. Заборона  Синодом Російської православної церкви 
українського "Букваря"; 

1784 р. Переведення  викладання в Києво-Могилянській академії на 
російську мову; 

                                           
1 Там само. – С. 162. 
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1768 р. Наказ Київського митрополита відправляти служби в усіх 
українських церквах "голосом, свойственным россійскому наречію". Те 
ж саме стосувалося і шкіл України; 

Така ж ситуація була і на теренах України під Польщею: 
1789 р. Розпорядження Польського сейму про закриття руських 

(українських) церковних шкіл та усунення української мови з усіх шкіл; 
1808 р. Закриття Руського інституту Львівського університету через 

використання  в  навчальному процесі рідної мови; 
1817 р. Постанова про викладання в школах Західної України лише 

польською мовою; 
1862 р. Закриття українських безоплатних недільних шкіл для 

дорослих; 
1843 р. Статут про початкову школу, за яким навчання має 

проводитися лише російською мовою; 
1863 р. Циркуляр міністра внутрішніх справ (!!!) Росії Валуєва про 

заборону видання українською мовою літератури для народного 
читання, бо її "не было, нет и быть не может". 

Підвів риску під цими драконівськими щодо української мови 
законами Указ Сенату Російської імперії, за яким українськомовна освіта 
та культура визнавалися такими, що могли "виклакати  наслідки, що 
загрожують спокою та безпеці!"1 

Як бачимо, найперше репресивні заходи щодо використання 
української мови корінним населенням України з боку колонізаторів 
торкнулися, передусім, школи і церкви – суспільних і державних 
інституцій, що насамперед  апелюють до духовного в людині, впливають 
на формування її світогляду. Іван Огієнко вважав, що всі ці "заборони  
українського слова були незаконні – це були тільки заборони 
адміністративні, хоч і мали часом царське затвердження, їх боялися 
(влада – авт.) оголошувати, щоб не викликати сміху в Європі. Вони 
ніколи не переходили звичайною дорогою законів – через сенат, завжди 
були таємними..."2 

В 1870 р. міністр освіти Росії Д. Толстой писав: "Кінцевою метою 
освіти всіх і н о р о д ц і в, що проживають у межах н а ш о ї вітчизни, 
безперечно, повинно бути о б р у с і н н я". 

Цю ганебну імперську традицію таємної беззаконної розправи над 
українською мовою та рідномовною освітою під благочинною маскою 
турботи"про розквіт націй" повною мірою перейняли більшовики, 
особливо після 1922 р., коли Україна увійшла до складу СРСР. Але 
перед тим була ще коротка унікальна доба з парадоксальною, як на 
нормальну логіку, назвою – "українізація в Україні". На цьому періоді 
історії розвитку української мови й освіти слід зупинитися детальніше, 
бо тут знайдемо багато повчального щодо утвердження рідної мови в 
законних – державних правах і тих прихованих небезпек і для нашого 

                                           
1 Іванишин В., Радевич-Винницький Я.  Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 

С. 26. 
2 Огієнко І.  Історія української літературної мови. –К., 2004. – С. 239. 
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часу, що треба їх дослідити, щоб питання про державну мову (а відтак, 
мовну освіту) в Україні було знято назавжди. 

11 серпня 1923 р. було видано декрет робітничо-селянського уряду, 
який визнавав за потрібне "...зосередити увагу держави на поширення 
знання української мови... Внаслідок браку відповідних підручників, 
відсутність достатньо підготовленого персоналу… спричинено фактичну 
перевагу російської мови. Щоб усунути цю нерівність, уряд мусить 
забезпечити українській мові місце, відповідне чисельності та  питомій 
вазі українського народу на території СРСР". Внаслідок цього преса в 
Україні стала на 85% українською, книжки  видавалися переважно 
українською, а їх наклади подекуди були мільйонними (твори Остапа 
Вишні). Підносився й розвивався український  театр (зокрема, театр 
Л.Курбаса). Народні й середні ш к о л и перейшли на українську мову 
викладання. Проводилась українізація державних установ через Курси 
українознавства. Службовці обов’язково складали іспити на володіння 
українською мовою. І виконання усіх цих заходів контролювалося! На 
чолі цих, безсумнівно, небувалих до цього часу процесів відродження 
національного духу стала Українська академія наук, при якій починають 
функціонувати Інститут мовознавства та Інститут наукової мови. Тоді ж 
(1927 р.) упорядковується український правопис, небувалого піднесення 
зазнає українська література. Книжок українською мовою друкується 
близько трьох тисяч назв за рік! 

Проте така ситуація не могла задовольнити більшовиків – процес 
формування національної самодостатності міг вийти з-під контролю. 
Національний розвиток віднині називається буржуазним націоналізмом, 
всіляко засуджується. А потім починається розгнузданий терор проти 
всього українського, який прикривається фіговим листком сталінських 
демагогічних заяв, що "треба перетворити українську мову в знаряддя 
комуністичної освіти  трудящих", що "література повинна бути 
національною за формою і соціалістичною за змістом", що треба 
створити для національних  культур такі сприятливі умови, щоб вони 
злились в одну спільну культуру з однією спільною (неважко 
здогадатись, якою) мовою"1. Це "злиття" обернулося різким скороченням 
передусім шкіл з українською мовою викладання та цілою низкою 
постанов, спрямованих на ДЕРЖАВНУ підтримку мови російської: 

1978 р. – Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів "Про заходи щодо 
дальшого вдосконалення вивчення і викладання російської мови в 
союзних республіках"; 

1983 р. – Постанова "Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення 
російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних 
закладах союзних республік"; 

1984 р. – Постанова "Про дальше вдосконалення загальної середньої 
освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи". 

Відповідно до цієї постанови на вивчення російської мови в 
національних школах виділялося додатково 2–3 години на тиждень у 2–

                                           
1 Огієнко І.  Історія української літературної мови. – К., 2004. – С. 310. 
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11 класах. Про додаткову оплату в розмірі 15% до основної ставки за 
викладання російської мови вголос не говорили, але вона була! 

Така політика держави (СРСР) призвела до того, що на початок 90-х 
рр. ХХ ст. частка дітей, які навчалися рідною мовою становила лише 
47,9%. І хоч на цей час був прийнятий, як тоді вважалося, дуже 
прогресивний щодо функціонування державної мови УРСР – української 
– "ЗАКОН УРСР ПРО МОВИ В УРСР" (1989 р.), реальність була 
катастрофічною. Для прикладу, у м. Хмельницькому із 27 шкіл лише у 
трьох (!) мовою навчання була українська. Від двадцяти до п’ятдесяти 
відсотків учнів шкіл з російською мовою навчання були звільнені за 
бажанням батьків (!) від вивчення мови республіки, у якій вони жили. 
Так освіта в Україні стала антиукраїнською. Це був черговий етап 
лінгвоциду. І його удар знову прийшовся насамперед на освіту! 

Якщо додати, що і мовознавчі науки були зорієнтовані на "злиття" 
національних мов у єдину мову міжнаціонального спілкування через 
"відціжування з неї самобутніх, специфічних ознак і перетворення її на 
бліду й незграбну копію російської мови"1, створення багатотомних 
російсько-українських словників, влучно названих "російсько-
російськими", убогих підручників з української мови для національної 
школи, то картина руїнаціїмови, а відтак і деформації національної 
самосвідомості й гідності постає приголомшлива! 

Отже, який висновок можна зробити про шлях рідної мови, 
озирнувшись на її довгу  й  драматичну історію та роль і місце у ній 
школи, освіти? 

Школі належить провідна роль у мовному, а відтак і національному 
вихованні народу. Це розуміли і вороги українського народу, 
забороняючи або знищуючи національну освіту і національно свідомі 
патріотичні сили, які і в часи просвітку для України, і в годину мороку 
завжди намагалися підняти "рідне слово в рідній школі". 

А які ж завдання постають перед освітою в плані виховання 
висококультурної мовної особистості на нинішньому етапі? Для цього 
треба досконально вивчити стан мовної особистості, її національної 
свідомості, що, як відомо, формується, виховується освітою, 
середовищем, засобами масової інформації, державною політикою щодо 
функціонування та розвитку національної мови. 

З цією метою в Україні запроваджується соціолінгвістичний 
моніторинг. Спроба такого моніторингу ведеться нами (соціологічною 
службою кафедри виховної роботи гімназії № 1 м. Хмельницького) з 
2000 року. І хоч опитування проводилися для "домашнього вжитку" і не 
можуть бути репрезентативними, проте поживу для роздумів дають. Так, 
наприклад, відповідаючи на запитання: "В який спосіб ви себе 
самоідентифікували б в іншій країні?", учні поставили м о в у, одна із 
основних функцій якої – ідентифікаційна, лише на четверте (!) місце 

                                           
1 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 

С. 187. 
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після державних символів, вишиванки, народної пісні. Діти не 
відчувають через мову свого єднання з іншими носіями української мови 
– з народом! 

Краще зрозуміти стан функціонування державної (української) мови 
у різних сферах життя дала змогу анкета такого змісту: "Якою мовою ви 
спілкуєтесь у сім’ї; з друзями; у школі?" Результати засвідчують цікаву і 
закономірну річ: найважливішим чинником формування позитивного 
ставлення до української мови є, на жаль, не сім’я, а школа. Українською 
мовою в школі розмовляє 72% з 238 опитаних, у сім’ї – 54% і з друзями 
– лише 33%, причому ця тенденція змінюється залежно від віку: чим 
молодші школярі, тим рівномірніше розподілені відсотки, тим більше 
дітей розмовляє українською і в сім’і з друзями. Тобто сам факт 
тривалішого існування в умовах суверенної держави впливає на 
зростання поваги до мови. 

Найбільш агресивною щодо української мови є підліткова 
(тінейджерська) група, у якій свій вибір російської мовою спілкування 
респонденти пояснили так: а) переходять на російську мову "під 
співрозмовника", (відбувається перемикання коду через почуття 
меншовартості на підсвідомому рівні) – 34%; б) російською 
розмовляють в сім’ї (залишки радянської традиції) – 34%; в) за звичкою 
– 19%; г) російська – це "круто" – 3%; д) не люблю української мови – 
3%. 

Після прийняття Конституції України та ознайомлення зі ст. 10 щодо 
державної мови, що викликало значний суспільний резонанс, хвилі якого 
вряди-годи збурюються і сьогодні, моніторингова служба провела 
опитування за одним запитанням: "Ваше ставлення до використання 
української мови в державних установах". Більшість із 257 опитаних 
відповіли, що їхнє ставлення позитивне. Найбільш зрілими були 
аргументи: "Позитивно! Моя країна – моя  мова!", "Тільки українською! 
Ми живемо в Україні!", "Ми не найгірші, щоб розмовляти чужою 
мовою", "Потрібно не тільки знати мову, але й шанувати її як державну", 
"Громадяни кожної держави зобов’язані розмовляти рідною мовою", 
"Хочу розмовляти українською, тому що кожен українець має знати 
свою мову, тим більше ДЕПУТАТ!". "Це було б дуже добре, адже це 
запорука нашого самоствердження". "Це записано в Конституції, і це 
треба виконувати", "Я люблю українську мову". Ці анкети свідчать про 
високий рівень сформованості почуття  національної  гідності,  
розуміння  ролі  мови у становленні і  зміцненні державності, 
громадянську зрілість значної частини нашої молоді. 

Але особливу увагу школа повинна звернути на тих  вихованців, які в 
силу різних обставин не ідентифікують себе як громадян України через 
несприйняття української мови як державної: "Не считаю нужным 
употребление украинского языка как государственного", "Отношусь к 
этому плохо, потому что я разговариваю на русском", "Легше 
розмовляти російською мовою". І хоч таких виявилося 10% від 
загального числа опитаних, це великий простір для роботи з такими 
підлітками в плані подолання чужомовної ідентифікації. 
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Заслуговує на повагу виважена і зріла думка респондента, який 
вважає, що "Так як державна мова – українська, то в державних 
установах УСІ мають говорити українською мовою. Але для 
неофіційного спілкування кожен обирає для себе мову, якою хоче 
розмовляти з іншими". 

Часто на  несформованості мовного імунітету українців грають свою 
антидержавну пісню про утиски російської мови недобросовісні 
політики. Так от молоде покоління громадян України вважає, що утисків 
російської мови в Україні немає (83%), 5% відсотків опитаних вважає 
утисками вимогу вчителів говорити на уроках українською мовою. А от 
30% опитаних вважають, що існують перешкоди для повноцінного 
функціонування української мови. І серед них такі: "російська мова 
заполонила Україну", "у владі багато посадовців, що розмовляють 
російською мовою", "негативно в мовному плані впливає сім’я, 
середовище", "йде тиск на самосвідомість українців через використання 
російської мови у ЗМІ". 

Вважаємо, ці результати дають підстави стверджувати, що на 
нинішньому етапі школа, як і належить, виконує покладену на неї 
функцію виховання засобами рідної мови, поступово виправляючи 
деформації національної ментальності з комплексом меншовартості, в 
тому числі й мовної. До речі, як виявляється за результатами ще одного 
нашого опитування, проведеного у жовтні 2005 р., схвалюють ідею 
надання російській мові статусу державної лише 12% респондентів, тоді 
як 88% категорично проти. Та й проблему з вивченням російської мови в 
школах, на чому так наполягають деякі депутати, учні пропонують 
розв’язати просто і законно. На запитання: "Яку іноземну мову ви б 
вибрали із запропонованих (німецька, іспанська, англійська, російська, 
свій варіант)?" лише 1,5% (!!!) вибрали б російську – це значно менше 
тих 12%, що ратують за другу державну мову (російську). Природа 
цього парадоксу зрозуміла і важлива для простого розв’язання складної і 
дражливої мовної проблеми щодо обов’язкового викладання в школах 
російської мови: з одного боку, існує інерція сприйняття мови сусідньої 
держави як братньої й близької, а з другого боку, на перший план 
виступає прагматизм, потреба у вивченні певної мови, що може бути 
продиктовано і модою на мову. Так, близько 80% вибрали б англійську і 
зростає інтерес до мов східних. Ці запити школа мала б вивчати, а 
тенденції щодо мовних питань глибоко аналізувати, щоб не чекати лише 
від держави їх вирішення. 

Але школа самотужки питання подолання всіх проблем, пов’язаних із 
утвердженням у свідомості українських громадян необхідності 
виконувати свої мовні обов’язки, не розв’яже, адже в кожній із уже 
згадуваних нами сфер формування мовної особистості є свої проблеми. 

По-перше, мовне середовище, де панує розтиражований і зведений 
майже в культ суржик а’la Вєрка Сердючка або українізований варіант 
"великого и могучего", про який Остап Вишня сказав: "Ні по руськи, ні 
по малоруськи, а так, мало-по-руськи". Засоби масової інформації, 
працюючи на широкий загал, "легалізують" мовну недбалість, убогість 
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лексичного запасу, граматичну невправність. А їх вплив на маси важко 
переоцінити. То якою ж вона буде, ця роль, якщо на українському 
телебаченні немає жодної, не те що якісної освітньої програми, 
нечисленні культурологічні програми йдуть пізно вночі. Є досить 
непогані вітчизняні телефільми за творами українських класиків: 
І.Франка "Перехресні стежки", "Злочин із багатьма невідомими", 
"Украдене щастя"; О.Кобилянської "Меланхолійний вальс", "Царівна", 
мова яких, шляхетна і вишукана, могла б прихилити до себе сучасних 
молодих людей, які не полюбляють читати. Але ж прайм тайм не для 
українського кіно! 

По-друге, проблема підручників з української мови та літератури: не 
хронічна їх нестача, а змістова сірість, естетична убогість, поліграфічна 
недолугість. І це, очевидно, не через брак коштів (випускають же 
непогані підручники із зарубіжної літератури), а через брак поваги і 
любові до рідного слова. Вчителеві-словеснику необхідні нові 
найрізноманітніші словники, а їх теж бракує. 

По-третє, проблема вчителя – словесника. Тут є кілька складових: це  
мають бути люди широкої ерудиції, глибоких знань предмета, високої 
культури, а передусім, патріоти своєї землі, які б засобами свого 
предмета могли сформувати свідомого громадянина. А держава повинна 
створити відповідні умови для виконання цього завдання. 

Домогтися позитивних зрушень в остаточному утвердженні 
української мови як мови державної можна, лише піднімаючи її престиж 
по всіх напрямках, утверджуючи її функціонування у всіх сферах життя, 
не забуваючи про те, що у подальшому просуванні України в світ треба 
дбати про полімовне, полікультурне українське суспільство. І це теж 
завдання освіти! 
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Савойська С.В. (Київ) 

 
МОВНО-ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА  

В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 
У статті на конкретному фактичному матеріалі досліджується 

мовно-освітня політика Верховної Ради України.  
 
Окремі аспекти мовної політики уже знайшли висвітлення у працях 

вітчизняних істориків і мовознавців: І. Ющук1, Л. Масенко2, І. Дзюби3, 
О. Пономаріва4, М. Томенка5, В. Стрілько6 тощо. Однак, ця проблема ще 
не достатньо досліджена. 

Закон „Про мови в Українській РСР”, який було ухвалено ще за 
радянських часів (1989 р.), на сьогодні виявився застарілим і 
неефективним. З огляду на це та з метою виконання вимог Конституції і 
Конституційного Суду України щодо мовної політики в державі виникла 
необхідність у розробленні та прийнятті нового Закону про мови в 
Україні, який би міг забезпечити реальне застосування державної мови 
як основного засобу спілкування в усіх сферах суспільного життя, а 
також утвердження її в освітніх державних закладах. 

Слід зазначити, що друга половина 90-х рр. XX ст. значно 
активізувала питання мовно-освітньої політики після ухвалення 
Конституції України. У лютому 1997 р. було створено Раду з питань 
мовної політики при Президентові України (ліквідовано восени 2001 
року). Влітку ж 1997 р. було створено Департамент з мовної політики в 
структурі Державного комітету України у справах національностей та 
міграції (розформовано весною 2000 р.). 

Нові законопроекти про мови почали з’являтися у Комітетах 
Верховної Ради уже наприкінці 90-х рр. ХХ і на початку ХХІ століть. 
Всього на розгляд парламенту подано близько двадцяти законопроектів, 
присвячених мовній тематиці. За змістом і політичною спрямованістю їх 
можна поділити на дві групи. До першої, на нашу думку, слід віднести 
проекти, які послідовно відстоюють статус української мови як єдиної в 
державі з урахуванням нових соціокультурних обставин. До другої – 
законопроекти, головним змістом яких є необхідність надання російській 

                                           
1 Ющук І. П. Мова наша українська: статті, виступи, роздуми. – К.: Просвіта, 2003. – 

168 с. 
2 Масенко Л. Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду. – К: Києво-

Могилянська акад., 2005. – 399 с.  
3 Дзюба І. Сучасна мовна ституація в Україні // Чи має українська нація перспективу? 

Збірник матеріалів та документів. – К.: Слово Просвіти, 2000. – С. 13-24.  
4 Пономарів О. Міжмовні стосунки в сучасній Україні // Там само. – С. 32-37. 
5 Томенко М. Самоозначення України: від історії до політики. – К.: Заповіт, 1998. – 

272 с. 
6 Стрілько В. Мовою Закону // Голос України. – 2005. – 20 грудня. – С. 10. 
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мові статусу другої державної або офіційної. Авторами законопроектів 
першої групи є, як правило, представники національно-демократичного 
спрямування, другої – політики лівої або лівоцентристської орієнтації, 
які є виразниками великоросійської імперської ідеології.  

До першої групи ми відносимо законопроект за редакцією 
В. Ющенка “Про розвиток і застосування мов в Україні” № 2235–4 від 
30.06.2000; проект Закону “Про мови” (нова редакція) П. Мовчана і 
К. Ситника, № 3410 від 15.04.2003; проекти Законів «Про українську 
мову як державну мову України» від 06.04.2005, № 7300 та “Про 
розвиток і застосування мов в Україні” № 3410–3 від 11. 07. 2003 р. 
І. Юхновського. 

До другої групи, яка є більш чисельною – проект Законів за 
редакцією О. Мороза «Про внесення змін до Закону України «Про мови 
в Українській РСР» за № 3410–8 від 12.01.2005; П. Порошенка та 
В. Короля – «Про забезпечення вільного розвитку, використання і 
захисту російської, інших мов національних меншин України» від 
13.10.2004, № 6254; Є. Краснякова – “Проект Закону про внесення змін 
до Закону Української РСР” від 14. 09. 2000, № 2235–5; В. Коновалюка – 
законопроект «Про мови в Україні» від 08.09.99, № 2235 – 3; О. Царьова 
– проект Закону «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про 
мови в Українській РСР» від 13.09.2004, № 3410–5; Н. Шуфрича, 
М. Шульги, І. Гайдоша – проект Закону «Про внесення змін до Закону 
України «Про мови в Українській РСР» від 07.07.2003, № 3410–1; 
Є. Фікса, В. Воюша, Н. Шуфрича – законопроект «Про гарантування 
вільного розвитку, використання і захисту росiйської мови, а також 
регіональних мов або мов меншин в Україні» від 28.02.05, № 6254–1; 
Я. Сухого, Г. Дашутіна, Ю. Іоффе – проект Закону «Про мови в Україні» 
від 05.10.2004, № 3410–6; М. Баграєва, Л. Миримського, 
Л. Хмельницького – проект Закону «Про розвиток та застосування мов в 
Україні» від 30.03.2005, № 3410–9; Л. Черновецького – проект Закону 
“Про мови в Україні” від 01.10.03, № 3410–7; В. Горбачова – 
законопроект “Про мови в Україні” від 11.07.2003, № 3410–2; С. Кіяшка 
– проект Закону «Про мови в Україні» від 13.11.98, № 2235; 
О. Кучеренка – законопроект «Про розвиток і застосування мов в 
Україні» від 25.01.99, № 2235 тощо.  

Спробуємо розкрити мовно-освітню політику цих законопроектів 
через їх багатоаспектність – це: питання зміцнення статусу української 
мови як державної; спроби запровадження у сферу освіти і науки другої 
державної або офіційної мови; мови національних меншин і освіта 
(Європейська хартія). 

Як один із основних аспектів можна виділити державність 
української мови, яка, за проектами Законів, є основним засобом 
спілкування в усіх сферах суспільного життя на території України. 
Державність української мови визнають майже всі законопроекти, крім 
законопроектів за редакцією П. Порошенка, В. Мироненка, Є. Фікса та 
інших, які гарантують вільний розвиток, застосування, використання і 
захист російської мови, а також регіональних мов або мов меншин в 
Україні.  
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Державність української мови з позитивного боку розглядається 
націонал – демократичними політичними силами. Їх законопроекти 
розроблені на правовій основі, без емоційних вкраплень на зразок 
”мовних уподобань”. До таких законопроектів від “правих” належить 
проект Закону “Про мови”, поданий народними депутатами 
П. Мовчаном і К. Ситником. Вони вважають, що державною мовою, а 
також мовою освіти в Україні має бути українська. 

Щодо мови освіти, то, на їх думку, студенти по закінченні вищого 
навчального закладу мають скласти, крім комплексного державного 
іспиту з української мови, ще іспити з новітньої української літератури, 
історії України та української культури.  

Що стосується мови національних меншин, то сферою їх 
використання має бути культурно-освітня діяльність та приватне 
спілкування.  

Схожу позицію щодо державності української мови, а також 
вирішення питання щодо освіти і науки українців і національних 
меншин ми знаходимо у законопроектах І. Юхновського1. Хоча названий 
першим документ надійшов пізніше другого, розглядати питання варто 
було б, на нашу думку, у такому порядку: насамперед ухвалити закон 
про державну мову, а потім – про мови національних меншин. 

Лідер “правого” політичного спрямування В. Ющенко у своєму 
законопроекті про мови пропонує забезпечити право громадян України 
здобувати освіту українською мовою, яка є мовою науки, навчання і 
виховання у середніх і вищих навчальних закладах. В. Ющенко 
доводить, що громадяни України, які закінчують середні навчальні 
заклади або вступають до вищих навчальних закладів, повинні складати 
іспит з української мови, а для одержання документа державного зразка 
про вищу освіту мають скласти державний іспит за програмою, 
складеною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади в галузі освіти і науки відповідно до вимог державного стандарту 
освіти.  

Щодо освіти національних меншин, то згідно законопроекту 
В. Ющенка, вони мають право навчатися рідною мовою (двомовне 
навчання) або вивчати її через національні культурні товариства2. Схожу 
позицію щодо цього питання мають члени його фракції П. Мовчан, 
К. Ситник та І. Юхновський. 

Стосовно ж сфери науки, законопроекти В. Ющенка, П. Мовчана, 
К. Ситника та І. Юхновського пропонують публікувати і видавати в 
Україні результати науково-дослідних робіт і наукові видання 
державною мовою, але виклад основних положень наукових результатів 

                                           
1 Юхновський І. Проект Закону «Про українську мову як державну мову України» від 

06.04.2005 р., № 7300 // http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zakon/webproc4-
1?id=&pf3511=24171. 

2 Ющенко В. Законопроект “Про розвиток і застосування мов в Україні”, № 2235–4 від 
30.06.2000 р. // http://www.rada.kiev.ua/zakon/PR1/TXT1/2200/p2235-4.htm. 
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може бути поданий іншими мовами і навпаки. Оформлятися і 
захищатися наукові праці мають українською мовою. 

Отже, законопроекти від “правих” політичних сил обіцяють знизити 
рівень соціальної напруженості в суспільстві, забезпечити злагоду, 
єдність народу України, сприяють укріпленню та розвитку державності 
України, формують правову державу. 

Питання використання і захисту другої державної мови поряд або 
нарівні з українською ставиться у законопроектах від “лівих”, 
центристських і деяких “правих” політичних сил. У них навіть немає 
статті про державність мови. Термін “державна мова” згадується у 
положеннях статей рідко.  

Щодо “правих“, то прикладом може бути законопроект 
П. Порошенка, в якому, на відміну від проектів П. Мовчана, К. Ситника, 
І. Юхновського та В. Ющенка, це питання трактується так: “громадяни 
України, незалежно від їх національності, мають право самостійно, на 
власний розсуд користуватися державною мовою, російською або мовою 
національних меншин в усіх сферах суспільного життя, що на практиці 
означає введення другої державної мови – російської, оскільки нею, на 
думку автора проекту, послуговується значна частина населення 
України. П. Порошенко гарантує громадянам України „право вільно, на 
власний розсуд обирати мову навчання для себе та своїх дітей”. Він 
доводить, що адміністрація вищого навчального закладу, розташованого 
у регіоні компактного проживання регіональних мовних груп, при 
прийнятті на навчання має проводити опитування серед студентів про 
мову навчання, формуючи відповідно до результатів цього опитування 
навчальні групи з певною мовою навчання, якщо відповідне бажання 
висловило не менш третини від загальної кількості опитаних або якщо їх 
кількість дозволяє сформувати окрему навчальну групу. Редактор 
законопроекту зобов’язує державу сприяти громадянам у реалізації їх 
права навчатися рідною мовою шляхом забезпечення навчальних 
закладів необхідними педагогічними кадрами, рідномовними 
навчальними посібниками, науковою та іншою літературою1.  

Законопроекти від “лівих” політичних партій не відкидають того, що 
державною мовою в Україні є українська. Проте розповсюдження і 
функціонування її не може бути підставою для дискримінації та 
обмежень щодо одночасного вільного використання російської та інших 
мов як офіційних, робочих. Рішення щодо такого використання 
приймаються, на думку “лівих”, представницькими органами 
адміністративно-територіальних одиниць та мають бути обов’язковими 
для місцевих органів державної виконавчої влади. О. Мороз також 
виступає за вільний вибір мови навчання, вважаючи, що це є правом 
громадян України, яким гарантоване одержання освіти національною 
мовою, забезпечуване створенням відповідних шкіл. Навчальна робота у 
вищих навчальних закладах має проводитися українською мовою, але у 

                                           
1 Порошенко П., Король В. «Про забезпечення вільного розвитку, використання і 

захисту російської, інших мов національних меншин України» від 13.10.2004 р., № 6254, 
ст. 6. // http://www.rada.gov.ua. 
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місцях компактного проживання громадян інших національностей поряд 
з українською навчання має проводитися російською або національною 
мовою більшості населення. Для підготовки національних кадрів у цих 
закладах повинні створюватись групи з навчанням національною і 
російською мовами. В групах з російською мовою навчання та в 
неукраїномовних навчальних закладах повинно забезпечуватися 
вивчення української мови1. 

Аналогічну думку щодо цієї проблеми висловлює член КПУ 
Є. Красняков, проект Закону якого зазначає, що абітурієнти мають 
складати вступні іспити на свій вибір українською, російською або 
мовою, якою отримали базову освіту. Недопустимим є обмеження у 
прийомі до навчального закладу через недостатнє володіння будь-
якоюсь мовою2. Винятком, за його словами, може бути вступ на 
спеціальності, для яких та чи інша мова є профільною і за якою 
визначається вступний іспит. На думку Є. Краснякова та С. Кіяшка, 
кожна людина має право одержувати освіту будь-якою мовою, 
поширеною в Україні, чи кількома мовами на власний розсуд. У зв’язку 
з цим та з метою підтримки малочисельних мовних груп слід, як 
вважають редактори законопроектів Є. Красняков, В. Горбачов, 
Н. Шуфрич, М. Шульга, Я. Сухий, Г. Дашутін, Ю. Іоффе, Є. Фікс, 
В. Воюш, І. Гайдош, встановити нормативи формування 
малокомплектних навчальних закладів, груп з відповідними нормами 
навчання. За даними законопроектами, недержавні навчальні заклади 
проводять навчання мовою, обраною засновниками цих закладів 
відповідно до мовних уподобань студентів та викладачів, але з 
обов’язковим оволодінням державною мовою. В результаті цього, за 
проектом Я. Сухого, Г. Дашутіна та Ю. Іоффе, кожна людина в Україні 
може одержати освіту українською, російською, а також будь-якою 
іншою чи кількома мовами, визначеними навчальними закладами на 
підставі заяв студентів у кількості, достатній для створення кількох або 
однієї групи з певною мовою навчання3.  

Найбільш послідовними захисниками російської мови є 
В. Коновалюк і Л. Черновецький, доводячи, що українська і російська 
мови вважаються рівними державними, а також офіційними мовами в 
Україні, розвиток і застосування яких в однаковій мірі забезпечується 
державою. Разом з тим, держава створює необхідні умови для 
використання і розвитку мов інших національностей, що проживають в 
Україні, які можуть використовуватися поряд з державними мовами. В 
цьому випадку певна мова, поряд з державними визнається офіційною 

                                           
1 Мороз О. О. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про мови в 

Українській РСР»». № 3410–8 від 12.01.2005 р. // http://www.rada.gov.ua/. 
2 Красняков Є. В. «Проект Закону про внесення змін до Закону Української РСР» від 

14. 09.2000 р., № 2235–5. // http //www.rada.gov.ua:8080/pls/ 
zweb/webproc4_1?іd=&pf3511=8970. 

3 Сухий Я.М., Дашутін Г.П., Іоффе Ю.Я. Проект Закону «Про мови в Україні» від 
05.10.2004 р., № 3410–6. // http // www.rada.gov.ua. 
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для даної місцевості за рішенням органів місцевого самоврядування та за 
підсумками локального референдуму або опитування населення. 
Посадові особи повинні обов’язково володіти державними і офіційними 
мовами в обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків. 

Мовами міжнародного спілкування В. Коновалюк вважає російську і 
англійську, а міжнаціонального спілкування – українську і російську 
мови1. 

Як бачимо, не всі законопроекти лівоцентристської орієнтації 
визнають українську мову державною, в основному визнаючи статус 
російської мови, яка має застосовуватися поряд з українською на умовах 
рівності та обов’язковості2. Вони гарантують їй вільний розвиток, 
використання і захист як мові найбільшої мовної групи в Україні. 
Одночасно з цим, вони гарантують використання й інших регіональних 
мов або мов меншин. Кожен громадянин України має право самостійно 
визначитися якою мовою йому послуговуватися у повсякденному житті, 
освіті та науці.  

У проектах Законів даної групи пропонуються визначення статусу 
поширеної, мало і широко поширеної регіональної мови, який повинен 
надаватися за результатами місцевого референдуму або за рішенням 
представницьких органів адміністративно-територіальних одиниць на 
підставі даних Державного комітету статистики України про розподіл 
населення. Наприклад, законопроектом за редакцією Н. Шуфрича 
(СДПУ (о)) і М. Шульги (КПУ) забезпечується всебічний розвиток і 
функціонування української мови як державної в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України, а також вільний розвиток, 
використання і захист російської, інших мов національних меншин 
України як регіональних мов або мов меншин, які за результатами 
референдуму можуть отримати статус поширених, мало поширених та 
широко поширених3. Цей законопроект спрямований на забезпечення 
права людини вільно користуватися російською та мовами нацменшин 
як регіональними мовами.  

За проектами Законів даного спрямування, російська мова є рідною 
майже для третини всіх громадян української держави, тому її статус має 
бути закріплений юридично. Цей статус повинен надаватися також 
регіональним мовам або мовам меншин і прийматися сільськими, 
селищними радами, а затверджуватися такі рішення повинні міськими та 
районними радами4. Рішення про визнання та використання російської 

                                           
1 Коновалюк В.І. Законопроект «Про мови в Україні» від 08.09.99, № 2235–3. 

http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc 4_1?id=&pf 3511=6713. 
2 Царьов О.А. Проект Закону «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про 

мови в Українській РСР» від 13.09.2004 р., №3410–5. // http://www.rada.gov.ua. 
3 Шуфрич Н.І., Шульга М.О., Гайдош І.Ф. Проект Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про мови в Українській РСР» від 07.07.2003 р., №3410–1. // 
http://www.legality.kiev.ua/ilp/docs/draft_laws/3410 – 1.html. 

4 Фікс Є.З., Воюш В.Д., Шуфрич Н.І. Законопроект «Про гарантування вільного 
розвитку, використання і захисту росiйської мови, а також регіональних мов або мов 
меншин в Україні» від 28.02.05 р., № 6254–1. // http://www.rada.gov.ua. 
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мови, регіональних мов і мов меншин має бути обов’язковим для всіх 
органів державної влади та місцевого самоврядування. 

За надання юридичного статусу регіональній мові виступають  
редактори законопроекту Я. Сухий, Г. Дашутін та Ю. Іоффе. Вони 
зазначають, що рішення про юридичне закріплення статусу регіональної 
мови, носії якої складають значний відсоток населення на відповідній 
території, приймаються обласними, районними, міськими, сільськими, 
селищними радами з затвердженням цих рішень районними або 
міськими радами1. Такі регіональні мови визнаються поряд з державною 
робочими при веденні документації, діловодства, проведенні офіційних 
засідань. 

Проект Закону депутатських груп “Народний вибір” та 
“Народовладдя”, як і законопроекти “лівих” політичних сил, визнають 
українську мову як державну, але поряд з нею, на їх думку, за рішенням 
обласної, районної та міської рад народних депутатів, а також за 
результатами місцевих референдумів, російська та інші мови, які, 
використовувані більшістю населення, повинні мати статус офіційних. 
Вони вважають, що громадянам України належить вільно користуватися, 
вивчати та підтримувати будь-яку мову2. Мовою міжнародного 
спілкування є російська, а мовою міжнаціонального спілкування – 
українська, російська та інші мови. 

Схожі погляди мають депутати С. Кіяшко, О. Кучеренко, 
О. Костусєв, вважаючи, що рішення про визнання та використання 
офіційних мов повинне бути обов’язковим для місцевих та судових 
органів державної виконавчої влади. 

Цю думку продовжують у своєму проекті Є. Фікс, В. Воюш, 
Н. Шуфрич, гарантуючи громадянам України право вільно, на власний 
розсуд обирати мову навчання для себе та своїх дітей, а також 
отримувати освіту українською, російською мовами або мовами мовних 
груп. Адміністрація вищого навчального закладу при прийнятті на 
навчання, зазначають вони, повинна проводити опитування серед 
студентів про мову навчання і, відповідно до цього, формувати групи. 

Таку ж позицію обстоюють М. Баграєв, Л. Миримський і 
Л. Хмельницький. У своєму законопроекті вони доводять, що кожна 
людина має право одержувати освіту державною і будь-якими 
регіональними мовами або мовами меншин на власний розсуд, але 
вивчати державну мову в усіх навчальних закладах слід обов’язково. 
Мовою навчання у вищих навчальних закладах має бути державна, 
регіональна мова або мова меншин3.  

За проектами Законів М. Баграєва, Л. Миримського, 
В. Хмельницького, а також О. Костусєва мовою навчання у вищих 

                                           
1 Сухий Я.М., Дашутін Г.П., Іоффе Ю.Я. Проект Закону «Про мови в Україні» від 

05.10.2004 р., №3410–6. http:// www.rada.gov.ua. 
2 Баграєв М.Г., Миримський Л.Ю., Хмельницький В.І. Проект Закону «Про розвиток та 

застосування мов в Україні»від 30.03.2005 р., №3410–9. // http://www.rada.gov.ua. 
3 Там само. 
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навчальних закладах має бути українська або українська і російська 
мови одночасно. У разі необхідності у цих закладах освіти можуть 
створюватися групи, в яких навчання має здійснюватися іншою мовою. 
Рішення про створення груп приймається адміністрацією вищого 
навчального закладу на підставі поданих заяв студентів. Вступні та 
випускні іспити у вищих навчальних закладах проводяться мовою, якою 
здійснюється навчання. В усіх вищих навчальних закладах 
забезпечується вивчення української та мов національних меншин. 
Документи про отримання вищої освіти, закінчення аспірантури та 
докторантури слід виписувати українською, російською та іншими 
мовами. 

У законопроектах В. Горбачова і М. Баграєва відзначається, що 
кожна людина в Україні незалежно від національного походження має 
право одержувати освіту будь-якою мовою, поширеною в Україні, чи 
кількома мовами на власний розсуд. Держава гарантує громадянам 
України отримання освіти українською або російською мовами, а в 
місцях компактного проживання представників інших мовних груп – 
мовами цих мовних груп, з метою підтримки яких встановлюються 
нормативи формування малокомплектних навчальних закладів1. 

Цієї ж думки щодо мови освіти дотримуються С. Кіяшко і 
О. Костусєв. Вони, як і всі “ліві” політики вважають, що громадяни 
України повинні мати право отримувати освіту українською, російською 
або мовою мовних груп. Мова навчання у вищих закладах освіти має 
визначатися цими закладами, а підставою для цього є  заяви студентів. 

Дещо відрізняється думка депутата О. Кучеренка: «Мовою освіти і 
навчання у вищих навчальних закладах має бути державна, російська або 
регіональна мови. Громадяни України при вступі до вищих навчальних 
закладів, а також для одержання документа державного зразка про вищу 
освіту повинні скласти іспит з української мови». 

За проектом В. Коновалюка, навчання і вступні іспити проводяться 
однією з державних мов згідно побажань студентів та абітурієнтів 
незалежно від їх етнічного походження та належності до певної мовної 
групи.  

Неоднозначною є позиція у вирішенні цієї проблеми О. Царьова, 
який вважає, що у сфері освіти спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади повинен встановити нормативи формування 
державних та комунальних навчальних закладів, груп, в яких 
здійснювалося б навчання регіональними мовами або мовами меншин чи 
обов’язкове  їх вивчення. Випускні та вступні іспити, за даним проектом 
Закону, а також за законопроектом Н. Шуфрича, М. Шульги та 
І. Гайдоша, у вищих навчальних закладах мають складатися 
українською, російською або мовою, якою здійснюється навчання. 
Національним меншинам гарантується право на навчання рідною мовою 
у державних і комунальних закладах освіти. Разом з тим, у цих 

                                           
1 Горбачов В.С. Законопроект “Про мови в Україні” від 11.07.2003 р., №3410–2 // 
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навчальних закладах навчання має проводитися також і українською 
мовою1.  

За законопроектом Н. Шуфрича і М. Шульги, мовою освіти є 
українська та будь-яка регіональна мова або мова меншини. Держава 
повинна гарантувати отримання освіти українською і регіональною 
мовами або мовою меншини. Вивчення державної мови в усіх 
навчальних закладах має бути обов’язковим. Рішення про мову навчання 
у вищих навчальних закладах приймається цими закладами за 
погодженням із уповноваженим органом державної виконавчої влади2.  

Щодо мови науки, то результати науково-дослідних робіт, за 
проектами Законів О. Мороза, О. Костусєва, М. Баграєва та інших слід 
оформляти однією з офіційних мов: українською, російською або іншою 
мовою. Виконавці цих робіт можуть вибирати мову публікацій наукових 
результатів. У наукових виданнях, які публікуються українською мовою, 
виклад основних положень наукових результатів має подаватися 
російською та іншими мовами або навпаки. 

За проектом Закону Є. Краснякова, дисертаційні роботи повинні 
оформлятися мовою автора і за необхідності перекладатися для 
представлення до захисту українською чи російською мовами. 
Публікації наукових результатів, за даним проектом, а також за 
законопроектом В. Горбачова, у періодичних україномовних виданнях 
України мають супроводжуватися коротким викладом змісту російською 
і англійською мовами, а публікації, викладені російською – викладом 
змісту українською і англійською мовами3. 

В. Горбачов уточнює, що науково-дослідні результати у вищих 
навчальних закладах України розробляються і подаються мовами, 
прийнятими для виконавців і замовників, а також мовою автора і, за 
необхідності, перекладаються для представлення до захисту українською 
чи російською мовами. 

Отже, на відміну від проектів Законів депутатів правого політичного 
спрямування, крім проекту П. Порошенка, законопроекти від лівих і 
центристських політичних сил гарантують громадянам України 
рівноправність національних мов. Разом з тим, не всі з них забезпечують 
українській мові статус державної і вільний розвиток, декларуючи 
використання і захист російської та інших національних мов, які поряд з 
державною є офіційними і робочими мовами органів влади у веденні 
документації і діловодства на всій території України. За проектами, 
частіше, але не завжди українська та російська мови є мовами 

                                           
1 Царьов О.А. Проект Закону «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про 

мови в Українській РСР» від 13.09.2004 р., №3410–5. // http://www.rada.gov.ua. 
2 Шуфрич Н.І., Шульга М.О., Гайдош І.Ф. Проект Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про мови в Українській РСР» від 07.07.2003 р., №3410–1. // 
http://www.legality.kiev.ua/ilp/docs/draft_laws/3410 – 1.html. 

3 Красняков Є.В. «Проект Закону про внесення змін до Закону Української РСР» від 14. 
09.2000 р.,  №2235–5. // http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?іd=&pf3511=8970. 
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міжнаціонального спілкування та міжнародних документів, які 
підписуються від імені України.  

Ці політичні сили вважають, що має переважати принцип вільного 
вибору мови освіти і гарантують кожному громадянинові України право 
на одержання освіти національною мовою чи кількома мовами на 
власний розсуд, яке забезпечується створенням малокомплектних вищих 
навчальних закладів і груп з навчанням українською, російською та 
мовами меншин. 

Недержавним навчальним закладам слід, на думку цих політиків, 
здійснювати навчання мовою на розсуд засновників цих закладів, 
виходячи з мовних уподобань студентів та викладачів, але з 
обов’язковим оволодінням державною мовою. 

Вступні іспити до вищих навчальних закладів, за словами “лівих” і 
центристських політичних сил, абітурієнтам належить складати на свій 
вибір: українською, російською або мовами, якими отримали базову 
освіту. 

У сфері науки пропонується щоб результати науково-дослідних робіт 
оформлялися українською, російською, а також однією з офіційних, 
регіональних мов. Виконавці цих робіт можуть вибирати мову 
публікацій наукових результатів. У наукових виданнях, публікованих 
українською мовою, виклад основних положень наукових результатів 
повинен подаватися російською, англійською та іншими мовами, а в тих, 
які публікуються російською та іншою мовою, цей виклад подається 
українською та англійською мовами. 

Щодо застосування і розвитку державної мови в Україні, то, на 
відміну від лівих і правих політичних сил, у законопроектах 
центристського політичного спрямування зазначається, що українська і 
російська вважаються рівними державними мовами (проекти за 
редакцією В. Коновалюка, Я. Сухого та інших). Ці мови однаковою 
мірою застосовуються в усіх сферах суспільного життя. Разом з тим, 
держава створює необхідні умови для використання і розвитку 
регіональних, офіційних та мов меншин, а також мов всіх 
національностей, що проживають на території України і які можуть 
використовуватися поряд з державними як робочі місцеві мови за 
рішенням органів самоврядування та за підсумками місцевого 
референдуму або опитування населення.  

Мовами міжнародного спілкування в Україні, за більшістю проектів 
Законів, є російська або англійська. Мовами міжнаціонального 
спілкування частіше за все є українська та російська мови. 

Законопроекти від лівоцентристських політичних сил зазначають, що 
в галузі науки держава гарантує вільне використання російської та 
регіональних мов, результати і публікації наукових робіт і наукові 
видання оформляються українською, російською або іншими мовами, ті, 
що видані українською мовою, повинні супроводжуватися короткою 
російськомовною анотацією, російською мовою – україномовною 
анотацією. 

Мовою освіти лідери центристського спрямування вважають 
українську, регіональну мову або мову меншин. Автори законопроектів 
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як від лівих, так і від центристських політичних спрямувань 
констатують, що громадяни України мають право вільно обирати мову 
навчання. Недержавні навчальні заклади здійснюють навчання мовою, 
яка визначається їх засновниками, виходячи з уподобань студентів та 
викладачів, – при обов’язковому оволодінні державною мовою. Рішення 
про мову навчання у вищих навчальних закладах приймається цими 
закладами на підставі заяв студентів за погодженням із уповноваженим 
органом державної виконавчої влади. 

Всі законопроекти гарантують національним меншинам право 
навчатися рідною мовою з обов’язковим вивченням української мови. 
Для цього спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади формує заклади освіти, в яких здійснюється навчання 
регіональними мовами або мовами меншин. 

Вступні та випускні іспити у вищих навчальних закладах мають 
складатися українською, російською або мовою, якою здійснюється 
навчання у цих закладах.   

Всі законопроекти, які було подано на розгляд до Верховної Ради 
було відхилено проектами Постанов за редакцією П. Мовчана, 
Ю. Сахно, В. Тарана, М. Гуцола від 12.12.2001 р., №2235/П3; С. Хмари 
від 06.04.2005 р., №2457/П1; О. Тягнибока від 05.04.2005 р., №2457/П, 
від 04.04.2005 р., №3410 – 9П; Л. Танюка від 06.04.2005 р., №3410 – 9П1, 
від 06.04.2005 р., №3410, від 19.01.2001 р., №2235/П2, від 06.04.2005 р., 
№2457/П2; А. Шкіля від 21.04.2005 р., №3410 – 9П2 тощо як такі, що не 
відповідають статті 10 Конституції України, Рішенню Конституційного 
Суду України, міжнародним документам, ратифікованим Україною. 

Отже, мовне питання для України виявилося надто складним. 
Упродовж віків точиться дискусія про виникнення і розвиток української 
мови. Актуальним залишається це питання і сьогодні, в часи уже 
незалежної, самостійної держави. На мовному грунті відбуваються свого 
роду політичні спекуляції. “Ліві” намагаються використати мовне 
питання у своїх корисливих цілях. Окремі політичні лідери роз’єднують 
народ за мовною картою напередодні виборів, «прив’язавши» його до 
своєї платформи. Ці проекти Законів не вирішують жодної проблеми, 
лише ускладнюють ситуацію яка складається не на користь української 
мови. В жодній країні, за винятком нашої, законодавча політика 
розвитку мов не здійснюється за рахунок звуження сфер застосування 
мови державної – рідної для більшості населення. Центральні органи 
виконавчої влади, народні депутати, громадяни стурбовані тим, що 
держава й досі не має нового закону про державну мову, що дає привід 
для ідеологічних спекуляцій. Тому сьогодні нам потрібен такий Закон 
про мови, який би об’єднав усі національності навколо своєї держави, 
але одночасно утвердив позиції української мови, дав можливість їй 
повноцінно розвиватися і функціонувати, який би гарантував і 
забезпечив їй як державній певний статус на теренах України. Навколо 
цієї ідеї, на нашу думку, мають згуртуватися націонал-демократичні 
сили, розробивши належний законопроект та прийняти його у стінах 
Верховної Ради заради утвердження української державності. 
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Груба Т.Л., Лещенко Г.П. (Рівне) 

 
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ  
І МОВНА ЗДАТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВІ  

НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Стаття присвячена актуальній лінгводидактичній проблемі 

з´ясування сутності понять національно-мовна особистість, 
комунікативна компетенція, мовна здатність. Автори на основі 
аналізу мовознавчої, лінгводидактичної, соціо- та психолінгвістичної 
літератури пропонують ієрархію компонентів змісту і структури 
мовної особистості, розглядають їх взаємозв´язок та 
взаємообумовленість. 

 
Мета навчання рідної мови в школі полягає у формуванні 

національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє 
вміннями і навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися 
засобами рідної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності, тобто 
забезпеченні належного рівня комунікативної компетенції1. Отже, на 
думку авторів програми, поняття “мовна особистість” та 
“комунікативна компетенція” ототожнюються. 

Ознайомлення з працями провідних психолінгвістів, лінгвістів, 
вітчизняних і зарубіжних методистів засвідчує відсутність 
загальноприйнятого терміна “комунікативна компетенція”, оскільки 
представники різних суміжних дисциплін підходять до опису цього 
міжпредметного поняття з різних позицій і підкреслюють у ньому 
найбільш суттєве для певної науки. Немає єдності у визначенні видів 
компетенції, її будови та рівневої організації. 

У працях провідних вітчизняних учених поряд вживаються терміни 
комунікативна компетенція, компетентність, мовленнєва компетенція, 
комунікативна здатність, мовна особистість, а також мовна здатність. 
Але існує думка, згідно з якою поняття мовної особистості 
розглядається значно ширше (Ю. Караулов, А. Шахнарович).  

Під мовною особистістю в лінгвістиці розуміється “поєднання в 
особі мовця його мовної компетенції, прагнення до самовираження, 
вільного, автоматичного здійснення різнобічної мовної діяльності”2. У 
лінгводидактиці  термін “мовна особистість” – це поглиблення, 
розвиток, збагачення  і наповнення додатковим змістом поняття 
“особистість” взагалі. 

Отже, існує потреба у розгляді різних підходів (лінгвістичних, 
психолінгвістичних, соціолінгвістичних) до розуміння сутності 
комунікативної компетенції, мовної особистості, визначення їх змісту та 

                                           
1 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 класи. – К.: 

Перун, 2005. – С. 3. 
2 Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. 

С.Я. Єрмоленко. – К., 2001. – С. 93. 
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рівневої організації, а також інтерпретації цих понять до потреб 
лінгводидактики, можливості упорядкування взаємопов’язаних з ними 
термінів у методиці викладання української мови.  

Мета нашої статті полягає в аналізі наукової літератури з теми 
дослідження, з’ясування суті понять “комунікативна компетенція”, 
“мовна особистість”, виявлення їх структурної та змістової організації, 
взаємозв’язку та взаємообумовленості компонентів. 

І оскільки більш поширеним є термін “комунікативна компетенція”, 
почнемо розгляд саме з нього. 

Сам термін “компетенція” увів Н. Хомський для потреб генеративної 
граматики на позначення мовних знань. Спочатку цей термін позначав 
здатність, необхідну для виконання певної, переважно мовної діяльності 
на рідною мовою. Компетентний мовець / слухач повинен, на думку 
Н. Хомського: продукувати / розуміти необмежену кількість речень на 
рідній мові; мати власну думку про висловлювання, тобто бачити 
формальну схожість чи розбіжність у значенні двох виразів. 

Н. Хомський вважав, що мовна компетенція має вроджений 
характер, є фактом індивідуального світосприйняття і формується на 
підставі взаємодії вроджених знань та засвоюваного мовного матеріалу, 
тобто у свідомості дитини існують “глибинні” граматичні правила, які 
конкретизуються на зовнішньому рівні у  синтаксичних структурах тієї 
мови, що вивчається. 

У дискусії з приводу терміну “мовна компетенція” брали участь 
зарубіжні мовознавці (Ж. Піаже, Р. Холл, Дж. Грін та інші), слов´янські 
вчені (О. Леонтьєв, В. Звегінцев, В. Гак, І. Гальперін, Т. Дрідзе, 
Ю.Караулов), суперечки були плідними, але не дали методологічно 
обгрунтованого єдиного визначення поняття. 

Пізніше ідеї Н. Хомського піддавалися критиці з боку 
соціолінгвістів, які напротивагу лінгвістичній компетенції 
запропонували термін “комунікативна компетенція” як здатність 
правильно користуватися мовою у різноманітних соціально 
детермінованих ситуаціях. Але термін “мовна компетенція” 
продовжував уживатися з іншим змістовим наповненням, відмінним від 
розуміння Н.Хомського – як результат процесу соціалізації (Д. Хаймс). 
Отже, саме широке розуміння поняття “мовна компетенція” зумовило 
появу термінів “соціолінгвістична” та “комунікативна” компетенції, 
хоча спочатку вони позначали одне і те саме, назвою підкреслюючи 
один із змістових компонентів. 

Бурхливий розвиток соціолінгвістики, психології, поява 
психолінгвістичних досліджень з приводу розмежування понять мова – 
мовлення спричинили появу ще одного терміна “мовленнєва 
компетенція” (О. Леонтьєв, О. Зимня, Т. Дрідзе). Останнім часом 
лінгвісти й методисти вживають  усі зазначені терміни –“ мовна, 
мовленнєва, комунікативна” компетенції і як синонімічні поняття, і 
диференціюючи мовну та мовленнєву комунікативну, розуміючи мовну 
компетенцію як складову частину мовленнєвої / комунікативної. Поряд 
з цими поняттями в сучасній мовознавчій літературі функціонують і 
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інші, що відображають різні аспекти досліджуваної проблеми, – “мовна 
/ мовленнєва здатність”, започаткований ще В.Гумбольдтом, 
використовує М.Девдера , “мовна особистість” (Г. Богін, Ю. Караулов, 
К. Сєдов, А.Шахнарович), в методиці української мови – 
М. Вашуленко1. 

У методичній літературі, особливо в методиці викладання іноземних 
мов, термін комунікативна компетенція був переосмислений і на 
сучасному етапі розуміється як інтегративне явище, у складі якого 
поєднуються наступні поняття: 

1) вербально-когнітивна компетенція; 
2) лінгвістична компетенція; 
3) вербально-комунікативна компетенція; 
4) метакомунікативна компетенція. 
Під вербально-когнітивною (пізнавальною) компетенцією 

розуміється здатність групувати, запам´ятовувати і в разі необхідності 
пригадувати інформацію за допомогою мовних позначень. 

Лінгвістична компетенція – здатність розуміти-продукувати 
необмежену кількість речень за допомогою засвоєного мовного 
матеріалу та правил його поєднання. 

Терміном “вербально-комунікативна” компетенція позначається 
здатність враховувати у мовленнєвому спілкуванні контекстуальну 
доцільність і вживаність мовних одиниць з метою реалізації когнітивної 
та комунікативної функцій. 

Під “метакомпетенцією” розуміється оволодіння понятійним 
апаратом, необхідним для аналізу й оцінювання засобів мовленнєвого 
спілкування. Цей вид компетенції іноді називають загальною, її зміст 
складає сума знань, умінь, які дають змогу здійснювати мовленнєву 
діяльність. 

Що стосується інших компонентів комунікативної компетенції (КК), 
то більшість дослідників одностайно виділяють лінгвістичну, 
прагматичну, або мовленнєву та соціолінгвістичну, або соціокультурну 
компетенції. Особливе місце у взаємодії всіх компонентів КК методисти 
відводять соціолінгвістичній компетенції, оскільки вона поєднує, 
зв’язує всі структурні елементи, які входять до складу КК.  

У розумінні соціолінгвістів комунікативна компетенція – це не 
вроджена здібність, а здатність, яка формується у взаємодії людини з 
соціальним оточенням у процесі надбання нею соціально-
комунікативного досвіду. У соціальній психології КК визначається як 
орієнтованість у різних ситуаціях спілкування, яка ґрунтується на 
знаннях, чуттєвому досвіді індивіда; здатність ефективно взаємодіяти з 
оточенням завдяки розумінню себе та інших при постійній видозміні 

                                           
1 Вашуленко М.С. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах 

переходу до 4-річного початкового навчання // Початкова школа. – 2001. – № 1. – С. 11-15; 
Девдера М. Мовна здатність та принципи, зміст і логіка навчання мови // УМЛШ. – 1999. – 
№ 3. – С. 10-12; Караулов Ю.  Язык и личность. – М.: Наука, 1987. – С. 27-63. 
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психічних станів, міжособистісних стосунків і умов соціального 
середовища1. 

Такий підхід ми знаходимо і в новітніх підручниках з методики 
викладання іноземної мови  

Зміст КК, на думку С.Ніколаєвої, зумовлений такими видами 
компетенцій: мовною, мовленнєвою, соціокультурною. Останній вид 
компетенції складається з країнознавчої та лінгвоукраїнознавчої. 

Країнознавча компетенція – це знання учнів про культуру країни, 
мова якої вивчається. Лінгвокраїнознавча компетенція передбачає 
володіння учнями особливостями мовленнєвої і немовленнєвої 
поведінки носіїв мови в певних ситуаціях спілкування, тобто 
сформованості в учнів цілісної системи уявлень про національно-
культурні особливості країни, що дає змогу асоціювати з мовною 
одиницею ту ж інформацію, що й носії мови, і досягати у такий спосіб 
повноцінної комунікації2. 

Зауважимо, що в методиці вивчення рідної мови, на нашу думку, 
така деталізація і розмежування на підвиди є зайвою. Найбільш 
доцільним, з нашого погляду, є об’єднання цих видів КК під назвою 
лінгвоукраїнознавча компетенція, як це зроблено у новій програмі 
початкового курсу української мови. 

На думку авторів програми, мовленнєва та мовна компетенції – це: 
Уміння здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях 

навчально-трудової, побутової та культурної сфер спілкування. 
Уміння розуміти на слух основний зміст автентичних текстів. 
Уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів та видів з 

різним ступенем розуміння їх змісту (читання з розумінням основного 
змісту, читання з повним розумінням тексту тощо). 

Уміння зафіксувати та передати письмово необхідну інформацію. 
Учні повинні засвоїти програмний мовний матеріал як засіб 

оформлення або розуміння висловлювань у процесі спілкування на 
рівні, визначеному стандартом. Для цього учням необхідно зрозуміти і 
засвоїти комунікативні функції засобів спілкування для їх коректного 
вживання у відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміти самостійно 
відбирати саме ті мовні і мовленнєві засоби, що є оптимальними для 
реалізації комунікативного наміру та адекватними в соціально-
функціональному плані у сфері спілкування. 

Соціокультурна та соціолінгвістична компетенція: 
Уміння вибирати та використовувати мовленнєві форми для 

здійснення комунікативних намірів у конкретних ситуаціях. 
Уміння враховувати культурні особливості, правила вербальної та 

невербальної поведінки в типових ситуаціях спілкування. 
Дискурсивна компетенція. 

                                           
1 Шумарова Н.  Мовна компетенція особистості: соціопсихолінгвістичний аспект: 

Автореф. дис… д-ра. філолог. наук. – К., 1994. – 48 с. 
2 Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підруч. / За ред. 

С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.  
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Здатність керувати мовленням та структурувати його за допомогою 
тематичної організації, зв'язності, логічної організації, стилю та реєстру, 
риторичної ефективності. 

Стратегічна компетенція. 
Уміння вибирати ефективні стратегії для розв'язання кому-

нікативних завдань. 
Уміння самостійно здобувати та застосовувати знання, планувати 

навчальний процес і оцінювати свої знання. 
Таким чином, новими термінами є дискурсивна та стратегічна види 

компетенції. На нашу думку, основні складові дискурсивної компетенції 
у методиці викладання української мови мають входити до складу 
мовленнєвої компетенції, оскільки здатність керувати своїм мовленням 
традиційно розуміється як вищий рівень саме мовленнєвої діяльності, а 
зміст стратегічної компетенції безпосередньо пов’язаний із змістом і 
метою комунікативної компетенції, в новому змісті навчання 
української мови входить до діяльнісної змістової лінії. 

Велика увага соціальним чинникам КК надається і з боку 
слов’янських (російських та білоруських) учених. До змісту КК вони 
вводять: 

1) знання мови і теоретичні відомості про неї (лінгвістична 
компетенція); 

2) вміння здійснювати мовленнєве спілкування з урахуванням 
соціальних норм поведінки (соціокультурна компетенція); 

3) вміння співвідносити мовні засоби з завданнями, метою й 
умовами спілкування ( мовленнєва компетенція); 

4) володіння національно обумовленою специфікою використання 
мовних засобів (лінгвокраїнознавча компетенція)1. 

Отже, комунікативну компетенцію можна визначити як здатність 
індивіда вирішувати мовними засобами ті чи інші комунікативні 
завдання у різних сферах і ситуаціях спілкування. КК – це єдність двох 
компонентів – лінгвістичного і соціального, зв’язок певного обсягу 
лінгвістичних і соціальних знань з уміннями спілкування. За останні 
декілька років створені державні освітні стандарти з усіх предметів 
шкільного навчання, Концепція мовної освіти дванадцятирічної школи, 
нові програми, які мають відповідати прийнятим стандартам. Вивчення 
цих основоположних для розвитку мовної і мовленнєвої освіти 
документів засвідчує неузгодженість і певні розбіжності щодо 
термінології, якісного і кількісного складу базових понять. 

Оскільки шкільний курс української мови є єдиним з 1 по 12 клас, 
має існувати певна узгодженість і взаємозв’язок між початковим і 
базовим компонентами змісту мовної освіти, які повинні враховувати 
досягнення дошкільної лінгводидактики. 

                                           
1 Что значит знать язык и владеть им / Под ред. Н. М. Шанского. – М.: Просвещение, 

1989. – 192 с. 
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Проблемами розвитку мовлення дошкільнят, окресленням основних 
напрямів формування мовної, мовленнєвої і комунікативної 
компетенцій плідно займається А.М.Богуш. 

Під комунікативною компетенцією дошкільнят розуміється 
комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою 
комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, 
уміння орієнтуватися в ситуації спілкування. А.М.Богуш зазначає, що 
компетенції мають вікові характеристики, які розглядаються як 
орієнтовні показники розвитку особистості на кожному віковому етапі.   

Під мовленнєвою компетенцією вона розуміє вміння адекватно і 
доречно практично користуватись мовою в конкретних ситуаціях, 
використовувати для цього як мовні, так і позамовні та інтонаційні 
засоби виразності мовлення1. 

Мовна компетенція, на думку вченого, – це засвоєння, усвідомлення 
мовних норм, що склалися історично в фонетиці, лексиці, граматиці, 
орфоепії, семантиці, стилістиці, та адекватне їх застосування в будь-якій 
людській діяльності в процесі використання певної мови. 

Отже, А. М. Богуш оперує терміном “компетенція”, визначальною 
для дошкільнят вважає мовленнєву компетенцію. Щодо мовної 
(лінгвістичної) компетенції, то вона розуміється не тільки як сума 
певних знань та вмінь, а ширше – як основа формування інших видів 
компетенцій. Такий підхід знаходимо в дослідженнях мовознавців 
(Н.Шумарова), які визначають мовну компетенцію як знання мови чи 
мов, що в сумі виявляються в усіх видах мовленнєвої діяльності і 
корелюють з критеріями оцінки і соціодемографічними чинниками2. 

Отже, в методиці розвитку зв’язного мовлення дошкільнят базовим 
терміном є мовленнєва компетенція, яка є інтегративною за своєю 
природою й обумовленою соціальними чинниками. 

Формування мовної особистості триває у школі, курс рідної мови є 
єдиним з 1 по 12 клас, хоча на рівні змісту, мети, завдань існують 
суттєві відмінності між віковими ланками. Мета вивчення української 
(рідної) мови в початковій школі полягає не лише в опануванні грамоти, 
а й у мовленнєвому розвитку молодших школярів – умінь 
висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях 
мовлення , тобто у формуванні початкової мовленнєвої компетенції. 

Терміном “комунікативна компетенція” у методиці викладання 
української мови оперує О. Н. Хорошковська, яка розуміє під КК 
“уміння і навички різних видів мовленнєвої діяльності”. Мовну 
компетенцію, на її думку, складають знання з мови і частково-
мовленнєві уміння і навички, сформовані на основі цих знань: 
орфоепічні на основі знань з фонетики, лексичні (засвоєння словника), 
граматичні (на основі знань з граматики української мови), стилістичні 

                                           
1 Богуш А.  Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. 

– 216 с. 
2 Шумарова Н. Мовна компетенція особистості: соціопсихолінгвістичний аспект: 

Автореф. дис… д-ра філол. наук. – К., 1994. – 48 с.  
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тощо1. Окремо виділяється етнокультурознавча компетенція, що 
складається зі знань про матеріальну і духовну культуру українців у 
межах, доступних для сприйняття й розуміння учнями початкових 
класів, термін мовленнєва компетенція не використовується. 

Таким чином, у викладанні початкового курсу української мови як 
другої виділяють три типи компетенції, серед яких головною є 
комунікативна, яка за своїм змістом ототожнюється з мовленнєвою. 

У методиці викладання української (рідної) мови поняття 
комунікативної компетенції зустрічається лише у Державному стандарті 
(1997), за яким зміст навчання української мови передбачає різнобічне 
формування мовної особистості. 

Таким чином, курс рідної мови зорієнтований на формування 
мовленнєвої (комунікативної) компетенції. Центральним поняттям, 
безпосередньо пов’язаним з метою викладання української мови, стає 
мовна, або мовленнєва особистість. 

Як уже зазначалося, мовленнєва особистість – це людина, яка 
розглядається з точки зору її готовності виконувати мовленнєві дії. 

М.С.Вашуленко також використовує термін мовленнєва здібність, 
розуміючи під нею “готовність суб’єкта використовувати мову в своїй 
діяльності”. Спираючись на досягнення сучасної психології і 
психолінгвістики, він визначає наступні рівні мовленнєвої здібності: 

1) рівень правильності (дотримання мовних норм, нормативність 
мовлення); 

2) рівень швидкості – обґрунтований розподіл мовленнєвої дії в часі; 
3) рівень насиченості – багатство словника і граматичних форм, 

виражальних мовних засобів, необхідних для досягнення звичайного 
рівня; 

4) рівень адекватного вибору – йдеться про вибір мовних форм на 
основі адекватності висловлювання програмі, задуму, ситуації 
спілкування, зорієнтованості на слухача, його можливості у сприйнятті 
словесної інформації2. 

Отже, поняття мовленнєвої або мовної  особистості містить у собі 
мовні знання, сформовані на їх основі уміння та навички (мовна або 
лінгвістична компетенція), мовленнєву компетенцію (уміння в усіх 
видах мовленнєвої діяльності), уміння використовувати мовні засоби 
відповідно до норм українського мовленнєвого етикету 
(етнокультурознавча або лінгвоукраїнознавча компетенція). 

Новітні дослідження з проблеми формування мовної особистості  
засвідчують її комплексний характер. Мовна особистість не є частково-
аспектним корелятом особистості взагалі, якими є правова, економічна 
чи етична особистість, а феноменом національного, і його слід 
розглядати не лише в системі мови, а й історії, культури, усього життя3. 

                                           
1 Хорошковська О.Н.  Розвиток мовлення молодих школярів. – К., 1985. – 196 с. 
2 Вашуленко М.С. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах 

переходу до 4-річного початкового навчання // Початкова школа. – 2001. – № 1. – С. 11-15. 
3 Паламар Л.М. Функціонально-комунікативний принцип формування мовної 

особистості: Автореф. дис. … д-ра. пед. наук. – К., 1997. – 45 с. 
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Таким чином, у методиці викладання курсу української мови 
використовуються терміни комунікативна компетенція, мовна 
особистість, мовленнєва особистість, мовленнєва здібність на  
позначення схожих або тотожних понять. Так, перші три терміни 
стосуються мети викладання української мови, а отже, їх можна 
розглядати як синонімічні поняття. На це вказує їх комплексний, 
інтегративний характер, обов’язкові складові змісту тощо. 

Останній термін мовленнєва здібність (М.С.Вашуленко) виступає 
показником мовної / мовленнєвої особистості, тобто ширшим поняттям, 
на наш погляд, виступає мовна/мовленнєва особистість, що 
характеризується певним рівнем мовленнєвої здібності. 

Отже, основним поняттям базового компонента навчання рідної 
мови є мовна особистість. 

Розглянемо тепер детальніше змістове та структурне наповнення 
терміна “мовна особистість”, яка постає як багаторівневий і 
багатокомпонентний набір мовних здібностей, умінь, навичок, 
здатностей до мовленнєвих дій. 

У лінгводидактиці існує три підходи до визначення структури 
мовної особистості:  

за першим підходом мовна особистість має трирівневу структуру 
(вербально-семантичного, лінгвокогнітивного або тезаурусного та 
мотиваційного рівнів); 

другий підхід спирається на сукупність умінь у всіх видах 
мовленнєвої діяльності та здатності до виконання різних 
комунікативних ролей; 

третій є комплексним і становить спробу моделювання мовної 
особистості у тривимірному просторі: 

а) даних про рівневу структуру мови (фонетика, лексика, граматика); 
б) типів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо, 

слухання)1;  
в) рівнем оволодіння мовою. 
Якщо більш детально розглядати трирівневу будову мовної 

особистості, то очевидно, що вона ґрунтується на будові  сприйняття та 
розуміння, які є конгруентними самому механізму мовної особистості. 

На кожному з трьох рівнів мовна особистість складається ізоморфно 
зі специфічних типових елементів: 

а) одиниць (мовних) відповідного рівня; 
б) зв’язків і відношень між ними; 
в) стереотипних їх об’єднань. 
Такий підхід знаходимо в працях  М. Дрідзе, Ю. Караулова, Власова 

та інших. 
Вищезазначене можна узагальнити в такій моделі мовної 

особистості: 

                                           
1 Караулов Ю. Язык и личность. – М.: Наука, 1987. – С. 51 
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Мовна особистість 

Елементи рівнів 
 

Рівні 
структури 
мовної 

особистості 
одиниці зв’язки стереотипи 

вербально-
семантичний 

слова вербальна сітка моделі 
словосполу-
чень і речень 

тезаурусний поняття 
(ідеї 
концепти) 

семантичні поля 
“картина світу” 

генералізовані 
висловлюван-
ня 

мотивацій-
ний 

комунікати
вно-
діяльнісні 
потреби 

сфери 
спілкування 
комунікативні 
ситуації 

образи 
(символи) 
культури, які 
відображають-
ся в тексті 

 
Отже, мотиваційний рівень є найвищим, він фіксує комунікативні 

потреби особистості, будується на принципі активної комунікативності.  
Другий підхід до моделювань мовної особистості є найбільш 

поширеним у методиці викладання іноземних мов і активно 
впроваджується у процесі викладання рідної (української) мови1. 

Його відобразили в наступній моделі-схемі, яка містить 2 рівневих 
компоненти – сукупність умінь у окремих видах мовленнєвої діяльності 
відповідно до комунікативної мети. 

                                           Мовна особистість 
                                           1. Володіє уміннями: 
  
 
       читання            слухання            говоріння           письма 
 

2. Має здатність створювати висловлювання  
відповідно до ситуації спілкування. 

Кожен елемент першого рівня в свою чергу складається з різних 
видів діяльності (наприклад, читання – глобального, 
ознайомлювального, критичного; говоріння – діалогічного, 
монологічного тощо) і має свої специфічні вміння. 

Як засвідчують наші дослідження, на нинішньому етапі розвитку 
лінгводидактики саме ця модель є системною, відображає й акумулює 
досягнення психологічної соціолінгвістики, психології і найбільш 
підходить до потреб школи.  

Третій підхід до побудови мовної особистості висвітлюється в 
роботах Т. Богіна1. Особливість моделі Т. Богіна полягає в тому, що 

                                           
1 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 класи. – К.: 

Перун, 2005. – С. 3. 
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вона поєднує дані про мову, мовну структуру з видами мовленнєвої 
діяльності, а також репрезентує мовну особистість у її розвитку, 
становленні, динаміці від одного рівня володіння мовою до іншого, 
вищого. Принципово новим у цій моделі є виділення рівнів володіння 
мовою. 

Таких рівнів є п’ять: 
рівень правильності, що відповідає за побудову висловлювань і 

продукування текстів відповідно до правил та норм мови; 
рівень інтериоризації, що містить уміння реалізовувати та сприймати 

висловлювання відповідно до внутрішнього плану мовленнєвої дії; 
рівень насиченості, що відображає різноманітність і багатство 

виражальних засобів різних рівнів мови; 
рівень адекватного вибору, що оцінюється відповідністю мовних 

засобів ситуації спілкування, комунікативному наміру і ролям 
комунікантів; 

рівень адекватного синтезу, що враховує відповідність створеного 
тексту усьому комплексу змістових та комунікативних завдань. 

У результаті модель складається з 60 “цеглин”, кожна з яких 
позначає певний компонент мовної особистості. 

Недоліком цієї моделі, на наш погляд, є її глобальність та 
універсальність, тобто віднесеність її до будь-якої мовної особистості 
незалежно від національної специфіки мови. 

Мовна здатність розглядається як певна система елементів та правил 
їх реалізації, має певну ієрархічну будову. 

Аналіз структури мовної здатності засвідчує динамічність її 
утворення, механізм, що забезпечує використання певного 
інструментарію. Процес цього використання, культурологічні правила 
їх вибору та ситуативна організація лежать поза мовною здатністю. 
Вони належать комунікативній компетенції, яка разом з мовною 
здатністю і складає мовну особистість. 

Інший методист М.Девдера відстоює термін мовна здатність, який, 
на його думку, означає “вміння освоювати мову і використовувати її як 
універсальний комунікативний засіб”. Спираючись на досвід 
зарубіжних психолінгвістів та методистів, він дає таке визначення 
мовної здатності: це функціональна система, що виникла внаслідок 
відображення елементів системи рідної мови і розвивається через 
збагачення наявних компонентів, які розглядаються як рівні структури 
мовної особистості. Тобто М. Девдера розглядає мовну здатність (МЗ) 
як складову частину мовної особистості. 

Отже, проведене нами дослідження дає змогу зробити наступні 
висновки: 

терміни “мовна особистість та комунікативна компетенція” не 
можна вважати тотожними або синонімічними; 

                                                                                            
1 Богин Т.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов. – 

Л.: АДД, 1984. – 267 с. 
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комунікативна компетенція є інтегративним поняттям, яка має певні 
структурні елементи, що стосуються мови, мовлення та позамовних 
явищ; 

КК має трикомпонентну структуру і складається з лінгвістичної 
компетенції, яка передбачає наявність знань та сформованість умінь 
відповідно до усіх рівнів мовної системи; мовленнєвої компетенції, що 
об’єднує уміння у всіх видах мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, 
письмі, слуханні) та лінгвоукраїнознавчої компетенції 
(соціокультурної), що об’єднує знання про реалії матеріального і 
духовного життя українського народу, малих фольклорних жанрів, 
фразеологізмів та вміння продукувати тексти українознавчої тематики; 

такий склад КК відповідає лінгводидактичним засадам та відображає 
новий зміст навчання української мови в середніх школах; 

поняття «мовна особистість» є ширшим за своїм змістом, ніж КК. Це 
складне, багаторівневе явище, до визначення якого на сучасному етапі 
існують 3 підходи, що відображають різні аспекти цього складного 
поняття; 

найбільш доцільним, на нашу думку, є діяльнісний, за яким мовна 
особистість складається з умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності та 
здатності створювати власні висловлювання відповідно до 
комунікативної мети; 

мовна здатність є найвужчим поняттям, яке входить до складу 
мовної особистості. 

Таким чином, мовна особистість містить у собі комунікативну 
компетенцію та мовну здатність.  

Перспективним для подальших досліджень є з’ясування змісту 
кожного з компонентів мовної особистості, розробка шляхів мовної та 
методики формування мовної особистості. 
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Полтавська О.М. (Алчевськ) 

 
МОВА ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО  
САМОСТВЕРДЖЕННЯ ЛЮДИНИ 

 
В статті йдеться про протиріччя між гострою необхідністю в 

особі студента вищої школи технічного спрямування і майбутнього 
керівника виробництва високої культури професійного спілкування й 
фактичним рівнем підготовки у вищій школі, між проголошенням 
пріоритетного розвитку культуротворчої функції системи освіти й 
дійсним станом, між потребою педагогічної практики в науковому 
осмисленні педагогічних умов формування культури професійного 
спілкування студентів технічного університету на матеріалі вивчення 
української мови професійного спрямування і недостатністю наукових 
досліджень, які б розкривали цей процес. 

 
Держава формує соціальне замовлення на підготовку професіоналів і 

визначає вимоги, котрі ставляться до них. Ці вимоги реалізуються в 
процесі навчання у вищих навчальних закладах. Багатопланова природа 
навчального процесу визначається дією закономірностей трьох рівнів: 
соціального, власне педагогічного та індивідуального. Соціальний рівень 
містить загальні закони й закономірності суспільного розвитку, що 
визначає мету, зміст, організацію й методику навчання. Педагогічні 
закономірності віддзеркалюють структуру навчання як двобічного 
активного процесу спільної діяльності тих, хто навчає, і тих, кого 
навчають, для оволодіння останніми відповідними знаннями, навичками 
та вміннями, формування в них професійно важливих якостей. На 
індивідуальному рівні проявляються закономірності розвитку студента, 
котрий виступає як цілісний феномен із макрохарактеристиками – 
індивід, особистість, суб’єкт праці, індивідуальність.  

Сьогодні важко собі уявити професіонала в будь-якій галузі 
промисловості, який би обмежував коло своїх інтересів суто технічними 
проблемами. Тому одним із завдань вищої школи залишається 
гармонійне поєднання дисциплін гуманітарного циклу з фаховими 
предметами. У ХХІ ст. у зв’язку з переорієнтацією системи освіти на 
нові цінності, необхідні суттєві зміни в системі освіти, особливо в тій 
ланці, де формується спеціаліст вищої кваліфікації. У зв’язку з цим 
останнім часом питання, пов’язані з проблемою формування культури 
професійного спілкування студентів технічного університету, 
залишаються відкритими.  

Проблема культури професійного спілкування майбутніх 
спеціалістів є предметом дослідження фахівців різних галузей – 
педагогів, психологів, мовознавців, які розглядають питання професійної 
комунікативності. Формування навичок професійного спілкування 
представлено у дослідженнях (Р. Бибрих, І.Браїм, І. Васильєв, 
О. Гребешок, Т. Гребешок, О.Даниленко, Г. Даниленкова, Г. Керсакова, 
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Є. Лушникова, Є.Руденський, Н. Самсонова), міжособистісної взаємодії 
й особистісно орієнтованого спілкування як підґрунтя фахової 
комунікативності (Ю. Бабанський, Б. Гершунський, А. Мудрик, 
Н.Обозов, Р.Шакуров та ін.), формування культури професійного 
спілкування  майбутніх менеджерів невиробничої сфери (В. Лівенцова), 
педагогічні умови формування стилю професійного спілкування  
майбутніх менеджерів (С. Капітанець). 

Однак питання формування культури професійного спілкування 
студентів технічних університетів у процесі вивчення курсу «Українська 
мова (за професійним спрямуванням)» залишається ще недостатньо 
вивченим. 

Мета статті – визначити роль мовленнєвої діяльності в 
професійному самоствердженні майбутніх фахівців технічного профілю. 

Професійне спілкування реалізується в мовній комунікації і є 
втіленням у мовленні форм професійної діяльності з урахуванням різних 
рівнів взаємодії, специфіки ситуацій, мети й завдань навчання. 
Професійне спілкування в цілому розглядається як інтелектуальне 
спілкування, що ґрунтується на комплексі професійних знань, умінь і 
навичок.  

На нашу думку, формування культури професійного спілкування 
майбутніх фахівців промисловості та виробництва неможливі без 
систематичної, цілеспрямованої підготовки в рамках предмета 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (далі УМПС), 
введення якого до навчальної програми технічних закладів продиктувало 
саме життя. 

Таким чином, на виробництві культура професійного спілкування – 
це рівень мовленнєвої, писемної й немовленнєвої взаємодії, котрий дає 
змогу встановити адекватне міжособистісне сприйняття, розуміння й 
взаємодію людей у процесі трудової діяльності. Культура професійного 
спілкування безпосередньо пов’язана із інтелігентністю спеціаліста, яка 
визначається ступенем його прилучення до світової культури та її 
скарбниць, чому сприяють усі гуманітарні науки, і насамперед – мова. 

Ідеї та положення творчої спадщини педагогів К. Ушинського, 
С. Русової, І. Огієнка, Г. Ващенка, В. Сухомлинського та інших дають 
підстави стверджувати, що мова є основою психічного, фізичного, 
інтелектуального розвитку особистості. Ця думка знаходить 
продовження в словах нашого сучасника П. Мовчана: «Власне, мовне 
середовище і формує людину, яка через Слово стверджується». 

Мова охоплює всі сфери життя. Вона виникла в суспільстві, 
обслуговує суспільство, є однією з найважливіших ознак суспільства і 
поза суспільством існувати не може. Її називають акумулятором, 
інтегратором культури. Про те, що мова є явищем суспільним, 
засвідчують її функції: комунікативна – функція спілкування та 
мислетворча – формування і формулювання думки.  

Незаперечним фактом є те, що існує єдина українська мова. Однак 
кожний із тих, для кого українська мова є рідною, користується нею по-
своєму. Мовець бере з неї не все, що йому вкрай необхідне і відповідає 
його мовним уподобанням. Іншими словами, кожного мовця 
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характеризує власне мовлення, яке є унікальним, неповторним. Отже, за 
М. Кочерганом  мовлення – конкретно застосована мова, засоби 
спілкування в її реалізації. З історичного погляду мовлення первинне, а 
мова вторинна. Розглянемо мовлення, як індивідуальний аспект. 

Мовлення в діловій сфері здійснюється в усній та писемній формах. 
Кожна з форм має свої особливості. У писемній формі – це різновиди 
текстів документів, що відзначаються певним набором реквізитів, 
змістом, відношенням зафіксованої в них інформації до предмета, 
напряму діяльності. Усне мовлення – ситуативно  вмотивований і 
ситуативно зумовлений процес. Існує три форми усного мовлення: 
монолог, діалог, полілог. Монолог є штучною мовленнєвою формою, 
справжнє своє буття мовлення знаходить лише в діалозі. Ось чому на 
наступних етапах навчання переслідуємо мету розвитку саме 
діалогічного мовлення, коли обмін репліками відбувається між двома й 
більшою кількістю студентів. За словами німецького дидакта Клінберга, 
у процесі навчального діалогу відбувається обмін ідеями. Отже, 
практично кожний учасник діалогічного мовлення стає творцем. 

Виконання комплексу завдань для розвитку усного ділового 
мовлення за схемою «монолог-діалог-полілог» можна розглядати як 
невід’ємний складник фахової та життєвої адаптації майбутніх 
інженерів, оскільки їхні комунікативні відносини в процесі навчання 
набувають природних, наближених до реальної діяльності форм. 
Функціональна модель є зручним способом репрезентації явища, хоча й 
спрощеного та ідеалізованого, залежного як від модельованого об’єкта, 
так і від способу моделювання. Звичайно, відтворювати безліч 
виробничих ситуацій в одній типізованій моделі завдання не з простих, 
бо відомо, що абсолютних моделей спілкування не буває. Усі спроби 
моделювання мовленнєвої діяльності є лише теоретичним припущенням, 
проте в будь-якому спілкуванні, навіть за наявністю випадкового, 
існують незмінні моменти, що можуть прислужитися в побудові моделі 
інтеракції професійного самостворювання людини. 

Саме вміння вести діалог виступає важливим суб’єктивним фактором 
творчого мовлення, що дає людині можливість розглянути і вивести з 
цілої низки міркувань нові продуктивні ідеї, і на цій основі постійно 
рефлектувати і вдосконалювати свій світогляд, інтелектуальний 
потенціал, розуміння різних проблемних ситуацій. Здатність до 
спілкування зумовлена насамперед соціальними чинниками. Індивід 
реалізує всі три складові спілкування: комунікативний, інтерактивний, 
перцептивний.  

У процесі спілкування люди здійснюють комунікацію засобом мови. 
За допомогою мови люди заявляють про свої потреби й інтереси, 
висловлюють свою думку. Спілкування – сукупність зв’язків і взаємодії 
індивідів, груп, спільнот, під час яких відбувається обмін інформацією, 
досвідом, уміннями, навичками й результатами діяльності. 
Найзмістовнішим, ємним і виразним засобом людського спілкування є 
слово, мова. Уміння говорити й слухати, вести бесіду – важлива умова 
взаєморозуміння, перевірка істинності чи помилковості своїх думок, 
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уявлень. Однак і «мова тіла» (погляд, жест, поза, особливості поведінки 
при розмові) може виявити ставлення до людини, характеризувати 
культуру співрозмовника. 

При спілкуванні завжди відбувається обмін інформацією – 
комунікація. Однак спілкування й комунікація нетотожні за своїм 
змістом.  

Комунікація (лат. communico – спілкуюсь із кимось) – смисловий та 
індивідуально-змістовий аспект соціальної взаємодії; обмін інформацією 
у різноманітних процесах соціальної взаємодії. За Ф.Хмілем зіставлення 
обох понять дає підстави для висновку, що “спілкування” є загальним за 
своїм змістом, а “комунікація” – конкретним, і визначає лише один із 
його типів (соціальну взаємодію). Зміст комунікації може бути 
різноманітним, але це завжди повідомлення, що забезпечує досягнення 
певної мети. Спілкування передбачає не просто обмін інформацією, а й 
обмін знаннями, враженнями, почуттями та емоціями. З одного боку, 
вони швидкоплинні, з іншого – стійко позиціонують індивіда щодо 
інших людей і предметів. 

Люди розмовляють (користуються мовленням) не для того, щоб 
демонструвати своє вміння говорити, а щоб передати певну інформацію. 
Комунікативна компетенція містить у собі також знання мов, 
спілкування з людьми, навички праці в групі, володіння різними 
соціальними ролями. За стандартами програми УМПС студент повинен 
уміти представити себе, вміти поставити запитання, брати участь у 
дискусії, написати листа, заяву, записати анкету тощо.  

Людина стає особистістю тільки в процесі соціалізації, тобто 
спілкування, взаємодії з іншими людьми. У процесі діяльності 
відбувається всебічний і цілісний розвиток особистості людини, 
формується її ставлення до навколишнього світу. Тому не випадково 
мотивація навчання, інтерес до навчальної праці, пізнавальної 
діяльності, навчального предмета займають провідні місця серед 
факторів, що визначають продуктивність навчально-виховного процесу 
у вищому навчальному закладі. Мотиви – головні рушійні сили 
навчального процесу. Справжнє джерело мотивації людини знаходиться 
в ній самій. Ось чому вирішальне значення надається не мотивам 
навчання – зовнішньому тиску, а мотивам учіння – внутрішнім 
збуджувальним силам.  

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності складається із 
сукупності певних мотивів. Мотив навчально-пізнавальної діяльності – 
це намагання студента досягти певного рівня розвитку в навчанні та 
професійній діяльності, основою котрого є глибокі, міцні й різноманітні 
загальнонаукові та професійні знання, навички й уміння. Пізнавальна 
мотивація підвищує активність студентів, сприяє перебудові психічних 
процесів і, відповідно, має вплив на їх розвиток. Тобто основна 
проблема для студента в навчальному процесі – не тільки отримання 
високих балів (мотивація досягнення), а й система глибоких, міцних 
загальнонаукових і професійних знань, навичок і вмінь, всебічний і 
гармонійний розвиток особистості. Безперечно, мудро чинять ті 
педагоги, які мотивацію пізнання використовують для формування 
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професійної мотивації та спрямованості особистості майбутнього 
спеціаліста, і не останню роль у цьому відіграє мовлення. 

Аналіз підручників і навчальних посібників із культури ділового 
спілкування, котрі використовуються у вищій школі для вивчення 
УМПС, показав, що вони не охоплюють усі сторони культури 
професійного спілкування й не розкривають студентам технічної вищої 
школи  всього змісту професійного спілкування. Автори більшої частини 
літератури, розмірковуючи про культуру людських контактів, дають 
практичні рекомендації, як поводитися на службі, у конфліктній або 
спірній ситуації, як одягатися, переконувати людей тощо. Пропонуються 
різні тренінги й методики для виявлення вмінь спілкуватися, але, на наш 
погляд, цього недостатньо, бо така література не може повністю 
вдосконалювати практику вищої школи у формуванні культури 
професійного спілкування  майбутніх фахівців виробництва. 

Вивчення цього питання дає змогу говорити про протиріччя між 
гострою необхідністю у студентові вищої школи технічного 
спрямування й майбутньому керівникові виробництва високої культури 
професійного спілкування, і фактичним рівнем підготовки у вищому 
навчальному закладі; між проголошенням пріоритетного розвитку 
культуротворчої функції системи освіти й дійсним станом; між 
потребою педагогічної практики в науковому осмисленні педагогічних 
умов формування культури професійного спілкування студентів 
технічного університету на матеріалі вивчення української мови 
професійного спрямування й недостатністю наукових досліджень, які б 
розкривали цей процес. 

Отже, розглядати структуру культури професійного спілкування 
необхідно в єдності її компонентів: мотиваційного, когнітивного, 
комунікативного, психологічного, етичного, рефлексивного. А 
оцінювати її сформованість за зовнішніми ознаками: активністю, 
ініціативністю, наполегливістю студентів у процесі їхньої 
комунікативної діяльності, нестандартним вирішенням  комунікативних 
ситуацій. Важливе значення має вміння обґрунтувати оптимальність 
вибраного рішення: аргументовані судження, толерантне ставлення до 
думки співбесідника; уміння легко й швидко налагоджувати 
міжособистісні контакти, адекватна самооцінка результатів своєї 
діяльності. Культура мовлення майбутнього фахівця виробництва 
полягає в легкому переході з одного стилю на інший залежно від умов і 
мети спілкування. 

Розпізнавання справжніх мотивів діяльності партнерів для 
спілкування має важливе значення для розуміння їхніх конкретних дій і 
вчинків. Усе це дає можливість визначити не тільки стратегію, а й 
тактику професійного спілкування. 

Не можна не погодитися з думками Я.Коломенського, О.Леонтьєва, 
К.Платонова, що культура професійного спілкування – це певний рівень 
у розвитку особистості, що припускає сформованість цілісної, 
структурованої системи когнітивних, емоційно-вольових і операційно-
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поведінкових якостей особистості, що забезпечує її оптимальне 
орієнтування в професійній діяльності. 

У Донбаському державному технічному університеті українська мова 
за професійним спрямуванням викладається на першому й третьому 
курсах, залежно від факультету. Вводячи цей предмет, укладачі 
програми ставлять завданням вивчення теоретичних питань 
нормативності української літературної мови; вироблення навичок 
правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й 
мети спілкування, складання ділових паперів, усного й писемного 
фахового мовлення, робота з науковими й діловими текстами. Володіння 
мовою професійного спілкування за О.Тищенко – це, по-перше, знання 
мови професійного спілкування, тобто сформованість мовної 
компетенції, по-друге – уміння використовувати ці знання на практиці, 
доречно поєднувати вербальні, пара- вербальні та невербальні засоби 
спілкування відповідно до ситуації, мети, тобто сформованість 
комунікативних навичок. Отже, мова професійного спілкування – це 
засіб мовного професійного спілкування. Безумовно, такі теми, як: 
«Українська орфографія, її значення для правильного оформлення 
ділових паперів»; «Лексичний склад української літературної мови, його 
застосування в ділових документах»; «Українська фразеологія ділової 
мови, її місце в діловій документації», «Роль словників у складанні 
ділових паперів», «Словотвір у діловій мові» необхідні для актуалізації 
здобутих раніше мовних знань з акцентом на особливостях 
функціонування сучасної української літературної мови, але мета 
професійного спілкування – урегулювання ділових стосунків у 
державно-правовій та виробничо-професійній сферах життя через 
організацію, стимул, контроль, реакцію; розв’язання професійних 
завдань через з’ясування відношень між даним і новим, бо кожна 
технічна спеціальність має свої мовленнєві особливості. 

Термінологія є елементом наукової мови й разом із нею складовою 
частиною української літературної мови, відшліфованим варіантом 
національної мови, і належить до одного з її стилів. Тому на заняттях з 
УМПС слід приділяти увагу як офіційно–діловому стилю, так і 
науковому. Слід відзначити, що специфіка наукових текстів полягає в 
основному не в синтаксисі, який використовує синтаксис 
загальнолітературної мови з деякими обмеженнями, а в лексиці, значну 
частину якої складають терміни, і яка характеризується відсутністю 
деяких класів слів, наприклад особових займенників – я, ти, ви. 
Вивчення УМПС має велике значення і в розвитку емоційної сфери 
студента, його інтуїтивної оцінки, творчого уявлення, асоціативного 
мислення та ін. Формування таких якостей надає цілісності творчому 
потенціалу студента, гармонізує його.  

Будь-яку діяльність характеризують три категорії: мета, засоби, 
результат. Але не завжди результат співпадає з метою (приклад цьому 
шкільна підготовка усного мовлення учнів, яка має нарікання). Для того, 
щоб досягти мети, необхідно вибирати такі засоби (методи, організаційні 
форми тощо) для її досягнення, які б відповідали характеру поставленої 
мети. У нашому випадку – формування культури професійного 
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спілкування студентів технічного університету (на матеріалі вивчення 
української мови професійного спрямування). 

Таким чином, процес навчання існує тільки в спільній діяльності 
викладача й студента, тобто реалізується в єдності викладання й 
навчання. Обсяг змісту, що передається в навчанні, збільшується під час 
поповнення людьми соціального досвіду. Але незалежно від того, 
великий чи малий цей обсяг, завжди в такому змістові втілюється уява 
про те, що людина повинна знати й уміти. 

Сучасний педагогічний процес прагне до того, щоб необхідність у 
керівництві ним відпала, і випускник школи в подальшому сам 
розпоряджався собою, сам навчався й удосконалював себе. Установка на 
виховання самостійності знайшла відображення в принципі переходу від 
навчання до самоосвіти. Розвиток системи безперервної освіти в 
багатьох країнах викликано не тільки вимогами виробництва, а й 
значною мірою прагненням людей до самовдосконалення. Розглядається 
широке коло проблем, пов’язаних із комунікацією, спілкуванням, 
комунікативною компетентністю особистості, розкриваються 
можливості формування професійної комунікативності при підготовці 
фахівців різного профілю. 

Таким чином, розвиток мови та мовлення як засобу професійного 
самоствердження людини в сучасній професійній праці є процесом 
складним та багатостороннім. Щоб підготувати висококваліфікованого 
фахівця, викладач повинен брати до уваги закономірні зв’язки як 
результат науково-педагогічних досліджень. Маючи намір увійти в 
загальносвітовий економічний та політичний простори, Українська 
держава має дбати перш за все про розвиток власної мови, щоб за її 
допомогою увійти в ці світові структури відповідно виробивши потрібні 
термінологічні системи, щоб не користуватися чужою мовою й не 
принижувати тим самим своєї національної гідності. 

Подальшого вивчення потребують питання: взаємозв’язок 
фундаментальних та спеціальних дисциплін у формуванні мовленнєвої 
культури фахівців технічного спрямування, розвиток мотивації 
студентської молоді до вдосконалення навичок культури професійного 
спілкування та ін.  
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МОВНА ПОЛІТИКА  

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: 
СУЧАСНИЙ СТАН І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 
У статті розгладаються питання формування мовної політики 

окремого навчального закладу відповідно до мовної політики держави. 
Наголошується, що для кваліфікованого підходу до цієї проблеми 
необхідно мати певну законодавчу базу, на основі якої розробити 
перспективні та поточні плани роботи в цій сфері; враховувати 
потреби тих, на кого розраховані освітні послуги, постійно проводити 
моніторинг мовних процесів у навчальному закладі, дбати про 
забезпечення прав різних національностей з акцентуванням уваги на 
українській мові і культурі.  

  
Про феномен мови, його значимість і багатоаспектність писано 

чимало. Солідна спадщина вчених-філософів, філологів, соціологів, 
політологів, психологів, істориків тощо, повинна була б давно 
переконати громадськість у необхідності виняткової уваги з боку 
державних інституцій саме до проблеми формування грамотної мовної 
політики, на основі якої повинна будуватися мовна політика регіону, 
конкретного навчального закладу. 

Мовне питання не можна розглядати ізольовано від усієї політичної, 
соціально-економічної та культурної ситуації в країні. Усяке явище 
розглядається в його генезі й динаміці. Нинішнє становище української 
мови й культури зумовлене історичною спадщиною, тому українська 
культура, книга, кіно, газета, радіо, телебачення, освіта потребують 
державної підтримки на законодавчому та інших рівнях. 

Мовна політика навчального закладу – проблема, яка в сучасних 
умовах потребує кваліфікованого й серйозного підходу. Для її 
формування важливо спиратися на належну законодавчу базу, проводити 
певну організаційно-роз’яснювальну роботу, враховувати контингент 
тих, на кого розраховані освітні послуги вищого навчального закладу.  

Мовна політика незалежної України визначається її законодавчою 
базою та основними заходами. 

Проблема закріплення державного статусу мов на пострадянському 
просторі була і залишається складником становлення й утвердження 
національних держав, у тому числі й України, хоча такий статус з 
1975 р., наприклад, мали грузинська і вірменська мови. 

Ще за існування СРСР в Україні державною була проголошена 
національна мова. Так, Законом УРСР “Про мови в Українській РСР”1 
статус державної українська мова отримала 28 жовтня 1989 р. Ряд статей 

                                           
1 Закон УРСР “Про мови в Українській РСР” від 28 жовтня 1989 року.  
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закону регулювали мовну ситуацію в державних органах, навчальних 
закладах різного типу. 

Зокрема ст. 28 Закону “Мова навчання в професійно-технічних 
училищах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах” 
констатує, що тут “навчальна і виховна робота... проводиться 
українською мовою”, а в місцях компактного проживання громадян 
інших національностей – поряд з українською користуються і 
національною мовою більшості населення. 

Обов’язки держави щодо захисту, розвитку, утвердження української 
мови визначалися й Конституцією України (ст. 10). Тривка традиція 
приймати закони й не виконувати їх ще не перервалася, тому 
знадобилися розлогі коментарі до тлумачення та застосування цієї статті 
(депутатський запит  щодо використання державної мови органами 
державної влади, місцевого самоврядування та в навчальному процесі в 
навчальних закладах України та рішення Конституційного Суду з цього 
приводу1. Подібні ситуації характерні й для інших нормативно-правових 
документів, які регулюють мовну політику нашої держави. 

Наприклад, комплексними заходами щодо всебічного розвитку і 
функціонування української мови, затвердженими постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 998 були передбачені 
конкретні заходи. Щоправда через два роки після їх прийняття редакція 
журналу “Урок української” здивовано відзначала: “Предивна річ: і на 
газетних шпальтах, і в ухвалах розмаїтих конференцій, і в апецях 
громадськості до структур державної влади часто згадуються 
затверджені Кабміном Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і 
функціонування української мови, але – тільки згадуються. Чи ж не 
тому, що конкретний зміст цього ж документа для більшості освітян, 
журналістів та інших громадян залишився таємницею? Через те, мабуть, 
і гостра критика на адресу владних структур так часто зводиться до 
загальників, і переможні реляції наших урядовців необґрунтовано 
оптимістичні”2. 

Необхідність розробки такої програми “була зумовлена як великим 
значенням мовно-культурних процесів у сучасному світі, де мовна 
політика регулюється державними і законодавчими актами ..., так, і 
зокрема, тією історичною обставиною, що український народ протягом 
століть не мав змоги належним чином розвивати національну мову і 
користуватися нею у всіх сферах діяльності” – зазначається в 
обгрунтувальній частині документа3. Автори передбачили основні 
напрями і завдання: українська мова як державна; українська мова як 
мова української нації, основа її духовної та художньої культури, науки, 

                                           
1 Рішення Конституційного Суду України // Урок української. – 2000. – № 3. – С. 7-9. 
2 Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 998 “Комплексні 

заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” // Урок української. 
– 1999. – № 2-3. – С. 12. 

3 Там само. 
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освіти;  українська мова в засобах масової інформації; українська мова у 
світі; фінансове забезпечення реалізації Комплексних заходів.  

Зважаючи на те, що заплановані заходи переважно не були 
реалізовані, мовна ситуація в країні майже не змінилася. Тому зі зміною 
уряду було прийнято ще одну постанову Кабінету Міністрів України від 
21 червня 2000 р. № 1004. 

Очевидно, через відсутність часу на виконання прийнятих постанов, 
їх величезну кількість та постійні виборчі баталії урядовці не 
спромоглися виконати й повторної постанови, тому мовна проблема в 
Україні перетворюється  в вічну проблему. 

Кожен народ, держава дбають про престиж своєї мови. Престиж мови 
– це її авторитет у міжнаціональному та міжнародному спілкуванні. Цей 
авторитет залежить від багатьох чинників, але в їх сукупності, а не 
відірваності. Це й те, які суспільні функції виконує мова, яку 
інформацію вона фіксує і передає, скільки людей  

нею користується, як держава дбає про свою мову. Громадяни нашої 
держави, як і всякої іншої, мають мовні обов’язки, що вимагають 
захисту й збереження рідної мови. Тож захист рідної мови – це 
найприродніший і найнеобхідніший спосіб національного відродження. 
“Володіння мовою – не заслуга, а обов’язок справжніх патріотів”1. Саме 
на це має бути спрямована мовна політика держави. 

Зростаючі потреби суспільства у вихованні творчої особистості 
зумовлюють інтенсивний пошук освітніх технологій, спрямованих на 
створення сприятливих умов для культурного розвитку людини, її 
здатності до ефективної взаємодії в процесі спілкування насамперед 
рідною мовою.  

Такі вчені, як Л.І. Божович, Д.Б. Ельконін, Л.С. Виготський, 
А.Н. Леонтьєв, досліджуючи природу особистості, закономірності та 
етапи її розвитку, шляхи вдосконалення для саморозвитку людини, 
дійшли висновку, що формування особистості є об’єктивним і 
закономірним процесом, у ході якого людина виступає як суб’єкт 
діяльності і спілкування. 

Становлення та розвиток кожної особистості тісно пов’язаний з 
опануванням мови, саме через мову та мовлення відбувається 
інтелектуальне та моральне збагачення людини, починаючи з 
народження, дитячого садочка, школи, технікуму, вищого навчального 
закладу і так усе життя. 

Таким чином, сучасна мовна освіта покликана виконувати такі 
завдання: 

навчати мови як комунікаційного коду, що передбачає врахування 
потреби особистості у спілкуванні; 

розвивати здібності учнів, використовувати рідну мову як інструмент 
спілкування в діалозі культур; 

                                           
1 Пантилюк М., Гайдаєнко І. Рідна мова в контексті державотворення в Україні) // 

Актуальні проблеми сучасної філології. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Тирасполь: 
РВВ ПДУ, 2004. – № 4. – С. 228. 
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формувати та розвивати комунікативну компетенцію учнів, 
необхідну для успішної україномовної комунікації у різних сферах 
діяльності; 

спрямовувати процес вивчення рідної мови не тільки на здобуття 
учнями знань, навичок та вмінь, а й на виховання певних якостей 
особистості, що забезпечать результативність спілкування, формування 
активної громадянської позиції. 

Отже, сучасна освіта має орієнтуватися на задоволення потреб тих, 
хто навчається, зокрема, їхнього внутрішнього тяжіння до 
самореалізації, на забезпечення розвитку та задоволення інтересів 
кожної особистості, але з урахуванням національних традицій, із 
використанням рідної мови, оскільки мова йде й про виховання 
громадянина. 

Шкода, але для козацького краю, який здавна вважався осередком 
свободи і прогресу, випробування свободою виявилося занадто важким. 
Й сьогодні у переважній більшості шкіл Запоріжжя українська мова не 
стала навіть засобом спілкування. Дуже повільно відбувається  
зростання її престижу через обмеження сфер її функціонування. Часто 
дирекція шкіл втішається зовнішніми ефектами: проведення педради, 
написання кількох оголошень, бодай один виступ когось з учителів-
немовників українською мовою, заформалізоване проведення свята 
рідної мови, коло учасників якого в повсякденному спілкуванні ніколи 
не користується українською мовою, і все. “Чи не варто було б нам, – 
зазначає Я.Остаф, – пригадати один із здобутків світової і вітчизняної 
педагогіки – принцип природовідповідності, який розробляли відомі 
філософи, педагоги, починаючи від Арістотеля, Сковороди, Шевченка, 
за яким дитина якнайкраще розвивається тоді, коли виростає в атмосфері 
культури рідного народу, навчається і виховується рідною мовою, 
практично продовжуючи народні традиції, звичаї і обряди”1. 

Оскільки мовна політика вищого навчального закладу обов’язково 
має будуватися з урахуванням контингенту студентів, варто 
проаналізувати ситуацію в загальноосвітніх навчальних закладах. За 
підсумками 2004/2005 навч. р. (через п’ятнадцять років після прийняття 
Закону про мови) у місті Запоріжжі кількість шкіл з російською мовою 
навчання значно перевищує українські (39% і 26 % відповідно). Щодо 
виконання законодавства для забезпечення викладання українською 
мовою в загальноосвітніх закладах можна констатувати той факт, що 
кількість шкіл з українською мовою збільшується, але повільно. 

У цілому по області за даними Обласного відділу у справах 
національностей, міграції та релігії у 660 загальноосвітніх закладах 
навчається 211938 учнів, українською мовою також близько третини. 

В освітній структурі обласного центру мають місце т. зв. двомовні 
школи, у яких навчання в 1-7 класах ведеться українською, а в 8-11 

                                           
1 Остаф Я. Українська мова у школах Києва // Українська мова і сучасність. – К.: НКМ 

ВО, 1991. – С. 15. 
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російською мовою (35%), тобто ті школи, які отримають статус 
українських через 5 років, тож до двадцятирічного ювілею прийняття 
нашого головного мовного Закону матимемо близько 61 % українських 
шкіл у столиці козацтва. 

 
2003/2004 навч. р. 2004/2005 

навч. р. 
№ 
з/п 

Статус школи 

шкіл шкіл 
1. Українська 31 33 
2. Двомовна 40 42 
3. Російська 54 48 
4. Всього 125 123 

 
Таким чином, загальна кількість учнів, які навчалися українською 

мовою у 2003/2004 навч. р. складала 18 тис. 92 особи (39.86 %), а в 
2004/2005 навч. р. – 18 тис. 641 учень (43,02%). 

Мовна політика в сфері наукової комунікації повинна враховувати як 
пріоритети розвитку самої науки, так і інтереси національно-
культурного будівництва. Розвиток науки і культури – різноспрямовані 
процеси. Наука йде до єдності попри мовні кордони і бар’єри ідеології. 
Культура ж прагне неповторності, являє світові унікальний духовний 
портрет нації. І разом з тим це пов’язані процеси: наукова творчість є 
інтелектуальною вершиною національної культури. Зв’язок цей 
забезпечується національною мовою, її текстами. 

Тож перед мовою науки постає складне завдання – водночас бути й 
інтегралом світового пізнання і складовою національної культури. 
Методологія у мові науки виділяє дві частини: природну мову і мову 
формалізовану, що надбудовується над природною, увиразнюючи її 
фрагменти. Сучасні дискусії розгортаються навколо того чи повинна 
неформалізована частина наукової мови уніфікуватися або щоб вона 
була виражена відповідно національними мовами.  

В епоху НТР в окремих науках, на стику різних наук спостерігається 
тенденція до уніфікації терміносистем. Уніфікація термінології успішно 
здійснюється в науках з високим ступенем математизації. Метамова 
гуманітарних наук є вивідною з концептуального смислу, який, у свою 
чергу, визначається світоглядними та ідеологічними факторами. 
Термінологія гуманітарних наук в основному функціонує в національних 
текстах, у яких легше контролювати значення терміна, точність його 
вживання. В україністиці науковий стиль практично продовжує 
розвиватися лише за рахунок текстів гуманітарного циклу. 

Уніфікуючи термінологію, математичні, технічні, природничі науки, 
прийшли й до уніфікації текстів. Це, в свою чергу, призвело до того, що 
термінологічні словники почали створюватися як словники 
перекладного типу, тлумачні словники лишилися без текстової бази. 
Наявність у свідомості науковця термінології поза текстом слабо 
стимулює так звану лігвотворчість. Відомо, що створення нових слів 
залежить від двох моментів. З одного боку, від наявності предметів, 
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явищ та ідей, з другого – від наявності  слів і текстових форм, що можуть 
бути базою для виникнення нових слів 

У Запоріжжі вища освіта представлена навчальними закладами І-ІІ 
рівнів (технікуми, коледжі) та ІІІ-ІV рівнів (інститути, університети, 
академії). У цілому, як свідчить статистика, в Україні спостерігається 
надмірна їх кількість (сьогодні налічується 233 державних ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів), обсяги виданих ліцензій перевищують кількість випускників 
шкіл. За умов боротьби за абітурієнта знижується рівень знань, 
необхідних для вступу до вищого навчального закладу. Загравання з 
потенційними студентами спостерігається й на мовному рівні. Навіть у 
п’яти державних: Запорізькому національному технічному університеті, 
Запорізькому національному університеті, Запорізькому державному 
медичному університеті, Запорізькій державній інженерній академії, 
Запорізькому юридичному інституті начебто на вимогу студентів 
переважна більшість дисциплін викладаються російською мовою. 
Щорічні звіти до Міністерства освіти і науки далекі від реальної 
картини. Звичайно ж, історія України, українська мова професійного 
спрямування, іноді культурологія й філософія, релігієзнавство 
викладаються українською, решта – російською.  

Показовим моментом у поширенні української мови в конкретному 
навчальному закладі стає спілкування під час проведення щорічної 
виставки освітніх закладів області в торгово-промисловій палаті 
м. Запоріжжя. Крім буклетів, оголошень та інших роздаткових і наочних 
матеріалів, складених слабенькою українською мовою, на таких 
виставках української зустріти фактично не можна. 

Як і в загальноосвітніх закладах міста, вищі навчальні заклади часто 
віддають переваги зовнішнім формальним ознакам сприятливої мовної 
ситуації. 

Щоправда адміністрації окремих закладів докладають певних зусиль 
щодо зміни такої ситуації. Наприклад, у Запорізькій державній 
інженерній академії розроблено план впровадження комплексних 
заходів, щорічно проводяться конкурси на краще викладання й 
методичне забезпечення спеціальних дисциплін українською мовою. 
Здобутки в цьому напрямку підкріплюються матеріальними 
винагородами. Також усі методичні розробки викладачів академії 
видаються українською мовою. Принциповою позицією керівництва 
навчального закладу є виступи на зборах трудового колективу та вченій 
раді академії виключно українською. Газета “Академія” на дотримання 
чинного законодавства переважну кількість матеріалів також друкує 
українською мовою. 

Звичайно ж, основне мовне навантаження у вищих навчальних 
закладах покладається на дисципліну, яка в освітньо-професійних 
програмах спеціальностей має назву “Українська мова професійного 
спрямування”. ОПП визначають зміст курсу та обсяг годин на його 
вивчення. Проте деякі теми повторюють вивчене в школі, а от проблемі 
термінознавства не приділено належної уваги. В умовах, коли Україна 
приєдналася до Болонської конвенції, постає проблема зміни й мовної 
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освіти у вищих навчальних закладах. В деяких престижних вузах 
Західної Європи, Росії, а також кількох вузах України запроваджена 
дисципліна «Термінознавство». Про необхідність вивчення проблем 
термінознавства наголошується у працях І. Верхратського, 
В. Левицького, О. Огоновського. 

Термінологія окремих галузей розвивається стрімко, тому слушною є 
думка про те, що “замість повтору орфографічних та пунктуаційних 
правил, який часто перетворюється на курс “ліквідація неписьменності” 
доречніше ознайомити студентів з традиціями українського 
термінознавства, виробити навички термінологічного редагування 
текстів різних видів спеціальної літератури”. Такий аспект мовної 
підготовки значно посилить мотиваційну базу навчання. 

Забезпечення ефективного виконання функції засобу наукової 
творчості і комунікації залежить від багатьох чинників (населення, що 
говорить національною мовою; кількість наукової інтелігенції, яка 
користується національною мовою в роботі; рівень розвитку 
літературної мови; стан термінологічної роботи). 

Не останню роль має й чітке визначення основної мети мовної 
політики навчального закладу. Якщо мовна освіта у ВНЗ покликана 
систематизувати знання, набуті протягом попереднього навчання, 
підвищити мовленнєву і професійну компетенцію, допомогти 
зорієнтуватися в інформаційному просторі, то за таких умов успішно 
розвиватиметься і сама наука як система, і повною мірою 
розвиватиметься науковий стиль літературної мови. 
 
 

Матвієнко П.І. (Полтава) 
 

РОЛЬ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ  В УТВЕРДЖЕННІ  

ПРЕСТИЖУ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ –   
ГОЛОВНОГО ЧИННИКА ПАТРІОТИЗМУ  

 
У статті висвітлюється досвід Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти щодо здійснення різних форм і 
методів навчання педагогів культури мови в системі післядипломної 
освіти. Підкреслено роль курсів підвищення кваліфікації, інших 
методичних заходів, що проводяться  з учителями, насамперед 
словесниками. Визначено чітку систему ефективних дій, спрямованих на  
підвищення престижу української мови. 

 
На тернистих шляхах розвитку української мови, коли царські 

циркуляри та компартійні постанови нищили українську мову, тільки 
освіта завдяки зусиллям патріотично налаштованих учителів не давала їй 
зникнути. За часів сусловсько-брежнєвської русифікації України саме 
вчительство м. Полтави (у єдиному обласному центрі Лівобережжя 
України) зуміло відстояти україномовний статус  половини міських 
шкіл. 
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Полтавщина в складних умовах значною мірою зберегла українське 
обличчя, підтвердивши, що є одним із великих центрів національної 
духовності. 

Надійною основою української культури і мови середини – другої 
половини ХХ ст. були інститути удосконалення вчителів, зокрема 
Полтавський, де працювали кращі педагоги області. 

З утвердженням незалежності України інститути післядипломної 
педагогічної освіти стали центрами національного відродження, 
популяризації української культури, історії, мови. 

У Полтавському інституті післядипломної педагогічної освіти, якому 
1999 р. постановою Кабінету Міністрів України присвоєно ім’я 
видатного вченого, великого патріота України, друга Т. Шевченка – 
М. В. Остроградського – щороку проводяться педагогічні читання, 
присвячені видатному земляку, на яких, крім проблем вивчення 
математики, розглядаються питання історії, культури, мови. Поїздки 
педагогів до могили вченого, у ті місця, які він любив, засвідчують шану 
сучасників. 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в 
системі курсів підвищення кваліфікації  використовує види роботи, 
пов’язані з краєзнавством, що формують у педагогів культуру мислення, 
культуру мови, зокрема навчальні екскурсії в музеї визначних 
письменників-земляків: Івана Котляревського, Панаса Мирного, Олеся 
Гончара, Василя Симоненка, братів Григорія і Григора Тютюнників, а 
також зустрічі із сучасними письменниками-земляками: Б. Олійником, 
І. Цюпою, М. Шевченком, Б. Чіпом. 

У роботі обласних і районних (міських) методичних об’єднань 
учителів української мови та літератури використовуються наукові 
дослідження визначних учених-земляків – мовознавців та 
літературознавців П. Житецького (м. Кременчук), М. Жовтобрюха 
(Гадяцький район), С. Шаховського (Чорнухинський район), 
М. Білецького (Кобеляцький район), Є. Тимченка, М. Шамоти, 
Ю. Кочубея (м. Полтава). 

Однією із форм роботи ПОІППО є обласні конференції, на яких 
розглядається творчість письменників Полтавщини. Традиційними стали 
інтегровані конференції, присвячені кільком літературним постатям.  

Становленню сучасного вчителя сприяють обласні семінари з 
актуальних питань „Розвиток творчих здібностей учнів засобами рідного 
слова”, „Формування мовної компетенції учнівської молоді”, 
„Інтерактивні методи навчання на уроках словесності” тощо. 

Практикуються нові форми роботи, зокрема фестиваль поетичної 
майстерності для вчителів різного фаху, закоханих у рідне слово і 
пишуть вірші. Цьогорічний фестиваль зібрав представників трьох 
поколінь – відомих письменників Полтавщини, учителів-поетів, 
школярів. У гімні філологів Полтавщини, написаному вчителем із 
Лохвицького району, є слова: 

                             Рідну мову свою українську 
                            Нам призначила доля плекать. 
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                            Найдорожчу, святу, материнську 
                            Із колін, із руїн підіймать. 
Вихованню любові до рідного слова сприяють різноманітні мовно-

літературні конкурси, у яких активну участь бере учнівська молодь 
навчальних закладів та позашкільних установ. Це Міжнародний конкурс 
з української мови імені П. Яцика, Міжнародний конкурс на кращий 
літературний твір „Європа в школі”, всеукраїнські конкурси „Ідея 
соборності України”, „Вірю в майбутнє твоє, Україно!” Кожна 
інтелектуальна праця повинна гідно поціновуватися, тому конкурси 
мусять мати матеріальне заохочення для переможців, а також учителів, 
які підготували їх. У м. Полтаві створено фонд талановитих дітей, що 
допомагає у проведенні багатьох мовно-літературних заходів. Музей 
імені І. П. Котляревського став ініціатором конкурсу на кращу 
гумореску. Переможців нагороджують грошовими преміями та цікавими 
книжками. 

Представники Полтавщини на всеукраїнському етапі учнівської 
олімпіади з української мови виявляють стабільно добрі результати. У 
рейтингу областей Полтавська займає 7 – 9 місця. Переможці обласних 
олімпіад минулих років вірні любові  до рідного слова. Серед них – 
учителі української мови та літератури, журналісти, викладачі вищих 
навчальних закладів, літератори. 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського співпрацює з різними організаціями – 
вищими навчальними закладами, Національною спілкою письменників 
Полтавщини, спілкою літераторів Полтавщини, обласною організацією 
„Просвіта”. Спільно із Полтавським державним педагогічним 
університетом  проводимо конференції і семінари, зустрічі вчителів-
майстрів і студентів філологічного факультету, із „Просвітою” – 
літературні  вітальні, присвячені творчості письменників української 
діаспори та визначним землякам, повернутим у літературний процес. 

Найефективнішим засобом передачі новим поколінням естафети є 
курси підвищення кваліфікації, зокрема вчителів української мови та 
літератури. 

Крім лекцій із методики мови, у Полтавському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського вчителів 
ознайомлюють із законодавчими актами й нормативними матеріалами 
про мови в Україні і державний статус української мови спеціально 
запрошені фахівці-юристи. 

Головна увага приділяється формам і методам вивчення рідного 
слова, вихованню в учнів і батьків поваги до нього. 

За допомогою занять із культури ділового мовлення, обов’язкових на 
курсах для всіх учителів-предметників, виховується державний підхід  
до користування українським словом не просто як засобом спілкування, 
а могутнім знаряддям утвердження національної свідомості. 

У Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти ім. М. В. Остроградського є традиція вдосконалювати 
майстерність учителя не лише на курсах, а і в позанавчальний час за 
допомогою відвідувань літературно-меморіальних музеїв відомих в 
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Україні письменників, обласного історико-краєзнавчого музею, музеїв у 
школах, вищих навчальних закладах.  

Більше ніж 2 тисячі українських філологів в області несуть рідне 
слово, сіють його добрі паростки в душах дітей, дають знання для 
формування мовної і літературної компетенції молоді. 

Учителі-словесники Полтавщини сказали своє вагоме слово, коли 
форсувалися, інколи нехтувалися усталені норми українського 
правопису при „проштовхуванні” деяких його варіантів у середині 90-х 
років минулого століття. Державний статус української мови буде 
міцним, коли правопис – як основа будь-якої мови – відтворюватиме всі 
регіональні аспекти. 

Полтавці пишаються, що вагоме, високопрофесійне слово  у складі 
державної правописної комісії має доктор філологічних наук завідуючий 
кафедрою української мови, декан філологічного факультету 
Полтавського державного педагогічного університету  Микола Іванович 
Степаненко. Він є професором кафедри методики змісту освіти 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Острградського. 

Перевага в сучасному навчально-виховному процесі надається  
передовим педагогічним технологіям. На курсах підвищення 
кваліфікації вони є в центрі уваги методистів і науковців.  

Учителі-філологи області мають у своєму арсеналі такі ефективні 
навчальні технології: укрупнене структурування, інтегроване навчання, 
інтенсивне вивчення української мови. Результативно впроваджують 
елементи ейдетики, евристичні методи навчання. 

Справжніми майстрами своєї справи зарекомендували себе вчителі 
української мови та літератури, переможці обласних конкурсів різних 
років: Т. І. Балагура (ліцей № 1 м. Полтави), О. В. Сидоренко (Оржицька 
ЗОШ),  Н. А. Човнова (НВО № 14 м. Полтави) та інші. 

Щоб пізнавати педагогічний досвід колег з інших  районів, створено 
міжрегіональну творчу групу учителів-філологів Полтавської, Сумської 
та Харківської областей із проблеми „Упровадження нових педагогічних 
технологій на уроках української мови та літератури”. 

Проблема мовної політики в області є пріоритетною. 
Відповідальність за виконання регіонального аспекту Державної 
програми розвитку та функціонування української мови покладено на  
управління освіти і науки, відділи освіти, районні (міські) методичні 
кабінети. А як управлінню освіти впливати на мовлення в різних сферах 
життя? На жаль, решта управлінських структур Полтавщини й України 
загалом не працюють на престиж державної мови. 

Нагальною проблемою є видання української художньої книжки, яка 
б доходила до навчальних закладів, причому за прийнятною вартістю. 
Тому Полтавський інститут післядипломної освіти здійснює власну 
видавничу діяльність. Тільки впродовж останніх років Інститутом 
видано методичні посібники, у яких значну увагу приділено 
особливостям формування культури і високої духовності: „Антологія 
краєзнавства Полтавщини”, „Здоровий спосіб життя в контексті 
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формування  духовного світогляду учнівської молоді”, „Збірник 
диктантів з української мови для 9-11 класів: на краєзнавчій основі”, 
„Дивосвіт полтавської землі: уроки літератури рідного краю”, „Таємниці 
з глибини віків”, „Полтавській губернії – 200 років”, „Обласна програма 
системи виховання учнівської молоді”, „Калейдоскоп мов”, Рідні 
джерела”. Крім цього, Інститут випускає два періодичні журнали: 
”Постметодика” та „Імідж сучасного педагога”, на сторінках яких у 
рубриках „Українське коло”, „Педагогічні технології” друкуються 
актуальні матеріали з методики мови та літератури.  

У планах дальших дій Інституту – упровадження нових форм 
утвердження національної культури, історії, мови, популяризації 
національних традицій, звеличення українського слова. 

 
 

 
Пчелінцева О.Е. (Черкаси) 

 
ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

У СЕРЕДОВИЩІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ:  
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Стаття присвячена аналізу мовної ситуації у вищій школі. 

Визначено реальний стан і статус української мови у середовищі 
викладачів і студентів, встановлено диференціацію сфер 
функціонування української та російської мов, окреслено основні 
тенденції динаміки мовної ситуації.   

 
Наявність розвиненої національної мови є однією з найважливіших 

ознак національної ідентичності та державності, запорукою політичної 
стабільності. Але реальне життя мови не завжди відповідає 
запланованим результатам мовної політики. На думку Лади Біланюк, 
“закони можуть визначати офіційний статус мов, але сила і престиж 
мови здійснюються і встановлюються самим вжитком і оціненням 
мови”1. За останні 10 років, що минули після закріплення державного 
статусу української мови в Конституції України, відбулися помітні 
позитивні зміни: все частіше звучить українська мова у громадських 
місцях, у розмовах дітей та підлітків, майже зникла проблема шкільної 
україномовної освіти, відчутно змінилося ставлення студентів: якщо 
років п’ять тому російськомовні студенти стаціонару ставилися до 
необхідності вивчати українську мову досить агресивно, то зараз у кінці 
семестру ми все частіше зустрічаємось з протилежною реакцією – 
незадоволенням малою кількістю аудиторних занять з української мови. 
Але проблем все ж таки більше, ніж досягнень, і, на жаль, сучасні 
соціолінгвістичні дослідження не додають оптимізму, адже  свідчать про 

                                           
1 Біланюк Л.  Мовна критика і самовпевненість: ідеологічні впливи на статус мов в 

Україні // Державність української мови і мовний досвід світу (Мат. міжнар. конф.). –К., 
2000. – С. 131. 
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помітну диглосію, диференціацію сфер функціонування української та 
російської мов1. Якщо врахувати думку багатьох вчених про те, що 
“кожне суспільство стихійно тяжіє до одномовності... Двомовність веде 
до витіснення із сфер комунікації тієї мови, яка перебуває у слабшій 
позиції”2, то подальше стихійне співіснування двох мов без 
цілеспрямованої мовної політики може в результаті призвести до 
панування російської мови. 

Бажання з’ясувати справжню мовну ситуацію у нашому університеті 
спричинило проведення на початку 2004 р. соціолінгвістичного 
дослідження у середовищі викладачів та студентів Черкаського 
державного технологічного університету методом заповнювання анкети 
респондентами. Обсяг вибірки – 850 осіб, з яких 30%  викладачів і 70% 
студентів, серед яких здобувають технічні спеціальності – 55%, 
економічні – 22%, гуманітарні – 23%. Мета роботи – аналіз реальної 
мовної ситуації у нашому навчальному закладі. Проводячи анкетування, 
ми ставили перед собою такі завдання: 

визначити сфери і ступінь повноцінного функціонування української 
мови; 

встановити диференціацію носіїв мови за типом мовленнєвої 
поведінки; 

оцінити ступінь престижності української мови у ЧДТУ; 
встановити тенденції змін у ставленні до державної мови; 
визначити потребу у проведенні заходів, спрямованих на піднесення 

престижу державної мови, а також в інтенсифікації навчання української 
мови. 

Нас цікавила основна мова спілкування в різних комунікативних 
ситуаціях (на заняттях, у колі сім’ї, з друзями, колегами). Як свідчать 
результати, в офіційних ситуаціях (на заняттях), а також у сімейному 
спілкуванні студентів-українців сумарно переважає українська мова 
(65%), але для спілкування на перерві українська мова займає вже 54% 
комунікативного простору (виключно українська – 25%), а з друзями у 
позанавчальний час – лише 43% (виключно українська – лише 23%). 

Аналогічна тенденція простежується у мовному середовищі 
викладачів: якщо зі студентами під час занять викладач використовує 
переважно українську мову (80%), з колегами українською спілкуються 
58% (виключно українською – 30%), то з друзями у позаробочий час 
українська звучить сумарно у 51% ситуацій (виключно українською 
розмовляють лише 17% опитаних). 

Ці результати, з одного боку,  вказують на існування в університеті 
україномовного інформаційного простору, що має створювати 
сприятливі умови для ширшого використання української мови у 
повсякденному спілкуванні. Але з іншого боку, підтверджується думка 

                                           
1 Стріха М.  Мовна політика і мовне законодавство України // Мова і політика. – К.:  

Ін-т відкритої політики, 2000. – С. 24-25. 
2 Залізняк Г., Масенко Л.  Мовна ситуація Києва: день нинішній та прийдешній. – К., 

2002. – С. 6. 
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про диглосність: робочою мовою навчального процесу є переважно 
українська, у неформальному спілкуванні домінує російська мова. 
Очевидно, простежується тенденція звуження україномовного 
інформаційного простору зі зменшенням офіційності ситуації і 
відповідно посилення в неофіційному спілкуванні позицій російської 
мови. Зазначений факт можна пояснити тим, що українська мова має 
недостатній рівень соціальної престижності (загалом – 58% опитаних 
вважає її престижною). Навіть якщо брати до уваги лише думку 
респондентів – етнічних українців, серед яких українську мову вважає 
престижною 63%, ці показники не можна назвати задовільними (серед 
студентів-росіян – 28%). Крім того, рівень престижності державної мови 
серед студентів (55%) нижчий, ніж серед викладачів (62%). 
Престижність російської мови підтвердили 30% опитаних, що 
демонструє її достатню конкурентоспроможність. Цілком усвідомлена 
недостатня престижність української мови не сприймається викладачами 
і студентами як нормальне явище й абсолютна більшість респондентів 
(77% викладачів і 74% студентів) вважає за необхідне підвищення її 
престижу. 

Цікаво було також порівняти відповіді студентів про мову, якою 
звичайно спілкується з ними викладач (64% – російською й українською, 
29% – українською) і відповіді викладачів на аналогічне запитання (34% 
– російською та українською, 62% – українською), що наводить на думку 
про некритичне ставлення деяких викладачів до власної мови й очевидне 
поширення суржику.  

Ставлення студентів і викладачів до необхідності переходу на 
українську мову у професійній сфері переважно позитивне (у 
середньому 80%), причому загалом різниці у поглядах україномовних 
викладачів та студентів практично не виявлено, але помітно впливає на 
думку респондента (і це не дивно) рідна мова (кожний 4-й викладач і 
майже кожний 2-й студент з рідною російською мовою висловлюють 
негативне ставлення до цієї ситуації). Крім того, показовим є порівняння 
відповідей російськомовних викладачів і студентів: студенти у два раза 
частіше висловлюють різку негативну оцінку ситуації і у півтора рази 
рідше підтримують обов’язкове впровадження української мови у 
професійній сфері. 

Абсолютна більшість студентів (92% і російсько- й україномовних) 
упевнені, що українська мова буде необхідна їм у професійній 
діяльності. Але парадоксально: серед російськомовних студентів, яким 
вивчення української мови вкрай необхідне, лише 28% висловили 
бажання вивчати її поглиблено (адже звичайний обсяг дисципліни 
”Українська мова професійного спілкування” у ВНЗ (54 год.) 
недостатній для опанування мови на необхідному рівні). Серед 
студентів-українців бажають покращити знання рідної мови 50% 
опитаних. Очевидно, причиною такого ставлення є відсутність моди на 
українську мову у студентському середовищі, адже бажання бути “як 
усі” часто впливає на вибір мовного коду сильніше за сімейне мовне 
виховання.  
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У вересні 2005 р. у Черкаському державному технологічному 
університеті було проведено повторний моніторинг стану української 
мови. Кількість опитаних – 200 студентів різних курсів і факультетів.  
Запитання були запропоновані Науково-дослідним інститутом 
українознавства, а тому певною мірою відрізнялися від попереднього 
анкетування, що дало змогу розширити коло питань.  

Так само, як і при минулому опитуванні, рідною українську мову 
назвали близько 70% опитаних. Більшість респондентів висловили 
думку, що якість шкільної та середньо-спеціальної україномовної освіти 
їх цілком (35%) або частково (45%) задовольняє. 

Втілює оптимізм той факт, що володіння українською мовою 
більшість опитаних (55%) пов’язує з високим рівнем освіченості і 
культури, а 37% нерозривно поєднує це з відчуттям національної 
ідентичності. Лише 10% вважає вивчення української мови необхідним 
лише для зростання кар’єри (серед них 65% – студенти технічних 
спеціальностей). 

Необхідність державницького підходу до мовного виховання визнає 
66% опитаних, ще 22% підтримує думку  і про потребу матеріальної 
підтримки розвитку мови, 10% вважає втручання держави у мовні 
процеси взагалі непотрібним. 

Мовна стійкість сучасного студентства, на жаль, невисока – лише 
22% опитаних принципово послуговуються українською мовою, 51% 
орієнтується на мову оточення, для 24% українська мова є мовою суто 
офіційного спілкування. 

Позитивні зміни в ставленні до української мови за останні 3-5 років 
констатує 66% опитаних, щоправда 51% характеризує їх як незначні і 
лише 15% погоджується, що ситуація поліпшилася докорінно.  

При спілкуванні з однолітками сумарно переважає російська мова 
(41%), українській мові віддає перевагу 30% опитаних,  20% усвідомлює, 
що спілкується в такій ситуації суржиком.  

Щодо методів покращання ситуації, то переважна більшість опитаних 
(61%) головним чинником піднесення престижу державної мови вважає  
підвищення кількості та якості друкованої україномовної продукції. 
Більше 20% вважає необхідним збільшення кількості годин для вивчення 
української мови, 15% підтримає збільшення кількості 
українськомовних Інтернет-сайтів. 

Аналізуючи вплив рідної мови на відповіді респондентів, ми знову 
помітили сумну тенденцію: більшість студентів, які позиціонували себе 
як російськомовні, вказували, що за останні роки ставлення до 
української мови погіршилось і водночас “нічого б не робили” для 
піднесення соціального престижу державної мови серед студентства, 
підкреслюючи, що українська мова не потребує державної підтримки.  

Якщо порівнювати відповіді студентів лінгвістичних, економічних та 
технічних спеціальностей, то маємо такі відмінності. Брак 
україномовного виховання гостріше відчувається на технічних 
факультетах – саме там найбільший відсоток тих, кого не задовольняє 
якість шкільної або середньо-спеціальної освіти  (12%) – це означає, що 
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людина відчуває мовний дискомфорт; нижчий рівень національно-
мовної свідомості – майже 20% (у порівнянні з загальними 10%) 
аргументує вивчення української мови лише бажанням кар’єрного 
зросту; значно нижча оцінка ролі викладачів у формуванні 
українськомовних смаків. 

Отже, результати проведеного опитування дають змогу зробити певні 
висновки.  

Інформаційний простір навчального процесу в університеті є 
переважно україномовним. Але дані про мовну поведінку респондентів у 
різних життєвих ситуаціях свідчать про диглосію (вибір мови залежно 
від сфери спілкування): робочою мовою навчального процесу є 
переважно українська, у неформальному спілкуванні домінує російська 
мова. Очевидно, простежується тенденція звуження україномовного 
інформаційного простору зі зменшенням офіційності ситуації.  

Мовна поведінка студентства суперечить його уявленням про 
необхідність володіння державною мовою для успішної професійної 
діяльності, але цілком усвідомлена недостатня престижність української 
мови не сприймається викладачами і студентами як нормальне явище і 
абсолютна більшість респондентів вважає за необхідне підвищення її 
престижу. 

Диференціація носіїв мови за типом мовленнєвої поведінки і 
ставлення до української мови найбільш помітні між студентами – 
етнічними росіянами та етнічними українцями. Російськомовні студенти, 
очевидно, потребують особливої уваги щодо виховання позитивного 
ставлення до державної мови. Українська мова повинна стати модною у 
молодіжному середовищі.  

У цілому отримані результати є вагомим обґрунтуванням 
необхідності цілеспрямованих заходів з піднесення престижності 
української мови, рівня мовної компетенції студентів і викладачів, 
доцільності створення концепції мовної політики на рівні держави і 
міста. 
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Пилипенко В.Ю., Стьопін А.О. (Одеса) 

 
МОВНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

У ВИЩІЙ ШКОЛІ В БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ  
РЕГІОНІ: ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРАКТИКИ 
 

У статті розглядаються проблеми впровадження української мови 
як державної у сферу вищої освіти України. На прикладі вищих 
навчальних закладів м. Одеси  відзначається, що суперечлива мовна 
стратегія негативно впливає на формування національної 
самосвідомості студентської молоді, набуття нею навичок 
професійного спілкування державною мовою. 

 
В умовах розбудови незалежної Української держави на сучасному 

етапі українського відродження особливого значення набуває 
пробудження національної свідомості й гідності як окремої особи, так і 
суспільства в цілому. За визначенням фахівців, ці категорії знаходять 
відображення перш за все в об’єктивних масових формах свідомості: 
мові, народній творчості, нормах моралі та права, науковій літературі. 

Національну самосвідомість можна визначити як усвідомлення  
особистістю або групою людей своїх національних зв'язків, своєї належності до 
етнічної спільноти, свого ставлення до неї, що реалізуються в певній 
світоглядній позиції. Процес її формування має загальний характер, 
об’єктивно поширюється на всі народи. Але важливою особливістю його 
розвитку в нашій країні є те, що формування української нації відбувалось у 
складі багатонаціональних імперій за відсутності  власної держави в умовах 
політичного, національного і соціально-економічного тиску. І українська 
мова, як головна ознака нації, протягом століть була важливим 
чинником її консолідації, підтримувала дух народу, допомагала зберегти 
національну ідентичність. Адже історія засвідчує численні приклади 
того, що із зникненням мови зникає й етнос. Тому зникнення мови – 
лінгвоцид – є найважливішою передумовою етноциду – знищення 
етносу як культурно-історичної спільноти, його асиміляція іншим 
народом. 

Зокрема, Одеський регіон є класичним прикладом 
багатонаціонального складу населення з російськомовним в основному 
міським і україномовним сільським населенням, а також з 
національними меншинами які компактно проживають (болгари, 
гагаузи, молдовани та ін.), у яких історично склалася національно-
російська двомовність. Тому не дивно, що за даними одного із 
соціологічних опитувань, проведених у середині 90-х років, більшість 
одеситів висловилася за збереження за російською мовою статусу мови 
масового спілкування. 

Студентська молодь перебуває під сильним тиском російськомовного 
середовища Одеси, у неформальних ситуаціях спілкується переважно 



Україна – мова 
 

 283

російською мовою, багато студентів є прихильниками двомовного 
розвитку освіти України. Зважаючи на ці обставини, зазначимо, що 
проблема мовного виховання особистості є надзвичайно важливою, має 
велике науково-практичне значення1. У статті увага зосереджена на 
таких її аспектах, як, по-перше, характеристика і визначення української 
мови як духовної цінності народу; по-друге, аналіз проблеми 
впровадження української мови як державної у сферу вищої освіти 
України (1989 – 2005 рр.); по-третє, розгляд особливостей розвитку 
цього процесу на Одещині. 

На важливість мови як універсального засобу національного 
виховання особистості вказували видатні вчені, педагоги – 
К.Ушинський, Г.Ващенко, І.Огієнко, О.Потебня та ін. Зокрема, 
Олександр Потебня неодноразово підкреслював: традиції і дух народу – 
у мові, оволодіння мовою сприяє прилученню до виховних традицій 
родини, народу. 

К.Д. Ушинський вважав, що саме в „рідному  слові втілюється 
творчою силою народного духу в думку, в картину і звук вітчизни, її 
повітря, її фізичні явища, її клімат, її поля, гори й долини, її ліси й ріки – 
весь той глибокий, сповнений думки й почуття, голос рідної природи, 
який гучно лунає в любові людини до її інколи суворої батьківщини, 
який виразно відбивається в рідній пісні, в рідних мелодіях”2. 

На думку багатьох дослідників українська мова є попередницею 
санскриту – давньоіндійської мови3. За ступенем поширення на планеті 
українська мова перебуває в другому десятку мов світу, а за кількістю 
своїх носіїв займає друге місце серед слов’янських народів. Однак 
внаслідок специфічних умов існування нашого народ дуже часто значна 
частина українців повертається до рідної мови лише в зрілому віці або 
взагалі не повертається... Між тим, рідна мова закладена в людині на 
рівні національного генетичного коду. Чужа мова, насаджена в ранньому 
віці, гальмує розумовий розвиток дитини. Учені підтвердили  геніальний 
здогад Вільгельма Гумбольдта, висловлений у ХVШ ст., що мова у 
вигляді коду існує в нейроклітинах людського мозку і генетично 
передається від батьків до дітей. Вивчення дитиною мови йде як 
розшифровка коду4. 

Як ми зазначали, українська мова має  багатовікову історію свого 
розвитку, тому скарбниця її виражальних засобів, пізнавально-
навчальних прийомів практично невичерпана. Вона надзвичайно багата 
лексично, граматично й інтонаційно, тому за своїми можливостями 

                                           
1 Див.: Єрмоленко С. Національна свідомість і виховання української мовної 

особистості // Мовознавство: Тези та повідомлення Ш Міжнар. конгр. україністів. – Харків: 
Око, 1996; Проблеми впровадження державної мови в навчальних закладах Одещини // 
Тези регіон. наук.-практ. конф. – Одеса, 2003. 

2 Ушинський К.  Рідне слово // Твори: В 6 т. – К.: Рад. шк., 1954. – Т. 1. – С. 269. 
3 Див.: Губернавчук С. Давність української мови // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2004. – 

Т. ІІ. – С. 277-284; Бондаренко Г.  Українська мова як мова головного расотворчого центру 
планети // Там само. – С. 284-292. 

4 Див.: Кадомцев П., Білодід О. Мова. Екологія, етнодидактика // Мова і духовність 
нації: Тези доповідей регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1989. – С. 4. 
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здатна виконувати велику культуротворчу, духовнотворчу, 
народотворчу історичну роль. Засвоюючи рідну мову з родини молоде 
покоління стає носієм національного змісту, духу: засобами рідної мови 
в них найефективніше формуються національна психологія, характер, 
світогляд, свідомість і самосвідомість та інші складники духовності. 
Таким чином, з позиції сучасної науки  цілком очевидно, що мова є 
унікальним інструментом і водночас продуктом культури. Тільки 
українська мова зможе консолідувати українське суспільство в націю. Як 
зазначає відомий сучасний український мовознавець І. Ющук, „немає 
кращих і гірших, вищих і нижчих мов. Але є мова рідного народу, яку не 
може замінити жодна інша”. В своїх працях він переконливо доводить, 
що мовою єднання, консолідації суспільства на українській землі, а 
отже, й мовою соціального прогресу може бути тільки українська мова1.  

Яким же є її становище  в сучасній Україні? Коли наприкінці 80-х рр. 
ХХ ст. в Україні розпочалися процеси національно-культурного 
відродження, то здавалося, що досить буде п’яти-шести років, щоб 
піднести статус української мови до рівня державної. Ще в кінці 1989 р. 
Верховною Радою УРСР був прийнятий закон „Про мови в Українській 
РСР”, де йшлося про те, що мовою роботи, діловодства і документації 
державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і 
організацій є українська. 12 лютого 1991 р. урядом була затверджена 
Державна  програма розвитку  української мови та інших національних 
мов з урахуванням  регіональних особливостей України на період до 
2004 р. 

Міністерством освіти України відповідно до цих документів було 
розроблено план-графік  щодо переведення  вищих навчальних закладів 
на українську мову навчання. Почали видаватися україномовні 
підручники, словники, методичні посібники. Можна вважати, що 
прийняття 10 ст. Конституції України в 1996 р. ознаменувало 
завершення першого періоду  впровадження української мови  в 
навчальних закладах. 

У 1997 р. Кабінет Міністрів уже незалежної України додав до 
згадуваної програми ще й „Комплексні заходи щодо всебічного розвитку 
і функціонування української мови”. Констатуючи, що мовна ситуація в 
Україні характеризувалася низкою негативних явищ і тенденцій, а 
українська мова не дістала належного застосування в усіх сферах 
суспільного життя, у Комплексній програмі визначалися конкретні 
завдання розширення функціонування української мови у вищій школі. 
Зокрема, це посилення контролю, вироблення критеріїв оцінки рівня 
викладання і якості знань з української мови, удосконалення системи 
навчання студентів та підвищення кваліфікації викладачів з української 
мови, запровадження  курсу української мови у вищій технічній школі 
тощо. 

                                           
1 Див.: Ющук І. Мова наша українська: Статті, виступи, роздуми. – К.: Вид. центр 

”Просвіта”, 2003. 
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Основними виконавцями більшості „Комплексних заходів” були 
визначені Міністерство освіти і науки України, Національна академія 
наук, Міністерство культури і мистецтв, Державний комітет телебачення 
та радіомовлення. Крім того, виконання окремих пунктів заходів було 
покладено й на інші установи, наприклад, Департамент зі здійснення 
мовної політики, що функціонував у рамках Державного комітету 
України у справах національностей  та міграції. Але у 2000 р. указом 
Президента Держком було ліквідовано. 

Рада з питань мовної політики, утворена при Президентові України в 
1997 р. теж проіснувала недовго – до 2001 р. Натомість з’явилася нова 
структура, відповідальна за „мовотворення”, – Комісія з розробки 
„Концепції розвитку гуманітарної сфери України”, яка за чотири роки 
свого функціонування так і не розробила жодної концепції. Не 
відзначається творчою активністю і новостворений відділ мовної 
політики при Державному комітеті інформаційної політики, телебачення 
і радіомовлення. 

Отже, протягом останніх років у сфері мовної політики створювалися 
і ліквідовувалися різноманітні комісії, комітети, відділи, ради, які так і 
не відзвітували про свої здобутки, а плутанина з їх формуванням та 
розформуванням  унеможливила справжній контроль за розвитком 
української мови1. 

При виконанні програми з розвитку української мови відповідальна 
місія припала на долю Міністерства освіти і науки. Необхідно було 
забезпечити мережу загальноосвітніх закладів і вищої освіти 
високофаховими педагогічними кадрами, україномовними 
підручниками, словниками, посібниками тощо. Але фінансування 
подібних програм було недостатнім. 

Таким чином, багато разів передана з рук у руки ідея відродження 
української мови так і не стала поштовхом для дійсного її повернення до 
життя суспільства і, як справедливо  зазначав І. Дзюба, українська мова 
ще й нині „не виконує всіх своїх суспільних і культурних функцій”. 

Значною мірою це стосується й становища державної мови у вищій 
школі, особливо в південному регіоні України. Варто нагадати, що 
М.С. Грушевський ще в 1907 р. в статті „Визволення Росії і українське 
питання” підкреслював: „Поки українська мова не здобуде собі місця у 
вищій школі, поки вона не служить органом викладання в університетах 
та в інших навчальних закладах, поки вона не стала знаряддям наукової 
праці у викладанні  й літературі, доти суспільство, народність, що 
розмовляє цією мовою, почуватиме себе на становищі нижчої, культурно 
неповноцінної”. 

Тому своєчасність і доцільність введення викладання у вищих 
навчальних закладах історії України й української культури, ділової 
української мови, мови професійного спрямування не викликає сумнівів. 

На наш погляд, саме вивчення українознавчих дисциплін має стати 
важливим чинником формування у студентської молоді таких рис 

                                           
1 Див.: Лебідь Н. Мова як стаття видатків... // Україна молода. – 2004. – 4 вересня. 
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національної свідомості як почуття належності до української нації, 
поваги до національних культурних традицій, активного використання 
рідної мови, а також допоможе осягнути багатство національної 
культури й зацікавити у її відродженні, пробудити  бажання брати 
активу участь у розбудові незалежної Української держави. 

На жаль, українознавство у вищій школі ще не сформувалося в 
окрему галузь науки і розглядається частіше як сума навчальних 
дисциплін. Зокрема, у викладацькій роботі емпірично склалося таке 
уявлення про його структуру:  історія України, українська культура і 
мова, народознавство. У відповідних курсах також знаходять певне 
відображення окремі теми з історії національної філософської думки, 
економічної, правової, політологічної науки. Але вони не входять в 
українознавство як самостійні складові. Тому зрозуміло, якого 
важливого значення набувають зараз пошуки свого предмета пізнання 
власних методів дослідження і саморозвитку українознавства, 
формування його в цілісну галузь знань і, відповідно, навчальної 
дисципліни. На цьому шляху потрібні наполегливість, час, 
скоординовані дії дослідників.  

Більш прискореними мають бути кроки у розбудові національної 
системи освіти, відродження і запровадження в житття прогресивних 
традицій української національної системи виховання, що ґрунтуються 
на засадах родинного спілкування, народної і наукової педагогіки, 
відображають сутність історичних, географічних, економічних, 
етнографічних і психологічних особливостей етносу. Лише тоді можна 
буде передати юному поколінню все багатство генетичного коду народу, 
його мову, національний характер, своєрідність способу світовідчуття і 
світосприйняття, національний спосіб мислення. 

Щодо першого досвіду у викладанні українознавчих дисциплін, 
набутого в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова 
(ОНАЗ), Одеській державній музичній академії ім. А.В. Нежданової та 
інших вузах м. Одеси, слід відзначити значний інтерес студентської 
молоді до вивчення історії  України, української культури, 
народознавства, що починається з першого курсу. Виходячи з 
конкретних умов регіону, початковим етапом у вузах стало створення 
кафедр українознавства, організація вивчення української мови 
студентами  і викладачами, які її раніше не вивчали, та запровадження 
навчальних курсів «Ділова українська мова», «Історія України», 
«Українська та зарубіжна культура». 

У розроблених на кафедрі філософії та українознавства ОНАЗ 
навчальних  програмах цих курсів, планах семінарів, методичних 
порадах, текстах лекцій велика увага приділяється проблемам етногенезу 
українського народу, його місця в всесвітній історії людства, внеску в 
загальнокультурний процес, розвитку державності тощо. Орієнтуючи 
студентів на їх глибоке осмислення, викладачі кафедри надають 
допомогу у пошуках необхідних першоджерал і літератури, підготовці 
рефератів, наукових повідомлень. Навчальний процес 
урізноманітнюється відвідуваннями музеїв, художніх виставок, 
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зустрічами  з митцями, політичними діячами, ветеранами Великої 
Вітчизняної війни. Ці та інші форми роботи допомагають на 
конкретному культурно-історичному матеріалі переконливо показати 
студентам багатство  української мови і культури. 

Тобто визначаючи величезні виховні можливості навчального 
процесу у вищій школі, на наш погляд, слід обов’язково враховувати 
важливе значення для його успішного здійснення позааудиторної роботи 
із студентами, в якій тією чи іншою мірою проявляються всі можливості 
перерахованих вище методів. 

В Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова, як і в 
деяких одеських вузах, введено посаду проректора з гуманітарних 
питань (виховної роботи), постійно діє інститут кураторів, є заступники 
деканів факультетів, відповідальні за виховну роботу, плідно працює 
протягом багатьох років гуманітарний центр. 

Урочисто і захоплююче відзначають студенти академії як державні 
свята – День Перемоги, День незалежності, День Збройних сил України, 
8 Березня та ін., так і свої фахові – День зв’язківця, річниці з Дня 
заснування Академії, Дні факультетів. Цим святкуванням надають 
особливої ваги виступи ректора академії, деканів факультетів, учасників 
подій, ветеранів академії і галузі. Зворушливими є виступи учасників 
студентської художньої самодіяльності, що досягла досить високої 
майстерності. Проведені без формалізму, в теплій доброзичливій 
атмосфері, ці заходи сприяють підвищенню інтересу до обраної 
професії, вихованню почуття гордості за свій вуз, країну. 

З великим інтересом студенти відвідують лекторії в одеських музеях 
– Художньому, Західного і Східного мистецтва, Літературному, які 
організує гуманітарний центр. Ряд лекторіїв, зокрема з історії Одеси, 
організовано силами викладачів академії. З великим задоволенням 
студенти відвідують одеські театри – Український музично-драматичний 
театр імені В.Василька, Російський драматичний театр та ін. Люблять 
студенти походи на виставки художників, фотомитців, які організують 
різні культурно-просвітницькі центри, зокрема Центр грецької культури 
в Одесі.  

Студенти І-ІІ курсів беруть активну участь у конкурсах, присвячених 
святу Слов’янської писемності, Міжнародному дню рідної мови на 
обласному і всеукраїнському рівнях. 

На кафедрі працює два наукових студентських гуртки – історичний 
та філософський. Силами гуртківців були проведені Шевченківські 
читання в 2004 р., присвячені 190-й річниці від дня народження 
Великого Кобзаря. Члени історичного гуртка також брали участь в 
обласній конференції „Герої твої, Україно”, на якій виступили з 
доповідями про життєвий шлях М. Грушевського, В. Винниченка, 
С. Петлюри, С. Бандери, М. Хвильового, Л. Курбаса, а також у міській 
конференції, присвяченій 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні.  

В академії також цікаво проходять щорічні звітні наукові студентські 
конференції. Ці та інші форми позааудиторної роботи допомагають на 
конкретному культурно-історичному матеріалі переконливо показати 
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студентам не тільки досягнення українського народу, а й те, що 
українська ментальність стала тим історичним здобутком та якістю нації, 
що забезпечили їй виживання в найтяжчих умовах бездержавності, а її 
домінантами є стійкість, мужність, непокірність, наполегливість у 
досягненні мети, сподівання на краще. І ці риси вони повинні 
виховувати в собі.  

Ефективними формами роботи, що формують українознавчі знання і 
світогляд студентів, є посвячення в студенти, конкурси художньої 
самодіяльності, читацькі конференції, тематичні виставки літератури. В 
інших вузах Одеси позитивно себе проявили новостворені осередки 
„Просвіти” та „Молодої просвіти”. На жаль, у ОНАЗ такі організації 
поки що не діють. На наш погляд, слід передбачити більш широку 
преміальну систему та відзнаку для заохочення студентів, які беруть 
активну участь у всіх заходах вищих навчальних закладів, різних 
конкурсах, гуртках, художній самодіяльності на рівні міста, країни. 

У цілому, аналізуючи мовну ситуацію  в Одесі, приходимо до 
висновку, що суперечлива і непослідовна мовна стратегія негативно 
впливає на формування національної самосвідомості студентів, їхню 
успішність та набуття ними навичок професійного спілкування 
державною мовою. На її вивчення в навчальному процесі відводиться 
замало годин, а викладання багатьох дисциплін на старших курсах 
відбувається російською мовою як більш престижною, ніж українська.  

Таким чином, сьогодні мовна ситуація в державі, у вищій школі  
свідчить про те, що лише задекларованості державного статусу 
української мови для повноцінного утвердження її в усіх сферах 
суспільного життя недостатньо – необхідні дієві механізми, спрямовані 
на реалізацію правових документів, належний контроль за їх виконанням 
з боку держави. Нагальною необхідністю є прийняття нового закону про 
мови з урахуванням соціокультурної і політичної реальності  в Україні. 
Звичайно, цей закон не повинен обмежувати функціонування та вільного 
розвитку мов національних меншин і груп, які проживають на території 
України. Зокрема, на Одещині досить широко реалізуються їхні права 
щодо вільного використання рідної мови, у тому числі російської. Але на 
наш погляд, загальною повинна бути позиція про те, що єдиною 
державною мовою в Україні є українська мова. 
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Михайлюк В.О. (Миколаїв) 

 
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ  

КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ  
У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 
У статті дається аналіз методів формування культури ділового 

мовлення, прийомів навчання; розкривається важливість пізнавального, 
проблемно-пошукового методів у розвитку логічного мислення 
студентів, формуванні практичних умінь і навичок під час виконання 
нестандартних завдань. Особлива увага приділяється комплексному, 
багатоаспектному підходу до пояснення мовних явищ, процесів, що 
забезпечує належний рівень професійних знань студентів, їхнє вміння за 
допомогою аналогії експерименту, спостереження виконувати 
проблемні завдання, орієнтовані на засвоєння ділової, професійної, 
термінологічної лексики. 

 
У період оновлення всіх аспектів життєдіяльності суспільства і 

реалізації Державної національної програми („Освіта. Україна XXI ст.”) 
об’єктивний рівень загальномовленнєвої підготовки фахівців різних 
галузей народного господарства визначається сформованістю його 
професійних, ділових, комунікативних якостей. Усе очевиднішим стає 
той факт, що не сама сума знань, а синтез знань, навичок, умінь і 
професійних переконань є основним показником всебічно 
підготовленого фахівця, який знає мову своєї професії, обізнаний із 
найважливішими законами документознавства; знає основи ділового 
спілкування в усній і писемній формах у типових ситуаціях, уміє вести 
ділові переговори, комерційну кореспонденцію тощо. 

Відбувається зміна пріоритетів у освіті, стає можливим посилення її 
культуроутворюючої ролі, з’являється новий ідеал освіченої людини у 
вигляді „людини культури”, що володіє етичною, естетичною, 
суспільно-духовною культурністю. 

Однією з якостей духовно багатої і розвиненої особистості, 
необхідних для державної, виробничої, політичної діяльності, є високий 
рівень мовної та мовленнєвої культури. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблемами культури мови, 
ділового мовлення вчені-мовознавці, дослідники цікавилися, починаючи 
з античного світу (Цицерон, Красс, Горацій, Арістотель); часів Київської 
Русі (Іларіон і Кирило Туровський); у XVII–XVIII ст. – Ф. Прокопович, 
М. Ломоносов, І. Галятовський; у XIX–XX ст. – С. Ожегов, Б. Головін, 
І. Синиця, О. Біляєв, В. Русанівський, С. Єрмоленко, М. Пентилюк та 
інші. 

Реформування мовної освіти потребує кардинальних змін у змісті, 
структурі і технології навчання мови, формуванні культури 
професійного, ділового мовлення в вищих закладах освіти з метою 
створення теоретичної і практичної моделі підготовки фахівців різних 
галузей до трудової діяльності. 
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Сьогодні лінгвістів має цікавити практичний чи комунікативний 
аспект мови як підґрунтя в вирішенні проблеми пошуку шляхів 
формування культури професійного, ділового мовлення. 

Однією з головних причин низького рівня культури ділового 
мовлення є недостатнє опрацювання питань вузівської методики, 
організації та проведення практичних занять; брак відповідної 
літератури, яка могла б забезпечити належний рівень володіння діловим, 
професійним мовленням. 

Для підвищення якості навчально-виховного процесу, пов’язаного з 
вивченням мови ділових паперів, ділових текстів, дослідженням їх 
дидактичних можливостей особливо важливе значення має оптимальний 
вибір методів і прийомів навчання, найдоцільніше поєднання їх у 
конкретних умовах роботи викладача та вміле використання на різних 
етапах вивчення дидактичного матеріалу. 

Практичний курс ділового мовлення має забезпечувати комплексний, 
багатоаспектний підхід до мовних явищ і процесів, у тому числі і до 
методів навчання. 

На думку Ф. Філіна, сучасний стан мови – результат її довгого 
історичного розвитку і без належного урахування історичного аспекту не 
може бути пояснений всебічно і з достатньою глибиною1. 

Офіційно-діловий стиль – один із найдавніших стилів, що розкриває 
специфіку мови творів ділової писемності, роль історичних документів у 
формуванні національно-мовної свідомості студентів. 

Історичний підхід до вивчення культури ділового мовлення сприяє 
глибшому осмисленню історичних подій, що стали матеріалом багатьох 
документів – довідок, циркулярів, указів тощо, починаючи з XIV–XV ст. 
і далі XVI–XVIII та XIX–XX ст. 

Принцип історизму ліг в основу системи вправ і завдань, які 
передбачають добір лексичних (синонімічних) форм до назв документів, 
наприклад: 

заява – супліка (суплЂка), прошеніє, доношеніє; 
офіційне повідомлення – промеморій; 
лист – цидула, цидулка, рескрипт, реляція; 
службова характеристика – сказка; 
указ – едикт, декрет, універсал і т.ін.  
Спостереження показали, що еволюційні зміни в офіційному 

діловодстві XVIII ст. характеризують модифікацію мовленнєвих формул 
і етикетних форм. Так, видатний державний діяч М. Сперанський 
відстоював високий професіоналізм офіційного листа, дбав про 
очищення мови від бюрократичних зворотів і неправильних уживань, 
закликав до регламентації норм стилю відповідно до тенденцій розвитку 
національної мови2. 

                                           
1 Філін Ф.П. Про походження російської, української, білоруської мов // Мовознавство. 

– 1972. – № 5. – С. 3-14. 
2 Веселов П.В. Современное деловое письмо в промишленности. –3-е изд., доп. – М.: 

Изд-во стандартов, 1990. – 160 с. 
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Рекомендації М. Сперанського, його творчі зусилля в формуванні 
канцелярського стилю мовлення зробили великий внесок в уніфікацію 
мови офіційного листування і в нашій державі. 

У діяльності канцелярій XVI–XVII ст., що функціонували при 
кожному державному, духовному закладі, при великих українських 
гетьманах (напр., канцелярії Богдана Хмельницького), у роботі їх 
службовців (писарів, дяків) у складанні офіційних текстів простежується 
намір до упорядкування оформлюваної частини документів, які 
належать до виконання, верифікації (встановлення істини, оригіналу), 
доставки і зберігання. 

Вивчаючи історію діловодства, важливо зорієнтувати студентів на 
дослідження таких питань: 

Хто вів діловодство у XVI–XVII ст.? 
Хто займався до XV ст. діловим листуванням? 
Якою була сама процедура складання офіційних листів? 
Які особи брали участь у підготовці ділових паперів? 
Проблемні питання стали темою семінарських занять, спрямованих 

на пошукову роботу студентів із дослідження історичних джерел, 
матеріалів; опрацювання наукових статей і вмілого  використання їх у 
власних повідомленнях, рефератах тощо. 

Наприклад: 
Пам’ятки ділового письменства Київської Русі. 
Місце і роль національної мови в ділових документах XVII–XVIII ст. 
Мова документів канцелярії Богдана Хмельницького. 
Традиції і новаторство (мовні і жанрово-стильові) актово-урядової  

мови XVII–XVIII ст. 
Жанрові різновиди обліково-статистичних документів та ін. 
Історія української мови, її культури є складною історією боротьби за 

право бути мовою і культурою, рівною серед інших мов і культур. 
Саме документи (перший цензурний указ Петра I (1720), Валуєвський 

(1863), Емський (1876) укази і циркуляри свідчать про антиукраїнську 
сваволю, що призвела до значної відсталості в ресурсах наукового і 
особливо офіційно-ділового стилів. 

Виконуючи конкретні теоретико-практичні завдання, студенти 
переконуються в тому, що мові сучасних документів властиві усталені 
словоформи, які вживалися у старій українській мові (20–30-ті рр.). 
Наприклад: слід відзначити, мають місце випадки, за станом на, взяти 
до уваги, вжити заходів, виходячи з вищесказаного, незважаючи на 
труднощі та ін.  

Уживання таких узвичаєних структурних форм у документах 20–30-х 
рр. свідчить про спадкоємність ділового мовлення, про його поступове 
збагачення. 

Опрацьовуючи тексти історичних документів, студенти досліджують 
особливості лексичних, граматичних, стилістичних норм старої 
української мови, порівнюють її з сучасною українською мовою, мовою 
ділових документів. 

Лексичний матеріал історичних документів досить вичерпно 
характеризує минулі процеси, явища й поняття у відповідних сферах, 
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відбиваючи досягнення і в побуті, і в виробничій діяльності, і в 
історичному розвиткові народу. 

Отже, будь-який сучасний документ (заява, лист (діловий), указ, 
договір, довідка та ін.) має свою історію створення, функціонування і є 
важливим засобом навчання культури ділового мовлення. 

Формування пізнавальної самостійності студентів є невід’ємною 
частиною піднесення культури ділового мовлення. І в цьому велика роль 
належить пізнавальному методові. 

У сучасну епоху першочерговим завданням ВНЗ є формування 
всебічно розвиненої, суспільно активної людини, здатної самостійно 
поповнювати знання, розв’язувати важливі життєві проблеми, 
орієнтуватися у швидкому потоці інформації, носієм якої є документ. 

Українське ділове мовлення, мова ділових паперів як навчальний 
предмет мають великі потенційні можливості для розвитку логічного 
мислення, інтуїції, чуття мови студентів. 

Планування розділів, тем, мовного матеріалу, визначення відповідної 
кількості годин на  вивчення їх має бути підпорядковане виробленню у 
студентів системних знань, формуванню не часткових (у межах одного 
розділу чи теми), а загальних умінь для розвитку пізнавальної 
самостійності. 

Систематичне виконання пізнавальних завдань розвиває, поглиблює 
у студентів інтерес до вивчення мови ділових паперів, які пов’язані з 
майбутньою професією (у нашому дослідженні – обліковців, аудиторів, 
економістів, менеджерів). 

Виконання пізнавальних завдань передбачає застосування важливих 
методів і прийомів учіння студентів. До них належить спостереження, 
яке, як метод, використовується для опрацювання емпіричного мовного 
матеріалу. У ході спостереження застосовуються такі інтелектуальні 
прийоми як: аналіз, порівняння, виділення головного, встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків, узагальнення та ін. Засвоєння названих 
прийомів є умовою оволодіння методом спостереження, доцільним у тих 
випадках, коли в тексті слід виділити певні мовні явища, порівняти їх за 
деякими ознаками, зробити узагальнюючі висновки тощо. 

Важливим у формуванні пізнавальної активності є метод 
експерименту, який, як і спостереження, ґрунтується на таких самих 
мислительних прийомах, але передбачає складнішу розумову діяльність. 

Зокрема, застосування експерименту  передбачає перебудову мовного 
об’єкта пізнання, вилучення його з одного середовища і включення в 
інше, внаслідок чого змінюються зв’язки даного об’єкта з іншими 
об’єктами, що зумовлює глибше пізнання їх природи. Будь-який 
документ, незалежно від його класифікаційних критеріїв, має такі 
об’єкти для проведення експерименту.  

Вважаємо, що експеримент значно активніше, ніж спостереження, 
розвиває у студентів комбінаторські здібності, посилює внутрішній план 
мислення для виконання конкретних вправ, завдань. 

Наприклад: 
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1. Спробуйте визначити пряме і переносне значення таких частин 
мови: 

дієслів - заморозити, горіти, збити, зводити, ліпити, пришити; 
прикметників - липовий, твердий, легкий, довгий. 
Чи можуть бути вони професійними жаргонами ? 
Якщо відчуваєте труднощі, додайте до цих частин мови іменники. 

Які ? 
Поміркуйте. 
2. Подумайте і скажіть, чи правильно поставлено запитання? 
- Де в заяві вміщується дата? 
- Як у наказі розташовуються реквізити? 
- У скількох екземплярах складатимете акти? 
- Який період часу має охоплювати матеріал звіту? 
- Ви будете вести чи проводити збори? 
- Ви підготували оголошення про набір чи прийом студентів до вузу? 
3. Доведіть, що іменники зв’язок, порядок, слід, мета, зміна 

втратили значення предметності. Яку функцію вони 
виконуватимуть у запропонованих вами ситуаціях? 

4. Під час визначення результатів інвентаризації набули 
поширення терміни „лишок” і „нестача”, замість – „надлишок” і 
„недостача”. Викликає труднощі нерозрізнення понять „нестача” і 
„недостача”. Поміркуйте і запишіть їх у реченнях. 

................. сировини на складі спричинила призупинення виробничого 
процесу. 

З вини матеріально відповідальної особи на складі виникла ..................  
сировини і матеріалів. 
 
5. Якими термінами можна замінити подані словосполуки? 
Короткострокова оренда (до 1 року) 
Середньострокова оренда (1-3 роки) 
Довгострокова оренда (3-20 років) 
(Слова для довідок: хайринг, лізинг, рентинг). 
6. Як ви розумієте професійні жаргони? 
„Липовий звіт”, „довгий карбованець”, „гарячі гроші”, „тверді 

ціни”, „легкий хліб”, „дебет кредит обганяє”, „заморозити рахунки в 
банку”, „пришити справу”, „збити рахунки”, „ліпити справу”, 
„зводити рахунки”. 

В організації самостійної пізнавальної діяльності студентів для 
набуття нових знань, систематизації їх, розвитку інтуїції, уяви велику 
роль відіграє метод аналогії як умовиводу про властивості одного 
предмета на основі його подібності до інших. Така подібність є в їх 
взаємозв’язках, у мовних закономірностях. 

У текстах документів, їх мові, мовленнєвих ситуаціях метод аналогії 
дає можливість вибору синтаксичних конструкцій, фраз відповідно до 
конкретного змісту, мети, характеру висловлювання. 

Наприклад, готуючи розпорядження, його можна сформулювати так: 
Ви повинні бути присутніми на нараді з виробничих питань. 
Ваша присутність на нараді є обов’язковою. 
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Ви маєте бути присутнім на цій нараді.  
На цій нараді Вам бажано бути присутнім  і т. д. 
Аналізуючи зміст запропонованих фраз, студенти доходять висновку, 

що розпорядження, маючи той самий зміст, по-різному розкриває його 
модально-експресивну специфіку: категорично, менш категорично, 
більш або менш ввічливо тощо. 

Такого типу завдання спрямовані на те, щоб показати можливості 
вибору форм, фраз залежно від характеру висловлювання, стилю 
мовлення. 

Засвоєння вищеперелічених методів забезпечує формування 
процесуальної сторони пізнавальної самостійності, тобто озброює 
студентів інструментами пізнання, умінням працювати над навчальним 
матеріалом, у якому сконцентровано завдання засвоїти ділову, 
термінологічну, професійну лексику, що поглиблює знання з обраного 
фаху. 

У ході виконання пізнавальних завдань студенти набувають таких 
загальних умінь, як виявлення нового факту серед відомих, формування 
проблеми, знаходження способів  розв’язання її, оцінювання своєї 
діяльності. 

Кожний метод, рекомендований дидактикою, добрий і активний 
тільки тоді, коли він, – за словами А. Алексюка, – на своєму місці, в 
системі з усіма іншими методами і засобами навчання1. 

В основу практичних вправ і завдань, що стимулюють до творчої 
діяльності, виховують ініціативність і самоконтроль студентів, 
покладено проблемно-пошуковий метод навчання культури ділового 
мовлення, пам’ятаючи, однак, слова мовознавця О. Текучева про те, що 
не слід проблемне навчання протиставляти усій системі навчання, що 
склалася в нас2. 

Теорія проблемного навчання, розроблена відомими методистами 
І. Лернером, М. Скаткіним, М. Махмутовим, А. Алексюком та ін., 
вимагає вирішення  проблем, проблемних питань у практиці різних 
галузей народного господарства, у діловій сфері, долаючи труднощі як 
під час оформлення документів українською мовою, так і в пошуках 
типових мовних зворотів для професійного спілкування. 

З метою конструювання проблемних завдань слід використовувати 
різні способи, добираючи відповідний мовний матеріал. 

Перший спосіб – вміщення в завдання нових фактів, які не можна 
пояснити наявними у студентів знаннями зі школи. 

Особливо це стосується вживання частин мови у функціональному 
аспекті  

(числівників, дієслів, прийменників та ін.). 
Наприклад: 

                                           
1 Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Рад. 

шк., 1981. – 206 с. 
2 Текучев А.В. Очерки по методике обучения русскому языку. – М.: Педагогика, 1980. – 

230 с. 
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Як ви вважаєте, чи правильно узгоджено складені числівники, що 
закінчуються на один, з дієсловом-присудком? 

Двадцять один механізатор зустрівся за круглим столом. 
Двадцять одна організація, яка включилася у змагання за економію  
сировини, виконала свої зобов’язанн.  
Усі сорок один процент перевиконання плану свідчить про 

напружену роботу колективу.  
Другий спосіб – наведення суперечливих суджень про один і той же 

факт, явище. Наприклад: 
Читаючи тексти документів ( акт, договір), натрапляємо на дві 

форми запису нижчеподаних фраз. Визначте правильний варіант. 
Акт складено у 2-х примірниках Акт складено у 2-х екземплярах 
Банк зобов’язується безоплатно    Банк зобов’язується безплатно    
здійснювати обслуговування 
Клієнта  

здійснювати обслуговування Клієнта  

Ми подовжили термін чинності 
угоди 

Ми продовжили термін чинності  
угоди 

Третій спосіб – спонукання студентів до знаходження допущених 
помилок та виправлення їх. Помилки можуть бути лексичні, граматичні, 
стилістичні. 

Наприклад:  
Договір  підписали: з однієї сторони Господарство, з іншої сторони 

Заготівник. 
Усі суперечки розглядаються в органах арбітражу. 
Сторони договорилися про бартерні умови розрахунків. 
Четвертий спосіб – уміщення в текст паралельних форм для 

висловлення думки. Знаходження студентом найбільш відповідної 
лексичної чи граматичної форми . Наприклад:  

Брокер (бере, приймає) на себе (обов’язки, зобов’язання). 
Для (утворення,створення) комерційного банку кожна із сторін 

зобов’язується (перерахувати, перевести, переказати) (зазначену, 
вказану) суму. 

(Не дивлячись, не зважаючи, незважаючи) на додаткову фінансову 
допомогу... 

П’ятий спосіб – використання можливостей перекладу з російської 
мови на українську. Наприклад: 

У школах бізнесу сформувалося два крупных направления. 
Один з найважливіших прийомів менеджменту – сочетание свободы 

и дисциплины. 
За цих умов  важливим є перехід до договірних отношений. 
Шостий спосіб – зіставлення і протиставлення мовних фактів, що 

збігаються за формою, але різняться за змістом. Наприклад: 
Що потрібно зробити, щоб правильно зрозуміти значення слів 
мета,  переговори, правило в наведених словосполученнях 

(реченнях)? 
Мета семінару. Нашою фірмою підписана мета. 
Відбулися двосторонні переговори. Переговори з колегами стосовно 

контракту. 
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Запам’ятайте це правило. Візьміть у руки правило. 
Для глибшого усвідомлення суперечностей мови як об’єкта вивчення 

(суперечностей між однією й тією ж формою і різним змістом; між 
засвоєними знаннями і новими фактами, що виявляються у ході 
виконання завдань тощо) ми використовуємо далеко не всі з 
запропонованих способів. 

Оволодіння основними способами конструювання практичних 
завдань є однією з важливих умов формування культури ділового, 
професійного мовлення студентів, орієнтованих на структурно-
функціональні якості мовлення. 

В основу наукового дослідження  покладено методику застосування 
різних способів реалізації цих якостей, розроблену відомими 
мовознавцями, методистами Л. Симоненковою, М. Пентилюк, 
В. Скуратівським, М. Плющ, П. Кордун та ін. 

Завдання, що передбачають порівняння, зіставлення, прийоми 
конкретизації (від загального правила до конкретного мовного явища, 
факту), переклад слів, конструкцій, доведення, спростування мають 
великий вплив на інтелектуальний рівень студентів, логічне мислення, 
що сприяє розвиткові їхніх професійних знань. 

Під час вивчення мови ділових паперів важливим фактором є 
подолання суперечності між сформованими у школі стереотипними 
діями й потребою студента виробити нові дії для засвоєння  правил 
уживання лексичних, граматичних, фразеологічних, стилістичних форм.  

Актуалізація знань, набутих у школі, нова інформація, пов’язана із 
змістом проблеми, визначають шлях пошуку невідомих понять, ділових 
термінів, іншомовних слів для конструювання висловлювань, створення 
проблемних ситуацій, вирішення проблемних завдань. 

Методика викладання українського ділового мовлення орієнтує на 
необхідність створення проблемних ситуацій, від чого значною мірою 
буде залежати ефективність вивчення конкретних тем. Дуже важливо, 
щоб студенти усвідомлювали суспільну значимість мовних фактів, що 
вивчаються,  практичне застосування їх. 

Текст, як основна одиниця ділового документа, потребує чіткої 
реалізації лексичних, граматичних, стилістичних можливостей 
літературної мови. 

Одним із часто використовуваних способів створення проблемних 
ситуацій є стимулювання студентів до виконання завдань, що 
потребують нестереотипних дій, усвідомлення того, що нові факти не 
вкладаються в засвоєні раніше правила, визначення тощо. 

Добираючи дидактичний матеріал, питання і завдання, що створюють 
проблемну ситуацію, ми керувалися тим, що вони мають містити 
елементи відомого і шуканого так, щоб відоме не нівелювало 
самостійності студентів, було орієнтиром для пошуків, а невідоме 
допомагало долати труднощі, що виникають під час аналізу проблемних 
ситуацій, виконання завдань, розв’язання задач. 

Наприклад: 
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1. Зробіть правильний вибір іменників, прикметників, дієслів для 
утворення словосполучень: 

       1                                               2 
Чисельний                               Численний 
(перевага, досліди, загін, аудиторія, аналіз, заводи) 
       1                                                2                                                 
Двобічний                              Двосторонній 
(переговори, рух, договір, процес, угода) 
         1                                             2 
Засвоювати                         Освоювати 
(правила дорожнього руху, асигновані кошти, ліки, таблиця 

множення, матеріал, сучасна техніка, навчальна тема) 
2. Якими синонімічними формами можна замінити прикметники 

з не ? 
Нерентабельне господарство - .................. ?  
Недосконале обладнання - .................. ? 
Невеликі доходи - ................. ? 
Неординарні рішення - .................. ? 
Невдалий прийом - .................. ?  
Незаперечний факт - .................. ? 
Неґрунтовна відповідь - .................. ? 
Неконструктивні заходи - .................. ? 
3. Утворіть дієслівні конструкції, добираючи до іменників 

дієслова, що в дужках, у формі теперішнього часу 
Показники плану .................. . 
Розміри відрахувань .................. . 
Вимоги до якості ................. . 
Прибуток .................. . 
Проект плану .................. . 
Проект наказу .................. . 
Графіки .................. . 
Потреби населення .................. . 
(Визначати(ся), встановлювати(ся), задовольняти(ся), 

одержувати(ся), спускати(ся), обговорювати(ся), затверджувати(ся), 
погоджувати(ся), вносити(ся), розробляти(ся)). 

Між наявним, набутим у школі рівнем знань і проблемними завданнями, 
що випливають з курсу ділового мовлення, є великі прогалини, які треба 
заповнювати,  застосовуючи нестандартні, нетрадиційні способи, методи, 
прийоми, що формують нові мовні дії, спонукають до мовленнєвої 
діяльності студентів у нових умовах, пов’язаних з їхнью майбутньою 
професійною діяльністю. 

У практиці викладання мови не знайшли широкого застосування 
проблемні завдання, бо в методиці, як на це вказує О. Бєляєв, вони, на 
відміну від предметів природничо-математичного циклу, майже не 
досліджені. О. Бєляєв глибоко розкрив у своїх методичних працях цінність 
„задачного навчання”, яка полягає в тому, що воно робить пояснення більш 
доказовим, а знання усвідомленішим; ознайомлює з методами наукових 
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досліджень; підносить емоційність викладу, а отже – підвищує інтерес 
студентів до вивчення матеріалу1. 

Ми вважаємо, що оцінка ролі проблемного завданя у засвоєнні норм 
літературної мови, розвитку усного й писемного мовлення дещо 
применшена. Адже саме пошукова робота, інтуїтивне відчуття мови дає 
змогу готувати проблемні мовні завдання, які орієнтують студентів на вибір 
граматичних, лексичних, фразеологічних форм. 

Наприклад: 
Умова завдання 
Слово „концентрація” у сполученні зі словами „сила”, „увага”, „люди”, 

„речовина” не завжди влучно розкриває зміст думки. 
Якими б словами ви замінили це слово, утворюючи правильну 

граматичну форму? 
Концентрація+ сила = ? 
Концентрація+ увага = ? 
Концентрація+ люди = ? 
Концентрація+ речовина = ? 
Умова завдання 
Слово „операція” пояснює певні дії, що їх виконують представники 

різних професій. За допомогою яких дієслів ви зможете продемонструвати ці 
дії ? 

Хірург ? .................. операції 
Бухгалтер ? .................. операції 
Математик ? ..................... операції 
Працівники міліції ? .................. операції 
4. Умова завдання 
Дієслово гасити в початковій формі має більшу змогу сполучуватися з 

іншими словами, ніж утворені від нього видові форми загасити, погасити, 
згасити. 

Наприклад: гасити вогонь, поштову марку, сварку, заборгованість, вапно, 
соду, пожежу, облігації тощо. 

А чи так легко сполучити з запропонованими іменниками дієслова, що 
означають закінчену дію: 

Погасити що? Загасити що? Згасити що? 
Поміркуйте й утворіть дієслівні словосполучення, які ви зможете вживати, 

складаючи тексти документів (пояснювальна, доповідна записки, звіт та ін.), 
готуючи засідання, наради, виступи. 

Використовуючи такі мовні завдання, ми розвиваємо логіку мислення 
студентів, допомагаємо знайти шляхи вирішення проблеми, включаючи 
інтуїтивне сприймання ситуації. 

Отже, стисла лінгвістична характеристика основних методів формування 
культури ділового мовлення, аналіз експериментів та спостережень над 
особливостями сприймання та засвоєння студентами мовних явищ, з’ясування 
причин граматичних, стилістичних помилок мотивують доцільність вибору 
запропонованих методів, прийомів, сприяють реалізації на практиці умінь і 
навичок складання текстів документів і користування ними в процесі 
професійної виробничої діяльності. 

                                           
1 Бєляєв О.М. Проблемні ситуації і пізнавальні завдання на уроках мови // Укр. мова і 

літ. в шк. – 1974. – № 4 – С. 62. 
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Сергієнко Ю.Г. (Луганськ) 

 
ІЗ ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ  

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ДЕРЖАВНОЮ  
МОВОЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ  

ЗАКЛАДАХ ЛУГАНЩИНИ 
 

У статті на основі особистого досвіду автора розкриваються 
методи та засоби, за допомогою яких було забезпечено викладання 
гуманітарних дисциплін українською мовою у вищих навчальних закладах 
Луганщини. 

 
Проблема вживання української мови в такому регіоні, як Донбас до 

цього часу стоїть досить гостро. Вирішення її буде сприяти розбудові 
української державності. Тому аналіз і узагальнення досвіду, 
накопиченого в регіоні в цьому напрямку, є важливим теоретичним та 
практичним завданням. У дослідженнях фахівців ця проблема 
розглядалась у цілому, але безпосередній досвід практичного 
впровадження української мови в процес викладання у вищій школі в 
Донбасі розглянутий недостатньо1. Спираючись на власний досвід 
викладання гуманітарних дисциплін у Донбаському державному 
технічному університеті та Східноукраїнському національному 
університеті ім. В.Даля, автор спробує виділити основні методи та 
засоби, що довели свою ефективність при переході викладання на 
українську мову.  

На початку певною мірою висвітлимо історичне коріння проблеми. 
Відомий мовознавець В.Даль, який був шанувальником не тільки 
російської, а й української мови, називав себе луганським козаком, так 
характеризував ситуацію в Катеринославській, Таврійській, Херсонській 
та Бессарабській губерніях, території яких охоплювали нинішній Донбас 
та південні області України: “На говор даже высшего сословия наложил 
неизгладимую печать свою язык малорусский»2. І це за умови жорстокої 
політики русифікації, яку наполегливо проводив царський уряд, а також 
палкого бажання місцевих урядовців бути вірними виконавцями його 
політики. В.Даль свідчить, що намагання переломити українську мову 
призвело до того, що місцева говірка стала спотвореною: “Язык там 
вообще  пестрый, шаткий и нечистый, полурусское, жестокое 
произношение украинских слов неприятно… Ударенья крайне 
изменчивы и шатки… стараясь удалиться от ударенья украинского, 

                                           
1 Белебеха І. Українська еліта. – Харків, 1999; Я і українська мова / Упоряд. 

В.П.Крижанівська. – К., 2001; Мельников Д., Мазило І. Роль викладачів вищої школи у 
формуванні державницької позиції в процесі викладання історії України // Інтелігенція і 
влада. Зб. наук. праць. – Одеса, 2002; Гузар З. Інтерв’ю // Молодогвардеец. – 2005. – 6 
липня та ін. 

2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1981. – Т. 1. – 
С. LXXШ. 
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каждый ставит его почти наугад… Если с одной стороны иноплеменцы 
здесь обмоскалились, то с другой, во всех, даже в великорусских 
селеньях, народ принял этот говор”1. Звідси можна зробити висновок, 
який підтверджується і даними тогочасної статистики, що більшістю 
населення краю були українці, тому що такий сильний спротив 
російській мові, розповсюдження якої підтримувала держава, могла 
чинити тільки мова більшості населення, в нашому випадку – 
українська. 

Пройшло багато років, але сучасна мова, якою користується 
більшість населення Донбасу, несе в собі відчутний вплив того стану, 
про який говорив В.Даль. І пояснюється це тими ж причинами: етнічне 
коріння більшості населення Донбасу українське, і це не може не 
позначитися на мові, але більшість населення вважає російську рідною, і 
цей момент потрібно обов’язково враховувати, розширюючи вживання 
державної мови. 

У той же час не можна не визнати, що процес українізації явно 
гальмується як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами, що 
становить суттєву загрозу, бо мова є одним із головних чинників єдності 
нації, а в нас мова корінного народу в значній частині держави ще не 
стала домінуючою. Не будемо детально торкатися тут питання, чи була 
Україна колонією в складі СРСР чи ні, але не можна не визнати, що 
домінування мови, яка не є мовою корінного народу, – одна з перших 
ознак колонії. І ця ознака колоніальності була настільки вражаючою, що 
навіть комуністи в кінці свого правління змушені були прийняти закон 
“Про мови в Українській РСР”. Закон передбачав “всебічний розвиток і 
вживання української… в державному, економічному, політичному і 
громадському житті” і, зокрема, наголошував, що навчальна і виховна 
робота у вищих навчальних закладах має вестися українською мовою і 
лише у випадках, коли громадяни інших національностей становлять 
більшість населення, може використовуватись інша мова (за умови, 
якщо громадяни не володіють у належному обсязі українською мовою). 

Луганщина – регіон, де етнічні українці завжди складали більшість 
населення. Абітурієнти, котрі протягом останніх років приходять до 
вищих навчальних закладів, отримують світу українською мовою або ж 
вивчають її як обов’язковий предмет. Тобто кожний, хто йде здобувати 
вищу освіту, українською мовою володіє. Таким чином, проблем щодо 
викладання українською мовою у вищій школі теоретично не повинно 
бути. Але це теоретично. На практиці картина дещо інша. І причиною 
тому – повсякденна мова населення, яка здебільшого, особливо у містах, 
є російською. І якщо на початку ХХ ст. національний рух ставив за мету 
вчити дітей у школі материнською мовою, то на початку ХХІ ст. стоїть 
завдання повернути нащадкам мову предків, тому що матері – етнічні 
українки, – в побуті не розмовляють українською мовою. Більше того, за 
минуле століття певні сили зуміли переконати населення про 
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другорядність української мови. Можу констатувати, що внаслідок 
відомих зусиль патріотичних сил ця думка загнана в потаємний куточок 
свідомості і відкрито проявляється рідко, хоча іще років десять тому 
вона відверто висловлювалась. Пам’ятаю бесіду з однією із студенток на 
початку 90-х років. Вона говорила так: якщо хлопець із симпатичною 
зовнішністю розмовляє українською, значить він із села і тому перестає 
мене цікавити. Студентка була етнічною українкою, непоганою 
людиною і аж ніяк не шовіністкою. Просто для неї українська мова була 
мовою села, а село, селяни, завдяки старанням більшовицької ідеології і 
створеними владою реаліями життя, виглядали другорядними, порівняно 
з містом і навіть робітничим селищем. 

Коли я на початку 90-х років почав викладати українською мовою, 
деякі студенти з ледь прихованою іронією запитували, чому я раніше 
читав курс російською. Я ставив їм зустрічне питання: якби я під час 
співбесіди в ректораті  щодо мого влаштування на роботу заявив, що я 
буду читати курс українською мовою то прийняли б мене на роботу 
викладачем? Студенти одностайно відповіли, що не прийняли б. Вони 
знали мовну ситуацію в регіоні і ставлення начальства до української 
мови у радянські часи. Нинішні студенти з сумнівом сприймають те, що 
за спробу викладання українською мовою могли переслідувати 
викладача. Звичайно, формальної, писаної вказівки на переслідування не 
було, проте була безліч придуманих хитромудрим апаратом невидимих, 
але відчутних перепон. 

Потрібно сказати, що і в роки незалежності перехід на державну мову 
викладання не був безперешкодним. Спочатку вказівки з центру просто 
ігнорувались, потім  виконувалися частково, що пояснюється мовною 
ситуацією в регіоні. Сьогодні вона поступово змінюється, і в цьому 
головна заслуга авторитетних телеканалів насамперед “1+1”. Показ 
популярних фільмів і серіалів українською мовою, кліпи українських 
популярних співаків, цікаві передачі впливають на мовний стан у 
регіоні. Якось я провів опитування студентів: якою мовою йшов 
художній фільм, що нещодавно демонструвався на телебаченні. Мало 
хто відповів з упевненістю, більшість не могла точно згадати. Висновок 
може бути тільки такий: сьогодні студенти, які виховувалися в 
російськомовному середовищі. сприймають обидві мови однаково. Хто 
знає мовну ситуацію в Донбасі, не посміхнеться зневажливо, 
прочитавши і рядки, тому, що згаданий факт свідчить про зрушення у 
справі втілення в широкий вжиток української мови. 

Важливим чинником у цій справі, особливо для молоді, є приклад рок 
і поп-зірок. Коли на початку 70-х років розгорнулася нова хвиля 
русифікації, то одним з важливих факторів її стримування була пісенна 
творчість  В.Івасюка. Можливо, за це він у кінці 70-х і поплатився. 
Навіть у Москві школярі старших класів співали “Червону руту” 
українською мовою. Така чарівна сила мистецтва. До речі, англійську 
мову в широке   молодіжне  середовище СРСР принесли “Бітлз”. І коли 
сьогодні популярні українські музичні гурти збирають у містах Донбасу 
багатотисячні молодіжні аудиторії, то вони не тільки задовольняють 
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естетичні смаки, а й роблять великий внесок в утвердження української 
мови в регіоні. 

Вищі навчальні заклади готують не просто фахівців, а й управлінців, 
які завжди мали значний вплив на своїх підлеглих, Якщо керівник 
розмовлятиме українською, то і його підлеглі також перейдуть на 
українську. 

Добре пам’ятаю першу лекцію українською, яку читав у технічному 
інституті. З перших слів по аудиторії пройшов незадоволений гомін, 
почулися вигуки: “а можно читать на русском?” Це був час, коли досить 
впливові сили намагалися повернути минуле, коли у містах регіону на 
радянські свята ще збиралося чимало людей з червоними прапорцями з 
написом “СССР”, коли досвідчені пропагандисти вміло розігрували тему 
слов’янського братства (забуваючи про те, що чехи, словаки, серби, 
поляки також слов’яни, а не тільки українці, білоруси та росіяни), коли 
йшла  вперта боротьба з паростками української державності. Тому я 
запитав: “Росіяни і українці – це народи-брати?” Відповідь була 
одностайною – «Так». Риторичне запитання: “А брати повинні поважати 
мову один одного? Так. Я – етнічний українець, але вільно володію 
російською мовою, поважаю росіян. Цього ж хочу від них. Етнічним же 
українцям соромно не володіти мовою свого народу”. Потім було 
поставлене питання  на аудиторію: “Є студенти, які не розуміють 
української мови?” Піднялося декілька рук, тоді я запитав: “Як же ви 
мене зрозуміли?” – В аудиторії пролунав сміх. З того часу перед 
початком першої лекції я ставлю це питання (звичайно, російською), 
щоб виявити студентів, які дійсно не володіють українською. Як 
правило, це студенти, які отримали середню освіту за межами України. 
Досвід показує, що таких людей на денному відділенні одиниці, але це 
не означає, що цей чинник можна ігнорувати. З такими студентами 
потрібно працювати, враховуючи їхню індивідуальність. Можна, 
наприклад, запропонувати їм займати в аудиторії місця в першому ряду і 
в ході лекції, у разі необхідності, давати відповідні пояснення. Студент, 
який прагне знань, врешті-решт, їх отримає. 

Були випадки, коли я наводив приклади з власного студентського 
життя, коли навчався в Донецькому університеті в 70-ті роки. Історію 
України тоді нам викладав Р.Д.Лях – фахівець високого рівня. Коли він 
вперше зайшов до аудиторії і заговорив українською, студенти 
загомоніли: «читайте російською». Він спокійно подивився на нас і 
сказав: “Вважаю, що український народ заслуговує на те, щоб його 
історія викладалась його мовою”. Через деякий час Р. Лях був 
звільнений з посади завідувача кафедри історії України. Причини 
звільнення не знаю, але здогадуюсь. 

У цілому, підсумовуючи власний досвід, можу сказати, що 
викладання українською краще сприймається студентами гуманітарних 
спеціальностей. Пояснюється це, очевидно, тим, що технічні дисципліни 
меншою мірою забезпечені фаховою літературою на українській мові, і 
викладання спеціальних дисциплін з великими потугами переходить на 
українську. 



Україна – мова 
 

 303

Важливим чинником переходу викладання  на державну мову є 
забезпечення студентів навчальними посібниками і методичною 
літературою українською мовою. Але потрібно відзначити, що навчальні 
посібники з гуманітарних дисциплін видані централізовано, не 
враховують специфіки технічних вузів. Майбутні інженери цінують 
глибоко аргументовану і чітко викладену думку і не схильні, як правило, 
філософствувати про предмети і явища, які можна охарактеризувати 
коротко. Вони дуже цінують чіткість викладу. Коли ж автори посібника 
вдаються до багатослівних розміркувань, то вони забувають, що одним з 
головних критеріїв викладання є чіткість і доступність, зрозумілість для 
студента нового матеріалу. Що стосується науки, то там відсутній 
критерій доступності, але ж мова йде про викладання предметів, до того 
ж тих, що не є фаховими для майбутнього спеціаліста. Щоб не бути 
голослівним, наведу приклад. В одному з навчальних посібників 
говориться: “Сучасна політологія має гіпотетико-дедуктивну форму, яка 
дає змогу сполучати ідеологічні парадигмальні моделі (різні стійкі 
інтерпретації з приводу одного й того ж предмета), домагаючись їх 
адекватності умовам проблеми за рахунок емпіричної, практичної 
перевіряємості”. Упевнений, що для середнього студента технічного 
вузу такі формулювання занадто складні, вони розраховані на фахівців-
гуманітаріїв. А для майбутнього інженера, мабуть, краще сказати, що 
сучасна політологія дає прогноз розвитку політичної ситуації на основі 
аналізу політичної дійсності. Цей прогноз постійно звіряється з 
практикою і, в разі необхідності, в нього вносяться відповідні зміни. 

Потрібно сказати, що в нашому регіоні надзвичайно розповсюджені 
навчальні посібники  з гуманітарних дисциплін, видані в Росії. Вони, як 
правило, написані кваліфіковано і користуються популярністю серед 
студентів. Тому посібник українською мовою, для того, щоб ним 
користувалися студенти, повинен мати видимі переваги: повністю 
відповідати навчальній програмі, бути максимально стислим і 
доступним для засвоєння. Такі підручники були видані викладачами 
кафедри історії України. Були також підготовлені і видані плани 
семінарських занять та тестові завдання українською мовою. В 
результаті студенти, підкреслюю, без всякого тиску почали 
використовувати навчальні посібники, видані кафедрою. Не можу 
сказати, що вони всі перейшли на українську мову при відповідях на 
семінарах та іспитах, але державна мова стала для них ближчою. 

Таким чином, важливим фактором переходу викладання на 
українську мову є не тільки бажання адміністрації ВНЗ, здібність 
викладача, а й забезпечення студентів відповідними навчальними 
посібниками на державній мові. 

Що стосується студентів-заочників, то тут людей, які недостатньою 
мірою володіють державною мовою, помітно більше. Це, пояснюється 
тим, що частина студентів закінчувала середню школу в часи, коли 
українська мова, особливо в промислових регіонах, активно витіснялася, 
а сьогодні вона фактично займає другорядне положення на виробництві, 
в установах і в діловому спілкуванні взагалі. Цього викладач не може не 
враховувати. Особливо я це відчув, коли читав лекції студентам-
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заочникам на консультаційних пунктах безпосередньо в шахтарських 
містах. Вищу освіту там отримували люди, що свого часу закінчили 
російські школи, а потім технікуми (також російською) і працювали 
керівниками вугільного виробництва нижчої та середньої ланки. Я читав 
їм курс історії України. Люди були серйозні, слухали уважно, але видно 
було, що українська мова для них не звична. В перерві між лекціями до 
мене підійшов один з місцевих менеджерів і дуже ввічливо запитав, 
чому я не читав російською, яка для аудиторії більш зрозуміла. Я 
пояснив. На цьому питання вичерпалось. Атмосфера на лекціях 
поступово ставала теплішою і, зрештою, студенти засвоїли матеріал на 
доброму рівні. Отже, українська мова не стала перешкодою цьому. 

На першій лекції для заочників я завжди підкреслюю значення 
української мови в житті нашого суспільства, наводжу приклади, як 
знання української мови сприяє культурному розвитку особистості, 
підкріплюю це висловлюваннями класиків не тільки вітчизняної, а і 
російської культури, наприклад, І.Тургєнєва або популярного сучасного 
письменника В.Аксьонова, який вважає, що українська мова зазнала 
менше іноземного впливу, ніж російська і тому більше відповідає мові 
наших предків. Звичайно, не можна допускати паплюження будь-якої 
іншої мови, але важливо нагадати студентам, що більшість населення 
області є етнічними українцями, і пояснити, чому так сталося, що 
домінуючою мовою стала в нашому регіоні російська. 

Зараз відчутні значні зрушення у процесі впровадження української 
мови у вищих навчальних закладах регіону, але переломного моменту 
ще не досягнуто. Необхідно щоб середня школа забезпечила викладання 
всіх предметів українською мовою. Тут є обнадійливі переміни. Раніше 
тільки 25% мешканців Луганської області віддавали своїх дітей до 
україномовних шкіл і класів. Важливим є те, що в 2005 р. в україномовні 
школи і класи пішло 53% першокласників. Та ці першокласники 
прийдуть до нас лише через одинадцять-дванадцять років. До цього часу 
ми повинні працювати з тим контингентом, який є, а це вимагає 
вдосконалювати методику впровадження української мови у вузівський 
курс гуманітарного циклу. 

Розглянута проблема дуже широка. Вона потребує подальшого 
висвітлення таких її аспектів, як позааудиторне забезпечення викладання 
навчального курсу українською мовою, роль студентської науково-
дослідної роботи за фахом у цій справі та ін.  
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Кіріна-Радчук В.М. (Лебедин)  

 
КУЛЬТУРА УСНОГО МОВЛЕННЯ  
ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОЇ  

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  
ТА МЕТОДИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

 
Усне мовлення – одна з найважливіших складових професійного 

спілкування вчителя. На основі узагальнення значного масиву психолого-
педагогічної і культурологічної літератури, вивчення досвіду вузів автор 
пропонує комплекс освітніх заходів, що поступово розв’язують 
проблему оволодіння майбутнім учителем мистецтвом усного слова як 
основи педагогічної культури спілкування. Розглядаються авторські 
методи формування культури усної професійної мови студентів 
педагогічного училища: девіантний метод, метод частотного словника, 
метод суржикового словника. 

 
Державний стандарт підготовки вчителя початкових класів у  вищих 

навчальних закладах першого і другого рівня акредитації передбачає  
вивчення студентами педагогічних училищ такого предмета, як “Виразне 
читання”. Ніскільки не принижуючи ролі цієї базової дисципліни у 
фахово-мовленнєвій підготовці вчителя початкової ланки освіти, 
зазначимо, що, за нашими спостереженнями, набуття студентами 
навичок виразного читання має доповнюватись у змінених суспільних 
умовах новими технологіями професійної мовленнєвої культури.  

За М. Пентилюк, мовлення – це сукупність мовленнєвих дій, кожна з 
яких має власну мету, що випливає із загальної мети спілкування1. 
Основу мови і мовлення становить мовленнєва діяльність. Міра 
досконалості володіння літературною мовою в процесі мовленнєвої 
діяльності людини визначає культуру її мовлення. Очевидно, культуру 
мовлення не слід змішувати з культурою мови, якою називають науку 
про нормативність певної мови.  

Нормативність включає такі якості, як точність, ясність, чистота, 
доречність, правильність. Мові високої культури притаманні багатство 
словника, різноманітність граматичних конструкцій, художня 
виразність, логічна стрункість. Саме розвиток цих якостей складає 
предмет зацікавленості педагога-дослідника.  

Монологічна і діалогічна форми побудови усного мовлення 
виступають у педагогічній практиці вчителя основними складовими 
процесу розвитку його мовленнєвості. Усне мовлення як форма 
реалізації мови безпосередньо виявляє себе в процесі говоріння. Саме 
якість цього процесу і є об’єктом нашого розгляду в теоретичному 
аспекті. Якісність мовлення закріплюється у понятті “норма літературної 

                                           
1 Пентилюк М.І. Культура мови і стилістики. – К.: Вежа, 1994. 
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мови”, котра являє собою сукупність загальноприйнятих правил, якими 
керуються мовці в усному (і писемному) мовленні.  

Отже, формула “мистецтво усного мовлення” передбачає науково-
практичне забезпечення процесів реалізації студентами педагогічного 
коледжу насамперед норм літературної мови. Певно, що мовленнєва 
техніка і повинна надати студентові можливість у майбутній практичній 
роботі вільно користуватися основними типами професійного мовлення 
– розповіддю, описом, роздумом, хоча, звичайно, фахове мовлення не 
зводиться лише до цих трьох різновидів. Воно значно ширше, багатше, 
різноманітніше. 

Оскільки до фахового стандарту підготовки вчителя органічно 
входить і мистецтво професійного мовлення, то, очевидно, що за 
ознаками культури мови можна визначити певну міру градаційності, 
ранговість у мовленнєвій розвиненості майбутнього педагога. 
М. Пентилюк вказує на такі ознаки культури мови: змістовність, 
правильність і чистота, точність, логічність і послідовність, багатство 
(різноманітність), доречність (доцільність), виразність і образність1. 
Н. Бєлостоцький, А. Васильєва, А. Міхневич, С. Гуревич та ін. 
висувають такі критерії: “життєва достовірність”, “логічна 
послідовність”, “змістовна насиченість”, “простота”, “доступність”, 
“дохідливість”, “виразність, емоційність, естетичність”2. 

Не піддаючи сумніву загальну правильність означених 
характеристик, ми поділяємо думку М. Лазарєва, котрий вказує на їх 
традиційність і стереотипність3. 

Під поняттям “мистецтво професійного мовлення” ми розуміємо 
високий рівень підготовленості у цій галузі. Формування навичок усного 
професійного мовлення передбачає насамперед оволодіння основами 
культури мовлення (перший етап) і розвиток її на більш високому рівні 
(другий етап). Тому лексична, синтаксична та орфоепічна правильність 
мовлення є тільки початком нескінченного процесу самовдосконалення 
мовленнєвої культури.  

Першою ланкою, з якої ми пропонуємо розпочинати  процес 
розвитку мовця-студента, є аналіз і подолання девіантних форм його 
мовлення. Саме такі форми справляють негативний вплив не тільки на 
становлення культури слова, а й усієї культури спілкування. Фахівці-
мовники одностайно класифікують мовленнєві помилки на орфоепічні, 
лексичні, фразеологічні, стилістичні. Педагоги ж намагаються  
розробити систему превентивних засобів, котрі б унеможливили 
порушення загальноприйнятих норм і створили умови для досягнення 
достатніх і високих рівнів культури мовлення студентів.  

У зв’язку з демократизацією суспільства зростає роль і значимість 
діалогової культури спілкування, загострюється проблема чистоти стилю 
і його вибору. Ось чому  розмовні діалоги студентів на побутовому і 

                                           
1 Пентилюк М.І.  Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. 
2 Лазарєв М.О.  Основи педагогічної творчості. – Суми: Мрія, 1995. 
3 Робота над образом в учнівському театральному колективі. – К., 1973. 
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професійному рівні, окрім інших аспектів, складатимуть особливий 
предмет майбутнього дослідження.  

У сучасних умовах підноситься також значимість дискусійних і 
полемічних діалогів у професійно-діловому і неформальному 
спілкуванні. Тож одним з основоположних компонентів підготовки 
студентів до навчальної діяльності стає спеціальна тренінгова робота у 
різних ситуаціях діалогічної – дискусійної і полемічної взаємодії. 
Проведені спостереження свідчать про падіння інтересу студентів до 
монологічних форм висловлювання. Монологічні виступи студентів 
скорочуються за своєю тривалістю і часто збіднюються за змістом. Це 
вимагає від педагога розробляти і впроваджувати спеціальні прийоми 
розвитку монологічних форм мовлення.  

До поняття культури  мовлення входить і поведінка мовця, або 
мовний етикет, котрий складають найбільш уживані слова і  вирази, з 
якими люди звертаються одне до одного,  виявляючи (чи не виявляючи) 
ввічливість, пошану, стриманість, такт. Тож турбуючись про мовно-
технічний розвиток свого вихованця, педагог має культивувати мовну 
етикетність найвищого ґатунку. І ця умова серед інших сприяє 
перетворенню  звичайної культури мовлення в мистецтво володіння 
педагогічним словом.  

Логічним завершенням процесу становлення культури і мистецтва 
мовлення студента є його робота з художніми діалогами. Ця тема 
висвітлена лише в окремих напрямах. 

Зокрема, питання техніки мовлення розглянуті (переважно на 
російськомовному матеріалі) у роботах, присвячених сценічній 
діяльності акторів (С.Антонов, І. Андроніков, Г. Запорожець, 
І. Козлянікова, В. Уранова та ін.); проблеми освоєння вчителями-
словесниками мистецтва  виразного читання та розповіді  представлені в 
роботах Ю. Василенка, Г. Горбушиної, В. Голубкова, А. Капської, 
Г. Ладиженської, П. Найдьонова, Л. Прессмана, М. Рибніково, 
Є. Язовицького та ін.  

М. Бахтін, А. Єршова, Т. Леваншина, Т. Нікольський, В. Неволов, 
М. Новицька, Т. Харченко та ін. досліджують становлення виразного 
слова вчителя та учнів у гуртках художньої самодіяльності1. 

Питання формування мистецьких умінь і навичок професійного 
мовлення у психолого-педагогічних ракурсах висвітлюється  як складова 
педагогічного мистецтва і професійної комунікації у фундаментальних 
та прикладних роботах відомих психологів2, видатних педагогів 
минулого і сучасності (К. Ушинський, Л.Толстой, С. Русова, 
А. Макаренко, В. Сухомлинський, Б. Антоненко-Давидович), у працях 

                                           
1 Бахтин М.М.  Эстетика словесного творчества. – М.: Худ. лит., 1986; Виховання 

школярів засобами театрального мистецтва. – К.: Освіта, 1996. 
2 Леонтьев А.А.  Психологические особенности деятельности лектора. – М., 1981; Кан-

Калик В.А., Никандров Н.Д.  Педагогическое творчество. – М., 1990. 
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окремих теоретиків та педагогів-новаторів1, у виданнях про майстерність 
і мистецтво красномовства2. 

Окремий прошарок джерел складають публікації з питань 
використання у популяризаторсько-пропагандистській роботі 
дискусійних методик впливу на масового слухача, комуніканта 
(О. Дзюбенко, В. Присяжний, В. Кирсанов, А. Левін та ін.). 

Найбільш численною за кількістю та помітно амортизованою за 
актуальністю є література, присвячена мовленнєвій діяльності лекторів, 
популяризаторів науки (Е. Адамов, Н. Бєлостоцька, Л. Гроссман, 
Е. Міхневич, Е. Ножин, В. Одінцов).  

Методологічною основою формування мистецтва професійного 
мовлення можна вважати теоретичні та практичні напрацювання 
корифеїв вітчизняного театру (К. Станіславський, М. Чехов, 
В. Немирович-Данченко), теоретиків театрального мистецтва (П.Єршов, 
О. Єршова, Ю. Рубіна та ін.), розробки сучасними дослідниками новітніх 
технологій педагогічного впливу на учнівську та студентську молодь 
(М. Батхін, І. Зязюн, В. Кан-Калік, С. Курганов), роботи з питань 
формування професійного мовлення майбутнього вчителя (В. Букатов, 
М. Лазарєв, Ю. Львова, Б. Найдьонова, В. Чихаєв, Н. Щуркова).  

Вивчення зазначених вище джерел та аналіз власного досвіду 
викладання предметів художньо-естетичного циклу в педагогічному 
училищі дає можливість зробити такі попередні емпіричні висновки: 

1. Спілкування студентів у побуті проходить на недостатньому 
мовно-літературному рівні: лексика засмічена русизмами, суржикована, 
в значній мірою піддається діалектному впливу3. 

2. Фахово-професійне спілкування студентської молоді з 
дотриманням літературно-орфоепічних норм здійснюється лише в межах 
навчально-санкціонованих заходів: на уроках, у педагогічній практиці, 
при відвідуванні, аналізі і проведенні “відкритих” уроків.  

3. Спостерігається помітний вплив ненормативних мовленнєвих 
елементів побутового спілкування на професійне мовлення студентів. 

4. Залишається незадовільним загальний рівень розвитку 
евристичних і емоційних здібностей, які забезпечують евристичну 
виразність усного слова.  

5. Студенти слабо володіють методами оцінки і самооцінки якості 
мовленнєвої партії.  

Звідси випливає необхідність: 
а) комплексного вивчення на основі надійної діагностики стану 

культури мовлення студентів педагогічних училищ; 

                                           
1 Горбушина Л.В.  Выразительное чтение и рассказывание. – М., 1976; Сагач Г.М.  

Золотослів. – К.: Райдуга, 1993; Львова Ю.Л.  Творческая лаборатория учителя. – М.: 
Просвещение, 1992. 

2 Гурвич С.С., Погирлко В.Ф., Герман М.А.  Основи риторики. – К., 1988; Томан Іржі.  
Мистецтво говорити: Пер. з чеської. – К., 1989; Шейко О.М.  Чи вмієте ви правильно вести 
дискусію? – К., 1965. 

3 Суржиково-український словник: Практ. посіб. з культури мови. – Черкаси, 1994. 
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б) визначення шляхів подолання відхилень від стандартних 
літературно-мовленнєвих норм; 

в) розробка системи навчання мовленнєвої діяльності на рівні 
педагогічного мистецтва, яке включає 

оволодіння засобами і прийомами образного мислення; 
засвоєння техніки цілеспрямованої і доречної педагогічної дії; 
оволодіння естетикою орфоепії, стилістики, драматизації виразного 

слова; 
засвоєння системи діагностичних операцій для оцінки і самооцінки 

різних видів виразного мовлення (доповіді, розповіді, оповідання, 
пояснення, діалогічної взаємодії);  

залучення студентів до активної соціально-значущої діяльності у 
творчих осередках зокрема, у художньо-фольклорних  колективах для 
пропаганди української культури й українського виразного слова.  

Потреба змісту діяльності детермінується рядом інших важливих 
факторів.  

Пропонуємо три методи формування культури усного професійного 
мовлення студентів педагогічних училищ: 

Девіатний метод. Нам здається очевидним досить відоме положення 
про те, що рівень культури мовлення вчителя визначається мірою 
досконалості його професійної мовленнєвої діяльності – писемної і усної 
(Пентилюк М.І., Лазарєв М.О. та ін.). 

За висновками багатьох дослідників норми усної літературної мови  
виступають одночасно як норми її культури і культурності самого мовця 
(Грушевський Л.С., Дудик П.С., Гуркін В.М.)1.  

Усне професійне мовлення майбутнього вчителя безпосередньо 
виявляє свою якісність у процесі навчального спілкування студента з 
викладачем та навчальною аудиторією в різноманітних формах2. 

Формування культури усного професійного мовлення фахівця, яке 
проходить ряд етапів свого становлення в умовах педагогічно 
керованого аудіювання, являє собою не що інше, як осягнення 
комунікантами норм літературної мови (Антоненко-Давидович В.Д., 
Головащук С.І., Коваль А.П.).  

Можна вважати доведеним твердження про прямо пропорційну 
залежність результатів мовно-педагогічного впливу суб’єкта навчання 
від  міри обізнаності його з об’єктом – мовленнєвою культурою 
студента. Дійсно, розвиток професійних навичок мовленнєвої культури 
майбутнього вчителя виявиться більш інтенсивним і ефективним з точки 
зору педагогічної результативності тільки тоді, коли більш високим 
виявиться рівень знань викладача – комунікатора про мовну 
підготовленість нещодавнього абітурієнта.  

                                           
1 Культура слова: Республіканський міжвідомчий зб. – К.: Наук. думка, 1979, 1991. – 

Вип. 17, 41. – С. 11, 27. 
2 Майстерність словесника: Зб. статей. – К.: Рад. шк., 1978. – С. 85; Творчество, 

творческие способности и творческие методы в педагогической деятельности / Под ред. 
Н. Е. Лазарева. – Сумы, 1990. – С. 8; Українська літературна вимова і наголос. – К., 1973. – 
С. 26. 
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Проблема формування культури усного професійного мовлення 
впирається в питання розробки засобів  виміру кількісних параметрів 
якості мовленнєвої розвиненості студента-мовця на всіх етапах роботи з 
ним. Виникає необхідність звернутися до лінгвістичних методів, 
застосування яких дає змогу дослідникові у певних кількісних 
показниках фіксувати якісні зрушення у процесі формування основ 
культури професійного мовлення майбутнього вчителя.  

Пошук методів вивчення рівня і меж мовленнєвої підготовки 
студента привів нас до необхідності визначення її через кількісні 
показники у формі відхилень від літературної норми.  

За одиницю виміру рівня мовленнєвої підготовленості студента було 
прийнято одне відхилення, помилку – орфоепічну, лексичну, граматичну 
чи синтаксичну або стилістичну. Для зручності використання одне 
відхилення від літературної норми ми назвали “девіатом” (від лат. 
deviatio – відхилення). Такий підхід дає нам можливість визначити міру 
мовленнєвого розвитку студента в кількісних показниках, фіксувати їх за 
статистичними законами, виявляти динаміку мовно-педагогічного 
впливу на мовців, формувати рейтингові таблиці як окремих 
комунікантів, так і цілих груп тощо. Умовно цей метод можна назвати 
девіатним.  

Обмеженість обсягу даної статті не дає нам можливості розгорнути 
всю картину, характер і способи застосування девіатного  методу. Однак 
зупинимось на окремих питаннях.  

Для визначення рівня і меж культури усного педагогічного мовлення 
студента ми розробили по кожному уроку навчання:  

а) апробаційні тексти на знання норм орфоепії (для 1 курсу); 
б) тексти із лексичними девіатами (для 2 курсу); 
в) контрольні тексти для визначення порушень граматичних норм (3 

курс); 
г) літературні тексти синтаксично-стилістичних девіатів (4 курс). 
Ними запропоновані мовні професіограми, створені на основі 

науково-педагогічної лексики загального призначення та фахової 
термінології для викладання навчальних дисциплін початкової школи – 
музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури, математики, 
народознавства тощо. Професіограмні тексти дають можливість виявити 
міру обізнаності студента з професійною лексикою на початку навчання 
(1 курс), визначити рівень наповненості професіоналізмами лексичного 
поля другокурсників, встановити відповідно до діючих програм 
лексичну грамотність студентів третього року навчання і випускників. 

Девіатний метод включає в себе прийоми застосування мовно-
літературних і мовно-лінгвістичних провокацій, прийоми редагування 
стилістично некоректних текстів професійного змісту, рольові ігри, 
коректурні правки газетних текстів тощо.  

Ознайомлення із спеціальною літературою не дало якоїсь повної 
відповіді на кардинальне питання – як вивчити рівень культури усного 
професійного мовлення студентів педагогічних закладів. 
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Лише в окремих джерелах (Пентилюк М. І.) ставилась проблема 
формування культури мовлення1, вказувалося на шляхи вирішення 
означеного питання2. Тому, відштовхуючись від джерел, певною мірою 
віддалених від нашої проблематики3, ми змушені були звернутись до 
сучасних навчальних програм середньої ланки освіти, безпосередньо до 
довідкових видань4 та практичних посібників (Олійник О., Паламар Л.), 
котрі наштовхнули нас на парадоксальний висновок: усі автори 
рекомендують свої системи мовленнєвого розвитку комуніканта 
незалежно від рівня його підготовленості. Майже ніхто не говорить про 
необхідність спочатку вивчити рівень мовної культури учня чи студента, 
а потім тільки (лише на основі певних даних) розпочинати формувати  
усне мовлення. Цей висновок зміцнив нашу переконаність у тому, що ми 
– на правильному шляху: перш ніж формувати мовленнєву культуру 
комуніканта, спочатку слід вивчити його базову підготовленість. 

Перегляд лінгвосоціальної і лінгвостатистичної літератури показав, 
що застосування кількісно-вимірювальних методик, давно апробованих 
у практиці прихильників структуралістичних напрямів мово- і 
літературознавства, відкриває перед  педагогом-практиком додаткову 
можливість збагатити цим надбанням традиційні методики розвитку 
мовленнєвої культури комуніканта. 

Метод частотного словника. Ідея використання методу частотного 
словника базується на тому, що якісна визначеність культури 
професійного мовлення студентів педагогічного училища виявляється у 
певних кількісних характеристиках.   

Ми познайомились із цим методом у розробках спеціалістів із 
проблем методики викладання іноземних мов, зокрема англійської 
(дослідник – кандидат педагогічних наук І.С. Грищенко та ін.). З другого 
боку, незалежно від напрацювань згадуваних фахівців, можливість 
застосування частотних методик виникає у нас при ознайомленні з 
відповідними виданнями5.  

Сутність методу полягає  в тому, що залежно від частоти вживання 
кожної лексеми, скажімо, у газетній періодиці, комплектуються лексичні 
масиви найбільш часто вживаних мовних одиниць, котрі і вивчаються 
насамперед на уроках іноземних мов.  

Важливість цього методу полягає в тому, що вчитель, вивчаючи 
актуальну лексику, економить навчальний час, створює ощадливий 
режим роботи з учнями. 

                                           
1 Програма з культури мови і стилістики укр. мови для гімназій гуманітарного 

профілю. – К., 1994. – С. 55. 
2 Лазарєв М.О.  Основи педагогічної творчості. – Суми: ВВТ «Мрія», 1995. – С. 30. 
3 Розвиток українського мовлення у дошкільників. – К.: Рад. шк., 1991. – С. 65. 
4 Русско-украинский и украинско-русский словарь лингвистических терминов. – К., 

1995. – С. 12; Суржиково-український словник. – Ч., 1994. – С. 32; Творчество, творческие 
способности и творческие методы в педагогической деятельности / Под ред. Н.Е. Лазарева. 
– Сумы, 1990. – С. 8. 

5 Частотний словник сучасної української художньої прози. – К.: Наук. думка, 1981. – 
С. 63. 
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Адаптація даного методу в умовах формування навичок культури 
усного професійного мовлення студентів та визначення рівня 
сформованості їхньої мовленнєвої культури проведена нами таким 
чином. 

Спочатку ми визначаємо частоту вживання студентами професійної 
лексики у побутових умовах та ненормативної лексики у навчально 
санкціонованих заходах у підготовці, проведенні та обговоренні уроків. 

Не потребує теоретичного обґрунтування і практичного доведення чи 
перевірки аксіома: професійна лексика домінує на фахових заняттях 
студентів; ненормативна, суржикова чи, навіть, табуйована – у 
побутовому спілкуванні. Кількісними вимірами можна лише встановити 
міру вияву такої закономірності. Ми пропонуємо інший шлях. Міра 
мовленнєвої культури стосунків і культурності кожного яскравіше 
виявляється у тому впливі, який мають: 

ненормативні елементи, котрі засмічують професійне мовлення 
студентів і деформують їхню мовленнєву культуру; 

нормативна лексика, котра проникає у мовленнєвий побут майбутніх 
вчителів і формує їхню культуру.  

Кількісні показники цього явища і розкривають повну, часом 
приховану від педагога картину дійсного стану слововживання 
студентів. У присутності викладача студент у побутово – корекційних чи 
навчально – виробничих стосунках не вживатиме ненормативну лексику, 
але при відсутності керівника студент спілкується звичною для нього 
мовою. Саме в умовах неконтрольованого офіційним функціонером 
мовлення ми намагаємось і зафіксувати лексико-стилістичний зміст 
спілкування. 

Обов’язковою умовою фіксації є її анонімність. Дешифрування 
записів проводиться оперативно. Після цього складаються частотні 
словники професійної лексики у побуті студентів та ненормативної – в 
навчальних умовах.  

Такий підхід виявляється більш раціональним (заощадження часу на 
фіксацію при застосуванні методу частотного словника стає очевидним). 
До цього способу використання лексичної частотності у мовленні 
студентів ми прийшли після пілотажного дослідження, яке проводилось 
за схемою:  

а) фіксація нормативної лексики у спілкуванні студентів під час 
занять; 

б) фіксація ненормативної лексики у студентському побуті. 
Результатом пілотажної спроби були достатньо представницькі 

масиви нормативної лексики студентів під час їхніх занять і досить 
помітні за кількістю і низькою за мовноетничною якістю мовленнєві 
вияви студентів у побуті (ознайомлення з ними знезброює: лексика 
буквально перенасичена табуйованими  мовними одиницями).  

Для підрахунку кількості мовних одиниць ми беремо літературно-
етичний зміст мовного спілкування тривалістю в одну хвилину, 
встановлюємо кількість лексем ненормативного походження у 
навчально-виховній роботі студента при його спілкуванні з іншими та 
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визначаємо кількість професіоналізмів ( без нейтральної лексики) у 
побутовому мовленні. Далі йде ранжування лексичних одиниць за 
частотою їх вживання. За попередніми даними, на перші місця виходять 
лексика загальнопрофесійного змісту та молодіжний лексикон, 
суржикований до 80 відсотків загальної маси слововживання. Найбільш 
засміченою русизмами виявляється побутова мова студентів, вихідців із 
міст та містечок, найбільш наповненою ненормативною  табуйованими  
одиницями є мова майбутніх вчителів фізкультури (переважно юнаків) 
та майбутніх учителів музики (юнацька частина). Діалектизми 
розчиняються в суржиковій лексичній масі і складають незначну 
частину загального лексикону студентів. 

Застосування методу частотного словника дає можливість педагогу 
оперативно впливати на мовно-комунікативний клімат у спілкуванні 
студентів, визначати прошарки ненормативної лексики і витісняти їх 
літературними відповідниками, керувати мовно-комунікативною 
ситуацією у студентському середовищі. 

Метод суржикового словника. Дослідник М.О. Лазарєв вказує на 
протиріччя між професійними вимогами до логіко-евристичних якостей 
учительської мови  і реаліями її культури в масовій педагогічній 
практиці, що створює небезпечну ланцюгову реакцію, результатом якої 
стає низька культура мовлення учнів і дорослих, котра веде до убогості 
духовного життя, примітивного, формального спілкування, від якого, в 
свою чергу, залежить соціально-культурний прогрес, вихід до інших 
мов, інших культур1. 

Розв’язання цього протиріччя оптимальними засобами і складає одне 
із завдань фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи.  

Формування навичок культури усного професійного мовлення 
студентів педагогічних училищ, котре входить до базової фахової 
підготовки майбутнього вчителя, реалізується, як показує ознайомлення 
із спеціальною літературою, і методом суржикового словника2. 

Необхідність застосування методу суржикового словника 
обумовлюється тим, що за нашими спостереженнями:  

а) фахово-професійне спілкування студентської молоді на 
літературно-нормативній основі здійснюється лише в межах 
санкціонованих заходів – у педагогічний практиці при відвідуванні, 
аналізі і проведенні “відкритих”, “пробних”, “показових” уроків тощо; 

б) побутове спілкування засмічується суржиковою лексикою; 
в) спостерігається помітний вплив ненормативної суржикової 

лексики на професійну. 
Методи “суржикового словника” полягають в тому, що студенти: 
мають зафіксувати найуживаніші огріхи у повсякденному мовленні; 
класифікувати їх за тематичною ознакою (“Привітання”, “Звертання”, 

“Зовнішній вигляд”, “Предмети туалету”, “Місто”, “Село”, “Школа”, 

                                           
1 Лазарєв М.О.  Основи педагогічної творчості. – Суми: ВВТ «Мрія», 1995. – С. 30. 
2 Суржиково-український словник. – Черкаси, 1994. – С. 32; Творчество, творческие 

способности и творческие методы в педагогической деятельности / Под ред. Н.Е. Лазарева. 
– Сумы, 1990. – С. 8.  
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“Професії”, “Будинок. Квартира. Побут”, “Тканини. Одяг. Взуття”, 
“Посуд”, “Продукти. Страви”, “Транспорт. Вокзали”, “Пошта”, 
“Медицина”, “Відпочинок. Спорт”, “Технічні терміни. Будматеріали”, 
“Ділове мовлення”, “Спілкування”); 

до кожного суржикового слова знайти нормативний відповідник; 
скласти власні словнички суржикової синонімії; 
навчитися оперативно керувати словниками суржикових адекватів; 
володіти прийомами подолання негативних впливів суржикової 

лексики у розмовній мові та професійному спілкуванні. 
Метод “суржикового словника” передбачає ряд прийомів, серед яких 

ми виділяємо групу прийомів подолання відхилень від літературних 
нормативів:  

парні діалоги студентів, у яких один з них відтворює суржикову 
лексему, а інший – її літературний адекват; 

монологи-розповіді на популярні молодіжні теми, повністю 
побудовані на суржиковій лексиці з метою висміювання потенційних 
носіїв такого лексикону та формування негативного ставлення до 
суржику; 

проведення у будь-яких формах зіставлень паралелей мови відомого 
персонажа Проні Прокопівни із сучасною суржиковою; 

групові діалоги-суперечки студентів на одну з обраних ними тем, які 
проводяться на сцені чи в аудиторних умовах (КВК тощо); 

організація виступу студентів з короткими повідомленнями про 
табуйовану, ненормативну лексику сучасної учнівської і студентської 
молоді; 

проведення коротких досліджень з проблем ненормативної лексики у 
сучасній українській літературі, масовій пресі, періодичних виданнях, 
місцевих газетних публікаціях.  

Застосування девіатного методу, методу часткового словника і 
методу суржикового словника забезпечує надійні результати вивчення та 
формування культури усного професійного мовлення студентів 
педагогічних училищ. 
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Мамчич О.Б. (Чернігів) 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  
(авторська модель програми) 

 
Статтю присвячено дослідженню актуальної проблеми формування 

мовної особистості магістра у педагогічному навчальному закладі.  
 
Відродження системи національної освіти в умовах євроінтеграції 

потребує особливого підходу до вивчення дисциплін лінгвістичного 
циклу у вищій педагогічній школі. Освіта має забезпечувати організацію 
навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, 
варіативність профільних програм, індивідуалізацію навчання та 
виховання. В умовах гуманізації освіти творчого підходу потребує 
розробка та впровадження таких форм і методів мовної роботи, що 
сприяють якісній підготовці висококваліфікованих фахівців освітнього 
рівня – магістр. 

Запропонована нами модель авторської програми „Актуальні питання 
сучасної української літературної мови” має за мету довести, що 
поглиблене вивчення мови є важливою умовою становлення 
лінгвокомпетентної особистості магістранта, адже мова є не тільки 
предметом навчання, а й засобом її  формування, і педагог виявляє свою 
унікальність, пізнаючи специфіку національної мови. 

Лінгводидакти наголошують, що коло лінгвопедагогічних і 
методичних проблем, пов’язаних із викладанням мовних дисциплін в 
аудиторії нефілологів, надзвичайно широке і перебуває нині в стадії 
осмислення – як наукового, так і методичного. Поділяючи думки вчених, 
вважаємо, що від того, за допомогою яких методик навчатиметься мови 
майбутній учитель початкової школи у ВНЗ, залежить рівень організації 
та структурна модель його знань, лінгвістична орієнтованість, а основне 
– усвідомлення ним синтаксичної та семантичної природи речення як 
однієї з основних одиниць зв’язного мовлення. 

Недостатній ступінь розробленості означеної проблеми у сучасній 
педагогічній науці, брак нестандартних авторських методик вивчення 
художнього тексту не завжди дає змогу студентові усвідомити 
лінгвістичні явища у неперервному ланцюжку пізнання, мислення, 
сформувати вміння та навички, які сприятимуть розвитку мови та 
мовлення, набуттю базових теоретичних знань, що є передумовою 
лінгвокомпетентності. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми вищої освіти та 
Освітньо-кваліфікаційної характеристики, критеріями формування 
лінгвокомпетентної особистості фахівця є: теоретичні знання рідної 
мови, дитячої літератури, інших мов, практичні вміння (гностичні, 
проектувальні, конструктивні, організаторські, комунікативні) та 
навички застосування одержаних знань і вмінь як складників мовної та 
мовленнєвої культури магістрантів. 
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Оскільки мовний і мовленнєвий компоненти є головною ланкою 
практичної діяльності вчителя початкової школи, виникає потреба 
висвітлення особливо актуальних питань сучасної української 
літературної мови з метою формування особистісної моделі теоретичних 
знань та практичних умінь і навичок магістрантів. 

Надзвичайно актуальним для вдосконалення лінгвістичної підготовки 
спеціалістів освітнього рівня магістр є: 1) упровадження інноваційного 
особистісно-діяльнісного інтегративного підходу до вивчення сучасної 
української літературної мови, що сприяє підвищенню рівня знань; 
2) перевага таких методів індивідуально орієнтованого навчання мови, 
які активізують розвиток розумової та розмірковувальної діяльності; 
3) постійна, планомірна робота над підвищенням лінгвістичної культури. 

Основна мета вивчення мови – комунікативність, вільне, вміле 
користування нею в усіх сферах життя, особливо – професійній 
педагогічній діяльності. Саме комунікативний метод орієнтує на 
збудження потреби у нових словах і нових знаннях, отже, – активізує 
пізнавальну діяльність, сприяє пошуку незвичайних форм її розвитку. 

Магістр педагогіки, який прагне оволодіти теоретичними знаннями, 
відповідно підкріпити їх досвідом практичної роботи, має вільно 
володіти мовою та мовленням, а досягти позитивного результату 
можливо за умови глибокого пізнання актуальних проблем сучасної 
української літературної мови. 

Дидактичною метою програми є поглиблення знань щодо норм 
сучасної української літературної мови, подальший розвиток 
граматичного мислення, підвищення рівня лінгвістичної компетентності 
магістрантів. 

Концептуальною ідеєю програми є положення про те, що 
підвищення мовної та мовленнєвої культури сучасного вчителя є 
соціальною вимогою, базується на психолого-педагогічній теорії та 
практиці, спрямовано на процес свідомого пізнання лінгвістичних 
законів та реалізацію міжособистісних відносин у професійній 
діяльності. Це потребує досконалого вивчення актуальних питань 
сучасної української літературної мови та підвищення рівня наукових 
знань магістрантів. 

Основними завданнями програми є розробка і випробування 
індивідуально орієнтованої моделі вивчення актуальних питань сучасної 
української літературної мови, що сприяє створенню принципово нової 
раціональної інтегративної системи вдосконалення теоретичних знань, 
практичних умінь і навичок як основної умови підвищення мовної та 
мовленнєвої культури магістрантів. 

Методологічною основою програми є теорія наукового пізнання 
лінгвістичних законів; системний підхід до вивчення мови як 
суспільного явища; положення про специфіку формування педагогічної 
мовної особистості; особистісно-діяльнісний підхід у сучасній 
лінгвопедагогіці; індивідуалізація навчання і виховання; сучасні 
досягнення інноваційного підходу до змісту, форм і методів мовної 
роботи; урахування принципу наступності в умовах наскрізної освіти; 
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міжпредметна координація (лінгвістика, література, педагогіка, 
психологія); результати аналізу науково-методичних досліджень відомих 
вітчизняних і зарубіжних лінгвістів про закономірності розвитку мови та 
мовлення. 

Теоретичною основою програми є теоретико-методологічні аспекти 
сучасної філософії освіти (Андрущенко В., Зязюн І., Кремень В., 
Роменець В.); психологічна теорія зв’язку мови та мислення, мови та 
пізнання, мови та мовлення (Потебня О., Буслаєв В., Ушинський К., 
Огієнко І., Виготський Л., Леонтьєв О.); наукові праці з проблем 
лінгвостилістики (Бахтін М., Булаховський Л., Виноградов В., Овсянико-
Куликівський Д.), лінгводидактики, методики з питань підвищення 
мовної та мовленнєвої культури педагога (Білецький А., Вихованець І., 
Єрмоленко С., Онкович Г., Пономарів О., Русанівський В.). 

Науковою новизною програми є розробка і впровадження до 
навчального процесу підготовки спеціалістів освітнього рівня магістр 
інтегративної системи індивідуально орієнтованих методик вивчення, 
аналізу й закріплення текстового матеріалу з актуальних питань сучасної 
української мови, що має підвищити мовну та мовленнєву культуру 
магістрантів. Така педагогічна технологія є інструментом ґрунтовного 
розвитку творчих здібностей фахівців, сприяє формуванню трирівневої 
організації навчально-пізнавальної діяльності: перший рівень – 
структурно-системне згрупування навчального матеріалу; другий – 
самостійна аналітична робота зі складовими частинами за спеціальною 
методичною технологією; третій – створення структурної моделі знань. 

Програма ґрунтується на основних положеннях Конституції 
України, Законів України “Про мови”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 
Державній національній програмі “Освіта”, (Україна ХХІ століття), 
Національній Доктрині розвитку України у ХХІ ст., Державному 
стандарті початкової загальної освіти. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
Зміст, обсяг, предмет і завдання курсу “Актуальні питання сучасної 

української літературної мови”. Значення мовознавства. Соціологічний 
метод у мовознавстві. Мова і процеси суспільного розвитку. Мова і 
нація. Мова і культура. 

Лінгвістичні дисципліни, що вивчають сучасну українську 
літературну мову в синхронії та діахронії. Соціокультурний компонент у 
процесі вивчення мови. Проблеми лінгвоетології. 

Філософія мови. Мова і міжкультурна комунікація. 
Нейролінгвістичне програмування. Сучасні проблеми психолінгвістики. 

Зв’язок мови і мислення та його мовленнєва реалізація. Особистісно-
гуманітарна основа вивчення мови. Розвиток зв’язного мовлення. 

Українська мова серед інших слов’янських мов. Краса і сила 
українського слова. Мова художнього твору. Стилістика художнього 
мовлення. Теорія художнього мовлення. Культура української мови. 

Лінгвоукраїнознавство на заняттях з розвитку мовлення. 
Українознавство і лінгводидактика як проблема методології. 
Лінгвопедагогічні теорії, технології, досвід. Збагачення словникового 
складу у процесі прилучення до народної культури. 
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Сучасна українська літературна мова як нормована форма 
загальнонародної мови. Лексичні, орфоепічні, орфографічні, граматичні, 
стилістичні норми сучасної української літературної мови. Порушення 
норм слововживання. 

Синонімічне багатство української мови. Пароніми. Міжмовна 
паронімія. 

Лексика іншомовного походження. Термінологія. Фразеологія 
сучасної української мови. Лексикографія. Проблеми топоніміки, 
ономастики. 

Письмова та усна форми сучасної української літературної мови. 
Усне мовлення як засіб і предмет навчання. Стильова специфіка 
української літературної мови. 

Український правопис. Зміни у сучасному українському правописі. 
Морфологія і синтаксис. Словотворчі та відмінкові особливості 

частин мови. 
Граматична стилістика сучасної української літературної мови. 

Граматика ділового мовлення. Ділова бесіда. 
Актуальні проблеми порівняльної граматики української та 

російської мов. Історична граматика української мови. 
Підвищення рівня мовної та мовленнєвої культури педагога. 

Комунікативна спрямованість вивчення сучасної української 
літературної мови. 

Синтаксис і стилістична семантика. Синтаксична будова української 
мови. Синтаксис як лінгводидактична наукова дисципліна. Особливості 
синтаксичної побудови тексту. Синтаксис словосполучення і речення. 

Складне речення як синтаксична категорія. Функціонування ССР, 
СПР, БСР у художньому тексті. Синтаксичні процеси складного речення 
і тексту. 

Українська пунктуація. Принципи й призначення. Пунктуація 
художнього тексту. 

Міжпредметна координація у процесі вивчення синтаксису простого 
та складного речення. Інтегроване вивчення синтаксису тексту. Рівні 
організації речення у межах функціонально-комунікативної прикладної 
моделі мови. 

Текст як одиниця, об’єкт та засіб словесно-художньої комунікації. 
Психологія читання тексту на заняттях з мови. Лінгвопедагогічні основи 
синтаксичного аналізу тексту. 

Лінгвостилістичний аналіз тексту в курсі сучасної української 
літературної мови. Комунікативний аспект  функціональної лінгвістики 
тексту. Текст як явище культури. 

Лінгвістична ефективність художнього тексту. Референція тексту. 
Прецедентність тексту. Контрастивний аналіз тексту. Типологія 
авторського тексту. Експресивність тексту. 

Функціонування мовних одиниць з національно-культурним 
компонентом у художньому тексті. Паремії. Казки. Формування 
мовленнєвого етикету під час вивчення української народної творчості. 
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Змістова та мовленнєва характеристика висловлення. Єдність тексту 
у вивченні аналізу художнього твору. Семантико-синтаксичні категорії у 
будові тексту. Естетика слова та мова письменника. 

Слово у вірші. Лінгвістичні засоби сприйняття образу в поетичному 
тексті. Комунікативно-функціональна інтерпретація поетичних текстів. 
Слово та образ. Поняття поетичного мовлення. Поетичний синтаксис. 

Порядок слів та актуальне членування речення сучасної української 
літературної мови.  

Дискурсивний та композитний рівні лінгвістичного аналізу 
художнього тексту. Естетика словесної творчості. 

Педагогічна риторика. Сучасні дослідження. Проблеми і 
перспективи. 

Виражальні засоби мови в системі творчих завдань. Вплив 
виражальних можливостей слова на мовну поведінку педагога. 

Запобігання мовних і мовленнєвих помилок у синтаксичному аналізі 
художнього тексту. Інтегроване сприймання специфіки художнього 
мовлення у тексті. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 
Випробування індивідуально орієнтованих моделей використання 

лінгвостилістичного аналізу синтаксичних особливостей художнього 
тексту (за авторською методикою). 

І. За темою “Словосполучення як синтаксична одиниця”: 
1) визначити естетичні засоби структурно-семантичної одиниці 

словосполучення у прозових та поетичних текстах; 
2) віднайти в тексті словосполучення, охарактеризувати їх залежно 

від лексико-граматичних ознак; пояснити, чому автор використовує саме 
такі моделі словосполучень; 

3) визначити граматично пов'язані, синтаксично обумовлені та 
фразеологічні словосполучення; пояснити, чим вони відрізняються; які 
словосполучення найчастіше використовує автор; 

4) виділити в тексті прості та складні словосполучення, визначити 
структуру моделей таких словосполучень; дібрати з інших текстів 
словосполучення за визначеними моделями; 

5) визначити в тексті сполучення слів, які не є словосполученнями, а 
також ті, які найчастіше використовує автор; з якою метою вони 
використовуються; пояснити ознаки граматичної одиниці слова та 
словосполучення, слова та речення; 

6) віднайти у текстах словосполучення, між компонентами яких 
склалися відношення зі значенням об'єкта, атрибута, обставини; навести 
приклади синкретних відношень між компонентами словосполучення; 
визначити, словосполучення з якими відношеннями найчастіше 
використовує автор; 

7) окремі словосполучення трансформувати в прості речення; 
довести, чому інколи зробити це неможливо; ввести їх до тексту 
зв'язного мовлення, використовуючи приклади; 

8) навести приклади різних типів підрядного зв'язку в 
словосполученні; визначити його види та граматичні засоби вираження; 
виділити типи зв'язку в словосполученнях, які вживаються найчастіше; 
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назвати можливі приклади сполучень слів із сурядним зв'язком; 
9) віднайти у текстах випадки синтаксичного зв'язку керування 

згідно з нормами сучасної української мови та нормами сучасної 
російської мови; пояснити граматичні ознаки цих форм; 

10) скласти словосполучення за моделями сполучень з текстів; 
пояснити, які словосполучення в авторському тексті зустрічаються 
найчастіше; які естетичні засоби характеризують творчий почерк 
майстра слова. 

ІІ. За темою “Речення як синтаксична одиниця”: 
1) навести приклади простих речень за визначеними моделями їх 

типів за структурою, метою висловлення, модальністю, експресивною 
забарвленістю; пояснити своєрідність авторської естетичної моделі; 
аргументувати, чи вдалося авторові реалізувати свої творчі задуми 
мовними засобами; 

2) віднайти в текстах письмові висловлювання, що містять 
стверджувальну або заперечувальну оцінку мовлення з урахуванням 
реальної та ірреальної модальності; визначити, якими граматичними 
засобами користується автор найчастіше; 

3) віднайти в текстах речення – риторичні питання; чи вживає автор 
такі конструкції взагалі; аргументувати, чи стильова модель тексту 
передбачає використання означених типів речень; 

4) навести приклади використання окличних речень; виділити 
граматичні засоби, які використовує автор; охарактеризувати, який 
емоційний зміст мають означені речення; яким чином характеризують 
вони особливості мовлення персонажів твору; 

5) віднайти в текстах приклади, що ілюструють особливості 
синтаксичного зв'язку між підметом і присудком; визначити випадки 
порушення граматичної узгодженості між головними членами; скласти 
речення за моделями тексту та ввести їх у мовлення; 

6) встановити, як змінюється зміст речення від вживання різних 
типів граматичних зв'язок у складеному іменному присудку; які типи 
присудків найчастіше використовує автор; 

7) віднайти в тексті найбільш синтаксично типові зразки підметів; 
охарактеризувати, які граматичні форми підмета використовує автор у 
своїх творах; які речення (двоскладні чи односкладні) превалюють у 
тексті; 

8) визначити типи односкладних речень, граматичні засоби 
вираження головних членів у цих реченнях; дібрати синонімічні 
приклади двоскладних речень; 

9) віднайти в текстах різні типи неповних речень залежно від 
мовленнєвого контексту, діалогу, ситуації; визначити, чи використовує 
автор такі речення взагалі та з якою метою; 

10) встановити, які граматичні засоби характеризують авторську 
манеру використання другорядних членів речення в тексті; визначити 
семантичну природу другорядних членів речення, їх типи; 

11) віднайти приклади використання інфінітива у функціях різних 
головних і другорядних членів речення; визначити, як автор моделює 
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ситуації функціонування інфінітива в мовному полі свого тексту; 
12) визначити приклади мовленнєвої парцеляції; встановити, чи 

використовує автор парцельовані конструкції; чи можливо об'єднати 
парцельовані конструкції в одне речення; з'ясувати, як парцельовані 
конструкції впливають на загальний стилістичний контекст речення. 

ІІІ. За темою “Порядок слів та актуальне членування речення”: 
1) віднайти в текстах речень діалоги, проаналізувати в них тему та 

рему; пояснити, чому іноді це зробити неможливо; 
2) визначити в текстах речення з прямим і непрямим порядком слів; 

пояснити, як впливає порядок слів та логічний наголос на загальний 
семантичний контекст речення; які зміни відбулися в актуальному 
членуванні речення; 

3) пояснити стилістичні особливості порядку слів у прикладах 
речень поетичних і прозових текстів; які специфічні варіанти порядку 
слів використовуються авторами-поетами; 

4) пояснити, як стилістика порядку слів у реченнях тексту 
характеризує образи твору, мовлення персонажів, описові конструкції, 
передає особливості майстерності творчого почерку автора; пояснити 
пунктуацію; 

5) визначити конструктивну, комунікативну, стилістичну функції 
порядку слів у тексті; скласти речення за визначеними моделями. 

IV. За темою “Просте ускладнене речення”: 
1) віднайти в текстах однорідні підмети та пояснити форми 

присудка;  порівняти з прикладами речень інших текстів, виявити 
найбільш типові випадки використання таких конструкцій авторами; 

2) за визначеними моделями віднайти в текстах конструкції речень з 
однорідними членами, які пов'язані за допомогою сполучників; пояснити 
семантичні відношення в таких реченнях, а також функції прийменників 
при однорідних членах; 

3) вказати, які означення превалюють у тексті, - однорідні чи 
неоднорідні; пояснити, яким чином впливає семантика однорідних 
означень на пунктуацію речення; 

4) пояснити у визначених реченнях функції узагальнюючих слів; 
змоделювати мовленнєві ситуації використання узагальнюючих слів при 
однорідних членах речення, їх семантичне навантаження та мету 
використання їх автором; 

5) дібрати текти, які ілюстрували б різні фактори відокремлення 
другорядних членів речення; пояснити, чому автор використовує саме 
такі моделі; які з них є найбільш типовими; як це впливає на загальну 
мовну канву твору; 

6) знайти в текстах приклади речень з відокремленими прикладками; 
пояснити розділові знаки в реченнях з прикладками; 

7) віднайти речення з відокремленими обставинами, що виражені 
дієприслівниковими зворотами; пояснити їх семантику; чи завжди 
можна замінити підрядне обставинне речення у складному простим 
реченням з дієприслівниковим зворотом; 

8) визначити речення зі вставними словами; аргументувати, які з них 
можуть виконувати тільки функції вставних слів, а які – функції членів 
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речення; пояснити пунктуацію; 
9) з'ясувати, яким чином використання автором вставних та 

вставлених конструкцій впливає на загальну семантику речення; чи 
змінюється вона залежно від місця розташування конструкції в реченні; 
як вставні та вставлені конструкції впливають на характеристики образів 
твору; 

10) віднайти в текстах речення зі звертаннями, встановити функції 
звертання; пояснити різницю між звертанням та підметом, звертанням та 
прикладкою; пояснити також пунктуацію в реченні; 

11) визначити, як впливає місце звертання в тексті на загальну 
семантику речення; скласти речення зі звертанням за визначеними 
моделями. 

V. За темою “Складне речення як синтаксична одиниця”: 
1) віднайти в тексті складне речення (СР); визначити кількість 

предикативних одиниць, тип за засобами зв'язку: складносурядне (ССР), 
складнопідрядне (СПР), безсполучникове (БСР), складні синтаксичні 
конструкції (ССК) з різними видами зв'язку; визначити, які речення 
найчастіше використовує автор; 

2) виділити в тексті структурні типи ССР (відкриті, закриті 
структури); з'ясувати, які семантичні відтінки виражають сполучники 
між частинами ССР; визначити, які граматичні засоби використовує 
автор; пояснити пунктуацію в реченнях; 

3) охарактеризувати інтонацію ССР, визначити її типи; простежити 
синоніміку відтінків значень між частинами ССР; скласти схеми ССР; 

4) зробити повний синтаксичний розбір ССР; проаналізувати, які 
конструкції СР використовує автор для опису пейзажу, настроїв героїв, 
характеристики їхнього мовлення; 

5) визначити, у яких випадках сполучники сурядності та 
підрядності використовуються авторами у простих реченнях, а в яких – 
між частинами ССР та СПР; проаналізувати функції сполучних слів у 
СПР; 

6) визначити структурні типи СПР (розчленовані, нерозчленовані 
структури), а також контактну рамку та граматичні засоби зв'язку між 
частинами СПР; охарактеризувати структури, що переважають у тексті; 

7) визначити структуру та семантику багаточленних СПР; скласти 
схеми СПР; описати означені одиниці за схемою; пояснити пунктуацію; 

8) визначити характер сполучника у СПР; тип підрядних частин і 
вид підрядного зв'язку між частинами; 

9) розподілити СР за типами основного зв'язку між  частинами 
(ССР, СПР, БСР), компоненти яких мають підрядні речення; з'ясувати, 
чи використовує автор такі конструкції та з якою метою; 

10) віднайти БСР у тексті; визначити, які з них синонімічні ССР, які 
– СПР, які є власне БСР; проаналізувати семантику частин таких речень 
та авторську специфіку граматичних засобів її вираження; 

11) охарактеризувати інтонацію БСР у тексті; визначити, як 
інтонація у БСР впливає на мовний малюнок тексту взагалі; у яких 
випадках автор найчастіше використовує конструкції БСР (у мовленні 
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персонажів, описові речення тощо); 
12) пояснити граматичну залежність пунктуації тексту від 

особливостей інтонаційних типів БСР; скласти графічні схеми речень; 
13) визначити, чи використовує автор конструкції періоду; 

охарактеризувати типи СР у періоді, семантику та структуру частин СР, 
граматичні засоби вираження; встановити, як конструкції періоду 
впливають на мовний малюнок тексту; 

14) визначити в текстах складне синтаксичне ціле; з'ясувати, чи 
використовує автор такі конструкції, з якою метою; аргументувати, яке 
семантичне та структурне навантаження мають такі конструкції; 

15) встановити мікротему тексту, основну ідею; якими 
граматичними засобами користується автор для вираження свого 
ставлення до подій у тексті; з'ясувати, які типи текстів (описи, роздуми, 
розповіді) використовує автор найчастіше; 

16) визначити в текстах конструкції з прямою та непрямою мовою; 
замінити, де це можна зробити, речення з прямою мовою реченнями з 
непрямою мовою та навпаки; схарактеризувати їх; з'ясувати, як 
впливають конструкції з прямою мовою на загальну мовну канву тексту; 
з якою метою автор використовує такі конструкції; 

17) визначити, які конструкції прямої мови використовує автор для 
характеристики мовлення персонажів твору; які структурно-семантичні 
типи речень переважають у діалогах тексту; 

18) проаналізувати, як конструкції речень з прямою та непрямою 
мовою взаємодіють та узгоджуються в загальному контексті твору; як 
характеризують вони мовлення персонажів; як передаються думки 
автора твору. 

VI. За темою “Пунктуація”: 
1) охарактеризувати в реченнях тексту особливості їх синтаксичної 

будови та залежності розділових знаків від структури речень; визначити, 
які розділові знаки є авторськими; як автор використовує можливості 
пунктуації для вираження свого ставлення до подій та образів твору; 

2) визначити в тексті варіанти використання розділових знаків; 
довести, яким чином пунктуація тексту впливає на його семантику, 
структуру; з'ясувати, який зв'язок між інтонацією та пунктуацією речень 
тексту; 

3) пояснити функції розділових знаків у реченнях тексту; скласти 
речення за визначеними моделями; зробити повний пунктуаційний 
аналіз речень авторського тексту. 

Така система проблемних завдань дає змогу магістрантам  
синтезувати свої теоретичні знання синтаксичного матеріалу, практично 
інтерпретувати окремі особливості авторського письма для розуміння 
тієї специфіки граматичного навантаження, якою завжди відрізняється 
текст.  

Рекомендовані тексти 
Українська дитяча література: 
1. Тарас Шевченко. Пейзажна лірика: “Садок вишневий…”, 

“Дивлюся, аж світає”, “…Тече вода з-під явора”, “Зацвіла в долині”. Про 
дитинство: “На панщині пшеницю жала”, “На Великдень, на 
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соломі…”, “Мені тринадцятий минало…” 
2. Марко Вовчок. “Кармелюк”, “Дев'ять братів і десята сестриця 

Галя”, “Невільничка”. 
3. Леонід Глібов. Лірика: “Веснянка”, “Зимова пісенька”, “Квіткове 

весілля”. Байки: “Вовк та ягня”, “Щука”, “Цуцик”. Загадки: “Котилася 
тарілочка”, “Раз уночі я в ліс ходив”. Акровірші. 

4. Іван Франко. Казки: “Коли ще звірі говорили”. Оповідання: 
“Малий Мирон”, “У кузні”, “Грицева шкільна наука”, “Отець-гуморист”. 

5. Михайло Коцюбинський. “Харитя”, “Ялинка”, “Маленький 
грішник”. П'ять казочок: “Про двох цапків”, “Дві кізочки”, “Івасик та 
Тарасик”, “Чого вони раділи?”, “Десять робітників”. 

6. Борис Грінченко. “Екзамен”, “Украла”, “Дзвоник”, “Кавуни”, 
“Олеся”. 

7. Володимир Винниченко. “Федько-Халамидник”, “Бабусин 
подарунок”, “Віють вітри”, “Гей, хто в лісі, обізвися”. 

8. Леся Українка. Лірика: “Місяць яснесенький”, “Вишеньки”, “На 
зеленому горбочку”, “Мамо, іде вже зима”. Казки: “Біда навчить”, 
“Лілея”, “Казка про Оха-чудотвора”. 

9. Степан Васильченко. “Роман”, “Дощ”, “Мужицький ангел”, 
“Свекор”, “Бусурман”, “Приблуда”, “У бур'янах”. 

10. Андрій Головко. “Пилипко”, “Червона хустина”, “Товариші”, 
“Інженери”. 

11. Олександр Олесь. Вибрані поезії для дітей: “Ялинка”, “Качата”. 
12. Олександр Копиленко. “Порізана парта”, “Волікове щастя”, 

“Хата хлопчика-мізинчика”, “Як вони поживають”. 
13. Олександр Донченко. “Золоте яєчко”, “Голубий гвинтик”, 

“Школа над морем”, “Лісничиха”. 
14. Микола Трублаїні. “Лахтак”, “Шхуна “Колумб”, “Крила рожевої 

чайки”, “Волохан”. 
15. Оксана Іваненко. “Тарасові шляхи”, “Куди літав журавлик”, 

“Кисличка”. 
16. Наталія Забіла. “Ясоччина книжка”, “Про дівчинку Маринку”. 
17. Платон Воронько. “Помагай”, “Залізниця”, “Кіт не знав”, 

“Липка”. 
18. Михайло Стельмах. “Гуси-лебеді летять”, “Щедрий вечір”. 

Поезії: “Коло млина”, “Бобер”. 
19. Юрій Збанацький. “Таємниця Соколиного бору”, “Дике козеня”, 

“Щедрий їжачок”, “Мудрий шпак”, “Курячий бог”. 
20. Богдан Чалий. “Сто пригод Барвінка і Ромашки”, “Як Барвінок та 

Ромашка у вирій літали”, “Барвінок у школі”. 
21. Григір Тютюнник. “Климко”, “Степова казка”, “Ласунка”, 

“Обнова”. 
22. Віктор Близнець. “Землянка”, “Старий дзвінок”, “Женя і 

Синько”, “Страх”. 
23. Всеволод Нестайко. “Тореадори з Васюківки”, “Пригода в 

кукурудзі”, “Одиниця з обманом”. 
24. Борис Комар. “Босонога ватага”, “Уперте теля”, “Проханий”, 
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“Поворотний круг”. 
25. Євген Гуцало. “Нічний співець”, “У лелечому селі”, “Дениско”. 
26. Віктор Кава. “Троє і весна”, “Так пахла тиша…” 
 
Зарубіжна (російська) дитяча література: 
1. Олександр Пушкін. Казки: “Казка про царя Салтана”, “Казка 

про попа та наймита його Балду”, “Казка про золотого півника”, “Казка 
про рибака та рибку”. 

2. Петро Єршов. “Горбоконик”. 
3. Олександр Погорельський. “Чорна курка або Підземні мешканці”. 
4. Лев Толстой. “Пожежа”, “Корова”, “Філіпок”, “Кісточка”, 

“Кавказький бранець”. 
5. Антон Чехов. “Утікач”, “Ванька”, “Спати хочеться”, 

“Каштанка”, “Білолобий”. 
6. Володимир Короленко. “Діти підземелля”. 
7. Олександр Одоєвський. “Містечко в табакерці”. 
8. Костянтин Ушинський. Оповідання. 
9. Борис Житков. “Що я бачив”, “Телеграма”, “Про цю книжку”, 

“Світ без вогню”, “Пароплав”, “Повітряна куля”, “Оповідання про 
тварин”. 

10. Самуїл Маршак. “Весела мандрівка від А до Я”. 
11. Максим Горький. “Горобчик”. 
12. Віталій Біанки. “Мишеня Пік”, “Хто чим співає”, “Чий ніс 

краще?”, “Чиї це ноги?” 
13. Дмитро Мамин-Сибіряк. “Омелько-мисливець”, “Зимівка на 

Студеній”, “Сіра шийка”. 
14. Олександр Купрін. “Білий пудель”, “Слон”. 
15. Михайло Пришвін. “Комора сонця”. Оповідання.  
16. Аркадій Гайдар. “Гарячий камінь”, “Казка про Військову 

Таємницю”, “Блакитна чашка”. 
17. Юрій Олеша. “Три товстуни”. 
18. Корній Чуковський. “Мийдодір”, “Федорине горе”, “Лікар 

Айболить”, “Муха-цокотуха”, “Тараканище”. 
19. Олександр Волков. “Чарівник Смарагдового міста”. 
20. Олексій Толстой. “Золотий ключик або Пригоди Буратіно”. 
21. Поезія для дітей (Корній Чуковський, Самуїл Маршак, 

Агнія Барто, Сергій Михалков). 
 
Таким чином, рівень сформованості лінгвістичної компетентності 

магістрів підвищується за умов: 
змодельованого добору текстового мовного матеріалу з урахуванням 

орієнтації майбутніх педагогів на досягнення комунікативної мети 
вивчення синтаксису української та російської мов; 

засвоєння методики вивчення композиційних структур професійно 
зорієнтованого аналізу авторського тексту, що передбачає використання 
системи спеціальних індивідуальних інтегративних синтаксичних 
завдань проблемного характеру. 

Разом це стимулює мотивацію опанування студентами майбутнього 
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фаху, активізує навчальну діяльність, сприяє набуттю лінгвістичного 
досвіду. 

Основною умовою розвитку лінгвістичної компетентності магістра є 
наявність відповідного обсягу теоретичних знань та практичних умінь і 
навичок, абсолютно вільна мовна та мовленнєва орієнтованість у житті 
та суспільстві, комунікативна свобода у різних ситуаціях професійної 
діяльності.  

Отже, складний процес формування лінгвістичної компетентності 
магістра у вищому педагогічному навчальному закладі є процесом 
формування індивідуального та колективного менталітету особистостей 
– свідомих членів суспільства  – засобами мови. 
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ГУМАНІЗАЦІЯ МОВНОЇ ОСВІТИ: 

СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТ У ТЕХНІЧНОМУ  
УНІВЕРСИТЕТІ 

 
У статті особлива увага приділена проблемі гуманізації мовної 

освіти у технічному університеті. Дана характеристика основних 
досліджень гуманізації та гуманітаризації мовної освіти. Розкриті 
деякі особливості щодо володіння іноземними мовами. Зроблено акцент 
на врахування індивідуальних можливостей студентів під час 
організації навчального процесу. 

 
Постановка проблеми гуманізації мовної освіти в технічному 

університеті пов’язана з важливими науковими та практичними 
завданнями. Стан проблеми з позицій теоретичного, наукового, 
педагогічного та практичного підходів склав недостатню вивченість її 
теоретико-методологічних і методичних основ виховання майбутнього 
фахівця не тільки як професіонала, а й як творчої особистості, гуманіста 
і патріота. Вища технічна освіта України, що в минулому входила до 
першої п'ятірки найкращих у світі країн, в останні десятиріччя 
відставала від завдань часу і нині перебуває в стані кризи. Вузька 
спеціалізація, що домінувала в багатьох технічних вузах, ускладнювала 
засвоєння інженерами нових  напрямів, закріплювала вузький технічний 
кругозір спеціаліста. 

Тому вища технічна освіта потребує докорінної перебудови у зв'язку 
з новими умовами розвитку економіки та виробництва, застосування 
новітніх технологій, проникненням комп'ютерної техніки в усі сфери 
народного господарства й культури, інтелектуації та гуманітаризації 
праці. 

Різним аспектам проблеми гуманізації освіти присвячено низку 
наукових досліджень. Світоглядні аспекти гуманізації освіти розглянуті 
у працях Аносова И.П., Балла Г.О., Барбіної Є.С., Беха І.Д., 
Зязюна И. А., Корнетова Г.Б.  

Проблемам гуманізації освіти та формування особистості у вищих 
навчальних закладах присвячені праці Киричок В.А., Молодиченко Н.А., 
Олійник С.В.,Зикуна Н.І. та ін. 

Аналіз наукових праць з цієї проблеми свідчить, що окремі аспекти 
проблеми гуманізації мовної освіти у технічному університеті не 
достатньо глибоко розроблені. Відсутні роботи, в яких обгрунтована 
теоретична та практична необхідність формування творчого підходу у 
сфері педагогічної діяльності, не визнано потенційних можливостей 
мовної освіти ВНЗ технічного напряму. 

Мета цієї статті – висвітлення теоретичних та практичних підходів 
до творчого потенціалу гуманізації мовної освіти у технічному  
університеті, які розвивають професійну творчість майбутніх фахівців. 
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В історії мовознавства гуманітарним та філологічним знанням завжди 
надавався високий статус важливого складника створюваної наукової 
картини світу, дієвого регулятора і корелятив процесу формування 
наукового світогляду. Тобто цим знанням постійно адресується 
пріоритетна роль у збагаченні та розвою ідейної та фактологічної бази 
світогляду. 

Сама логіка розвитку мови і культури розкривають принципово 
важливу світоглядну функцію конкретних наук, котра найтіснішим 
чином пов'язана з опрацюванням загального наукового світогляду, який 
правомірно спирається на сукупність даних усіх наук, на здобуті знання 
стосовно законів суспільства, духовної діяльності людини. Важливо 
підкреслити, що приклад мовознавчої науки виразно демонструє, яким 
чином фундаментальні наукові ідеї стають складовими елементами 
змістовних характеристик наукового світогляду, а філософсько-
світоглядні категорії, принципи, закони втілюються в систему 
мовознавства, у самий процес наукової мовотворчості, виступаючи як 
своєрідний евристичний каркас усього наукового знання, його єдності та 
цілісності. 

Педагоги сьогодні стурбовані проблемами гуманізації освіти, її 
гуманітаризації, тобто переорієнтації на людину, подолання 
технократизму, бездуховності й формалізму. Гуманітаризація покликана 
пом'якшити суперечності технічної цивілізації, пов'язані з однобічним 
розвитком наук про природу на шкоду наукам про людину; має 
здійснюватися не через урізування природничо-математичних 
дисциплін, а завдяки виявленню й використанню наявного в них 
"гуманітарного потенціалу". Мета гуманітаризації – це формування 
інтелігентності, що символізує характер соціальності і надання переваги 
загальнолюдським цінностям; високий рівень цінних орієнтацій, в основі 
яких – ідеали добра, справедливості, служіння народові. 

З другого боку, гуманізація та гуманітаризація є дві взаємопов'язані 
сторони єдиного процесу навчання та виховання спеціаліста. Перша 
методологічно і теоретично обґрунтовує шляхи формування особистості 
фахівця. Друга забезпечує їх здійснення. Поняття "гуманізація" та 
"гуманітаризація" мають спільне походження від латинського "humanus" 
– людяний, культурний. Обидва вони будуються на вченні про людину, 
яке має світове прогресивне значення, є філософським фундаментом 
вищої освіти. 

Гуманізація освіти є складним процесом, що стосується як 
спеціалізації навчання, так і розробки фундаментальних наукових 
проблем освоєння принципово нових ідей і технологій. Перехід до нових 
умов економічного життя, ефективність процесів реформування 
економіки значною мірою залежить від взаємодії з реформами в інших 
галузях суспільного життя насамперед у таких, як освіта і культура. 
Національне відродження України потребує таких спеціалістів, які б 
могли вирішувати проблеми нового XXI ст., плідно співпрацювати із 
спеціалістами з інших галузей науки. Розглянемо ситуацію в екології та 
охороні навколишнього середовища. Перед людством постала проблема 
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збереження біосфери. Розв'язання цієї проблеми неможливе без 
співпраці спеціалістів різних галузей науки – екологів, біологів, геологів, 
географів, інженерів, хіміків, фізиків, медиків і т.д. Сьогодні мова йде 
про реалізацію планетарної програми перетворення земної біосфери на 
ноосферу, сферу розуму. В цій програмі істотна роль адресується 
глобальній освіті як пріоритетному напряму сучасної європейської 
педагогіки, концепції якої зорієнтовані на виховання людини з 
гуманістичним мисленням. За визначенням американського вченого 
Роберта Хенві, «глобальна освіта включає вивчення проблем та питань, 
які виходять за національні межі й взаємозв'язки систем – екологічної, 
культурної, економічної, політичної, технологічної. Глобальна освіта 
включає перспективні дії – погляд на речі крізь погляд та думки інших – 
і це означає реалізацію того, що доки особистості та групи мають 
можливість бачити життя з різних точок зору, вони також будуть мати 
загальні потреби й бажання. Умовою співпраці науковців є загальна їх 
освіченість, коли кожний науковець одночасно повинен бути вузьким 
професіоналом і мати всебічно розвинуті знання.  

Гуманізація освіти – це розширення та поглиблення освіти шляхом 
введення "людського фактора", через який розглядають людину як 
творця науки, спостерігача, особистість. Гуманізація освіти спирається 
на фундаменталізацію і гуманітаризацію науки. Фундаменталізація 
науки – це розширення та поглиблення загальнонаукової основи освіти. 
Гуманітаризація науки – це розширення і поглиблення освіти за рахунок 
гуманітарних дисциплін. 

Практика вітчизняної та зарубіжної технічної освіти свідчить про те, 
що гуманізація і гуманітаризація підготовки інженерних кадрів є 
об'єктивною необхідністю. Інженерно-технічна освіта повинна готувати 
фахівців, які нерідко стають керівниками виробництв, розуміють 
завдання та сутність своєї професійної діяльності, не тільки легко 
орієнтуються у складних проблемних ситуаціях, а й здатні їх 
передбачити. Отже, гуманістичний аспект технічної освіти дає змогу 
інженерові перебувати на високому професійному рівні та розвивати 
культуру своєї діяльності. Тому без повноцінної соціально-гуманітарної 
підготовки інженерно-технічної інтелігенції не може бути вищої 
професійної освіти. Технократичний підхід до розв'язання багатьох 
загальнолюдських проблем, полегшене тлумачення питань моралі 
показують напрям роботи для підвищення загальної професійної 
культури майбутніх фахівців. Для розв'язання цих проблем необхідне 
творче співробітництво "технарів" і "гуманітаріїв". 

Освіта XXI ст. повинна гармонійно поєднувати в собі гуманітарний, 
природничо-науковий та технічний компоненти. Упродовж усієї історії 
свого історичного розвою мова в системі мовознавства цілеспрямовано 
формує обширні, глибоко аргументовані та постійно апробовані 
практикою позитивні знання про такі надзвичайно складні об'єкти 
духовного світу, якими є свідомість, душа і мовно-культурна сфера в 
цілому. Ці знання розкривають сутність і механізми процесів 
виникнення і розвитку нашої культури, закономірності походження і 
шляхів еволюції духу української нації як основоположного компонента 
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державотворення, комунікативну роль людського суспільства та багато 
інших «світових загадок» минулого, теперішнього і майбутнього. 

Гуманітарний аспект у підготовці спеціалістів негуманітарного 
профілю є питанням, яке, з одного боку, сприймається як щось цілком 
зрозуміле, а з іншого боку, викликає чимало дискусій та суперечок. 
Можливо, витоки цих "непорозумінь" пов'язані з  філософськими 
засадами, на яких розпочалася науково-технічна революція і які були 
закладені в епоху Просвітництва. Утилітаризм, прагматизм, вузька 
спеціалізація, пріоритет природознавчої та технічної освіти були 
обумовлені цілком об'єктивними причинами розвитку тогочасного 
суспільства і дали можливість цивілізації вийти на якісно новий рівень. 
Певна зверхність до гуманітарної освіти пояснювалася своєрідною 
реакцією тогочасних інтелектуалів на "засилля" схоластичних 
розмірковувань, які видавалися відірваними від реального життя. Проте 
при цьому іноді забувалося, що століття, якщо не тисячоліття, розвиток 
технічних знань був невід'ємною частиною філософських теорій, 
оскільки вчені – з часів античності до ХVII–ХVІІІ ст. були здебільшого 
енциклопедистами, а ті, хто започатковував науково-технічну 
революцію, одержали саме гуманітарну підготовку у вищих навчальних 
закладах Європи. Отже, перш ніж техніка і технологія не набули 
загальноуніверсального та детермінуючого характеру, яким вони стали 
визначатися у новий час, а особливо, у новітні часи, освітні дисципліни 
не поділялися на гуманітарні і негуманітарні, а процес навчання був 
єдиним і цілісним. 

Однак слід зазначити, що "захоплення" власне технічною освітою 
тривало недовго, і вже з ХІХ ст. гуманітарні дисципліни повертають 
належне їм "поважне" місце у навчальному процесі. Спеціаліст повинен 
бути не лише вузьким фахівцем, він повинен уміти працювати з людьми, 
він повинен уміти спілкуватися, він повинен мати уявлення про загальні 
процеси розвитку цивілізації, він повинен бути культурною людиною ці 
аксіоми стають все більш значущими з поступовим розвоєм західного 
суспільства. З переходом у нове століття, з суттєвими змінами підходів 
до індустріальної та наукової діяльності, з переорієнтацією на нові 
цінності у бізнесі, необхідність гуманітарної підготовки вже не тільки не 
викликає заперечень, а й стає все більш актуальною. Ще у середині 
ХХ ст. з подивом аналізуючи "японське диво", тобто швидке 
відродження економічного потенціалу Японії після Другої світової війни 
та вихід країни на одне з провідних місць у світі саме щодо найновіших 
технологій, західні аналітики відзначали, що основою основ підготовки 
технічних спеціалістів у цій країні є глибока та всебічна гуманітарна 
освіта, спрямована на інтелектуальний, естетичний та фізичний розвиток 
людини як особистості. "Спочатку навчись розуміти світ і знайди себе в 
цьому світі, а вже потім ставай лікарем, інженером, юристом чи 
вчителем" – так можна було б узагальнити висновок, зроблений на 
основі аналізу системи освіти в Японії. 

Підготовка спеціалістів технічного профілю в Україні визначається 
специфічним поєднанням традицій, які діяли протягом багатьох років, як 
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позитивних, так і негативних, і новаціями, що повинні задовольнити 
запити сьогодення (теж як позитивними, так і негативними). Зміна 
політичної та соціально-економічної ситуації після проголошення 
незалежності спричинила вихід українських спеціалістів на міжнародний 
ринок праці, який визначив сильні і слабкі сторони їх підготовки. З 
одного боку, є чимало свідчень того, що вони одержують глибоку 
фундаментальну освіту, яка якісно відрізняє їх пересічного випускника 
західного вузу, але з іншого боку, вони мають проблеми зі спілкуванням 
та ознайомленням із новою інформацією, науково-технічної літератури 
та на веб-сайтах. Отже, все більшої актуальності набуває аспект 
підготовки наших технічних спеціалістів щодо володіння іноземними 
мовами. 

Орієнтація курсу іноземної мови у технічному вузі – виключно на 
навчання читання та мінімальних навичок письмового перекладу 
професійних текстів сьогодні не відповідає потребам сучасного 
інженера, який повинен впевнено почувати себе на ринку праці. Можна 
говорити про три навчальні концентри, які мають бути включені в 
програму підготовки: перший спрямований на оволодіння вміннями та 
навичками, необхідними для "комфортного" спілкування в іншомовному 
суспільстві, другий – на оволодіння власне мовою спеціальності як на 
рівні усного, так і писемного мовлення, третій – на засвоєння базових 
навичок у сфері ділового спілкування, необхідних, наприклад, для 
влаштування на роботу і для роботи з документами.  

Усе це свідчить про застарілість "залишкового" принципу в підході 
до планування навчального процесу щодо іноземної мови. Безумовно, 
вона не може бути пріоритетною, проте є актуальною з точки зору 
можливостей майбутнього спеціаліста на ринку праці. Адже досить 
типовими є ситуації, коли випускник чи молодий спеціаліст не може 
одержати цікаву роботу з високою платнею в іноземному представництві 
чи спільному підприємстві або влаштуватися за кордоном, оскільки 
рівень його знань з іноземної мови не відповідає вимогам роботодавця. 
При цьому поза увагою взагалі залишається той факт, що для того, хто 
хоче зробити успішну кар'єру, знання однієї іноземної мови є 
недостатнім. 

Досвід останніх років свідчить про певні зміни у ставленні до 
іноземних мов при підготовці технічних спеціалістів, проте вони не 
завжди є послідовними і радикальними, залишаючись у повній 
залежності від позиції адміністрації ВНЗ та керівництва кафедри. Тому 
розробка та затвердження на загальнодержавному рівні Програми з 
іноземної мови для ВНЗ технічного профілю, що вже давно стоїть на 
порядку денному, є сьогодні питанням, яке вимагає негайного 
вирішення. 

Актуальна проблема сучасної педагогічної науки – це підготовка 
спеціалістів, які здатні очолити в наш час роботу по перебудові 
промисловості, економіки та транспорту. 

Яким має бути майбутній інженер, менеджер, економіст? Це повинен 
бути, в першу чергу, професіонал, високоосвічена, творча людина з 
широким світоглядом, якій притаманні відданість своїй державі, 
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працелюбність, гуманне ставлення до природи. Підготувати спеціаліста 
високої кваліфікації, у тому числі і для транспорту, здатного опанувати 
не тільки якісь знання, а й приймати відповідальні рішення, відстоювати 
свою точку зору, переконувати і вести за собою людей, спеціаліста, який 
має ерудицію і широкий світогляд, можна тільки завдяки всебічному 
вдосконаленню професійних знань, ядром яких була і залишається 
гуманітарна підготовка. 

Постійно ускладнюються засоби виробництва, з'являються принципово 
нові технології, нові засоби зв'язку, обчислювальна техніка. Зростають 
можливості більш глибокого аналізу, систематизації й узагальнення фактів. 
Всі ці аргументи відносять іноземну мову до числа дисциплін, дуже 
важливих для гуманітаризації інженерної освіти. У наш час потрібно 
готувати спеціаліста нового типу. Якщо раніше потреба у знанні мов була 
мінімальною, зараз ситуація суттєво змінилася. Студенти відчувають 
недостатність цих знань. Нині, у час, коли постійно зростають зв'язки із 
зарубіжними країнами, створюються спільні підприємства, практикується 
зарубіжне стажування спеціалістів, важко чекати серйозної віддачі від 
людей, які не знають принаймні хоча б однієї іноземної мови. 

Діяльність фахівців, що вимагає знань іноземних мов, досить 
різноманітна і, відповідно до цього, необхідні різноманітні мовні вміння та 
навички. Ніхто не сумнівається в тому, що в своїй практичній діяльності 
спеціаліст повинен оперативно знайомитися з новітніми досягненнями 
вітчизняної і зарубіжної техніки. На сучасному етапі досить інтенсивно 
використовуються іншомовні джерела інформації. Тому студенти технічних 
вузів повинні вміти перекладати науково-технічну літературу: реферативні 
журнали, статті, каталоги, патенти, робити реферування та анотування 
текстів із науково-технічних журналів. З іншого боку, інженерна діяльність у 
спільних підприємствах, прямі контакти з зарубіжними фірмами вимагають 
спілкування з іноземними партнерами. Для цього потрібно оволодіти 
основами професійного та ділового спілкування іноземною мовою, вміти 
вести комерційну кореспонденцію (комерційний лист, факс, телекс, лист-
запит, лист-пропозиція, рекламація), скласти рекламу тощо. 

Але робота тільки з технічною літературою спричиняє технічну 
однобокість мислення спеціаліста. Іноземна мова повинна розвивати 
ерудицію, сприяти формуванню наукового світогляду студента, його 
громадської позиції. 

Отже, гуманізація мовної освіти в Україні вимагає підготовки духовно-
моральної особистості спеціаліста, який має володіти інтонаційно багатим, 
образним, різноманітним за граматичною структурою, бездоганним, 
всебічно унормованим мовленням із згармонізованими мовно-етичними й 
загальнокультурними знаннями, уміннями й навичками мовленнєвої 
самореалізації гуманістичного спрямування. Вища школа готує випускників 
до різноманітної творчої діяльності: професійної, суспільно-політичної, 
соціально-культурної, при цьому одним із важливих показників 
ефективності підготовки сучасного фахівця є високий рівень культури. 
Створюючи культурний потенціал майбутнього фахівця будь-якої галузі 
необхідним є формування культури мовлення як складової загальної та 
інформаційної культури, що забезпечує розвиток особистості студента. 
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Палагута М.І. (Гусятин) 

 
РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

У ВІДРОДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  
У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ НАВЧАННЯ 

 
У статті зясовується роль української мови у відродженні 

національної культури у студентів технічних закладів навчання. Автор 
переконаний, що викладачі вищих навчальних закладів на заняттях мови 
мають працювати над зростанням самосвідомості студентів, оскільки 
це є ознакою цивілізованої нації, її культурної зрілості. 

 
Відродження національної культури та освіти у студентів технічних 

закладів навчання в умовах розвитку української державності є одним із 
головних завдань, що входять у програму реформування змісту 
навчання.  

Щоб сформувати імідж цивілізованої країни, необхідно поширювати 
знання про свою історію, культуру, цінності, внесені до світової 
скарбниці представниками українського народу. У технічних коледжах 
не виноситься українознавство окремим предметом, тому викладачі-
філологи мають на заняттях української мови вчити студентів виділяти 
лінгвокраїнознавчі об’єкти в тексті, пояснювати їх у процесі навчання, 
виявляти країнознавчі знання. 

Ця необхідність зумовлена низкою об’єктивних причин. 
Загальновідомо, що мова етносу виконує культурологічну функцію і 
формує національно-мовну картину світу. Кожна національна мова є 
носієм мовної свідомості народу, своєрідним світобаченням його. Цю 
думку обстоювали багато видатних вчених: В. фон Гумбольдт, Бодуен де 
Куртене, О. Потебня, Л. Щерба, Ж. Соколовська та інші. Дослідники 
вважають, що національно-мовний образ світу певним чином 
виявляється на різних мовних рівнях: в особливостях фонетичної 
організації та евфонічних засобах, доборі морфолого-словотвірних 
одиниць. Однак найповніше він виражається в лексико-семантичній та 
синтаксичній системах мови. В особливостях пізнавальної діяльності 
людини, що пов’язана з історичними, географічними, виробничими 
факторами варто шукати національно-мовну специфіку. Державі 
потрібні національно свідомі громадяни, які міцно б відчули зв’язок з 
рідною землею, з народом, оскільки немає держави позаетнічної. 
Проблема відродження національної культури у студентів синтезує ідеї 
філософської і педагогічної думки. Їх реалізація уможливлюється як 
діями державних інституцій, так і прагненням народу долучитися до 
культурної національної спадщини. 

Говорити українською мовою в часи застою вважалося 
націоналізмом, принципово ворожим офіційній ідеології. Говорити 
українською в незалежній Україні – нормальне явище, але в теперішніх 
умовах принципово важливим є питання: «Якою українською слід 
спілкуватися?» Вибір різновиду української мови залежить від ситуації 
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спілкування та комунікативної компетенції мовця. Кожна культурна 
людина, яка претендує називатися громадянином цивілізованої країни, 
повинна достеменно володіти нормами літературної усної та писемної 
мови етнічної більшості, а різні відхилення можливі лише за умови 
бездоганного володіння нормою, на тлі якої і може сприйматися 
відхилення. Функціонування української мови, володіння нею як 
найважливішим засобом національного та мовного виховання не лише 
забезпечує комфортне буття студента в навколишньому середовищі, а й 
дає змогу виробити систему загальнонародних, національно зумовлених 
цінностей, сформувати національний характер, мовну особистість. Мова 
постає могутнім чинником відображення дійсності в її національному 
виявленні, допомагає нам ототожнюватися з українською нацією. Цей 
процес здійснюється у часовому і просторовому вимірах, що дає змогу 
відчувати через мову безперервність традицій, зв’язок поколінь, 
спільність прагнень. 

Ядром сформульованого Йоганном Лео Вайсбергом «мовного закону 
людства» є закон мовної спільноти: мова існує лише в певному колективі 
людей, для якого вона є рідною. Рідну мову студенти впорядковують усе 
життя, вивчають її, одночасно засвоюючи поняття, якими користується 
їхній інтелект. Вони перетворюються на співтворців, співносіїв мови. І 
хоч від окремого індивіда доля мови прямо не залежить, однак вона доти 
залишається живою, доки існує група носіїв, які вивчають її, 
користуються нею як рідною. Отже, рідна мова є основою існування 
спільноти, як ланцюг, що поєднує нинішнє покоління з минулим і 
майбутнім, єднає всіх у просторі, є частиною соціального середовища, у 
якому формується і живе студент, у якому складається його 
ментальність. Під цим поняттям розуміють глибинний рівень свідомості, 
від якого залежить специфіка світосприймання і світобачення, орієнтація 
і поведінка в реальності, тобто визначаються особливості душі, є 
серцевиною того, що називається характером народу і те, що їх робить 
українцями. 

Цікавим є трактування ментально-характерологічних особливостей 
народів на рівні побутової свідомості – у системах стереотипів, оцінок і 
самооцінок, зафіксованих у казках, прислів’ях, анекдотах. 
Замислюючись над історичним шляхом української нації – одного з 
найчисленніших народів Європи, який упродовж віків був об’єктом 
гноблення і денаціоналізації, українські вчені звернули увагу на 
ментальність свого народу, його характер і національну свідомість. 
Величезну роль у відродженні національної культури відіграє знання 
історії свого народу, у тому числі й історії його мови. Відродження мови, 
її вільний розвиток сприятиме оновленню ментальності та національного 
характеру народу, зміцненню позитивних і відповідно послабленню 
негативних сторін його душі. Студенти мають знати свою культуру, її 
виховні функції. 

Культура нації – важливий чинник життєздатності народу, через який 
збагачується не лише світ цінностей, а й залежить цивілізований поступ 
у будь-якій сфері діяльності. Тому кожен народ опікується розвитком 
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власної культури. Від здобутків культурологічних досліджень, тобто 
піднесення рівня культурної самосвідомості залежать загальні 
можливості всебічного самопізнання українського народу. Зростання 
самосвідомості – ознака цивілізованої нації, її культурної зрілості. 

Мовне питання – це проблема, яка виникає із суспільного і 
щоденного життя кожної людини в її національній культурі. Виділяємо 
декілька етапів, як прищепити людині обов’язок збереження рідної мови. 
По-перше, студент протягом навчання в технічному закладі повинен 
правдиво усвідомити світ навколо і вміти себе у ньому формувати. По-
друге, мова формує свідомість і впливає на світогляд. По-третє, мотивує 
вчинки, позначається на поведінці. По-четверте, мова для людини є 
«будинком буття». Саме на цей аспект звернув увагу М. Грушевський, 
говорячи про роль мови у формуванні національного світогляду. 
«Слабкість національної енергії, національного почуття дає себе чути по 
кожнім кроці, дає себе знати і в питаннях мови»1. 

О.О.Потебня висунув положення про єдність свідомості і мови. Бо 
саме мова дає змогу людині глибше орієнтуватися в самій собі, 
усвідомлювати свій фізичний стан, думки і почуття. Звідси, за 
асоціацією зі словами, і починається пізнання людиною самої себе – 
перша стадія розвитку національного самоусвідомлення. Друга – 
формування свідомості студентів, пов’язане з розвинутою мовою, 
виявлене в здатності спілкуватися з іншими людьми”2. 

Виховання національної свідомості у студентів технічних закладів 
навчання – послідовний і закономірний процес. Його етапи можуть бути 
простежені як на прикладі окремого індивіда, так і у всіх студентів 
коледжу. Учений вважав, що свідомість зароджується на певному етапі 
розвитку психіки і першою її клітиною є слова. Вони є основним 
елементом, у якому віддзеркалюється культура. Тому важливе 
оволодіння словами, що містять елементи культури. Є. Верещагін і 
В. Костомаров такі слова назвали лексикою з країнознавчим культурним 
компонентом, або словами з культурним компонентом3. Ці лексеми 
характеризують традиційне матеріальне й духовне надбання 
українського народу. Серед них можуть бути історизми, фольклоризми, 
діалектизми з відповідними мовними показниками. Частина слів 
представляє українські реалії і не має належного іншомовного 
відтворення. Є лексика, що збігається у двох мовах за своїм змістом, але 
не збігається за емоційно-естетичним наповненням. Наприклад слова 
барвінок, калина, рушник, сокіл можуть бути перекладені на інші мови, 
але для українця вони наповнені особистими спогадами і пов’язані з 
національною ментальністю. З найбільшою силою національна 
своєрідність виявляється у мисленні здібних студентів. 

Розвиток кожної з мов народів світу, у тому числі й української, – це 
насамперед розвиток і становлення нації, формування характерних рис 

                                           
1 Цит. за: Ковалів П. М. Грушевський у боротьбі за українську мову. – К., 1991. – С. 15. 
2 Мацейків М. О. Потебня: мова як засіб духовного розвитку та національного 

самоусвідомлення // Укр. мова і літ. в шк. – 1993. – № 11. – С. 57-59. 
3 Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура… – М.: Рус. яз., 1998. – С. 68. 
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української ментальності, сплаву всіх складників національної культури. 
Адже ментальність народу – це його мислення, окремий спосіб думання, 
поведінки, специфічне світосприймання, світовідчуття, вміння бачити 
себе у світі, це «душа» народу в його національному характері. 
Національний тип особистості виростає на ідеях української філософії, 
народних ідеалах та традиціях, звичаях та обрядах, тобто на культурно-
історичному досвіді, здобутках народу, його морально-етичних 
цінностях. Це дає підставу стверджувати, що існує типовий 
«національний характер», якому притаманні певні риси. Українцям, 
наприклад, – гостинність, працелюбність, доброзичливість1. 

Отже, виходячи із вищесказаного, саме на заняттях української мови 
слід приділяти належну увагу відродженню національної культури у 
студентів технічних закладів навчання. Через всесторонньо розвинену і 
освічену молодь відбувається поєднання нинішнього покоління з 
минулим і майбутнім. Викладачі на заняттях мови мають працювати над 
зростанням самосвідомості студентів, оскільки це є ознакою 
цивілізованої нації, її культурної зрілості. Саме правильне володіння 
мовою забезпечує комфортне існування в суспільстві, формує 
національний характер особистості, її культуру. 

 
 

 
Ковальчук В.Б. (Кіровоград) 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА –  

ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МАЙБУТНІХ  

ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ  
 

У статті досліджується вплив української мови на формування 
професійного інтелекту у майбутніх фахівців економічного профілю, 
доводиться безпосередня залежність інтелекту від мови, мислення і 
пам’яті.  

 
В умовах затвердження в українському суспільстві демократичних 

цінностей і підвищення ролі особистісного фактора у професійній 
діяльності актуальною є проблема розвитку загального та професійного 
інтелекту у майбутніх фахівців як інтелектуального потенціалу нашої 
держави.  

В історії психологічних і педагогічних досліджень проблема 
інтелекту, будучи, з одного боку, найбільш досліджуваною тематикою, 
бо їй присвячена велика кількість робіт, з іншого боку – залишається на 
сьогоднішній день найбільш дискусійною та нерозв’язаною. Донині 

                                           
1 Мацько Л. І. Українська мова: Формування національної свідомості // Педагогіка і 

психологія. – 1996. – № 1. 
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немає однозначного визначення інтелекту, хоча цим поняттям активно 
оперують у різних областях науки: на думку окремих науковців, інтелект 
– це відносно стійка структура розумових здібностей людини; чи 
інтелект – розум, здатність мислити, проникливість, сукупність тих 
розумових функцій (порівняння, абстракція, утворення понять, 
судження, висновку тощо), що перетворюють зміст сприйняття в знання 
чи критично переглядають і аналізують уже наявні знання.  

Інтелект також ототожнюють із системою розумових операцій, зі 
стилем розв’язання проблем, з індивідуальним когнітивним стилем. 
Відсутність однозначності у визначеннях інтелекту пов’язано з 
різноманітністю і багатогранністю його проявів. Однак для цих проявів 
характерним є те загальне, що дає змогу відрізняти їх від інших 
особливостей поведінки людини, а саме, активізація в будь-якому 
інтелектуальному акті всіх тих психічних функцій, які забезпечують 
пізнання навколишнього світу та самопізнання, що відбувається за 
допомогою понятійного апарату людини.  

Інтелект (від лат. intellectus – розуміння, пізнання) – здатність 
людини до здійснення процесу пізнання і до ефективного рішення 
проблем.  

Водночас існує ряд принципово різних трактувань інтелекту. Це:  
у структурно-генетичному підході інтелект трактується як вищий 

спосіб зрівноваження суб’єкта з середовищем (Ж. Паже)1;  
при когнітивістському підході інтелект – як набір когнітивних 

операцій;  
у факторно-аналітичному підході на основі великої кількості 

тестових показників знаходяться певні стійкі його фактори (Ч. Спірмен, 
Л. Терстоун, Г. Айзенк, Д. Векслер, Ф. Верном)2.  

У психологічному словнику за редакцією А.В. Петровського та 
М.Г. Ярошевського інтелект розуміємо як відносно стійку структуру 
розумових здібностей індивіда3.  

Ганс Юрген Айзенк (1916-1997) – англійський психолог – виділяв 
три концепції інтелекту4.  

Біологічний інтелект – це фізіологічна, нейрологічна, біохімічна і 
гормональна основа пізнання, що, в основному, пов’язана зі структурами 

                                           
1 Пиаже Ж. Психология интеллекта. – СПб.: Питер, 2004. – 192 с.  
2 Айзенк Г. Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии. – № 1. – 1995. – 

С. 111-131; Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности / Пер. с англ.. – СПб.: Лань; Союз, 
1996. – 158 с.; Eysenck H. /. (ed.). A model for intelligence. – Berlin. Heidelberg: Springer-
Verlag, 1982; Spearman C. General Intelligence, objectively determined and measured // 
Sternberg R.J. (Ed.).Encyclopedia of human intelligence. – New York, 1994; Thurstone L.T. 
Primary mental abilities. – Chicago: The Univ.of Chicago Press, 1938; Thurstone L.L., 
Thurstone T.G. Factorial studies of intelligence // Рsychometric Monographs. – 1941. – № 2. – 
P. 37-45; Wechsler D. Wechsler Intellegence Scale for Children. – New York: The Psychological 
Corporation, 1975. – 185 p.; Vernon R.E. The structure of human abilities. – London, 1973. – 
242 s.; Vernon P. E. Psychological studyes on creativity // Journal of Child Psychology and 
Psychiatry. – 1967. – № 8. – P. 135-165. 

3 Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского; 2-е изд., 
испр и доп. – М. : Политиздат, 1990. – С. 142-143.  

4 A model for intelligence / Eysenck H.. (ed.). – Berlin. Heidelberg: Springer-Verlag, 1982. 
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і функціями кори головного мозку людини.  
Також є гіпотеза про те, що рівень розумових здібностей людини 

залежить від кількості помилок, які виникають при обробленні і передачі 
інформації в корі головного мозку. Значить, чим більше таких помилок, 
тим нижчий коефіцієнт інтелекту. Навіть якщо і не існує безпосередньої 
залежності психометричного інтелекту від біологічного, у сучасних 
психофізіологічних дослідженнях виявлено кореляційний зв’язок між 
психометричним інтелектом, зумовленим стандартними тестами 
інтелекту, і такими фізіологічними показниками, як рівень сенсорної 
чутливості, час реакції, а також рівень слухового розрізнення.  

Г. Айзенк вважав, що саме вимірювання рівня біологічного інтелекту 
відповідає сучасній науковій парадигмі, бо всі інші види інтелекту, 
соціальний і психометричний, є лише наслідком, зовнішніми проявами 
біологічного інтелекту, що й є його основною детермінантою.  

Психометричний інтелект, що визначається стандартними тестами 
вимірювання коефіцієнта інтелекту (IQ) та діагностується ними. На 
нашу думку, в психометричному визначенні є зміст, оскільки факторний 
аналіз безлічі тестів щодо діагностування спеціальних здібностей 
показує, що за поняттям “психометричний інтелект” дійсно міститься 
якийсь основний фактор людської психіки, певним чином організуючий 
ментальний досвід людини і відповідальний за ефективність 
перероблення інформації.  

У соціальному інтелекті (чи практичному), як прояву соціальної 
адаптації, виділяються і досліджуються такі його аспекти, як міркування, 
вирішення завдань, пам’ять, навченість, розуміння, оброблення 
інформації, вироблення стратегії, пристосування до навколишнього 
середовища тощо.  

Таке визначення інтелекту має давню традицію. Ще Вільям Штерн 
(1871-1938) – німецький психолог – давав його дефініцію як деякої 
загальної здатності людини пристосуватися до нових життєвих умов. 
Пристосувальний акт – рішення життєвого завдання за допомогою 
інтелекту – здійснюється в результаті дії з уявним (“ментальним”) 
еквівалентом об’єкта, за допомогою “дії в розумі” при домінуючій ролі 
свідомості над несвідомим. Завдяки цьому розв’язання проблеми може 
бути здійснено тут і тепер без зовнішніх поведінкових проб, правильно й 
одноразово: проби та перевірка гіпотези здійснюються в розумі. У 
даному випадку критерієм інтелектуальної поведінки є не перетворення 
середовища, а відкриття можливостей середовища для адаптивних дій 
індивіда в ньому.  

У радянській психології Борис Теплов (1896 – 1965) визначав 
практичний розум, що направляє свою дію від абстрактного мислення до 
практики, від загальних принципів до конкретних обставин на відміну 
від теоретичного розуму, спрямованого від живого споглядання до 
абстрактного мислення1. 

                                           
1 Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М.: АПН РСФСР, 1961. – 535 с. 
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Нині прийнято вважати, що існує загальний інтелект як 
універсальна психічна здатність людини, в основі якої може лежати 
генетично зумовлена властивість нервової системи переробляти 
інформацію з певною швидкістю і точністю. Зокрема, у 
психогенетичних дослідженнях показано, що частка генетичних 
факторів, визначена дисперсійним методом на основі аналізу результатів 
виконання інтелектуальних тестів, досить велика; цей показник 
коливається від 0,5 до 0,8. При цьому найбільш генетично залежним 
виявляється вербальний інтелект. 

М. К. Акімова та інші дослідники пропонують два шляхи 
дослідження практичного інтелекту:  

1) дослідження особливостей мислення людей, зайнятих різними 
видами практичної діяльності;  

2) дослідження мудрості, під якою розуміють, наприклад, уміння 
орієнтуватися в різних ситуаціях поведінки, спілкування та діяльності1.  

Питання про те, як репрезентується поняття “інтелект” у суспільній, 
повсякденній свідомості людей, досліджував Р. Стернберг, опитуючи 
експертів і обґрунтовуючи отримані результати методом факторного 
аналізу. Внаслідок цього він виокремив три форми інтелектуальної 
поведінки людей:  

1) вербальний інтелект (запас слів, ерудиція, вміння розуміти 
прочитане тощо);  

2) здатність розв’язувати  проблеми;  
3) практичний інтелект (уміння досягати поставлених цілей)2.  
Отже, суттєвою складовою інтелекту людину та безпосередньою 

умовою його розвитку є мова. Світ рідної мови, як відомо, – 
найбагатший і найрізноманітніший. Українська мова жила, живе і буде 
жити. Вона народилася в хащах праслов’янської доби, блукала в нетрях 
разом із сусідками-посестрами, потім вийшла на крутий і битий шлях, 
відстоює себе в часи хрещення, витримала добу поневіряння. На порозі 
третього тисячоліття українська мова відроджується, проникає у всі 
сфери суспільного життя, вимагає достойного місця поряд з іншими 
глобальними змінами, перетвореннями та рухами вперед. Вона сьогодні, 
відроджуючись, з одного боку,  вимагає розвитку й дальшого поступу, а 
з іншого – є невичерпним і найголовнішим джерелом духовного 
відродження української духовності. Кажуть, що мова – душа народу. Це 
дійсно так, бо мова – найцінніший духовний скарб кожного народу.  

                                           
1 Холодная М.А. Психология интеллекта. – М.: Ин-т психологии РАН, 1997. – 375 с.; 

Холодная М.А. Структурный подход в психологическом исследовании мышления // 
Проблемы философии: Основные принципы построения научных теорий. – К.: Выща шк., 
1988. – С. 94-102; Холодная М.А. Существует ли интеллект как психическая реальность? // 
Вопросы психологи. – 1990. – № 5. – С. 121-128. 

2 Sternberg R. General intellectual ability // Human abilities by R. Sternberg. – 1985. – Р. 5-
31; Sternberg R.J. et al. People's conceptions of intelligence // J. of Pers. and Soc. Psychol. – 
1981. – № 41. – P. 37-55; Sternberg R. J. Human intelligence: The model is the message // 
Science. – 1985. – 230. – № 4730. – Р. 1111-1118; Sternberg R. J. Inside intelligence // Amer. 
Scientist. – 1986. – 74. – № 2. – Р. 137-143. 
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Буде відроджуватися, жити та розвиватися українська мова, 
відповідно, буде відроджуватися українська духовність як підвалина 
нашого народу, основа його менталітету, інтелектуального потенціалу і 
духовного відродження нашого суспільства. Вона є також унікальним 
способом пізнання світу, ознакою громадянства, міцним фактором 
національної ідентичності, основою консолідації українського 
суспільства і державотворення, фундаментом культурної цілісності 
нації. Українська мова – це інструмент розуму, запорука щастя та 
добробуту нашого народу.  

У сучасних умовах створено достатньо умов для впровадження 
української мови у всі сфери життя суспільства, у тому числі й в освіті. 
Гарантом цього положення є 10 ст. Основного Закону України, Закони 
України “Про мови в Українській РСР”, “Про освіту”, “Про вищу 
освіту”. Стосовно вищої освіти у цьому напрямку є як свої позитиви, так 
і певні недоліки. Позитивним є те, що потреба впровадження української 
мови до системи вищої освіти ні в кого не викликає сумніву. Це 
безперечний факт, тобто у психіці науково-педагогічних працівників 
відбувся психологічний перелом. У переважній більшості ВНЗ заняття 
проводяться українською мовою. Також переважна кількість науково-
педагогічних працівників і студентів готові до навчання державною 
мовою і позитивно ставляться до цього. 

Мова – це система знакiв, яка є засобом людського спiлкування, 
здійснення розумових операцій, способом вираження самосвiдомостi 
особистостi, передачi вiд поколiння поколiнню i зберiгання 
різноманітної iнформацiї. За Г.С. Костюком, мова є носієм пізнаного й 
водночас знаряддям пізнання нового. У мові як у знаковій системі 
відображені досить формалізовані, фіксовані значення, які забезпечують 
людське пізнання.  

Мова iснує i реалiзується через мовлення. У зв’язку з цим виникає 
запитання: Чи залежить від конкретної мови мислення її носіїв? 
Психолінгвісти Сепір і Ворф відповідають на це запитання позитивно, 
вони обґрунтували гіпотезу лінгвістичної відносності. Людина 
перебуває, на думку Сепіра і Ворфа, під владою конкретної мови, яка є 
для даного суспільства засобом вираження. Вони підкреслюють те, що 
люди бачать, чують і сприймають дійсність так, а не інакше передусім 
тому, що мовні норми певного суспільства сприяють конкретному 
вибору інтерпретації.  

На основі цих розмірковувань Сепір уводить поняття “лінгвістичний 
детермінізм” (мова може детермінувати мислення) і “лінгвістична 
відносність” (цей детермінізм пов’язаний із конкретною мовою, якою 
розмовляє людина). Для доведення своєї гіпотези вони наводять багато 
прикладів такої відносності на всіх рівнях – від лексичного до 
граматичного. Наприклад, у мові ескімосів існує 50 назв для визначення 
різних відтінків білого кольору, тобто 50 варіантів слова “білий”. 
Причина такого ставлення ескімосів до білого кольору відома: все життя 
їх оточує сніг, усі основні види їх діяльності пов’язано зі снігом.  

Дійсно, у народів земної кулі для визначення кольорового спектра 
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використовується різна кількість слів. Кількість їх членування в 
українській мові складає 7, в англійській – 6, родезійській мові шона – 4, 
мові басса в Люберії – 21 (рис. 1). 

Розрiзняють мовлення зовнiшнє (усне, письмове) i внутрiшнє (мовлення 
подумки, про себе). Основнi функцiї мови i мовлення – вираження, впливу, 
повідомлення. Цi функцiї нерозривно пов’язанi між собою та безпосередньо 
показують роль інтелекту в житті людини. 

Мислення узагальнено вiдображає дiйснiсть через слова, мову. Воно 
тiсно пов’язане з чуттєвим пiзнанням, яке є головним iнформатором 
про навколишнiй свiт. Почуття, сприймання, мислення – це ланки 
єдиного акту – пiзнання.  

Мислення – це опосередковане, абстрактне, узагальнене пiзнання 
явищ навколишнього свiту, їх сутi та iснуючих мiж ними зв’язкiв, яке 
здійснюється шляхом розумових операцiй (аналiзу й синтезу, 
порiвняння й розрiзнення, суджень i умовиводів, абстракцiї, 
узагальнення тощо). 

Розрiзняють три види мислення: наочно-дiйове; наочно-образне; 
словесно-логiчне.  

 
Рис. 1. Членування кольорового спектра носіями різних мов  
(за Т.С.Кириленко) 

Українська мова 
червоний оранжевий жовтий зелений блакитний синій фіолетовий 

Англійська 
red orange yellow green blue purple  

Шона 
cipsw uka citema cicena cipsw uka 

Басса 
hui ziza 

 
Основні характеристики мовлення дані на рис. 2. 
Аналіз змісту таблиці 1 дає нам можливість зробити певні висновки.  
По-перше, мислення як основний прояв інтелекту людини 

безпосередньо залежить від її мови та культури мовлення. 
По-друге, основні властивості мислення (швидкість, глибина, 

широта, гнучкість, стратегічність, імпульсивність – обережність, 
самостійність, рефлексивність) безпосередньо залежать від мови і 
мовлення людини. Більш докладно охарактеризуємо ці основні 
властивості, бо це нам допоможе безпосередньо з’ясувати 
взаємозумовленість і взаємозалежність людського інтелекту та мови. 

 
 
 
 
 
 

                                           
1 Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін., за ред. 

Ю.Л.Трофімова. – 3-те вид., стереотип. – К., 2001. – С. 294.  
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Рис. 2. Основні характеристики мовлення 
 

Рис. 15. Основні характеристики мовлення
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Узагальнена класифікація мислення представлена у табл. 1.  
 
Таблиця 1. Класифікація мислення 

Ознака класифікації Види мислення 
за формою  наочно-дійове 

наочно-образне 
словесно-логічне 

за характером завдань, які 
розв’язуються 

теоретичне  
практичне 

за рівнем узагальнення емпіричне 
теоретичне 

за ступенем новизни репродуктивне 
творче 

за ступенем розгорнутості інтуїтивне 
дискурсивне 

за адекватністю відображення реальної 
дійсності 

реалістичне 
аутичне 

за ступенем впливу на емоційну сферу патогенне 
саногенне 

 
Швидкість мисленнєвих процесів виявляється у невідкладному 
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прийнятті нестандартних рішень, як правило, у складних умовах 
професійної діяльності. Вона може бути як інтуїтивною, так і 
усвідомленою, тобто пов’язана повним рефлексивним аналізом усіх 
етапів мисленнєвого процесу. Наприклад, саме швидкість мисленнєвих 
процесів є основним моментом, що вимірюється в тестах інтелекту 
Г.Ю. Айзенка, коли потрібно якнайшвидше дати правильну відповідь на 
поставлене запитання. 

Глибина мислення сприяє аналізові, порівнянню, знаходженню 
суттєвих зв’язків між різними досліджуваними явищами. 

Широта мислення проявляється в залученні до розв’язування завдань 
необхідних засобів, знань, навичок і вмінь, не даних безпосередньо в 
умовах завдання, а взятих з інших сфер знань, наук. 

Гнучкість мислення є протилежною ригідності та є однією з головних 
умов творчого мислення. 

Стратегічність мислення передбачає вибір адекватних способів 
розв’язування задачі та відповідних розумових дій й операцій у 
ситуаціях, коли необхідно визначати концептуальні підходи вирішення 
певної проблеми, наприклад, фінансової. 

Імпульсивність – обережність  мислення мають надзвичайно 
важливе значення у банківській сфері, коли необхідно їх розумне 
сполучення та вміння ризикувати під час прийняття складних 
фінансових рішень. 

Самостійність мислення проявляється у нешаблонності, 
продуктивному мисленні, яке лежить в основі оригінальних підходів у 
різних сферах діяльності. 

Рефлексивність – це здатність до творчого аналізу ситуації, прояв 
самосвідомості особистості в аналізі проблемних ситуацій. 

Наступним фундаментальним пiзнавальним процесом, який 
безпосередньо пов’язаний з мовою і інтелектом, є пам’ять. Якщо 
сприймання – це початковий етап пiзнавального процесу, вiдображення 
об’єктивної реальностi, що дiє на нашi органи чуття в даний час, то 
пам’ять – це вiдображення об’єктивної реальностi, але тiєї, що дiяла в 
минулому. Вона є основою психiчного життя особистостi. Без неї жоден 
живий органiзм не може психiчно розвиватися. I.М. Сєченов пам’ять 
визначав як нарiжний камiнь психiчного розвитку. Вона лежить в основi 
всiх інших психiчних процесiв людини. Розпад пам’ятi призводить до 
розпаду особистостi: людина перетворюється на живий автомат.  

Пам’яттю називається здатнiсть iндивiда зафiксовувати, зберiгати i 
вiдтворювати колишній досвiд.  

Вона складається з трьох процесiв: запам’ятовування або 
закрiплення iнформацiї; збереження або утримання iнформацiї; 
вiдтворення iнформацiї.  

Цi процеси тiсно пов’язанi один з одним i подiл їх до певної мiри 
умовний.  

В основi людської пам’ятi лежить система умовних рефлексiв, 
утворення часових зв’язкiв або “слiдiв” процесiв, що вiдбуваються в 
нервовiй системi, детально вивчених I.П. Павловим i його школою. 
Головну особливiсть людської пам’ятi I.М. Сєченов вбачав у переробці 
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сприйнятого, у його класифiкацiї та сортуваннi.  
Серед процесiв пам’ятi особливе мiсце посідає запам’ятовування. 

Фiксацiя iнформацiї триває вiд кiлькох секунд до кiлькох годин. Пам’ять 
вибiркова. Не все, що сприймається, однаково запам’ятовується. 
Найкраще тримається в голові те, що було пов’язане з досягненням мети.  

Запам’ятовування за ступенем активностi може бути мимовiльним 
(ґрунтується на тимчасових зв’язках переважно на рiвнi першої 
сигнальної системи) i довiльним (воно бiльш стiйке, тому що 
ґрунтується на рiвнi другої сигнальної системи).  

Основна роль у економічній дiяльностi належить довiльному 
запам’ятовуванню, коли засвоєння iнформацiї i розпочинається, i 
стимулюється волею фахівця, тобто здійснюється навмисно й має 
цiлеспрямований характер.  

Отже, що необхідно зробити для того, щоб українська мова дійсно 
відчувала комфортно в освітньому середовищі і сприяла зміцненню 
інтелектуального потенціалу нашої нації.  

По-перше, необхідно видавати підручники, навчальні посібники, 
методичні посібники, словники на високому рівні і професійною 
українською мовою. Тут є кілька суттєвих моментів:  

а) україномовні підручники та інші навчально-методичні посібники 
формують понятійний апарат майбутнього фахівця, тобто збагачують 
словниковий запас і розвивають інтелект;  

б) вчать мислити українською мовою. Цей аспект дуже важливий, 
оскільки про глибину опанування мовою якраз і свідчить хід розумових 
операцій людини;  

в) соціально-економічні та гуманітарні дисципліни переважно 
формують переконання майбутнього фахівця, а останні у свою чергу – 
свідомість людини. Переконання і свідомість – це найголовніші складові 
менталітету народу України. Про те, що це дійсно так, свідчать слова 
Андрія Малишка: “Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у 
гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою, в пагінця зеленого, 
що зросте смерічкою. Буду я навчатись мови-блискавиці в клекоті 
гарячім кованої криці”.  

По-друге, слід підняти культуру педагогічного спілкування в 
педагогічному середовищі, викладачі мають подавати приклад 
майстерного володіння українською мовою.  

По-третє, комплексно проводити виховні заходи, спрямовані на 
підвищення значення української мови в освітньому середовищі, на 
пропаганду найкращих творів української літератури серед студентів – 
майбутнього інтелектуального потенціалу держави.  
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Шапошникова І.В. (Херсон) 

 
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ  
КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ 

 
У статті досліджується психолінгвістичний аспект комунікативної 

підготовки майбутніх фахівців соціально-психологічної сфери. Автор 
переконаний, що соціальна робота – це комунікативна професія й тому 
працівник соціальної сфери повинен уміти спілкуватися й бути 
компетентним у цьому спілкуванні. 
 

Уміння грамотно говорити та писати рідною мовою – це привілей 
будь-якої сучасної людини, яка вважає себе освіченою. Навчання 
української мови формально закінчується у 9 класі, але подальше життя 
людини є продовженням навчання, у тому числі і в галузі мови як засобу 
спілкування. 

Мова словесна – це один із засобів, бо є ще жести, міміка, азбука 
Морзе, і т. д., які ми теж називаємо мовою. Коли продовжити роздуми 
про мовлення як вид діяльності, то ми повинні говорити про мовленнєву 
діяльність, у якої є відповідна психологічна структура: мотив, мета, засіб 
(тобто мова), кінцевий результат. Мотивом завжди виступає бажання 
бути зрозумілим для інших людей. Метою є конкретний результат, 
очікувана реакція адресата. А результат – це той фактичний ефект, який 
досягається мовцем: якщо одержуємо передбачувану реакцію з боку 
об’єкта мовленнєвого впливу, то мети досягли, якщо ж реакція не така, 
яку ми очікували – то ні, і необхідно шукати додаткові мовленнєві дії. 

Тут простежується роль мови як засобу мовленнєвого впливу на іншу 
людину. У традиційній системі освіти мовленнєві уміння як уміння 
людини правильно висловити власну думку не є результатом 
спеціального навчання, майстерність мовлення приходить до людини в 
основному стихійно, безсистемно, випадково, головне, приходить не до 
кожної людини. Тому студенти-першокурсники не люблять (бо не 
вміють ) виступати на семінарах, брати участь у дискусіях, соромляться 
говорити публічно. Тому іноді смішними та безглуздими здаються 
виступи тих, хто складає керівну еліту, є депутатами, керують 
підприємствами та фірмами, надають соціально-психологічну допомогу.  

У науковій літературі проблемі формування культури мовлення 
присвячено чимало досліджень, до цієї теми зверталися: Б.Ананьєв, 
Н.Бабич, І.Білодід, О.Біляєв, Л.Виготський, В.Виноградов, П.Гальперін, 
В.Головін, О.Єрмолаєнко, М.Жинкін, М.Жовтобрюх, М.Івченко, 
А.Коваль, Г.Костюк, В.Мельничайко, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, 
В.Русанівський, Л. Паламар, М. Пентилюк, С.Шевчук.  

Останнім часом вчені-мовознавці, лінгводидакти, психолінгвісти 
спрямовували свої зусилля на оновлення і пошук шляхів формування 
деяких аспектів професійного мовлення студентів – випускників вищих 
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навчальних закладів (дослідження Т. Алієвої, Л. Барановської, 
Л. Головатої, Т. Магай, В. Михайлик, Т. Окуневич, Г. Оникович, 
І. Пахненко, Т. Рукас, Н. Тоцької), однак науково обґрунтованої 
методичної системи формування професійного мовлення майбутніх 
спеціалістів соціально-психологічної сфери немає, ця проблема ще не 
була предметом спеціального наукового дослідження. 

В умовах сучасної дійсності все більше людей потребують допомоги 
спеціально навченого професіонала в галузі соціальної роботи. Для 
досягнення максимальної ефективності у взаємодії з клієнтом 
соціальний працівник повинен добре знати закономірності процесу 
комунікації, оскільки спілкування є специфічною рисою соціальної 
роботи як професійної діяльності. 

Спілкування відіграє величезну роль у житті суспільства. Без нього 
неможливий процес виховання, формування, розвитку особистості, 
міжособистісні контакти, а також управління, обслуговування, наукова 
праця та інша діяльність у всіх сферах, де необхідні передача, засвоєння 
й обмін інформацією. Спілкування відіграє важливу роль в оволодінні 
людиною культурними й загальнолюдськими цінностями, суспільним 
досвідом. У соціальній роботі спілкування є однією з професійних 
характеристик фахівця й представлене воно як окрема діяльність і як 
комунікативний процес. 

Комунікативний вплив можливий тільки у тому випадку, коли 
людина, яка направляє інформацію (комунікатор) і людина, яка приймає 
її (реципієнт) мають подібну систему кодифікації та декодифікації 
інформації, інакше «усі говорять однією мовою». Система мовних 
засобів, що використовується в комунікації, є предметом лінгвістики. 
Нам же хотілося звернути увагу на процес функціонування знакової 
системи, на процес створення й сприйняття знаків мови людьми, а це 
вже – предмет психолінгвістики. 

У психолінгвістиці мовленнєва діяльність розуміється не як 
звичайний процес  кодування або декодування заздалегідь даного змісту, 
а як процес, у якому цей зміст формується. Саме спілкування у цьому 
випадку розглядається не просто як передача інформації від одного 
індивіда до іншого, а як процес внутрішньої саморегуляції соціуму, та й 
мова у психолінгвістиці розуміється як система орієнтирів, необхідна 
для діяльності людини в навколишньому  соціальному світі.  

Багато прийомів і методів дослідження психолінгвістики запозичені 
із психології – саме тому психолінгвістика вважається частиною не 
лінгвістики, а психології. Найбільш тісно психолінгвістика як 
психологічна наука пов'язана із загальною психологією, із психологією 
особистості та психологією розвитку. Загальна психологія розглядає 
національно-культурні особливості комунікації у двох основних 
аспектах: по-перше, співвідношення мови, мислення, сприйняття, 
пам’яті, спілкування та місце мови (мовлення) у різних видах людської 
діяльності; по-друге, це процес і засоби комунікації, що розглядаються 
як психологічні явища. Згадаємо і про етнопсихолінгвістику, що в 
поєднанні із соціологією (згідно з працями О.О.Леонтьєва) 
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співвідноситься у цьому плані із трьома основними проблемами: а) те, 
що звичайно називається національною психологією, б) те, що пов'язане 
із соціальною диференціацією форм спілкування у тому чи іншому 
національному колективі, в) коло питань, пов'язаних зі стійкими 
національними традиціями, усвідомлюваними частиною національної 
культури1. 

Чи можна виробити комунікативні навички і за допомогою яких 
засобів розвивати навички успішного спілкування? Психодіагностика 
здатності до спілкування студентів Інституту психології, історії та 
соціології підвела до думки про необхідність формування такої системи 
підготовки майбутніх працівників соціально-психологічної сфери, 
засобами якої ці навички стали органічними для майбутніх випускників. 
Використовувалися різні тести: ДДО, КІС, ЛИРИ, опитувальник 
Кеттелла. Розглянемо результати тесту «ваша комунікабельність»: 
опитанти – першокурсники (87 учнів) та четвертокурсники (68 учнів) 
студенти спеціальностей „Психологія”, „Соціальна робота” та 
„Соціальна педагогіка”: 

 
рівень 1-й курс 4-й курс 
некомунікабельний 0  % 0  % 
нижче норми 6  % 0  % 
норма 37  %   24 % 
вище норми 33  % 63 % 
хвороблива комунікабельність 24  % 13 % 

 
Показники досить красномовні, якщо на першому курсі кожен 

четвертий студент не стриманий (24%), нетерпимий, страждає 
багатослів’ям, часто необ’єктивний – то це цілком можна виправити. 
Попереду є час для роботи над собою, сюди додамо вікову корекцію та 
вдумливу працю викладачів, які знатимуть, що вдосконалювати і як. 

А от четвертокурсники через рік почнуть професійну діяльність і 
спілкування з клієнтами, які звернуться до них з проблемами. 
Тринадцяти відсоткам студентів (кожному сьомому) буде складно 
виявити терпимість, стриманість, компетентність у спілкуванні, а інколи 
і зовсім неможливо. 

Звичайно, робити остаточні висновки з цього дослідження ніхто не 
збирається, необхідні тривалі, серйозні спостереження для одержання 
значущих, статистично обґрунтованих даних, проте можна 
сформулювати проблему, мету, гіпотезу дослідження для формування 
ефективних комунікативних умінь майбутніх фахівців соціально-
психологічної сфери. Саме тому в зміст викладання всіх дисциплін 
гуманітарного та професійно орієнтованого циклів необхідно ввести 
спеціальні методичні прийоми для формування високого рівня 
комунікативних здібностей майбутнього випускника. Оволодіння 
прийомами та професійне мовлення дадуть йому можливість грамотно 

                                           
1 Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – 3-е изд. – М., 2003. – С. 189-196. 
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здійснювати психодіагностику, корекцію та знайти адекватні форми й 
методи надання консультативної допомоги.  

Порівняльний аналіз зазначених вище наукових досліджень, 
систематизація інших матеріалів з цієї проблематики дає змогу нам 
розглянути об'єкт дослідження як процес формування культури 
професійної мови майбутніх працівників соціально-психологічної 
служби. Предмет дослідження: методична система мовної підготовки 
майбутніх фахівців. Мета дослідження: розробити, науково 
обґрунтувати й експериментально перевірити методичну систему, 
спрямовану на формування професійної мови студентів майбутніх 
фахівців соціально-психологічної сфери. Можна припустити, що рівень 
професійно-мовної компетентності майбутніх фахівців соціально-
психологічної служби істотно підвищиться, якщо: 

удосконалити технології навчання гуманітарно-професійних 
дисциплін (зміст, принципи, структуру, прийоми, методи; 

створити умови для адаптації рівня культури мовної підготовки 
фахівців, відповідно до вимог Болонської угоди; 

втілювати у навчальний процес нові педагогічні технології 
(інтерактивні імітаційні методи навчання, модульну систему, 
комунікативні завдання, спрямовані на вдосконалення культури мови 
студентів-психологів, соціальних працівників); 

здійснювати викладання навчальних дисциплін, передбачених 
навчальними планами спеціальностей „Соціальна робота” й 
„Психологія” на комунікативно-діяльнісній основі; 

працювати над формуванням і поповненням професійного словника 
студентів, що збагатить їхнє мовлення відповідно до норм літературної 
мови;  

удосконалити якість мовної особистості з урахуванням загального 
рівня культури. 

Майбутня методична система – як основа формування професійної 
мови, повинна зв'язати в єдиний вузол різноманітність мовних 
феноменів, орієнтуватися на багатоаспектність мови, використати 
сучасні досягнення психофізіології та психолінгвістики, риторики й 
лінгводидактики.  

Мова – складова частина культури. Національні особливості 
мислення й поведінки фіксуються у знаках мови й тим самим 
відбиваються у ній. Мова у свою чергу впливає на розуміння світу. 
Американський психолінгвіст Ден Слобін  писав: „Досить небезпечно 
забувати, що мови можуть дійсно мати важливий вплив на те, у що люди 
вірять, і що вони будуть робити”1. 

Проблема формування професійного мовлення важлива тим, що 
суспільство постійно приділяє увагу мовленнєвому розвитку, у центрі 
уваги перебувають питання, пов'язані з формуванням культури 
мовлення, удосконаленням умінь і навичок правильного нормативного 

                                           
1 Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – 3-е изд. – М., 2003. – С. 87. 
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комунікативно виправданого говоріння. Любов до рідної мови 
передбачає досить високий рівень загальної культури людини в 
багатогранному комплексі культур духовного світу людства.  

Мова – посередник, здатний передавати як семантичну, так і 
соціальну інформацію. Англійські мовознавці М.Рейд і Р.Хеммерли1 
виділяють п'ять основних функцій мовлення: 

егоцентричні висловлювання, 
вплив на інших,  
приховування інформації, 
запитання, 
установлення й підтримка відносин. Відбувається  «вдягання» мети 

нашої розмови в безліч вербальних сигналів. Усвідомлення цих сигналів 
відбиває багатоаспектність поглядів на культуру мови. 

Останнім часом багато вчених-мовознавців, лінгводидактів, 
психолінгвістів спрямовували свої зусилля на відновлення й пошук 
шляхів формування професійної мови студентів, однак, на наш погляд, 
цілісної, науково обґрунтованої методичної системи формування 
професійної мови майбутніх фахівців соціально-психологічної служби 
немає. В Інституті психології й соціології при Херсонському 
державному університеті поряд зі спеціальними предметами уведені й 
апробовуються курси: 

іміджелогія; 
ділова українська мова; 
професійне спілкування; 
етикет і діловий протокол; 
кадровий менеджмент; 
організація волонтерської добродійної діяльності; 
основи public relashin, що формують культуру мови майбутніх 

фахівців.  
Нині постало завдання створення методичної системи на основі 

поєднання наукового підходу до формування культури мови майбутніх 
фахівців соціально – психологічної сфери й особливостей технології 
спілкування. Для формування менталітету, іміджу сучасного інтелігента, 
ділової людини важливу роль відіграють і правила мовного етикету та їх 
використання у професійній діяльності. Тому особливе місце в 
оволодінні культурою мови  посідає необхідність навчання майбутнього 
фахівця ораторського мистецтва, специфіки ведення полеміки, 
публічних виступів перед аудиторією, роботи із засобами масової 
інформації, створення активного професійного словникового запасу. 
Адже у діловій практиці часто використовуються риторичні фігури – 
своєрідні емоційні творці мови. Вони повинні знаходити в партнері по 
спілкуванню відгук, викликати емоції, почуття, співпереживання, 
необхідні для досягнення обраної мети й реалізації намірів.  

                                           
1 Рейд М., Хэммерсли Р. Как развить навыки успешного общения: Практическое 

руководство / Пер. с англ. М. Солошенко. – М., 2003. – С. 32. 
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Соціально-психологічна робота як діяльність для гармонізації 
людських відносин, для надання допомоги різним категоріям населення 
нерозривно пов’язана зі спілкуванням як процесом передачі інформації, 
сприйняття і розуміння людьми один одного. У своїй практиці соціальні 
працівники, психологи, соціальні педагоги проводять індивідуальне й 
групове консультування, зустрічаються з різними життєвими 
ситуаціями, організують професійну соціальну роботу, здійснюють 
адміністративні функції.  

Таким чином, соціальна робота – це комунікативна професія й тому 
працівник соціальної сфери повинен уміти спілкуватися й бути 
компетентним у цьому спілкуванні. 

 
 
 

Свистун В.І. (Київ) 
 

УКРАЇНСЬКА МОВА  
ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ  

КЕРІВНИКА–АГРАРНИКА 
 

У статті теоретично обґрунтована необхідність цілеспрямованого 
вдосконалення культури професійного спілкування у майбутніх 
управлінців-аграрників у процесі вивчення ними психолого-педагогічних 
дисциплін на прикладі розробленого навчального посібника "Методика 
навчання спілкування студентів в управлінській діяльності”. 

 
Основоположним функціональним компонентом управлінського 

спілкування та головним інструментом реалізації функцій управління 
фахівцем сільського господарства є українська мова. У зв’язку з цим у 
процесі його підготовки до управлінської діяльності головна увага має 
приділятися формуванню і розвитку культури мовлення, яка є 
показником соціального статусу фахівця-аграрника, засвідчує рівень 
його загальнолюдської, загальнопрофесійної, професійної та 
управлінсько-функціональної видів компетентностей.  

Цим зумовлена необхідність удосконалення культури професійного 
спілкування майбутніх управлінців-аграрників у процесі вивчення ними 
психолого-педагогічних дисциплін, бо спілкування є складним 
психічним, психофізіологічним і фізіологічним явищем, що 
підпорядковується не лише законам лінгвістики, а й психології та 
психофізіології. 

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки проблема 
формування культури професійного спілкування фахівців різних галузей 
є предметом досліджень багатьох науковців. Зокрема, Л. Барановська 
досліджує технологію навчання майбутніх аграрників вербального 
фахового спілкування; Л. Головата теоретично обґрунтовує методичні 
рекомендації щодо розвитку культури усного та писемного мовлення у 
студентів факультетів фізичного виховання педагогічних інститутів; 
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Н. Костриця – психолого-педагогічні умови успішного оволодіння 
професійним мовленням студентами-економістами аграрних ВНЗ; 
Л. Романова – цілі, завдання та функції ліцеїв економічного профілю у 
формуванні професійно функціонального мовлення.  

Розв’язанням проблеми вдосконалення ділового українського 
спілкування студентів із технологічних спеціальностей легкої 
промисловості переймається Н. Тоцька, а формуванню культури 
ділового мовлення в майбутніх інженерів приділяє увагу Т. Рукас.  

Проте незважаючи на наявність праць науковців із проблеми 
формування культури професійного спілкування фахівців різних 
галузей, ця проблема стосовно майбутніх фахівців-аграрників 
залишається нерозв’язаною. 

У зв’язку з цим, мета нашої статті полягає в теоретичному 
обґрунтуванні необхідності цілеспрямованого вдосконалення культури 
професійного спілкування в майбутніх управлінців-аграрників у процесі 
вивчення ними психолого-педагогічних дисциплін на прикладі 
розробленого навчального посібника "Методика навчання спілкування 
студентів в управлінській діяльності" (автори – Н.М. Костриця, 
В.І. Свистун, В.В. Ягупов).  

Однією з основних і специфічних функцій управління є 
комунікативна, яка безпосередньо пов’язана з природою управлінської 
діяльності, з її "суб’єкт-суб’єктним" характером, що передбачає постійні 
контакти між керівником і підлеглими, між колегами. Комунікація – це 
найбільш очевидний, зовнішнє представлений механізм управління – 
його безпосередня практика. В комунікативній поведінці керівника, 
спрямованій на реалізацію цієї функції, особливе місце належить мовній 
поведінці, що є обов’язковою умовою ефективності управлінської 
діяльності в цілому. Відсутність культури професійного спілкування 
звужує можливості успішної реалізації керівником управлінських 
функцій, планів і намірів, оскільки спричиняє виникнення непорозумінь 
у трудовому колективі, може спричини конфлікти між його членами. 

З метою формування у студентів аграрних ВНЗ культури 
управлінського спілкування, розвитку творчих навичок і вмінь 
проведення основних заходів управлінського спілкування в процесі 
професійної діяльності, ми написали навчальний посібник “Методика 
навчання спілкування студентів в управлінській діяльності”. Він містить 
17 тем: "Психологія спілкування", "Управлінське спілкування", "Засоби 
та форми міжособистісного управлінського спілкування", "Невербальні 
засоби управлінського спілкування", "Культура й етикет в управлінні", 
"Індивідуально-психологічні основи ділової взаємодії керівника", "Стилі 
управлінського спілкування", "Бар’єри спілкування", "Способи 
управлінського впливу", "Ділова нарада", "Ділова суперечка", "Ділова 
бесіда", "Ділові переговори", "Культура телефонного спілкування", 
"Кадрова співбесіда", "Управління конфліктними ситуаціями в 
діяльності керівника", "Бізнес як одна зі сфер зайнятості".  

Кожна тема має таку структуру: теоретичний матеріал для читання, 
тестові завдання, мовні завдання, управлінські ситуації, ділова гра.  

Текст для читання – теоретичний матеріал – передбачає засвоєння 
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студентами певного обсягу навчального матеріалу та поповнення 
лексичного запасу. 

Метою тестових завдань є перевірка глибини засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Для ілюстрації можна навести тестові завдання з 
теми "Засоби та форми міжособистісного управлінського спілкування": 

1. Мова – це: 
а) добір оптимальних мовних і мовленнєвих засобів із 

загальнонаціонального та професійного арсеналу мови відповідно до 
потреб висловлювання конкретної людини;  

б) сукупність відтворюваних мовними органами загальноприйнятих у 
певному суспільстві звукових знаків, явищ дійсності та відображення їх 
у свідомості людини; 

в) процес вираження думок і обміну ними;  
г) передача інформації іншим людям із метою впливу на їхню 

поведінку, спілкування й діяльність.  
2. Мова існує у таких формах: а) усна і писемна; б) діалогічна і 

монологічна; в) зовнішня і внутрішня; г) національна та індивідуальна. 
3. Функціонування мови в процесах вираження й обміну думок – це: а) 

мова; б) ідіолект; в) мовлення; г) мовленнєвий контекст. 
4. Який із чинників оптимального використання слова у мовленні 

відповідає за відсутність тавтології як власного, так і чужого 
мовлення?: а) ступінь володіння мовою; б) індивідуальні відмінності 
мовленнєвого досвіду; в) мовленнєвий контекст; г) мовленнєва ситуація. 

5. Що визначає добір оптимальних мовних і мовленнєвих засобів із 
загальнонаціонального та професійного арсеналу мови відповідно до 
потреб висловлювання?: а) суспільні функції мови; б) функціонально-
стилістична мета мовлення; в) сама мова; г) ступінь володіння мовою.  

Нові підходи до мовної підготовки майбутніх фахівців у немовних 
ВНЗ полягають не лише в набутті ними глибоких теоретичних знань з 
фахових дисциплін, а й у формуванні практичних навичок і вмінь 
студентів використовувати українську мову в професійних цілях. 
Недостатній рівень сформованості культури професійного спілкування у 
майбутніх фахівців створює певні труднощі не лише при вивченні ними 
спеціальних дисциплін, а й у майбутній професійній діяльності, що 
негативно може позначитися на показниках ефективності виробництва1. 
У зв’язку з цим, у навчальному посібнику широко представлені мовні 
завдання, а також матеріали для редагування, моделювання текстів і 
граматико-стилістичні вправи, які підвищують орфографічну 
грамотність, пунктуаційну пильність, лексичну культуру студентів.  

Для ілюстрації можна навести мовні завдання з теми "Засоби та 
форми міжособистісного управлінського спілкування":  

Завдання 1. Розрізняйте поняття “мова” і “мовлення”. Доберіть 
замість крапок потрібні слова: 

                                           
1 Костриця Н.М. Лінгводидактичні основи професійного мовлення // Науковий вісник 

Нац. аграр. ун-ту. – 2005. – № 88. – С. 70-78.  
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а) ... – явище суспільне, загальнонародне, не залежить від окремої 
людини; 

б) ... – процес передачі думок конкретною особою, яке залежить від 
віку, освіти, фаху, середовища, загального розвитку людини, 
супроводжується мімікою й пантомімікою, реалізується в інтонації 
голосу. 

Завдання 2. Виберіть для понять “мова” і “мовлення” відповідні 
характеристики: 

а) індивідуальність; змінність; залежність від умов реалізації; 
спорадичність, спонтанність; 

б) надіндивідуальність; соціальність; стабільність; панхронічність; 
закономірність. 

Завдання 3. Прочитайте, добираючи з дужок потрібні за змістом 
слова і ставте їх у потрібному відмінку. Розкажіть, як Ви розумієте 
залежність формування у дітей навичок і вмінь мовлення від 
середовища, у якому вони живуть і виховуються. 

1. Діти засвоюють (а) мова, б) мовлення), вслухаючись у (в) мова, 
г) мовлення) батьків, родичів, знайомих. 2. На другому році життя 
мовлення дитини ще бідне, бо (а) мовних, б) мовленнєвих) засобів 
засвоєно ще небагато. 3. Але 5-6-річні діти використовують у (а) мова, 
б) мовлення) близько 3 тис. слів. 4. (а) мова, б) мовлення) розвиває 
мислення дитини, сприяє формуванню її світогляду. 5. Якщо дитина 
виростає поза людським суспільством, вона не оволодіває (а) мова, 
б) мовлення) і своєю поведінкою, розумовим розвитком нагадує тварин. 
6. Отже, особистість не може розвиватися без (а) мова, б) мовлення) і 
людського суспільства, яке користується (в) мова, г) мовлення) як 
засобом спілкування. 

Завдання 4. Визначте будову сполучників, поясніть їх написання. 
1. Наша мова – найважливіша частина не лише поведінки, 

спілкування й діяльності, а й особистості, її душі, розуму, здатності не 
піддаватися впливам середовища.  

2. Необов’язково бути великим знавцем, щоб відчути глибину 
маминої пісні.  

3. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі мови 
виявляються виразні ознаки бездуховності. 

Завдання 5. Прочитайте, виберіть зі слів, поданих у дужках, те, яке, 
на вашу думку, є найдоцільнішим.  

В умовах (а) будування, б) спорудження, в) розбудови) України, 
(г) розвивання, д) закріплення, е) піднесення) української мови як 
державної, (є) усталення, ж) встановлення, з) утвердження) 
Української держави на міжнародній арені (и) виникла, і) настала, 
ї) постала) настійна вимога (й) задоволення, к) забезпечення) мові 
повноцінного функціонування в усіх (л) сферах, м) галузях, н) областях) 
громадського і державного життя. У зв’язку з цим на сучасному 
(а) періоді, б) етапі) велика увага має приділятися вживанню української 
мови у діловому (в) контактуванні, г) спілкуванні), оскільки мова 
офіційно-ділових документів має бути (д) зразком, е) взірцем, 
є) прикладом) мовних норм.  
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Незважаючи на те, що керівники-аграрники говорять однією мовою, 
проте їх мовлення набуває певних особливостей залежно від 
середовища, у якому виконуються управлінські функції, характеру 
управлінської діяльності, рівня посадової ієрархії. 

Комунікативна сфера керівника включає різні форми ділового 
спілкування – ділові бесіди, переговори, наради, публічні виступи тощо, 
кожна з яких висуває поряд із загальними й специфічні вимоги до його 
ділового мовлення.  

Управлінська діяльність – це практичне вирішення виробничо-
управлінських ситуацій, що постійно виникають; відповідно, 
впровадження у професійну підготовку майбутніх управлінців розбору 
управлінських ситуацій – необхідне і невідкладне завдання, спрямоване 
на активізацію навчальної діяльності студентів і зближення процесу 
навчання з аграрним виробництвом. Ситуативність виступає стимулом 
для розвитку мовленнєвих умінь студентів, пов’язаних з професійною 
діяльністю. Важливим для поглиблення і систематизації їхніх мовних 
знань та поповнення професійного словника є організація навчання на 
основі аналізу професійних ситуацій1. Аналізуючи управлінські ситуації, 
студенти формують інноваційно-управлінське мислення, практичні 
навички і вміння з української мови, удосконалюють культуру мовлення 
шляхом оцінювання різних поглядів на управлінську проблему, 
розвивають навички, оптимальні способи, прийоми, методики та 
технології ділового спілкування, моделюють свою поведінку при 
вирішенні управлінських завдань в умовах, наближених до майбутньої 
управлінської діяльності. 

Зважаючи на важливість формування та розвиток різноманітних 
навичок і вмінь управлінського спілкування, що складають основу 
управлінської праці керівника-аграрника, ми розробили управлінські 
ситуації відповідно до форм ділового спілкування. Наприклад, до теми 
"Ділова нарада" пропонується така управлінська ситуація: "Після 
реорганізації вам необхідно перекомплектувати в колективі кілька 
робочих груп відповідно до нового штатного розпису. Який шлях ви 
оберете?: 

а) візьметесь за справу самостійно, вивчите всі списки кандидатів, 
запропонуєте адміністрації свій проект щодо комплектування груп і їх 
керівників; 

б) запропонуєте вирішити це питання відділу кадрів: це його робота; 
в) зберете весь колектив, запропонуєте зацікавленим особам подати 

свої пропозиції щодо складу груп, щоб уникнути конфліктів; потім 
обговорите це на зборах колективу; 

г) спочатку будете обговорювати питання про майбутню роботу цих 
груп із фахівцями і керівниками". 

До теми "Ділова суперечка" – така ситуація: "В уже сформованій 

                                           
1 Костриця Н.М. Психолого-педагогічні умови формування професійного мовлення у 

студентів вищих закладів освіти України // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. – 2002. – 
№ 59. – С. 161-167. 
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організації, де є конфлікт між двома угрупованнями з приводу 
впровадження нововведень, з’являється новий керівник. Як, на вашу 
думку, він має вирішити наявний конфлікт? Виберіть одне з можливих 
рішень: 

а) не звертаючи уваги на опір прихильників стилю роботи старого 
начальника, спираючись на прихильників протилежного угруповання, 
вести роботу із впровадження нововведень, не втягуючись у 
міжособистісні конфлікти, впливаючи на супротивників силою свого 
прикладу; 

б) спробувати переконати й залучити на свій бік тих, хто виступає, у 
першу чергу, проти або не погоджується з нововведеннями, хоче 
працювати по-старому; 

в) у вирішенні конфлікту спиратися насамперед на тих, хто підтримує 
керівника; 

г) намагатися дійти згоди між прихильниками старого й нового 
стилів роботи через постановку нових перспективних завдань, 
підтримуючи кращі трудові традиції колективу й відкидаючи застарілі і 
шкідливі методи роботи". 

До теми "Ділова бесіда" таке завдання: "Нещодавно Вас призначено 
керівником відділу, співробітником якого Ви були. На 8 год. 15 хв. Ви 
викликали підлеглого для з’ясування причини його постійних запізнень на 
роботу, але самі зненацька спізнилися на 15 хв. Як Ви почнете бесіду при 
зустрічі з підлеглим?: 

а) незалежно від свого запізнення відразу зажадаєте пояснення його 
постійних запізнень; 

б) вибачитеся перед підлеглим, а потім почнете бесіду; 
в) поясните причину свого запізнення і на цьому прикладі покажете 

підлеглому, чого можна було б очікувати від Вас як від керівника, якби 
Ви так само часто спізнювалися, як він; 

г) в інтересах справи скасуєте бесіду і перенесете її на більш зручний 
момент". 

До теми "Ділові переговори" така ситуація: "Під час переговорів у Вас 
виникає потреба покритикувати ваших партнерів за певні недогляди. 
Що треба зробити перед цим? 

а) запитати: “Що ще залишилося нез’ясованим?”; 
б) погодитися обговорювати деякі питання пізніше; 
в) скласти письмову копію угоди, щоб кожна сторона мала свій 

примірник; 
г) знайти за що похвалити". 
До теми "Культура телефонного спілкування" таке запитання: "Вам 

зателефонували, помилившись номером. Якою буде Ваша відповідь?". 
До теми "Кадрова співбесіда" така проблема: "В якій послідовності 

Ви будете проводити бесіду з прийнятим співробітником: 
а) познайомите з організацією й ситуацією в ній; 
б) ознайомите з труднощами в роботі; 
в) привітаєте з початком роботи; 
г) чітко поставите вимоги до працівника? 
Чи має значення послідовність питань? Про що ще може йти мова в 
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першій бесіді?" 
В управлінському спілкуванні переконують не лише аргументи, а 

форма їх подачі, тому під час обговорення управлінських ситуацій, 
акцентування науково-педагогічним працівником не тільки на 
знаходження правильного варіанта вирішення проблеми, а й на культуру 
професійного мовлення, допомагає студентам позбутися слів-паразитів 
("так сказати", "ну", "коротше кажучи" тощо), навчити виділяти слово чи 
фразу підвищенням чи пониженням тону голосу, змінювати темп 
мовлення, регулювати його голосність, робити паузи до і після важливої 
думки.  

Мовленнєва поведінка є індикатором нефальсифікованої інформації і 
має на практиці велике значення для правильного розуміння думок і 
намірів співрозмовника. Вона проявляється в процесі управлінського 
спілкування і має такі характеристики: якість голосу, манера мови; 
швидкість мови, голосність; вимова слів, артикуляція; забарвлення 
звучання голосу, модуляція мови, ритмічне говоріння1. Зважаючи на 
важливість відпрацювання оптимальних прийомів власної мовленнєвої 
поведінки, формування навичок і вмінь розуміння мовленнєвої 
поведінки співрозмовника, у навчальному посібнику з теми 
"Невербальні засоби управлінського спілкування" ми запропонували 
наступну управлінську вправу: "Співвіднесіть ознаки голосу та 
емоційного стану" (табл. 1). 

Підготовка фахівців до управлінської діяльності вимагає широкого 
використання активних методів і форм навчання, що наближають 
навчальні заходи до управлінсько-виробничих ситуацій. До них 
належать ділові та організаційно-діяльнісні ігри, круглі столи, 
управлінські ситуації, мозковий штурм тощо.  

Ділові ігри допомагають майбутнім управлінцям наочно уявити 
реальну ситуацію, вивчити складові частини управлінської проблеми, 
відпрацювати її комплексне поетапне розв’язання в імітаційному 
режимі, формувати та розвивати творчі навички та вміння ділового 
спілкування в умовах, максимально наближених до професійних 
ситуацій, тому до кожної теми посібника ми розробили ділову гру.  

Як приклад розроблених ділових ігор пропонуємо ділову гру до теми 
"Засоби та форми міжособистісного управлінського спілкування" – 
“Мова керівника – успіх в управлінні”. 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: Учебн. / Под 

ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 368 с. 
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Таблиця 1  
Співвіднесіть ознаки голосу та емоційного стану 
Ознаки голосу Емоційний стан 

Відтінки звучання 
1. Металеве звучання Скритність, скованість, 

боязкість 
2. Єлейний, масляний, 

жирно-м'який голос 
Тверезе, цілеспрямоване, 
прагматичне мислення, іноді 
нервозність 

3. Монотонний голос Внутрішня дисципліна, потреба 
в ясному поданні іншим своєї 
життєвої позиції 

4. Висота, мелодійність 
голосу змінюються в 
широких межах 

Слабка воля, м'якість 

5. Падіння тону до кінця 
фрази 

Зображувана дружність, 
фальшивий пафос 

6. Ритмічні коливання 
висоти тону 

Відкритість, різноманіття 
інтересів, внутрішня воля 

7. Неритмічні коливання: є 
нерівномірне 
підвищення й падіння 
тону 

Глибоке, повне емоційне життя 

8. Опукло-текуча манера 
говорити з м'якими 
переходами окремих 
звуків і слів 

Прояв внутрішньо неповажної 
позиції стосовно будь-якого 
співрозмовника: людина навіть 
не піклується про те, щоб 
іншим його було легко розчути 

9. Кутасто-уривчаста мова 
з раптовими змінами 
гучності 

Енергійність і твердість 

Швидкість, чіткість, висота 
10. Прискорюваний темп 

мови 
Спокій, достоїнство 

11. Помітні коливання 
швидкості мови 

Страх, хвилювання 

12. Ясне й чітке 
проголошення слів 

Пожвавлення при внутрішній 
урівноваженості, здатності до 
творчості 

13. Нечітка, розпливчаста 
вимова (нижня щелепа 
рухається мало) 

Неврівноваженість, відсутність 
стабільності 

14. Високий пронизливий 
голос 

Легко збудлива людина, 
недостатньо врівноважена 

15. Низький тон голосу Співрозмовник усе більше 
надихається, поринає в те, про 
що говорить 
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Цілі гри: з’ясувати рівень сформованості у студентів практичних 
навичок і вмінь з української мови; розвивати у них мовне чуття, логіку, 
пам’ять; удосконалювати орфоепічну та орфографічну пильність; 
виховувати культуру управлінського мовлення. 

Сутність гри: 
1. Проблема: “Який рівень практичних навичок і вмінь із української 

мови у майбутніх керівників?” 
2. Учасники гри та їхні функції: 
2.1. Модель керівника гри – науково-педагогічного працівника.  
Науково-педагогічний працівник: пояснює сутність гри, її правила та 

регламент; формує команди; пропонує перелік завдань; призначає 
експертну групу; підбиває підсумки. 

2.2. Модель учасників гри. 
Учасники команди: самостійно визначають правильні відповіді; 

обмінюються думками, пропонують варіанти правильних відповідей; 
приймають командний варіант правильних відповідей, який 
оголошують. 

Експерти: підраховують правильні відповіді кожної команди; 
оголошують правильні відповіді; визначають команду-переможницю. 

3. Порядок проведення ділової гри: до участі в грі залучаються всі 
присутні студенти, з яких науково-педагогічний працівник формує 
команди (максимум десять чоловік в одній команді) та експертну групу з 
найбільш підготовлених студентів. 

Завдання учасникам команди – вибрати правильний варіант відповіді 
на кожне завдання. 

Для розв’язання поставленого завдання командам надається 15–20 хв. 
Після того повідомляють командні рішення. 

Експерти оцінюють результат роботи кожної команди, коментують 
його і оголошують команду-переможницю.  

Після оголошення правильних відповідей оголошується 
персональний переможець шляхом підрахування правильних відповідей.  

На завершення науково-педагогічний працівник висловлює свою 
думку, підбиває підсумки гри. 

4. Підбиття підсумків гри: за кожну правильну відповідь – 1 бал. 
Перелік завдань: 

1. Підберіть синоніми до слів 2. Знайдіть серед поданих 
слів професіоналізм 

1 2 3 4 
а) утрата – в) збільшення– а) запроцентувати; в) податок; 
б) вжиток – г) прибуток – б) пшениця; г) сума 

3. Як називаються ці пари 
слів (фікс – фіск, трасант – 
трасат, жират – жирант): 

4. Знайдіть слово з 
однаковою кількістю букв і 

звуків: 
а) антоніми; в) пароніми; а) нетто; в) кооперація;
б) синоніми; г) омоніми б) субсидія; г) декларація 

5. Знайдіть, у якому варіанті 6. Знайдіть слово, у якому 
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правильно зроблено наголос: м’які приголосні подвоюються: 
а) ма´ркетинг; в) марке´тинг. а) су(м)а; в) ка(с)а; 
б) маркети´нг;  б) ма(с)а; г) то(н)а 

7. Знайдіть слово, у якому не 
пишеться м’який знак: 

8. Напишіть українські 
відповідники: 

а) кон…юнктура в) тант…єма а) брокер –  в) дефект – 
б) рант…є г) кур…єр б) конвенція – г) пріоритет –

9. Знайти слово з префіксом 
с-: 

10. Вкажіть групу 
спільнокореневих слів: 

а) …плата; в) …года; а) фінанси, 
фінансист, 
фінансування; 

в) комерція, 
конкурсант, 
комерсант 

б) …бут; г) …биток б) дебет; 
задебетувати, 
дебати 

 

11. Знайдіть складний 
прикметник, який пишеться 

разом: 

12. Знайдіть правильно 
написане ім’я по батькові: 

а) промислово… 
інвестиційний; 

в) агро 
…промисл
овий; 

а) Савович; в) Васильївна

б) фінансово… 
економічний; 

г) планово
… 
фінансовий

б) Юрієвич; г) Віталівна 

13. Вкажіть займенник, 
який пишеться разом: 

14. Вкажіть прислівник, 
який пишеться окремо: 

а) будь… хто; в) аби…який; а) на…троє; в) до…дому; 
б) хтозна… 
чий; 

г) що…небудь б) в…перше; г) на… 
сьогодні 

15. Вкажіть прийменник, 
який пишеться через дефіс: 

16. Перекладіть українською 
мовою: 

а) з…поміж; в) за…ради; а)в течение дня; 
б) согласно приказу; б) по…над; г) по…під 
в) спрос и предложение 

 
Культура мовлення керівника підпорядковується певним соціально-

встановленим нормам, їх порушення викликає невдоволення, осудження, 
а інколи й образу. По-перше, це дотримання лінгвістичних норм – 
грамотна вимова слів, коректна та логічно правильна побудова 
висловлювання, оптимальний підбір слів серед низки синонімів, 
зв’язність мови, недопустимість "слів-паразитів" і ненормативної 
лексики тощо.  

По-друге, невід’ємним компонентом культури мови керівника є 
інформаційна насиченість повідомлення, тобто об’єм висловлювання 
має відповідати кількості інформації, включеної до нього. 
Перебільшення об’єму висловлення породжує багатослівність, а 
надмірна інформативність призводить до неповного її розуміння, що 
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знижує ефективність спілкування. 
Для керівника важливо лаконічно й структурно просто будувати 

речення, бажано не використовувати складносурядні й складнопідрядні 
речення та складні граматичні звороти, бо до кінця фрази, в силу її 
громіздкості, можна забути, про що йшлося на початку.  

Логічною вимогою до мови керівника є її цільова спрямованість, 
тобто її зміст і об’єм мають відповідати завданням, які слід вирішувати. 

Які порушення норм української ділової мови необхідно 
викорінювати з мовлення майбутніх фахівців-аграрників?  

По-перше, орфоепічні помилки – це діалектне вимовляння слів, 
неправильна постановка граматичного наголосу;  

по-друге, лексичні помилки – невірне застосування 
загальноприйнятих слів і фразеологізмів у тому значенні, які вони мають 
у сучасній українській мові, невиправдано велика кількість застосування 
іноземних слів і абревіатур;  

по-третє, граматичні помилки – порушення певних правил поєднання 
слів у реченні, що призводить до відсутності логічного зв’язку і 
послідовності думки, неправильне застосування відмінків, 
прийменників, дієприкметників тощо;  

по-четверте, стилістичні помилки – невдала передача думки, 
громіздкість, невдалий порядок слів у реченні, невдале використання 
виразних і зображувальних засобів мови.  

З метою усунення з мовлення студентів перерахованих помилок у 
навчальному посібнику пропонуються такі завдання: "Розгляньте 
синонімічні ряди фразеологізмів. З’ясуйте значення кожного ряду, 
стилістично розмежуйте (книжні, розмовні). 

1. Піймати облизня, ухопити шилом патоки, зазнати фіаско, сісти в 
калюжу. 

2. Не до речі, ні до ладу ні до прикладу, ні сіло ні впало, ні з того ні з 
сього, як Пилип з конопель". 

"Розкрийте дужки, поставте слова у потрібному відмінку.  
Панові (Григорій Омельчук); із секретарем (Петро Найда); у 

бухгалтера (Віра Мотрич); для економіста (Олексій Музиченко); за 
участю (Ганна Чубач); фонд імені (Василь Симоненко)". 

"Доберіть до поданих слів українські відповідники. Поясніть 
правопис слів іншомовного походження. 

Адміністрація, фактор, кон’юнктура, акциз, аспект, акція, аргумент, 
бізнесмен, кореспонденція, вексель, синтез, конкуренція, кредит, 
кар’єра, маркетинг, фермер, аудієнція, етап, інтерв’ю, нюанс". 

Важливим аспектом побудови мовної поведінки керівника є 
врахування особливостей співрозмовника – його культурно-освітнього 
рівня, професійних знань і компетентностей, ціннісних орієнтацій і 
інтересів, нагальних потреб, особистісних рис і досвіду. В зв’язку з цим, 
у навчальному посібнику передбачена тема "Індивідуально-психологічні 
основи ділової взаємодії керівника". Метою ділової гри цієї теми є 
формування і розвиток у студентів навичок і вмінь ділового спілкування, 
вдосконалення культури мовлення шляхом оцінювання різних поглядів 
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на управлінську проблему “Як виявити індивідуально-психічні якості 
підлеглих з метою ефективного використання їх на виробництві?” 

Усі ці структурні елементи посібника викладаються у тісному 
взаємозв’язку з загальними проблемами управління, психології 
управління, ділової української мови та професійного етикету.  

У процесі підготовки студентів аграрних ВНЗ до майбутньої 
управлінської діяльності значне місце має бути відведено 
вдосконаленню професійної культури мовлення, етиці використання 
засобів виразності ділової української мови, поповненню лексичного 
запасу найуживанішою лексикою й термінологією, характерною для 
сфери управлінської діяльності. Порушення основ мовного етикету та 
культури спілкування є перешкодами на шляху встановлення 
психологічного контакту під час професійного спілкування управлінців-
аграрників. Логічним є включення в навчальний посібник теми 
"Культура й етикет в управлінні", у тексті для читання якої 
розглядаються поняття "мовний етикет", "мовленнєвий етикет", 
"лінгвоетикет", пояснюються моральні норми – ввічливість, тактовність, 
коректність (делікатність), вихованість, толерантність; запитання “Які 
вимоги до спілкувального етикету в управлінні Ви вважаєте 
основними?” є проблемою ділової гри “Виступ у телевізійній передачі 
“Сільський час”; мовним завданням зазначеної теми пропонується таке – 
"Підберіть висловлювання до форми звертання" (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Підберіть висловлювання до форми звертання 
Форми звертання Висловлювання 

1. Побажання Вам терміново необхідно виконати цю 
роботу... 

2. Порада Я Вам рекомендую... 

3. Прохання 
Я б хотів підкреслити, що ви повинні... 
зробити завдання до наступного 
понеділка 

4. Рекомендація По-перше... по-друге... 

5. Повідомлення Я б порадив Вам... 

6. Роз’яснення Я Вас дуже прошу... 

7. Вказівка Я б хотів... 

8. Пояснення 
завдань 

Ситуація склалася важка... 

 
Отже, забезпечення ефективного формування практичних умінь 

професійного спілкування в процесі засвоєння змісту навчальних 
дисциплін психолого-педагогічного, управлінського напрямів, дисциплін 
фахового спрямування сприяє досягненню високого рівня 
управлінського спілкування, становленню особистості керівника-
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аграрника, який вільно володіє державною мовою, постійно приділяє 
увагу культурі й естетиці свого мовлення, що є важливим фактором 
ефективного управління сучасним виробництвом аграрної галузі.  

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають 
насамперед у пошуку найбільш оптимальних шляхів формування 
професійного спілкування майбутнього управлінця-аграрника. Успішне 
вирішення даної проблеми сприятиме підвищенню якості вищої освіти, 
інтеграції національної системи освіти в наукову, виробничу та 
соціально-суспільну інфраструктуру світового співтовариства.  

 
 

 
Барановська Л.В. (Біла Церква) 

 
ЛЕКСИКО–СЕМАНТИЧНІ  

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ НАВЧАННЯ 
ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ   

АГРАРНИХ ВНЗ 
 
У даній статті обгрунтовано на лексико-семантичному рівні 

особливості вербальної взаємодії студентів, які оволодівають у вищих 
навчальних закладах аграрними спеціальностями; здійснено аналіз цих 
особливостей з урахуванням майбутнього фаху студентів, ситуацій 
спілкування. Визначено певні тенденції, що мають місце у формуванні 
сучасної термінологічної лексики із сфери сільськогосподарського 
виробництва. 

 
У сучасних умовах розвитку українського суспільства, коли 

поглиблюються процеси демократизації, коли пріоритетним стає 
ставлення до людини як до найвищої цінності, у сфері гуманітарних 
наук однією з найбільш актуальних визначається проблема 
вдосконалення вербально-комунікативних можливостей особистості. 
Розвинені навички встановлення мовленнєвих контактів є суттєвою 
передумовою створення позитивної емоційної атмосфери в навчальних, 
трудових колективах і загалом у суспільстві. За цих умов реальною є 
можливість кожної особистості до самоактуалізації, виявлення своїх 
здібностей і таланту. 

До проблеми навчання мови на засадах комунікативно-діяльнісного 
та комунікативно-прагматичного підходів звертались такі педагоги-
мовознавці, як О.М. Біляєв, М.С. Вашуленко, С.Я. Єрмоленко, 
Л.І. Мацько, В.М. Плахотник. Вчені наголошують на необхідності 
комунікативного забезпечення реалізації потреб наших громадян у всіх 
сферах їхньої діяльності шляхом використання української літературної 
мови. Це зумовлено пануванням у багатьох з цих сфер російської мови із 
значними порушеннями її орфоепічних та лексичних норм, що 
зумовлено інтерференцією, та української «макаронічної» мови, 
відомого всім суржику.  
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На необхідності формування засад культури ділового мовлення 
наголошували  Ю. Давиденко, В. Михайлюк, Л. Паламар, Г. Сагач, 
С. Шевчук. 

Окремі аспекти використання засобів мови у сфері професійних 
стосунків досліджували Н. Булгакова, В. Зотова, Г. Онуфрієнко, 
З. Осипенко, Н. Тоцька, В. Юкало. Вчені аналізували особливості 
використання студентами технічних, медичних, економічних термінів у 
процесі оволодіння фахом. 

Метою даної публікації є лексико-семантичний аналіз професійного 
мовлення студентів, які навчаються у вищих аграрних навчальних 
закладах, оскільки саме цій проблемі не були присвячені спеціальні 
дослідження вчених.   

Спілкування у вищому аграрному навчальному закладі виступає у 
вигляді різних форм психологічної та мовленнєвої взаємодії осіб, які 
забезпечують ефективність фахової підготовки студентів, та тих, хто 
безпосередньо здобуває спеціальність. Сфери такого спілкування є 
надзвичайно різноманітними. Це навчально-виховна, наукова, 
культурно-масова діяльність студентської молоді, її побут та дозвілля. 

Комунікативна поведінка студентів визначається загальним 
соціальним, економічним, культурним статусом молоді в суспільстві. А 
мовлення є показником  цього статусу. Словник студента формується під 
впливом багатьох факторів: на нього впливають напрям фахової 
підготовки, характер соціальної групи, членом якої він є, мовно-
мовленнєві особливості території його постійного проживання. 
Об’єктом нашого дослідження були вищі аграрні навчальні заклади III - 
IV рівнів акредитації, котрі готують фахівців з агрономії, агрохімії та 
грунтознавства, захисту рослин, зооінженерії, ветеринарної медицини, 
механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва, 
аграрного менеджменту, обліку і аудиту тощо. Оскільки навчання є 
основним видом діяльності студентів, то в процесі дослідження була 
звернена насамперед увага на характеристику навчального вербального 
спілкування. Дефініція навчального процесу полягає у взаємодії 
викладача та студентів з підготовки останніх до майбутньої професійної 
діяльності.  

Спілкування в навчальному процесі є вербальною комунікацією, 
засобами якої виступають слова із закріпленими за ними в суспільному 
досвіді користування мовою значеннями. У ВНЗ воно має певні 
особливості, що зумовлюються специфікою дидактичної мети, формою 
організації навчальних занять, їх методичним забезпеченням. Так, 
спілкування під час лекції є спілкуванням вищого рівня, бо в ньому 
найповніше виявляються принципи науковості, логічності, 
цілеспрямованості. На лекції переважає монологічне мовлення, що 
характеризується великою композиційною складністю, потребує 
закінченості думки, суворого дотримання мовних правил. Поряд з 
монологом лектора на лекції може мати місце й діалог – спілкування зі 
студентами у формі бесіди, елементи якої можуть застосовуватись як на 
етапі актуалізації опорних знань, так і під час пояснення нового 
матеріалу та його узагальнення. Діалогічному мовленню властиві прості 
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синтаксичні конструкції, неповні речення, репліки, повторення фраз та 
окремих запитань, доповнення, пояснення, вживання різних допоміжних 
слів, використання натяків.  

Має свої особливості спілкування науково-педагогічних працівників 
зі студентами на практичних заняттях. Спостерігається висока 
активність студентів, цьому значною мірою сприяє конкретизація мети 
їхньої діяльності. Спілкуванню властивий діалог. Викладач, 
спрямовуючи потік наукової інформації, отриманий студентами на 
лекції, під час самостійної роботи з навчальною та довідковою 
літературою, допомагає їм оволодіти практичними уміннями та 
навичками. Спілкування є безпосереднім, контактним, міжособистісним. 
Воно відбувається в невимушеній, менш офіційній, менш 
регламентованій, ніж на лекції, ситуації. Використовується переважно  
усна форма спілкування. 

На різних видах занять універсальним засобом спілкування є 
здебільшого літературна форма загальнонародної мови. Вона 
характеризується унормованістю, поліфункціональністю, стандартністю, 
уніфікованістю, розвиненою системою стилів. Мова справляє 
ефективний вплив на студентів, коли викладачі дбають про змістовність, 
логічність, правильність, повноту відповідей студентів, точність 
зроблених ними визначень наукових понять. У процесі фахової 
підготовки, особливо під час занять з професійно орієнтованих та 
спеціальних дисциплін, мова студентів збагачується термінологічною 
власне українською та запозиченою лексикою. Для найменування 
наукових понять вживаються як наскрізні терміни, тобто властиві 
багатьом дисциплінам однієї галузі науки, так і спеціальні вузькогалузеві 
слова. Цей шар слів поступово переходить до активного словника 
студента.  

Як відомо, мова науки є інтернаціональною, що суттєво впливає на 
кількісний аналіз термінології, засвоюваної студентами-аграрниками. 
Інтернаціоналізми – це слова, що співпадають за зовнішньою формою (з 
урахуванням закономірних відповідностей звуків та графічних одиниць 
у конретних мовах), співпадають повністю або частково за значенням, 
виражають поняття міжнародного характеру в галузі науки, техніки, 
політики, культури тощо і функціонують у різних насамперед 
неспоріднених мовах. Інтернаціоналізми, як правило, поширені у межах 
великих ареалів: європейсько-американського, близько-східного та 
середньо-східного, східно-азійського, південно-азійського і порівняно 
нового ареалу – мов колишнього СРСР. Найбільше вивченими є 
інтернаціоналізми – «європеїзми», основу фонду яких складають слова 
так званих класичних мов – грецької та латинської (форум, деспот, клас). 
Однак багато подібних слів увійшло до міжнародного вжитку із 
сучасних мов: морські терміни – з нідерландської, музичні – з 
італійської, військові – з німецької, спортивні – з англійської. Розвиток 
фонду інтернаціоналізмів у XX – на поч. XXI ст. має тенденцію до 
кількісного росту і розширення сфери використання. Вона пов’язана з 
посиленням соціально-економічних процесів, науково-технічним 



Україна – мова 
 

 367

прогресом, ростом міжнародного наукового та культурного обмінів. 
Питома вага інтернаціоналізмів в окремих мовах є достатньо великою (в 
активному словнику російської, української, англійської, французької, 
німецької мов їх більше 10 % ). 

На основі загальновідомих положень про інтернаціоналізми наведемо 
приклади найбільш уживаних наукових інтернаціональних понять, які 
використовують у професійному спілкуванні студенти відповідних 
спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів. 

Спеціальність «Ветеринарна медицина» 
Укр. абсцес,  лат. abscessum,  англ. abscess 
Укр. агонія, гр. agonia, англ. (death - agony) 
Укр. анестезія, гр.anaisthesia, англ. anaesthesia 
Укр. астма,  гр. asthma,  англ. asthma 
Укр. бактерії, гр.bakteria, англ.bakterium 
Укр. бронхіт, гр. bronhos (горло), англ. bronhitis 
Укр. вакцина, лат. vaccinus, англ. vaccine 
Укр. вена, лат. vena, англ. vein 
Укр. ветеринарія, лат. veterinarius, англ.veterinary schience 
Укр. інфекція, лат. inficere, англ. infection 
Укр. інфаркт, лат. infarctus, англ. infarction 
Укр. імунітет, лат. immunitas, англ. immunity 
Укр. кастрація, лат. castratio, англ. castration 
Укр. катар. лат. katarrhoos, англ. catarrh 
Укр. менінгіт, гр. meninx, meningos, англ. meningitis 
Укр. пацієнт, лат. patiens, patientis, англ.patient 
Укр. рецидив, лат. recidivus, англ. recidivation, relaps 
Укр. туберкульоз, лат. tuberkulum, англ. tuberculosis 
Спеціальність «Зооінженерія» 
Укр. асиміляція, лат. assimilatio, англ. assimilation 
Укр. вітаміни, лат. vita, англ. vitamine 
Укр. генерація, лат. generatio, англ. generation 
Укр. гібрид, лат. hibrida, англ. hybrid 
Укр. дисиміляція, лат. dissimilis, англ. dissimilation 
Укр. домінанта, лат. dominans, англ. dominant 
Укр. еволюція, лат. evolutio, англ. evolution 
Укр. екстер’єр, лат. exterior, фр. exsterieur 
Укр. калорія, лат. calor, англ. calorie 
Укр. карантин, італ. quarantena, англ. quarantine 
Укр. масаж, фр. massage,  анг. massage 
Укр. сепаратор, лат. separator, англ. separator 
Укр. фураж,фр. fourrage, англ. forage 
Спеціальність «Агрономія» 
Укр. генезис, гр. genesis, англ. genesis 
Укр. дренаж, фр. drainage, англ. drainage 
Укр. мутації, лат. mutatio, англ. mutation 
Укр. популяція, фр. population, англ. population 
Укр. токсини. гр. toxikon, англ. toxins 
Економічні спеціальності 
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Укр. акція, лат. actio, англ. action 
Укр. біржа, лат. bursa, нім.Borse 
Укр. бюджет, фр. budget, англ. budget 
Укр. дебет, лат. debet, англ. debit 
Укр. дебитор,  лат. debitor, англ. debtor 
Укр. дефіцит, лат. deficit, англ. deficit 
Укр. де - юре,  лат. de jure, англ. de jure 
Укр.  дивіденд, лат. dividendus, англ. dividend 
Укр. кредит, лат. credim, creditum,  англ. credit 
Укр. ліцензія, лат. licentia, англ. licence 
Укр. паритет, лат. paritas, paritatis,  англ. parity 
Укр. рента, лат. reddita, фр.rente 
Укр. субсидія, лат. subsidium, англ. subsidy 
Укр. тариф, фр. tarif, англ. tariff 
Описані інтернацоналізми є різними за джерелом походження. Так, 

ті, що широко використовуються студентами спеціальностей 
«Ветеринарна медицина», «Зооінженерія», «Агрономія»  та споріднених 
з ними напрямів фахової підготовки, за походженням є здебільшого 
грецизмами та латинізмами. Економічні інтернаціональні терміни 
найчастіше запозичуються з латинської та англійської мов. Студенти 
факультету ветеринарної медицини, зооінженерної, агрономічних 
спеціальностей у процесі спілкування в навчальних та виробничих 
ситуаціях використовують найменування наукових понять латинською 
мовою. Однак ці слова виконують лише номінативну функцію.  

Досягнення взаєморозуміння в процесі професійного спілкування 
фахівців-аграрників було б неможливим без використання власне 
українських слів. Вони широко застосовуються як одиничні 
найменування наукових понять, так і синоніми  до інтернаціональних 
термінів. Як свідчать наші дослідження, їх у мові аграрників наявна 
значна кількість. За приклад можуть слугувати запропоновані нижче  
лексеми: спеціальність «Ветеринарна медицина»: білокрів’я (лейкоз), 
більмо, бійня, хвороба, очеревина, плече, передпліччя, стегно, гомілка, 
міхур, хребет, запалення, кістки, збудник, глотка, грижа, зіниця, канатик, 
сім’я, кров; спеціальність «Зооінженерія»: порода, корми, годівля, 
матка, плідник, самка, білок, вуглеводи, молодняк, окіт, отелення, 
опорос, окріл, щеніння, жеребіння, ягніння, розведення, виводок, 
жеребець, мерин, помісь, прив’яз, вибракування, ремонтний молодняк, 
приплід, рибництво, вівчарство, свинарство, кролівництво та ін.; 
агрономічні спеціальності: грунтознавство, землеробство, осушення, 
зрошення, вирощування, озимі, ярові, пшениця, жито, саджанець, 
добрива, обприскування, овочівництво, садівництво, плодівництво, 
буряківництво; економічні спеціальності: власність, вартість, договір, 
ввіз, вивіз, заборона, збитки, прибуток, відсоток, звіт, пай, рахунок, 
розрахунок, обіг, податок, задаток, позика, золотий запас, дочірнє 
підприємство, договірна ціна та ін. На належність термінів до групи 
власне українських слів вказують словотворчі та морфологічні ознаки. В 
українській мові, наприклад, абстрактні іменники утворюються за 
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допомогою суфікса  -ість: вартість, собівартість, власність; віддієслівні 
іменники – безафіксним способом: окріл, опорос, помісь, вивіз, ввіз. 
Власне українськими є такі морфеми: суфікси -  -унок, -уток, -к, -ок, -ин, 
-енн, -ик,  -ник, -няк, -ець, -уван-, -иц, -ств, -от, -ячк: розрахунок, 
прибуток, розмноження, запліднення, молодняк, плідник, жеребець, 
вибракування; префікси - за-, перед-, о-, роз-,  ви-, при-: запалення, 
передпліччя, отелення, опорос, розведення, виводок, вивіз, прив’яз, 
приплід. Власне українські терміни утворюються й способами складання 
основ та складання слів. Ці способи сягають давніх епох – 
спільнослов’янської, давньоруської та староукраїнської мов. Складання 
основ та слів у складне слово здійснюється на базі синтаксичних 
словосполучень і за моделями внаслідок аналогії. Найбільше 
представленою є група складних іменників-термінів аграрної науки: 
білокрів’я, шовкопряд, лісостеп, лісосмуга, глинозем, чорнозем, 
вівцебик, індокури, льонопрядильня, картоплесаджалка, 
картоплесортувалка, бурякокопач, бурякокомбайн, землезрошення, 
дрібнолісся, довгоносик, купівля-продаж, увіз-вивіз, собівартість, 
горицвіт, первоцвіт, звіробій та ін. Власне українська наукова 
термінологія, на відміну від латинських термінів, виконує не лише 
номінативну, а й комунікативну функції. Вона є багатим і живим 
засобом фахового спілкування. 

У професійному спілкуванні поряд з літературними науковими 
назвами викладачі широко застосовують народні найменування. Їхню 
практику наслідують і студенти. Ці назви зафіксовані нами в процесі 
дослідження практики професійного спілкування студентів, які 
оволодівають фахом, пов’язаним з лікуванням, доглядом, годівлею, 
розведенням сільськогосподарських тварин. Збереглися ці назви як в 
усній практиці мовлення, так і в друкованих збірниках з народної 
медицини та народної ветеринарії1. Наводимо приклади таких назв: 
вушниця – запалення вуха; ураз – матка; гила – грижа; відлежина – 
пролежні; чухачка, сверблячка – короста; пропасниця, лихоманка, трясця 
– малярія; нежить – катар носа; пліснявка – катар рота; різачка – білий 
понос (у телят); жовтяниця, жовтуха – гепатит; легениця – запалення 
легень; припуск, сполування, злучка худоби – парування; мізковиця – 
запалення мозку; сибірка, жабур – сибірська язва; сухоти, чахотка – 
туберкульоз; правець – стовбняк; слинівка – ящур; носатина – сап; 
жовтяниця інфекційна – лептоспіроз; викидень, виливок – аборт; 
сверблячка – несправжній сказ. Народні назви, на нашу думку, не 
знижують рівня правильності професійної мови викладачів та студентів. 
Їх засвоєння є першим етапом свідомого запам’ятовування нового 
поняття. Адже народні найменування, як свідчать наведені приклади, 
утворені на основі виявлення найважливіших ознак явища, яке називали. 
Для цього використовували загальновживану, всім зрозумілу лексику. 

Протягом останніх років контингент студентів вищих аграрних 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації поповнився випускниками 

                                           
1 Королів В. Скотолічебник. Ветеринарні поради. – К., 1919. – С. 2. 
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вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у зв’язку з реалізацією 
завдань державної програми щодо забезпечення ступеневої, неперервної 
освіти молоді. Це вчорашні студенти сільськогосподарських технікумів 
та коледжів, технікумів ветеринарної медицини. Це молодші спеціалісти, 
котрі прослухали відповідний теоретичний курс, набули певних 
практичних навичок. А тому їхнє мовне спілкування дещо відрізняється 
від спілкування студентів, що розпочали навчання з оволодіння 
сільськогосподарським фахом зразу після закінчення загальноосвітньої 
школи. Засобом їх спілкування є переважно нормована літературна мова. 
Процес користування науковою термінологією є більш усвідомленим. За 
лексичним складом мовлення є не таким строкатим. Спостерігається 
тенденція до зменшення кількості стилістично знижених слів 
(жаргонних, діалектних). Варто зазначити, що жаргонні одиниці 
соціальної спрямованості поступово витісняються з мови студентів 
професійними словами. Професіоналізми даної категорії утворюються 
на основі знань з наукової термінології. Вони є розмовними синонімами 
до них. Професійна лексика є засобом неофіційного, спрощеного 
спілкування осіб однієї професії. Досвіду користування нею студенти 
набули під час проходження практики, а також під час самостійної 
роботи за фахом. Прикладами професіоналізмів є такі слова: укол 
(ін’єкція), прививка (щеплення), почистити місце (лікування 
захворювання «затримання посліду»), обрізати вуха (купірувати вуха 
цуценят), почистити, вихолостити (кастрація, стерилізація тварин). 
Описаний вище матеріал свідчить про те, що обов’язковим компонентом 
професійного спілкування студентів вищих аграрних навчальних 
закладів є наукова термінологія. Навчання спілкування, навчання з 
оволодіння професією та спеціальністю має бути спрямоване на те, щоб 
цей шар лексики став активним у використанні мовцями даної категорії. 
Ця мета може бути остаточно реалізованою після закінчення студентами 
вищого навчального закладу. У процесі навчання студент поступово 
засвоює наукові терміни, поступово свідомо починає використовувати їх 
у мовленні. 

Професійне спілкування є багатоаспектним процесом. Ми 
зупинилися лише на одному з них, де описали спілкування у зв’язку з 
навчальною діяльністю студентів, спрямованою на оволодіння ними 
фахом. Однак було б недоречним обмежувати його лише цією 
діяльністю студентів. Адже здобуваючи професійну освіту, вони 
набувають комунікативного досвіду і в позанавчальний час. Цьому 
сприяє спілкування з викладачами, допоміжним навчальним та 
обслуговуючим персоналом, з ровесниками за межами навчального 
закладу. Тому вважаємо доцільним зупинитись і на інших аспектах 
спілкування студентів.   

У сучасних умовах контингент студентів вищих аграрних навчальних 
закладів  є надзвичайно строкатим у всіх відношеннях. Ще 15–20 років 
тому в ньому переважала сільська молодь. Сьогодні 
сільськогосподарськими професіями оволодівають і міські мешканці. 
Зміни в контингенті студентів певною мірою зумовлюють особливості 
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спілкування майбутніх аграрників. У позанавчальний час студенти 
широко використовують, налагоджуючи спілкування, сукупність 
особливих мовних засобів, що має назву студентського сленгу. Він 
поєднує жаргонізми, що складають шар розмовної лексики, яка 
відображає грубувато фамільярне, іноді гумористичне ставлення до 
предмета мовлення. Сленг складається із слів та фразеологізмів, котрі 
виникли і спочатку використовувалися в окремих соціальних групах, і 
відображає ціннісну орієнтацію цих груп1. Коли сленгові слова стають 
загальновживаними, вони здебільшого зберігають емоційно-оцінний 
характер, хоча «знак» оцінки може змінюватись. Широке використання 
сленгу робить мовлення грубим, часом вульгарним і суперечить  нормам 
літературної мови та культури мовлення. Доцільно, на нашу думку, 
внести певні уточнення щодо визначення поняття «студентський сленг»: 
елементами цього шару лексики є слова, що виникли у певних 
соціальних групах, а також ті, що сформувалися під впливом умов 
навчання, побуту та відпочинку студентів. Як будь-який жаргон, 
студентський сленг об’єднує «арготичну» частину (професійну, 
пов’язану з діяльністю студентів) та «загальнопобутовий словник» 
(експресивну лексику щоденного побутового спілкування). Лексика 
сленгу належить до фонду слів із стійким емоційно-експресивним 
забарвленням. Його відтінки надзвичайно різноманітні, зумовлені тим чи 
іншим характером ставлення до явища, котре називають. Характер 
забарвлення може змінюватися залежно від контексту та мовленнєвої 
ситуації. Емоційно-експресивне забарвлення виникає в результаті того, 
що саме його значення містить елемент оцінки. Чисто номінативна 
функція ускладнюється оцінкою, ставленням до явища, що називається, 
а отже, й експресивністю. У процесі дослідження слова даної категорії 
віднесено до трьох груп. 

Слова, семантика яких має експресивно-емоційний заряд, і тому є 
емоційно забарвленими. Здебільшого це однозначні слова, бо оцінка в 
них є явно вираженою: кобила, тьолка, мамка (вродлива дівчина), 
тупорилий, бронелоб, баран (людина з уповільненим темпом реакції). 

Багатозначні слова, які у своєму прямому значенні є стилістично 
нейтральними, а в переносному набувають яскравого оцінного та 
експресивно-стилістичного забарвлення. Їх умовно називають 
ситуативно-стилістично забарвленими: дятел (надто серйозна, уперта 
людина); трактор (спонсор); мішок, сосиска, чахлик невмирущий, скелет 
(хлопець з неспортивною фігурою);  шафа, пельмень, рама  (хлопець зі 
спортивною фігурою); Руслана Писанка (повна дівчина); ксерокс, кляча 
(дуже тендітна дівчина); швабра, штанга, шланг (висока людина); Клава, 
Кларентина (вродлива дівчина). 

Слова, у яких емоційність, експресивність і взагалі стилістична 
забарвленість досягається афіксацією, здебільшого суфіксацією: маманя, 
папаня, сеструха, братуха, братан, братілла, киска, чувиха, мілітон. 

                                           
1 Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 

С. 461. 
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Різноманітні відтінки емоційно-експресивного забарвлення 
жаргонних слів у мовознавстві поділяють на два розряди – з позитивною 
та з негативною оцінкою. Серед позитивних відтінків можна виділити 
урочистий, піднесений, піднесено-поетичний, схвальний, пестливий, 
жартівливий. У мові студентів спостерігаються два останніх: хліборізка 
(жарт. рот), фестиваль, голлівуд (вечоринка), тецик (торговий центр), 
Бецик (Біла Церква),  папики, мамики (батьки або діти ). Негативні 
відтінки емоційно-експресивного забарвлення жаргонних слів є більш 
різноманітними. Ними є несхвальний: тормоз, Альоша, Васьок 
(недалекий хлопець); Зоя, язва (вередлива дівчина); презирливий: 
калоші, шнурки (батьки); мінуси (першокурсники); копита, поршні 
(ноги); лапи, кардани (руки);  докірливий: стуконат (деканат); козир 
(староста); іронічний: козлятник (факультет ветеринарної медицини); 
звірофак (зооінженерний факультет); принизливо-фамільярний: шановні 
(звертання керівництва факультету чи університету до студентів, чия 
поведінка та рівень успішності бажають бути кращими); професура 
(розумні студенти або такі, що приходять на заняття без конспектів). З 
такими емоційно-експресивними відтінками у мові студентів 
зустрічаються, крім жаргонних слів, і слова, стилістично нейтральні: 
читалка, анатомка, універ, заліковка, тусовка. 

Наявність відомостей про відтінки емоційно-експресивного 
забарвлення жаргонних слів, що є складовою студентського сленгу, дає 
можливість здійснити їх класифікацію і за семантикою. Серед слів даної 
категорії в окрему групу можна виділити слова, якими студенти 
називають елементи навчального процесу у вищому аграрному закладі 
освіти, приміщення, у яких відбувається навчання: юнівер, козлобалет, 
козлятник, рогатий, рогобан, парнокопитна академія, бурситет – 
аграрний університет; париловка – лекція; кабіна – аудиторія. Існують 
відповідні назви осіб, які навчають або навчаються: препод – викладач, 
невловимі месники – студенти, які пропускають заняття; козир – 
староста групи;  криша – заступник декана; пустоцвіти та довгоносики – 
студенти агрономічного факультету; звірофак – зооінженерний 
факультет та студенти цього факультету. Студенти використовують 
жаргонні назви для найменування навчальних дисциплін: вишка – вища 
математика, жуки – ентомологія, хімдим – хімічний захист рослин, 
буряки – буряківництво, фарма – фармакологія, кліни – кліндіагностика. 
Надзвичайно різноманітною та колоритною є лексика, якою студенти 
називають осіб, з якими спілкуються під час навчання, відпочинку, у 
побутових ситуаціях. Вона вживається у  позитивному та негативному 
значеннях. Наприклад: товариш – мужик, джек, кореш, корефан; хлопець 
– штрих, крендель; фізично слабкий хлопець – дотик, хлюпик, мішок; 
людина з поганим смаком та манерами - жлоб; недалека, обмежена 
людина – стовп, когут, когутка; жадібна людина – жук; повна дівчина – 
дєвушка с большой недвижимостью; дівчина-підліток – коза 
мічурінська; спонсор – трактор. У мові студентів у достатній кількості 
виявлені назви різних дій: їсти – жувати, хряцати, топтати, трамбувати; 
розмовляти – гутарити, базарити, тріщати, гнати; добре відпочивати – 
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відірватись, зависати, гусарити, фестивалити, карнавалити; жартувати – 
приколюватися; почувати себе добре – нюхати хмарки; сідати – падати. 

У процесі проведення дослідження була виявлена прикра 
закономірність: у лексичному складі студентів протягом останніх років 
збільшується кількість слів із жаргону соціальних груп, котрі ведуть 
спосіб життя, що суперечить  загальноприйнятим нормам. Це стосується, 
зокрема, жаргону наркоманів. У ньому наявні стилістично знижені 
слова, які використовуються для приниження людської гідності та з 
метою кодифікації значення цих слів. Зустрічається така лексика 
переважно в мові міського населення. 

Cтуденти, які брали участь у дослідженні, навчались у вищому 
навчальному закладі в останньому десятилітті XX – на початку XXI cт. 
Цей період характеризується не лише суспільно-політичними, 
економічними змінами. Це час інтенсивного розвитку інформаційних 
систем, і комп’ютер для майбутнього спеціаліста став не лише 
доступним джерелом отримання необхідної інформації, він є 
ефективним засобом роботи з нею. Цим зумовлена наявність значної 
кількості жаргонних слів зі сфери комп’ютерних систем і технологій у 
мовленні майбутніх аграрників. На думку фахівців, їх можна об’єднати у 
«словник комп’ютерного сленгу». У мовленні студентів, які брали 
участь в експерименті, виявлені жаргонізми, семантика яких відображає 
особливості використання комп’ютера: Васик (мова Basic), висіти, 
зависати (стан програми чи комп’ютера, коли допомагає лише «салют 
трьома пальцями» чи кнопка Reset); гейма (гра, від англ.game); дисплой 
(дисплей);  дока (документація); дошка, Клава, кейборода (клавіатура); 
дрюкер (принтер); думати (грати в DOOM); лазер (лазерний принтер); 
морда, телик (монітор); мило, мейла, мейло (E-Mail, електронна пошта); 
миша (мишка); підмишка (килимок для мишки, англ. mous pad); мейкати 
(робити щось, від англ. make); вікна (Windows); пентюх  (процесор 
Pentium); собака, мавпа, вухо (символ @); усер (користувач, від англ. 
user); хард (жорсткий диск, від англ. hard); чайник (користувач-
початківець); юзаний (використовуваний, від англ. used). Аналіз цих слів 
дав можливість зазначити: елементи комп’ютерного сленгу – це засоби 
неофіційного, спрощеного спілкування фахівців комп’ютерної галузі та 
користувачів. Серед них зустрічаються загальновживані стилістично 
знижені власне українські слова, якими називають явища з даної галузі 
на основі ознак подібності (висіти, собака, мавпа, вухо), тобто 
спостерігається процес розширення семантики відомих слів шляхом 
полісемії. Значною є кількість неологізмів, що виникли шляхом 
спрощеного, здебільшого фонетичного передавання найменувань 
англійською мовою або шляхом використання перекладу цих слів (усер, 
гейма, дисплой, думати, кіло, мило і т. ін.). За нашими дослідженнями, 
частішим є використання елементів комп’ютерного сленгу студентами 
економічних спеціальностей, оскільки протягом навчання у вищому 
аграрному навчальному закладі вони (залежно від напряму професійної 
підготовки) опановують дві-чотири навчальні дисципліни, мета 
викладання яких пов’язана з  досконалим володінням комп’ютером. 
Крім того, фахові та спеціальні навчальні курси засвоюються з 
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використанням умінь та навичок користування студентами 
комп’ютерними мережами. Складно здійснити оцінку цього явища з 
позиції культури мови. З одного боку, сленгові слова засмічують мову, 
знижуючи рівень її нормативності. З іншого боку, сленг обмежується 
сферою неофіційного спілкування, що загалом є виправданим. Водночас 
робота з комп’ютером розширює словниковий склад мови студента 
шляхом інтернаціоналізації. Крім того, для багатьох з них таке 
вправляння є своєрідним стимулом для досконалого вивчення 
англійської мови. 

Серед жаргонних слів трапляється велика кількість росіянізмів, 
найбільше їх у мові тих осіб, що приїхали на навчання з південних та 
східних областей України (Запорізька, Херсонська, Миколаївська, 
Харківська). Студенти з інших регіонів жаргонну лексику використовують, 
однак не в такій значній кількості. Вони спілкуються українською мовою, 
однак у ситуаціях невимушеного спілкування використовують територіальні 
діалектні слова. Під діалектом розуміють форму загальнонародної мови, яка 
характеризується відносною єдністю системи і використовується як засіб 
спілкування на певній території1. Місцеві (територіальні) діалекти – це 
нижчі форми загальнонародної мови, залишки попередніх мовних 
формувань, що виникли за часів феодалізму і не розвинулись до рівня мови 
народності чи нації. Залишки колишніх територіальних діалектів за доби 
капіталізму влилися в систему національної мови, зазнаючи поступової 
нівеляції під впливом української літературної мови. Однак незважаючи на 
процес значної нівеляції говіркових рис, територіальні діалекти 
відзначаються великою стійкістю. Нашими дослідженнями були охоплені 
студенти, котрі до вступу до вищого аграрного навчального закладу освіти 
проживали в різних областях України, а тому в мовленні сільських 
мешканців виявлені особливості всіх трьох територіальних діалектів 
української мови: північного (поліського), південно-західного, південно-
східного. Відповідно до мовознавчих класифікаційних ознак ці діалектні 
слова віднесено до таких груп: фонетичні, лексичні, морфологічні 
діалектизми. До лексичних належать: габлі, грелі (вила); нанашка, нанашко 
(хрещені батьки); дзьомбарі (комарі); чара, пательня  (сковорода); шопа 
(хлів); либонь (мабуть); морва (шовковиця ); мурелі (абрикоси); карафка 
(графин); спражити зернят, молока (підсмажити, закип’ятити) – Вінницька 
область; галушки (вареники); сажовка (копанка); ганок (поріг); напередник 
(фартух); бусиль (лелека); кобаня (калюжа) – Волинська область; ровер 
(велосипед); боцюн (лелека); мотика (сапа), кабиця, кабичка (літня кухня) – 
Рівненська область; баняк (каструля); рондель (сковорода); цебро (відро); 
калабаня (калюжа) – Івано-Франківська область; вар’яти (дурні); вар’ювати 
(голосно кричати); дзбанок (банка); віншувати (вітати), цімбор, цімборка 
(товариш, подруга), стрий, стрийна (дядько, тітка по батьковій лінії), рупа 
(полівник), турнац (огорожа), лазило (драбина), кіяси (сіни), айно (так), 
визур, оболок (вікно), марга (велика рогата худоба), гарадичі (сходи), пуд 
(горище), косиці (будь-які квіти), ружі (півонії), логордина (бузок); ріпа – 
Хустський р-н, компітери – Свалявський р-н, булі – Іршавський р-н 

                                           
1 Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 10-11. 
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(картопля), хижа (хата), нахтемо вракаші (заклик до єднання: завжди разом) 
– Закарпатська область; газда, газдиня (господарі); вуйко, вуйна (тітка, 
дядько); легінь (гарний парубок) – Львівська область; сони (соняшник, сон-
трава); зейра (сердита жінка); голуби (голубці);  пукліт (комірчина); циц 
(ситець); кияхи (кукурудза), бодня (велика діжка з «вухами» для зберігання 
зерна), кутище (край вулиці, села) – Житомирська область; ореля (гойдалка); 
картуз (білий гриб); верейка, кашуля (корзина) – Чернігівська область. 
Фонетичними діалектизмами є: без, бевз (бузок); піра, подвіра, рабий, радно, 
трапка – Вінницька область та окремі райони Кіровоградської області, що 
межують з нею; ходю, сидю; віранда, гоїрок, Голька, Гандрей, гобід – 
Вінницька, Черкаська області; тухлі, каклєта, хвамілія – Кіровоградська 
область; тіко (тільки), поседю, полетаю, принесу – Київська область; троха, 
приснивсі, ніц, нич, кіко (скільки); цілює – Львівська область; пуп (піп), плут 
(огорожа), єдин, єдинадцять (1, 11) – Закарпатська область; шеїсят (60), мона 
– Рівненська та Волинська області; дєд, дєвкі,  лєс, конь, стол, вол, куонь, 
стуол, вуол, вазьму, карова, аброть, Казелець – Чернігівська область; знаннє, 
даннє – Житомирська область. До морфологічних належать такі 
діалектизми: ня, ся, мя (мене, себе), вчора ввечір (вчора ввечері) – Львівська 
область; із Сашов (із Сашею), він ся будує (він будується ) – Закарпатська 
область; будеш варив їсти (будеш варити їсти), зара (зараз) – Вінницька 
область; зна, слуха, чита, посила – Черкаська область. 

Діалектна лексика, на відміну від інших шарів нелітературних слів, 
характеризується найбільшою сталістю. Протягом тривалого часу 
залишається у мові студентів, однак активною у використанні є лише тоді, 
коли вони потрапляють у звичне мовленнєве середовище. 

Жаргонні та діалектні слова знижують рівень нормативності мови 
студентів вищих аграрних закладів освіти. А тому перед викладачами різних 
навчальних дисциплін стоїть відповідальне завдання насичення лексичного 
складу студентської молоді професійно орієнтованими лексемами, що 
значно сприятиме витісненню з нього стилістично знижених слів. 

Вербальне спілкування студентів вищих аграрних закладів освіти 
характеризується певними рисами. У ньому виявлені деякі закономірності, 
які можна прослідкувати у спілкуванні студентів, що оволодівають й 
іншими напрямами фахової підготовки. Наприклад, вони користуються 
обома формами загальнонародної мови. Вибір засобів спілкування 
(літературних чи стилістично знижених) зумовлюється конкретною 
ситуацією спілкування – офіційною чи неофіційною. Студентській молоді 
властиве прагнення до самоствердження, самоактуалізації. Мова у цьому 
відношенні відіграє не останню роль. Однак прикрим є той факт, що до 
вербального вжитку студентів потрапляє значна кількість слів, які їхнє 
мовлення роблять грубим, іноді навіть вульгарним. А воно, у свою чергу, є  
якісним показником їхньої загальної культури. Тому перед викладачами 
вищих аграрних закладів освіти стоїть  відповідальне завдання: збагатити 
мовлення студентів лексикою, яка є змістом їхньої майбутньої професії та 
спеціальності. А це та особлива мова, якою студенти вищих аграрних 
закладів освіти вирізняються з-поміж студентів інших навчальних закладів. 
Необхідно їхню мовотворчість спрямовувати в русло фахового спілкування 
– офіційного та неофіційного. 
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Шляхова В.В. (Черкаси) 

 
РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті досліджується роль навчального перекладу у процесі 

формування українськомовної особистості. Автор переконаний, що 
навчальний переклад сприяє кращому оволодінню українською мовою. 

 
Відтоді, як українську мову було визнано державною мовою в 

Україні, змінилися основні підходи до викладання її в школі. Основною 
освітньою метою стало формування особистості, яка володіє уміннями й 
навичками вільно, комунікативно виправдано послуговуватися 
українською мовою та забезпечення всебічної мовленнєвої компетенції 
учнів. Проте проблема лишається не вирішеною. Це засвідчили й 
політичні події, що відбулися в нашій країні останнім часом, коли 
Україна поділилася навпіл за мовною ознакою, тобто реалії підтвердили 
думки науковців про те, що мова в житті людини посідає значно 
важливіше місце, ніж засіб комунікації, вона декларує належність до 
певного соціуму за ознакою культури, традицій, менталітету. 

Маючи на меті виявити уявлення сучасних учнів про мовну 
особистість, ми провели анкетування випускників середніх навчальних 
закладів, які стали у 2004 р. студентами першого курсу факультету 
української філології та журналістики Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького. Рівень їхньої мовної 
підготовки в атестаті про середню освіту оцінено такими балами: 8 балів 
мають 2 анкетованих, 9 балів – 4, 10 – 12, 11 – 9, 12 – 2, троє не назвали 
своїх оцінок. Отже, більшість опитаних отримали у школі відмінні 
оцінки з української мови. 

Зміст анкети 
1. Які ознаки притаманні для мовної особистості? 
2. Як Ви оцінюєте себе як мовну особистість (досягнення та 

проблеми)? 
Погляди на ознаки мовної особистості розійшлися, найчастіше 

траплялися подані у таблиці відповіді. 
Таблиця 1. 

Ознаки мовної особистості 
№ Ознаки мовної особистості Частотність вибору 
1 Досконале знання мови 33% 
2 Правильність мовлення 24% 
3 Уникати у своєму мовленні суржику 21% 
4 Бути цікавим співрозмовником 21% 
5 Багато читати, бути ерудованим 18% 
6 Багатство виражальних засобів 15% 
7 Розмовляти українською мовою постійно 12% 
8 Бути грамотним 12% 
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Хоча в анкеті йшлося про мовну особистість взагалі, студенти часто 
називали ознаки саме українськомовної особистості, причому такі, які на 
сьогодні є проблемними для носіїв української мови, зауважили, що 
недоліками є перехід на іншу мову чи відступи від нормативного 
мовлення в неофіційному спілкуванні. 

Крім вищеназваних, були запропоновані й інші варіанти відповідей, 
які можна об’єднати у 4 блоки. Так, залишається комплекс 
меншовартості носіїв української мови, про що свідчать такі цифри: 
„мовна особистість повинна шанувати рідну мову” (6%); „не 
комплексувати, коли використовуєш такі слова літературної мови, якими 
інші мовці не послуговуються” (3%). Другий аспект стосується загальної 
культури мовця: „бути тактовним у спілкуванні”, „уміти переконувати”, 
„бути всебічно розвиненим, освіченим”. Третій блок відповідей 
стосується культури мовлення: висловлюватися доречно, лаконічно, 
змістовно, вільно, красиво. Четвертий аспект акцентує проблеми носія 
української мови: уникати російських слів, невиправданого вживання 
запозичених слів. 

Отже, аналіз анкетних даних виявляє, що менше третини 
випускників, які обрали своїм фахом філологію, зі школи мають 
переконання, що мовна особистість має володіти нормами української 
мови, дбати про багатство виражальних ресурсів, уникати невластивої 
для літературної мови лексики. 

Відповіді засвідчують, що у випускників шкіл немає чітко 
сформованого поняття про весь комплекс ознак культури мовлення, до 
якого, крім названих вище правильності та багатства і різноманітності 
мовлення, належать і точність, логічність, чистота, доречність, 
виразність. 

Наступним етапом дослідження було виявити, як студенти оцінюють 
власний рівень мовної підготовки. 39% опитаних зауважили, що мають 
певні успіхи в оволодінні українською мовою, 27% самокритично 
визнали, що не задоволені рівнем особистої мовної підготовки, 36% 
висловили бажання удосконалювати своє мовлення, один із анкетованих 
спрогнозував, що інтелігентне і високоосвічене оточення в університеті 
позитивно вплине на процес удосконалення його мовлення. Лише 6% 
упевнені, що вільно послуговуються українською мовою. До своїх 
досягнень першокурсники відносили таке: „люблю українську мову”, 
„читаю українські книжки”, „намагаюся добирати українські слова 
замість запозичених”, „розпізнаю помилки у мовленні інших людей”, 
„формую позитивне ставлення до літературної мови у своїх близьких”. 
Труднощі у використанні української мови зводилися до такого: „важко 
уникати суржику (кальок, російських слів)”, „важко висловити думку 
точно”, „складно перекладати фразеологізми з російської мови”, „є 
проблеми із правописом”. 

Відповіді випускників шкіл засвідчують, що в суспільстві 
залишаються проблеми із статусом української мови, що в молодіжному 
середовищі не прийнято послуговуватися її літературним варіантом. 

Студентство – та частина соціуму, яка першою відчуває наближення 
змін, безкомпромісно виявляє свою позицію. Щоб з’ясувати динаміку 
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змін у статусі української мови упродовж останніх років, студентам 
Черкаського національного університету було запропоновано відповісти 
на запитання «Як, на Вашу думку, змінилося ставлення до української 
мови у студентства протягом останніх трьох-п’яти років?» та подано 
варіанти відповіді: а) докорінно поліпшилось; б) є зміни на краще, але 
незначні; в) залишилось без змін; г) погіршилось. Варіанти відповідей 
подано в таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Динаміка зміни у ставленні студентів до української мови 

 
Варіанти відповідей 

 
№ 

 
Факультет Ку

рс 
Кільк
ість 
студе
нтів 

Докорінно 
поліпшилось 

Є зміни на 
краще, але 
незначні 

Залишилось 
без змін 

Погіршилось 

1 Української 
філології та 
журналістики 

1 50 3 6% 34 68
% 

9 18% 4 8% 

2 Української 
філології та 
журналістики 

2 27 0 0% 21 77,
8% 

5 18,5% 1 3,7% 

3 Української 
філології та 
журналістики 

4 24 6 25% 15 62,
5% 

3 12,5%  0 0% 

4 Математичний 5 37 5 13,5
% 

26 70,
3% 

4 10.8% 2 5,4% 

5 Романо-
германської 
філології 

1 24 2 8,5% 18 75
% 

3 12,5% 1 4% 

6 Біологічний 1 14 3 21% 9 65
% 

1 7% 1 7% 

7 Хімічний 1 12 4 33,3
% 

6 50
% 

2 16,7% 0 0% 

8 Російської 
філології 

5 8 1 12,5
% 

7 87,
5% 

0 0% 0 0% 

 
Як бачимо, чітко простежується тенденція до вибору варіанта, що 

підтверджує незначні позитивні зрушення у функціонуванні української 
мови. Ясна річ, якщо демократичні зміни в Україні триватимуть і 
суспільство повертатиметься до своєї національної мови, то закономірно 
постає питання про той різновид української мови, який обиратимуть 
мовці, – літературний, просторічний, з діалектними вкрапленнями чи 
суржик. Слушною видається думка тих учених, які вважають, що за 
функціональними ознаками суржик цілком можна назвати мовою. Цією 
мовою спілкуються численні українці; надзвичайно поширившись в 
усному вжитку, вона проникає також у інші сфери мовлення. Не є 
винятком і студентське мовлення. Аби скласти об’єктивну думку про 
мовні пріоритети сучасної молоді, тим самим студентам було 
запропоновано запитання: «Яка мова є природнішою, зручнішою для 
Вас у спілкуванні з ровесниками?» Запитання чітко окреслювало коло 
комунікантів та ситуацію спілкування з тим, щоб студенти з-поміж 
варіантів мов обрали ту, якою послуговуються у психологічно 
комфортних умовах, тобто перебуваючи у своїй мовній стихії. 
Результати опитування подано у таблиці 3. 
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Таблиця 3. 
Мовні пріоритети сучасних студентів 

 

 
40% анкетованих студентів факультету романо-германської філології 

та близько 80% студентів хімічного факультету віддають перевагу 
російській мові, в інших колективах студентів приблизно кожний 
десятий послуговується російською. Шість студентів зазначили, що 
послуговуються українською та російською мовами, один студент 
повідомив, що перевагу віддає російській та суржику, ще один – 
українській та суржику. Проте значна частина студентів, які 
ідентифікують себе з українськомовними особистостями, вважають, що 
послуговуються лише суржиком – проміжним українсько-російським 
варіантом мови, причому йому віддають перевагу студенти-україністи, 
які вивчають систематичний курс «Сучасна українська літературна 
мова», а отже, обізнані з її нормами та належно володіють ними. 

Анкетування студентів Черкаського національного університету 
підтверджує, що хоч студенти все більше ототожнюють себе з носіями 
української мови, але в побуті віддають перевагу спримітизованому її 
варіантові, що приковує увагу вчених як феномен не лише 
лінгвістичний, а й суспільний, психологічний, естетичний. Ставлення до 
суржику в сучасному науковому світі неоднозначне. Здебільшого він 
викликає негативні оцінки, оскільки асоціюється із виявом низького 
культурного рівня його носіїв. Однак А. Погрібний зауважує, що суржик 
є показником не лише слабкості, а й живучості українського народу та 
його мови. Хоча українську мову забороняли різними указами, наказами 
та постановами понад 240 разів, вона не стала мертвою, а «проростає хай 

Варіанти відповідей№ Факультет К
у
р
с 

Кількі
сть 
студе
нтів 

а) українською б) 
російською 

в) суржиком г) інші 
варіанти 

1 Української 
філології та 
журналісти-
ки 

1 52 20 38,5% 5 9,6% 24 46,2
% 

2-аб 
1-ав 

3,8% 
1,9% 

2 Української 
філології та 
журналісти-
ки 

2 27 4 14,8% 2 7,4% 18 66,7
% 

2- ав 
1-бв 

7,4% 
3,7% 

3 Української 
філології та 
журналістик
и 

4 24 14 58,3% 3 12,5
% 

7 29,2
% 

 

4 Математичн
ий 

5 37 22 59,5% 3 8,1% 12 32,4
% 

 

5 Романо-
германської 
філології 

1 25 7 28% 10 40% 5 20% 1-аб 
2-ба 

4% 
8% 

6 Біологічний 1 14 5 35,6% 1 7,2% 7 50% 1-аб 7,2% 
7 Хімічний 1 12 2 16,6% 10 83,4

% 
0 0%  

8 Російської 
філології 

5 8 2 25% 2 25% 3 37,5
% 

1-аб 12,5
% 
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і не повноцінною культурою, так хоч химерним виплодком»1. Учений 
розмірковує про причини, які у сучасному суспільстві сприяють 
функціонуванню суржику, і називає такі: а) комплекс малоросійства у 
частини населення; б) легалізація суржику у засобах масової інформації 
та інших сферах життя. 

І. Дзюба розцінює суржик як «мовну безпорадність, брак чуття слова, 
хапання за сурогат із чужої мови»2. На думку вченого, корені суржику 
варто шукати у мовній політиці радянського періоду, коли українську 
мову цілеспрямовано витісняли з усіх сфер життя, а в художній 
літературі вимагалося використовувати рафінований її варіант. У такий 
спосіб заохочували відірваність української літературної мови від життя 
суспільства. Виходячи з активного вживання, мовні одиниці 
сприймалися як надумані, несучасні, а тому й були замінені 
модифікованими на російський кшталт. 

Оскільки суржик є мішаниною українських та російських мовних 
одиниць, саме російсько-український переклад як навчальна дисципліна 
або різновид вправ може сприяти очищенню мовлення студентів, 
збагаченню його питомими українськими виражальними засобами, 
протиставленню специфічних рис кожної з мов – мови оригіналу та 
перекладу. 

На жаль, переклад як мовленнєва діяльність у шкільній та вузівській 
практиці навчання української мови майже не застосовується, хоча 
загальновідомим є значення такої праці для вдосконалення мовної 
особистості. Так, будучи ровесником багатьох студентів, у 23 роки Лев 
Толстой записав у щоденнику завдання для себе: „Перекладати будь-що 
з іноземної мови для зміцнення пам’яті та удосконалення стилю”3. 
Р. Зорівчак авторитетно зауважила: „Я особисто вважаю дуже добрим 
посібником для удосконалення й ушляхетнення власного мовлення 
переклади...”4 Далі в цитаті йде перелік імен кращих українських 
перекладачів, мовлення яких є зразком для наслідування. Переконливо 
прозвучали аргументи про потребу навчання перекладу саме україністів 
з уст В. Радчука. Він звернув увагу на те, що на уроках зарубіжної 
літератури вчитель-словесник, ознайомлюючи учнів із художніми 
перекладами, розповідає про їх пізнавальну, естетичну, жанрово-
стилістичну вартість, хоча сам не оперує основними поняттями 
перекладознавства, не розуміється на критеріях, тенденціях, прийомах 
перекладу. Ми, маючи певний досвід викладання російсько-українського 
перекладу для студентів-україністів та журналістів, підтримуємо думку 

                                           
1 Погрібний А. Суржикізація // Урок української. – 2005. – № 1-2. – С. 10. 
2 Дзюба І. До судилища над суржиком // Урок української. – 2005. – № 1-2. – С. 14. 
3 Цит. за: Хелемський Я. А. Из речи в речь (Фрагменты) // Перевод – средство 

взаимного сближения народов: Худож. публицистика / Сост. А. А. Клышко; Предисл. 
С.К. Апта. – М.: Прогресс, 1987. – С. 196. 

4 Зорівчак Р. Художній переклад в Україні як чинник формування нації // Урок 
української. – 2002. – № 4. – С. 58. 
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вченого про те, що „навчальний переклад потрібен для навчання своєї, 
рідної мови”1. 

Дехто з опонентів такого погляду, зауважує, що в сучасній школі 
російської мови не навчають, а отже, і перекладати нічого. Не можемо 
погодитися з такою думкою хоча б тому, що мову опановують не лише в 
школі, а й у мовному оточенні, у повсякденному спілкуванні. Йдеться 
лише про те, що випускник сучасної школи гірше знає орфографію та 
граматику російської мови, тобто не володіє нею на рівні продукування, 
але усну її форму на рівні репродуктивному (аудіювання, читання) він 
засвоює, якщо й не під впливом оточення, то з інших джерел отримання 
інформації. 

Отже, значну частину інформації учні та студенти отримують із 
російськомовних джерел, а застосовують у власній україномовній 
продуктивній діяльності, інтуїтивно виконавши її перекодування з мови 
оригіналу, тобто російської. Схематично цю послідовність можна 
зобразити так: 

 
Мова російська українська 

Жанри мовлення читання навчальної та 
художньої літератури, 
перегляд телепередач, 
художніх фільмів, робота з 
персональним 
комп’ютером 

обмін думками з друзями, 
батьками, повідомлення на 
уроці, реферати, твори 

Мовленнєва 
діяльність 

аудіювання, читання говоріння, письмо 

 
Актуальним стає вивчення проблеми механізмів переходу з 

репродуктивного виду мовленнєвої діяльності, що відбувається на основі 
інформаційно потужної російської мови, на продуктивний її варіант, що 
синтезує два види умінь – уміння висловлюватися українською мовою та 
вміння перекладати на українську мову. 

У сучасній методиці викладання української мови актуальності набув 
текстоцентричний підхід, оскільки основним завданням курсу мови 
стало формування українськомовної особистості, здатної 
послуговуватися українською мовою у різних мовленнєвих ситуаціях, а 
отже, продукувати тексти. Вважаємо, що й навчання перекладу базується 
на такому підході, тому що саме він дає змогу забезпечити формування в 
комплексі ряду комунікативних умінь – визначення теми й головної 
думки висловлення, з’ясування жанрово-стилістичної належності тексту, 
виявлення маркерів стилю та емоційно-експресивних домінант, добір 
адекватних українськомовних засобів, з’ясування їх комунікативної 
доцільності. 

Звичайно, при навчанні перекладу формування мовного чуття, 
інтуїції, культури мовлення, залучення студентів до мовотворчості (при 
перекладі оказіоналізмів, фразеологізмів, каламбурів) відбувається як 
супровідний процес до перекладознавчого аналізу тексту, власне 

                                           
1 Радчук В. Радість порівняння // Рідна школа. – 1997. – № 1. – С. 18. 
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перекладу, редагування, укладання коментарів, проте позитивний вплив 
його на становлення українськомовної особистості очевидний. 
Зумовлено це тим, що пропоновані види роботи позначаються на 
основних комунікативних ознаках культури мовної особистості, а саме – 
на правильності мовлення, його точності, виразності, багатстві 
виражальних засобів, що використовуються. Правильність мовлення 
забезпечує ознайомлення з лексичними, граматичними, фразеологічними 
паралелями порівнюваних мов. Наприклад, студенти отримують 
інформацію, що активні дієприкметники теперішнього часу варто 
перекладати іменниками з суфіксами -ач, -альник або ж прикметниками 
із суфіксами -альн-: исполняющий обязанности // виконувач 
обов’язків, отдыхающий // відпочивальник. На заняттях акцентуємо 
увагу на порушенні норм як результату недоперекладу у мовленні 
сучасної реклами: сто два долматинця (треба долматинці), ксіліт бенд 
– універсальний чистячий засіб (треба ксиліт, засіб для чищення, 
чистильний засіб (за С. І. Головащуком), як позбавитися болю (треба 
позбутися). У рекламному блоці на одному з телеканалів 12.06.05 за 15 
хвилин з 8.45 до 9.00 прозвучало іде на вірну смерть (треба на 
неминучу), тридцять два зуба – це норма ( треба зуби), плата за 
з’єднання відсутня (треба не береться, або ж з’єднання відбувається 
безкоштовно), у будь-якому віці можна виглядати привабливою 
(можна мати привабливий вигляд), відчуття різниці (відчуття 
відмінності, несхожості). 

Заняття перекладом сприяє формуванню точності як ознаки культури 
українськомовної особистості. На думку стилістів, точність виявляється 
у використанні слова, лексичне значення якого відповідає ситуації 
спілкування, комунікативному наміру. Щоб обрати рівноцінний 
еквівалент, доводиться мобілізувати цілий ряд мовознавчих умінь 
(виконати семантичний аналіз перекладеми, з’ясувати її стилістичну та 
емоційно-експресивну характеристики, виявити особливості 
сполучуваності з іншими елементами контексту). Наприклад, в 
оповіданні „Молодість та старість” І. Бунін підкреслює позитивний 
характер образу старого курда виразами оцінного змісту: дружелюбно 
ответил; ответил скромно, но гордо; ответил просто; сказал старик 
твердо. Перекладач має зберегти цю позитивну домінанту, добираючи 
рівноцінні вирази: приязно відповів; відповів скромно, але з гідністю; 
відповів по-простому; сказав старий без вагань. 

В іншому випадку, перекладаючи речення „Впрочем, судьба изредка 
дергала за уздцы и Верину жизнь”, студенти по-різному перекладали 
словоформу „за уздцы”: „за вуздечку”, „за поводи”, „за повіддя”. Щоб 
обрати правильний варіант, належало проаналізувати лексичне значення 
всіх трьох варіантів: вуздечка – частина збруї – ремені з вудилами та 
поводами, що їх надівають на голову коневі, аби правити ним, повід – 
прикріплений до вудил ремінь (вірьовка), за допомогою якого правлять 
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конем, повіддя – те саме, що повінь1. З’ясування лексичного значення 
запропонованих перекладем допомогло зробити висновок, що варіант 
„за поводи” є правильним, „за вуздечку” – неточним, „за повіддя” – 
неправильним. 

Формуванню комунікативних рис особистості, яка займається 
перекладом, сприяє проведення циклу завдань, які умовно поділяємо на 
доперекладні, власне перекладні та післяперекладні. Змістовий аналіз 
цих завдань демонструє, як тісно пов’язані між собою власне мовознавчі 
та перекладознавчі уміння, причому перші удосконалюються, 
конкретизуються в процесі формування наступних. 

 
Перелік завдань доперекладного періоду 

Власне мовознавчі Перекладознавчі 
1. З’ясувати жанрово-
стилістичну належність 
тексту, виявити маркери 
стилю 

1. Поділити текст на перекладеми. Виділити ключові 
одиниці (помилконебезпечні): реалії, безеквівалентні 
одиниці, архаїзми, діалектизми, оказіоналізми, 
фразеологізми 

2. Прочитати текст 
українськомовної одно- чи 
двомовної газети, виявити 
випадки порушення норм 
правильності, точності, 
комунікативної 
доцільності 

2. Зіставити тексти двомовної газети, виявити 
випадки буквального перекладу, запропонувати свої 
варіанти 

3. Дібрати літературний 
відповідник до 
суржикізованого вислову 

3. Дібрати український еквівалент до російського 
вислову 

4. З’ясувати лексичне 
значення слова 

4. Розмежувати лексичні значення міжмовних 
омонімів 

 
На етапі власне перекладу мобілізується мовне чуття та мовний 

досвід перекладача. Студенти пам’ятають настанову перекладачам про 
те, що найбільш вдалим вважається той переклад, який звучить, мов 
оригінальний твір, за яким не розпізнається мова, з якої він 
перекладений. Отже, такий переклад засвідчує належний рівень 
володіння українською мовою. 

Подаємо варіанти перекладу уривків з оповідання Ю. Нагібіна „Як я 
побував у публічці”: «Меня привели в книгохранилище университетской 
библиотеки. Я впервые очутился по ту сторону библиотечного барьера; 
это было все равно что проникнуть в артистические уборные. Тебя 
охватывает сладостное ощущение причастности к тайне». 

Варіант 1. Мене провели в книгосховище університетської 
бібліотеки. Я вперше опинився по іншу сторону бар’єру бібліотеки; це 
було все рівно що пробратися в артистичні вбиральні. Тебе охоплює 
солодке відчуття причетності до таїни. 

Варіант 2. Мене провели у книгосховище університетської 
бібліотеки. Я вперше опинився з іншого боку бібліотечного бар’єру; це 

                                           
1 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. 

В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2001. – С. 166, 811. 
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було все одно що пробратися в гримерку для акторів. Тебе охоплює 
солодке відчуття причетності до таємниці. 

Аналізуючи ці переклади, викладачеві належить оцінити доречність 
використаних мовних засобів. Відразу привертає увагу незвичне для 
цього контексту вживання слова „убиральня”, хоча в тлумачному 
словнику і значиться, що це кімната в театрі, де актори гримуються і 
переодягаються. Слова „гримерка” не фіксує ні тлумачний словник, ні 
словник жаргонної лексики української мови, і це спонукало 
відмовитися від нього. Проте у час роботи над перекладом, у процесі 
осмислення варіантів його варіантів, це слово в одній із телепередач 
пролунало з уст М. Мельника, засновника Театру одного актора „Крик”, 
що вже 15 років працює у Дніпропетровську. Така принагідна 
інформація фахівця переконала нас обрати як правильний нефіксований 
у словниках професійний жаргонізм. 

У процесі продукування перекладу студенти постійно перебувають у 
стані пошуку, розмірковують, який варіант обрати для „сказать мягко” – 
„лагідно чи делікатно”, „смутное подозрение” – „невиразне, неясне чи 
тривожне”, „все было неуловимым и неверным, как лунный свет на 
воде” – „невловимим і химерним або ж нечітким, несправжнім”. Пошуки 
семантичних відмінностей, стилістичних нюансів збагачують мовну 
свідомість, увиразнюють мовленнєву продукцію тих, хто займається 
перекладом. У процесі українськомовного відтворення безеквівалентних 
одиниць студенти вдаються до мовотворчості, чим збагачують 
виражальні можливості нашої мови. Наприклад, фраза „Конечно, белье 
из алюминия не рассчитано на широкую публику. Но, по-моему, каждый 
дизайнер имеет право на какую-то „сумасшедшинку” містила ключове 
слово-оказіоналізм „сумасшедшинка”, що реалізувалося в українському 
перекладі в серії варіантів: чудернацтво, чудацтво, божеволинка, творча 
витівка, вибрик, безглуздівка, зглуздуз’їхавка. До речі, два останні 
варіанти запропонували студенти-україністи Бакинського слов’янського 
університету, які проходили мовну практику в Черкаському 
національному університеті. 

До традиційних післяперекладних видів роботи відносимо 
автоаудіювання (виразне прочитання вголос для себе власного 
перекладу) з тим, щоб почути, наскільки природно звучить українська 
фраза, чи немає невмотивованих повторень звуків та звукосполучень, 
важких для вимови груп голосних та приголосних. Перед зачитуванням 
остаточних варіантів перекладу студенти колективно обговорюють ті 
матеріали, які занотували у коментарях. Як правило, це найскладніші 
перекладеми, що містять реалії, експресеми, фразеологізми та 
каламбури. 

Отже, практика навчання перекладу із близькоспорідненої мови 
доводить, що мовна особистість у процесі такої роботи набуває нових 
якостей і, передусім, упевненості у своїх мовленнєвих можливостях, 
оскільки не погоджується на пряме запозичення чи суржикування 
іншомовної одиниці, а намагається дібрати адекватний 
українськомовний засіб або ж вдатися до описового перекладу. 
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Роль навчального перекладу для формування українськомовної 
особистості полягає в тому, що, по-перше, студенти краще пізнають 
українськомовну картину світу, виражальні можливості рідної мови, більше 
звертають увагу на стилістичний, емоційно-експресивний потенціал слова, 
норми його сполучуваності; по-друге, переклад є засобом витіснення 
суржику та російських слів із мовленнєвої практики студентів; по-третє, він 
є засобом формування навичок самоосвіти, неперервного вивчення ресурсів 
мови, оскільки у студентів формується вміння отримувати потрібну 
інформацію з різноманітних лексикографічних джерел; по-четверте, 
студенти набувають досвіду творчого застосування знань з рідної мови у 
новій комунікативній діяльності, здатність критично оцінювати перекладну 
продукцію; по-п’яте, в умовах багатонаціонального суспільства той, хто має 
навички перекладу, не лише навчається чути іншого, іншомовного, а й може 
подати йому кваліфіковану допомогу в опануванні державної мови – 
української. 

 
 
 

Ярохно Л.І. (Старокостянтинів) 
 

КРИЗОВІ ЯВИЩА  
МОВНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ  
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ОЧИМА  

ФІЛОЛОГА-ПРАКТИКА 
 

У статті досліджується учнівське мовне середовище і мовна 
ситуація закладів середньої ланки освіти м. Старокостянтинова 
(північно-західний регіон України). Аналіз мовної ситуації ґрунтується 
на результатах опитування, яке проводилося методом анкетування 
серед старшокласників загальноосвітніх шкіл та учнів професійно-
технічного ліцею м. Старокостянтинова. Виявлено такі кризові явища 
мовної самоідентифікації учнів регіону: дисбаланс офіційного й 
побутового різновидів української мови, суржикізація і вульгаризація 
мовлення, етномаргіналізація мовців та ін., аналізуються причини цих 
явищ.  

 
Мова є надзвичайно важливим чинником існування й збереження 

національної ідентичності, одним із головних компонентів нації, 
найхарактернішою її ознакою. Без рідної мови і сама людина, і весь 
народ випадають з космічного ладу, порушуючи «музику сфер» (за 
Платоном) і «гармонію космосу» (за Піфагором). Бо Мова – то не просто 
звуки, відтворені м’язами відповідних органів. Це – голос народу 
неповторного тембру й інтонації, це один із факторів загадкового 
механізму, що виокремлює ту чи іншу спільність у всесвітньому 
многоголоссі як самостійну індивідуальність, як неповторне, 
оригінальне явище1.  

                                           
1 Олійник Б. // Літературна Україна. – 1989. – 21 грудня. – С. 4. 
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Мова народу узалежнює і спосіб його мислення. Отож люди, які 
розмовляють різними мовами, по-різному дивляться на світ1. Аура слів 
неповторна, адже мова і ментальність інтимно пов’язані. Навіть коли за 
двомовними словниками українське слово «шлюб» і російське «брак» 
вважаються різнозначними, за ними стоять зовсім різні символи: 
«шлюб» (злюб) – це взаємне кохання, «брак» (від «брать») – сила2.  

Тому витіснення багатьох мов якоюсь однією мовою мало б для 
людства згубні наслідки, оскільки означало б зведення різних шляхів 
пізнання і світобачення на один. У цьому сенсі мова має безмірну 
етнокультурну вартість, бо є не лише консолідуючим і цементуючим 
началом, а й чинником національної самоідентифікації, адже вибудовує 
саме ті виміри і «грані безконечної позамовної реальности…, які 
невідомі іншим етнокультурним (лінгвокультурним) системам»3. 

Мова – особливий геній кожної нації, що веде до відкриття 
«колективного Я», «автентичного Я», «національного Я» (терміни Сміта 
Д. Ентоні). 

Як бачимо, учені тісно пов’язують мову з етнічною та національною 
самосвідомістю і цим підтверджують сформульовану ще О. Потебнею 
істину: національна мова, культура та ідентичність є нероздільні4. 

Вирішальну роль мовно-культурного чинника у формуванні 
національних спільнот доводить європейський досвід: для багатьох 
націй нині мова і культура як принципові розпізнавальні ознаки є 
набагато важливіші від релігії5. Масове усвідомлення належності до 
однієї мовно-культурної спільноти – запорука політичної стабільності 
національної держави. 

На жаль, постколоніальне українство переживає нині глибоку кризу 
національної ідентичності. Могутні глобалізаційні процеси багатьох 
сфер життя, домінування іншої мови й культури над українською 
погіршують і без того складну мовну ситуацію нашої держави. Останнім 
часом стрибкоподібно прогресували процеси етнічної маргіналізації 
українців, що стають носіями креолізованого (змішаного) типу культури 
і, відповідно, знівельованої національної ідентичності. Нечуваний тиск 
русифікації призвів до патологічних мутацій, тяжкого спотворення 
обличчя рідної мови6, до гіпертрофованої ролі російської мови в 
сучасній Україні, де давно вже спостерігається не двомов’я7, а 

                                           
1 Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези 

мовного релятивізму). – Львів, 2002. – С. 14. 
2 Братко-Кутинський О. Мова і ментальність: українсько-російські порівняння // 

Держава і нація. – 2004. – № 11. – С. 36. 
3 Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези 

мовного релятивізму). – Львів, 2002. – С. 8. 
4 Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993. – С. 98. 
5 Альтерматт И. Этнонационализм в Эвропе. – М., 2000. – С. 45. 
6 Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала. – К., 1999. – 

С. 22. 
7 Билодид И. Язык и идеологическая борьба. – К., 1974. – С. 62. 
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диглосність, тобто вживання різних мов залежно від сфери спілкування1. 
Причому російська мова функціонує у всіх сферах мовлення, а 
українська обмежується частковим, почасти ритуальним використанням 
в офіційній сфері. 

Особливу тривогу викликає той факт, що в спільному з Росією 
лінгвокультурному просторі виховується наша молодь – мільйони 
українців, які в недалекому майбутньому визначатимуть перспективи 
розвитку мови, держави і нації. 

З огляду на це актуальним є питання мовних орієнтирів української 
молоді, моніторинг її лінгвокультурного середовища. Цим питанням 
присвятили свої дослідження і публікації Г.Залізняк, Л.Масенко2. У 
своїх дослідженнях вони глибоко проаналізували мовну ситуацію 
м. Києва, дослідили мовні орієнтири столичного студентства, 
спираючись на дані соціологічного опитування, яке проводилося 
центром „Громадська думка” НДІ соціально-економічних проблем міста 
через анкетування.  

Проте автори Л. Масенко і Г. Залізняк лише започаткували 
дослідження мовного середовища і мовних орієнтирів молоді. 
Малодослідженою і маловивченою є нині мова українського школярства. 

Вважаючи, що не менш важливим є вивчення мовної ситуації та 
мовних орієнтирів не лише студентської, а й учнівської молоді (адже 
саме школа закладає світоглядні підвалини майбутніх громадян), автор 
вирішив провести власне дослідження. 

Мета дослідження – визначити мовні орієнтири учнівської молоді 
регіону, проаналізувати їх у контексті загальнонаціональних 
лінгвокультурних проблем. 

Предмет дослідження – кризові явища мовної самоідентифікації 
учнівської молоді. 

Об’єкт дослідження – мова офіційного і неформального спілкування 
школярів-старшокласників, їхні етнокультурні уподобання. 

З метою вивчення об’єкта дослідження було проведено опитування 
методом анкетування. Автор під час опитування скористався деякими 
зразками анкет, складеними Ганною Залізняк, кандидатом економічних 
наук, керівником центру „Громадська думка” НДІ соціально-
економічних проблем міста. 

Опитування проводилося серед старшокласників шести 
загальноосвітніх шкіл, ліцею, професійно-технічного ліцею, гімназії 
м.Старокостянтинова. Анкетуванням охоплено 648 осіб. 

Як свідчать дані опитування, навчальний процес дедалі більше 
українізується. Переважна більшість учнів навчається у школах з 
українською мовою навчання, що становить 97,8% у класах з російською 
мовою навчається всього 2,2% школярів, тоді як до 1991 р. таких було 
40,4%. 

                                           
1 Масенко Л. Слово писане – слово мовлене // Дивослово. – 2003. – № 2. – С. 17. 
2 Залізняк Г. Київвське студенство та українська мова // Дивослово. – 2001. – № 11. – 

С. 17-19; Залізняк Г., Масенко Л. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. 
– К., 2002; Масенко Л. Мова і політика. – К., 1999. – С. 8. 
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Мовна ситуація у навчальних закладах міста вигідно вирізняється 
порівняно з даними опитування в столичних ВНЗ. І хоча мовний режим 
у навчальних закладах середньої ланки освіти, за оцінками самих же 
учнів, не є повністю україномовним, все ж державна мова у закладах 
посідає чільне місце. Так, на запитання «Якою є мова спілкування у 
Вашому навчальному закладі?» відповідь «українська» дали 78,5% 
респондентів. 92% учнів спілкується з учителями державною мовою, 
60,2% віддають перевагу україномовній довідковій літературі 
(див. табл. 1). 

І все ж ці дані не додають оптимізму. Особливо, коли взяти до уваги 
такий факт, що понад 65% учнівської молоді (а серед випускників 
гімназії та ліцею таких 90%) після закінчення закладу продовжують 
навчання у ВНЗ великих міст, які, за словами Р.Кіся, «залишаються 
потужними плавильними тиглями зросійщування»1. Так, наприклад, у 
столичних ВНЗ мовний режим українським є менш ніж на третину, лише 
17,7% студентів Києва спілкуються українською мовою2. Зрозуміло, що 
таке середовище формуватиме і визначатиме відповідну вербальну 
поведінку вчорашніх школярів, переважна більшість яких просто 
долучиться до того, що вже домінує, адже «там, де ми маємо цілковиту 
домінацію чогось, немає альтернативи. Там, отже, немає і такої 
реальності, як вибір суб’єкта»3. 

Цю думку підтверджують також і дані опитування. На запитання 
«Якою мовою ви говорите у присутності російськомовних громадян?» 
48% відповіли: «Російською», тоді як без присутності російськомовних у 
неформальній обстановці російською спілкується всього 10,5%. Ще 
більш контрастують результати відповідей на це запитання учнів 
професійно-технічного ліцею: без присутності російськомовних 
громадян українською спілкується 81,5%, у присутності таких на 
спілкування російською переходять 35% респондентів, 20% говорять 
українською, 45% – змішаною мовою. 

Такі дані свідчать також про нестійкість імунітету мовної 
ідентичності, про добровільну відмову від права на мовний суверенітет, 
коли мовець не готовий підтримувати і зберігати природне для нього 
україномовне середовище, боронити духовну оселю рідного слова. 

Не втішають дані про неформальне спілкування учнів. Детальний 
аналіз неформального мовлення засвідчив, що українською в 
неофіційній обстановці (на дискотеках, святах, днях народження) 
спілкується 44,1% учнів. Тільки 45% школярів міста спілкується 
українською на перерві. До незнайомих однолітків українською 
звертається 60% школярів, а їм відповідають 43% (див. табл. 2). 

                                           
1 Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези 

мовного релятивізму). – Львів, 2002. – С. 33-34. 
2 Залізняк Г. Київвське студенство та українська мова // Дивослово. – 2001. – № 11. – 

С. 17. 
3 Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези 

мовного релятивізму). – Львів, 2002. – С. 36. 
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Однак слід зауважити, що мовна ситуація у навчальних закладах 
міста не є однорідною і відрізняється залежно від типу навчального 
закладу і мікрорайону його розташування. Так, наприклад, серед учнів 
професійнотехнічного ліцею значно більший відсоток тих, хто 
спілкується на перерві українською – 55%, тоді як у гімназії таких лише 
35%. Це пояснюється тим, що учні професійно-технічного ліцею – 
переважно вихідці із села, а більшість гімназистів – діти 
військовослужбовців, у сім’ях яких, як показало опитування, побутує 
або мова змішана (35,2%), або російська (18%) і лише 37,8% займає 
українська. 

Як бачимо, навіть у невеликих містечках школярство перебуває під 
значним впливом російськомовного середовища, яке й формує його 
мовну поведінку. 

Не можна назвати українським інформаційний простір, у якому 
перебувають учні. 39% школярів надають перевагу російськомовним 
передачам, лише 7% школярів слухає українське радіо. Статистичні дані 
про книги домашньої бібліотеки теж невтішні. Лише у 22% респондентів 
у домашній бібліотеці переважають книги українською мовою, у 78% – 
російською. Якщо ж не враховувати підручників, то ці дані відповідно 
становлять: українські книги – 7.5%, російські – 92%, обома мовами 
порівну – 0.5%. Ці дані, як бачимо, неспівмірні із прагненнями учнів, 
60.2% яких, за наявності вибору надали б перевагу саме українській 
книжці (див. табл. 1). 

Дещо неочікуваними і навіть парадоксальними виявилися відповіді 
на запитання «Якою мовою престижно спілкуватися в місті?» 
Престижність української визнали 71,4%, тоді як спілкується такою в 
неформальній обстановці всього 44,1% юних громадян. 

При аналізі мовної ситуації навчальних закладів міста і мови 
неформального спілкування впадає в око значна розбіжність між даними 
про офіційне і неформальне мовлення: українською в неофіційній 
обстановці спілкується 44,1% респондентів проти 78,5% – в офіційній. 

На думку автора, це свідчить про порушення балансу у 
співвідношенні літературно-офіційного та побутово-розмовного 
різновидів української мови. Отже, не лише у великих містах, а й у 
містечках країни відбуваються деструктивні процеси витіснення 
української мови російською з побутової сфери усної комунікації, 
звуження її мовленнєвого середовища. І хоча нині серед шкільної молоді 
міста практично немає тих, хто не володіє українською, як це було за 
радянських часів (до 1991 р. майже 20% школярів, перемішаних у 
демографічному котлі, або зовсім не знали української, або погано 
володіли нею), все ж, як свідчать дані опитування, послуговуються 
українською в побуті лише 44,1% юнаків і дівчат шкільного віку. 
Залежно від мікрорайону, в якому проживають респонденти, ці дані 
відрізняються: від 18,5% до 81,5%. такі дані, звичайно, викликають 
тривогу. Адже повноцінно існує мова тоді, коли користуються нею не 
лише в офіційній, державно-репрезентативній сфері, а й у побуті; коли 
нею думають, коли почувають. Звужене використання української мови 
як засобу усного спілкування вкрай негативно впливає на розвиток мови 
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літературної, бо «позбавляє літературну мову одного з найважливіших, 
живих і відкритих, джерел нормування і кодифікації»1. Адже розмовна 
мова більш чутлива до інновацій і запозичень, саме вона забезпечує 
адаптацію чи відтворення того або іншого елемента. 

Ще один аспект досліджень, який викликає тривогу: руйнівні 
процеси спонтанної й офіційної суржикізації мовного середовища, у 
якому перебувають школярі. Ось про що свідчать дані опитування. 
Відповідаючи на запитання, «Якою мовою Ви спілкуєтесь у неофіційній 
обстановці?», 48% респондентів сказали, що спілкуються українсько-
російською. Однак не йдеться про спілкування обома мовами і про 
усвідомлене їх розмежування, а, швидше, навпаки, про змішане 
мовлення – такий собі мовний субстрат. Мабуть, тому 29% опитаних не 
влаштовував варіант відповіді, поданий в анкеті – «Українська і 
російська», і вони власноруч дописували: «Суржик». Нині дехто з 
учених не вважає суржик загрозливим явищем2. Але переважна 
більшість мовознавців, письменників і публіцистів3 – автор поділяє їхні 
погляди – дотримується іншої думки про цю безладну мовну суміш, яка 
все більше замулює «живомовні народні джерела»4, призначені напувати 
священне древо літературної мови. Суржик утворюється «внаслідок 
хаотичного заповнення зруйнованих ланок структури української мови 
елементами поверхово засвоєної російської»5. Поширення під тиском 
російської здеградованих форм мовлення, ущербних порівняно з кожною 
із двох мов, веде до повної креолізації у мовно-культурній сфері. 
Змішування різних етнолінгвальних систем є глибоко деструктивним для 
національного життя процесом, бо це не просто заміна одних структур 
чи елементів спілкування іншими, «Це духовна руйнація, духовне 
спустошення, розмивання глибинних усталених структур нашого 
менталітету…»6 

Автор як учитель-філолог часто у своїй практиці зіштовхується з 
цілковитою розмитістю мовної ідентичності суржиконосіїв. Це 
утруднює мовну самоідентифікацію мовця і створює сприятливі умови 
для чужомовної ідентифікації. Так, при написанні творчих робіт учні, 
силкуючись віднайти потрібні слова для оформлення і вираження думки, 
постійно запитують: «А це по-українськи?» Сумно, однак чи можна 
чекати іншого від дітей, коли і високі посадовці, і артисти, газетярі й 
тележурналісти, і навіть наше учительство, кандидати, доктори наук й 
академіки кажуть «вуз», а не «ВНЗ», «шестидесяти» замість 

                                           
1 Масенко Л. Слово писане – слово мовлене // Дивослово. – 2003. – № 2. – С. 23. 
2 Грищенко О. Суржик: дискурси та суспільні ролі // Нариси української популярної 

культури. – К., 1998. – С. 638.  
3 Масенко Л. Суржик як соціолінгвістичний феномен // Дивослово. – 2002. – С. 13; 

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001. – С. 183; Фаріон І. 
Лінгвістичні наслідки Переяславської ради // Дивослово. – 2003. – № 4. – С. 5. 

4 Масенко Л. Слово писане – слово мовлене // Дивослово. – 2003. – № 2. – С. 23. 
5 Масенко Л. Суржик як соціолінгвістичний феномен // Дивослово. – 2002. – С. 13. 
6 Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези 

мовного релятивізму). – Львів, 2002. – С. 19. 
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«шістдесяти», «приймати участь» замість «брати участь», «приймати 
міри», а не «вживати заходів», «кидається в вічі», а не «впадає в око», 
«через дві неділі» замість «через два тижні». 

Коли ж урахувати наслідки цілеспрямованого брутального втручання 
у внутрішні глибинні процеси українського мовного організму і 
послідовне винищення елементів його індивідуальності за часів 
радянської влади1, то, звичайно, стає зрозумілим, чому такі труднощі в 
опануванні рідної мови мають ті, хто щиро прагне цього. Адже тільки 
справжній фахівець (такий, на жаль, є нині рідкістю) скаже, що слово 
«болт» колись мало свій український відповідник – «прогонич», «порок 
серця» – це «вада серця», і що «клястися» – це «присягатися», 
«наступаючий рік» – це «прийдешній».  

Мовотворча діяльність невтомних зливачів націй  призвела до того, 
що нині панує українська за абеткою, але не українська за духом нова 
мова в судах і в ЖЕКах, у міністерствах і на підприємствах, у радах і 
управах, також, на жаль, і в школах – як у середній, так і вищій2. 

Деморалізуючий суржик і мовне безкультур’я свідомо і послідовно 
насаджується щодня вишколеним загоном кроликів, вєрок сердючок, 
телекумів і мамадурників. І якщо не заблокувати розростання цього 
хворобливого явища, то українська мова зазнає внутрішньої руйнації 
всіх її рівнів. Бо суржик – це не взаємозбагачення, а взаємообкрадання, 
взаємозбіднення мов, це найвищий ступінь мовного плебейства, 
метафізична модель жлобської душі3. 

На жаль, і саме вчительство (нехай дарують мені колеги) не є 
еталоном для наслідування як своєю вербальною поведінкою, так і 
знанням власної етнокультури. Гірка правда, але мало хто з учителів 
знає хто такий М.Драгоманов або І.Огієнко, Є.Маланюк, У.Самчук, 
Р.Шухевич чи О.Ольжич, М.Березовський чи О.Васильківський. Досить 
поверхове уявлення у них і про духовну спадщину великого Кобзаря. І 
це українська інтелігенція, котра покликана утверджувати і плекати 
національну свідомість, патріотизм української юні. Своє безсоромне 
незнання нашої історії та етнокультури такі «інтелігенти» 
виправдовують своєю вузькою фаховістю: мовляв, ми не історики і не 
філологи. Тому й не дивно, що вони є носіями і репрезентантами 
суржику без усякого докору сумління. 

Прагнення до самоствердження, таке властиве підліткам, виявляється 
і в пошуках ними нетрадиційних форм та засобів мовного 
самовираження. Мабуть, тому в мовному середовищі значної групи 
школярів побутує молодіжний сленг. Сленг, звичайно, – органічна і до 
певної міри необхідна частина мовної системи, оскільки сприяє 
утвердженню одного з різновидів усного мовлення. Він є ґрунтом, звідки 

                                           
1 Караванський С. Секрети української мови. – К., 1994. – С. 114. 
2 Радчук В. Мова в Україні: стан, функції, перспективи // Дивослово. – 2002. – № 2. – 

С. 2. 
3 Окара А. На захист російської мови (Полтавський “суржик” та духовне плебейство) // 

Дивослово. – 2001. – № 7. – С. 2. 
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приходять соки до даної мови1. Необхідно лише, щоб сленг і жаргони 
формувались у межах своєї мови. Проте аналіз сленгу шкільного 
середовища показує, що молодіжний сленг в основному зорієнтований 
на російську лексику. Основний спосіб творення школярського 
сленгового словника – це, у кращому випадку, фонетична адаптація 
лексем російської мови: «набить стрелу» – «набити стрілу» (призначити 
час), «хавчик» – «хавчик» (їжа), «в облом» – «в облом» (ліньки, 
неохота). Переважна ж більшість сленгових лексем – це прямі 
запозичення з російської мови: «мєдляк» (повільний танець), «кампік» 
(комп’ютер), «гон» (недоречність), «ти що гоніш» (ти що верзеш?) і т. ін. 

Звичайно, підліткам властиве вільне поводження, гра зі словом. Але 
як бачимо, ця гра відбувається поза межами україномовного поля.  

На кризові явища мовної ідентичності вказують навіть розмовні 
варіанти власних імен, які побутують у шкільному середовищі. На жаль, 
серед розмаїтості варіантів імен, які фіксує словник «Власні імена 
людей» (автори Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П.)2, у переважній 
більшості учнями вибирається лише один – причому спільний з 
російським; у більшості випадків мовці використовують розмовний 
варіант російської мови: Артем – Артьом, Тьома; Олексій – Льоха, 
Лєший; Денис – Дєня; Сергій – Сєрий; Дмитро – Діма, Дімон; Михайло – 
Міша; Іван – Ваня; Валерія – Лєра; Дарія – Даша; Марія – Маша; 
Катерина – Катя, Катюша. Тим часом словник власних імен подає 
більше десятка розмовних варіантів того чи іншого імені, утворених у 
межах рідної мови. Психологія меншовартості настільки роз’їдає душі, 
що часом учні та їхні батьки мало не з кулаками вимагають зробити 
виправлення імен, записаних у класному журналі: «Христина» на 
«Крістіна», «Олена» на «Альона», «Олеся» на «Алєся», «Микита» на 
«Нікіта». 

Повсякденне спілкування з підлітками, спостереження за їхнім 
мовним середовищем спонукає автора порушити ще одну проблему. Це 
тотальна вульгаризація учнівського мовлення. Лихослів’я, як показує 
опитування, глибоко вкорінилося у дитячому мовлені. Воно несе 
страшну загрозу як для нашої мови, так і для нашого існування як 
самобутньої нації. І не тільки тому, що лайка втоптує в бруд, обливає 
нечистотами такі найсвятіші для людини поняття, як Бог, Душа, Мати. 
Вібрації грубої лайки руйнують тонку матерію астралу і менталу, тобто 
руйнують середовище наших почуттів і думок. 

Як відомо, українські народні звичаї суворо забороняли вживання 
матірних слів. У ставленні до них спостерігається різка відмінність між 
українською і російською етнічними культурами. Слушними є 
зауваження Л. Радевича-Винницького3, О. Братка-Кутинського1, про 

                                           
1 Шевельов Ю. Двомовність і вульгаризми (наукові виклади на честь 85-річчя Юрія 

Тевельова). – Харків, 1996. – С. 21. 
2 Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей (словник-довідник). – К., 1996. 
3 Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001. – С. 183. 
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особливо інтенсивне поширення матюків після встановлення в Україні 
радянської влади, коли матерщина існувала навіть у телефонограмах та 
інших державних розпорядчих документах, і пов’язане воно із 
зросійщеням українців. У російській культурі, як відомо, мат не 
вважається забороненим, а навпаки – ним бравують.  

На жаль, матерщина стала звичним явищем у повсякденному 
спілкуванні підлітків. Щодня ця смертоносна отрута вливається в океан 
рідних слів і спричиняє духовні руйнації, поглиблює кризу національної 
ідентичності. Як показало масове опитування школярів тільки 5 % 
респондентів не вживає матючних слів (див. табл. 3). 85 % із них 
вживають рідко, а 10 % – часто. 32 % опитаних вживають матюки просто 
так – для них матірні слова значною мірою втратили функцію 
інтенсифікаторів негативних емоцій, десемантизувалися і наблизилися 
до вставних часток. 22,5 % учнів вважають матюки нормальним і навіть 
необхідним явищем. Немалий відсоток і тих, кому проблема 
нецензурщини байдужа, – 18 %. Отже, мовна спадщина, яку ми 
отримали від радянського минулого, – це не лише розшарування 
української людності на дві групи: носіїв української літературної мови 
та носіїв російської літературної мови. Не меншого, а, може, і більшого 
поширення набули здеградовані форми усного побутового мовлення, що 
утворилося на ґрунті обох мов. Автор цілком погоджується із 
твердженням Л. Масенко: «Поділ населення України на україномовне і 
російськомовне доповнює поділ на суржикомовне і матючномовне»2, що 
й прослідковується, як бачимо, і в мові опитаного школярства.  

Будучи заручниками не зовсім сприятливого для національного 
самоствердження середовища, учнівська молодь все ж усвідомлює 
важливість державного статусу української мови як запоруки 
повнокровної суверенної національної держави європейського зразка.  

Відповіді на запитання, яким має бути статус української і російської 
мов у нашій державі, розподілилися так: 

1. Українська мова є державною з повним витісненням російської 
мови з усіх сфер життя – 43,7%. 

2. Українська мова – державна, російська використовується 
паралельно, як розмовна в недержавних установах – 71,4%. 

3. Українська і російська – дві рівноправні державні мови – 10,3%. 
4. Державною мовою є тільки російська – 0%.. 
5. Мені байдуже ця проблема – 14,3%. 
Отже, абсолютна більшість школярів-старшокласників розуміє, що 

державною мовою в Україні має бути мова титульної нації. Виявляючи 
лояльність до російської мови як розмовної в недержавних установах, 
юні громадяни все ж не вимагають надання їй статусу другої державної 
мови.  

Таким чином, аналіз результатів опитування засвідчив, що шкільна 
молодь цілковито сприймає державний статус української мови. 

                                                                                            
1 Братко-Кутинський О. Мова і ментальність: українсько-російські порівняння // 

Держава і нація. – 2004. – № 11. – С. 38. 
2 Масенко Л. До проблеми вульгаризації мови // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 21. 
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Переважно україномовним є середовище навчальних закладів 
досліджуваного регіону, проте спостерігається певний дисбаланс у 
співвідношенні побутового і державно-офіційного українського 
мовлення. 

Мовна ситуація закладів, мова неформального спілкування школярів 
містечкових шкіл даного регіону вигідно відрізняється від мовної 
ситуації, характерної для столичних ВНЗ. Проте ставши студентами 
вищих навчальних закладів, зосереджених у великих містах, 
україномовні школярі підпадають під монокультурний диктат довкілля, 
що беззастережно підпорядковує собі їхню вербальну поведінку. Тим 
паче, що майбутній цивілізований розвиток нації нині визначає місто, а 
не село чи містечко.  

Молоде покоління українців виховується у спільному з Росією 
лінгвокультурному полі, тому руйнівні процеси маргіналізації мільйонів 
українців дедалі поглиблюються.  

Небезпеку становлять процеси суржикізації та вульгаризації мовного 
середовища, у якому знаходяться школярі. Розмивання самобутніх, 
окремішніх рис української розмовної мови, що негативно позначається 
на мовній ідентифікації підлітків, призводить до духовного занепаду. 
Глобалізаційні процеси, складна мовна ситуація, спричинена 
попередньою ідеологією відчуження українців від рідної мови, 
відсутність етнокультурного інформаційного простору, брак стратегії 
державної мовної політики поглиблюють кризу мовної і національної 
ідентичності українства і набувають загрозливого характеру.  

Нагальною проблемою нині є виведення з кризового стану усних 
форм побутування мови, поширення української літературної мови через 
систему освіти, засобів масової інформації, культури.  

Якщо найближчим часом не буде здійснюватися цілеспрямована та 
наполеглива комплексна лінгвокультурна політика держави – дива 
воскресіння Фенікса з попелу не станеться, «а триватиме завершальна 
фаза розпаду і деструкції ще ледве живого українського 
лінгвокультурного довкілля»1.  

Отже, процес мовного утвердження і виокремлення нації, реалізації 
нею свого права на інакшість і самобутність є неминучий, якщо ми 
хочемо бути незалежною суверенною державою. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези 

мовного релятивізму). – Львів, 2002. – С. 31. 
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Таблиця 1 
Мовна ситуація в навчальному закладі  
Запитання Укр., 

% 
Рос., 

% 
Укр. та 
рос., % 

Якою є мова спілкування  у 
вашому навчальному закладі? 

78,5 0,5 21 

Яким виданням спеціальної 
навчальної літератури Ви віддаєте 
перевагу? 

60,2 6,5 33,3 

Якою мовою Ви звичайно 
звертаєтесь до викладачів? 

92 0,5 7,5 

Якою мовою Вам найчастіше 
відповідають? 

87 2 11 

Якою мовою Ви зазвичай 
спілкуєтесь на перерві? 

45 2 53 

 
Таблиця 2 

Мова неформального спілкування 
№ 
з/п Запитання Українська 

% 
Російська 

% 
Українська 
і російська 

% 

1 

Якою мовою Ви 
спілкуєтеся в неофіційній 
обстановці (на вечірках, 
дискотеках, днях 
народження)? 

44,1 3,7 52,2 

2 Якою мовою Вам зазвичай 
відповідають? 41,8 7 51,2 

3 Якою мовою Ви звертаєтеся 
до  незнайомих однолітків? 60 22,6 17,4 

4 Якою мовою вони Вам 
відповідають? 43,1 18,4 43,5 

5 
Якою мовою Ви звертаєтеся 
до  незнайомих літніх 
людей? 

77,4 11,7 10,9 

6 Якою мовою вони Вам 
відповідають? 55,5 19,5 25 

7 
Якою мовою Ви 
розмовляєте у присутності 
російськомовних громадян? 

31 48 21 

8 
Якою мовою Ви 
розмовляєте за відсутності 
російськомовних громадян? 

67 10,5 22,5 
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Таблиця 3 
Використання ненормативної лексики 

1. Чи вживаєте Ви нецензурні (матючні) слова? 

Так, інколи 
85% 

Так, часто 
10% 

Ні, ніколи  
5% 

2. Якщо вживаєте, то за яких обставин? 

В стані афекту 
67,4% 

Просто так 
32,6% 

3. Ваше ставлення до матерщини 

Це ганебне явище, і його 
потрібно викорінювати 

59,5% 

Вона потрібна, це 
нормально 

22,5% 
Мені байдуже 

28% 

 
 
 

 
Мінченко Т.А. (Чернівці) 

 
УКРАЇНОЗНАВСТВО НА УРОКАХ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 
 

У статті досліджується використання елементів українознавства 
на уроках української мови і літератури. Автор переконаний, що саме 
школа має цілеспрямовано реалізувати доленосне призначення 
української мови – бути основним комунікативним інформативним і 
культуротворчим засобом на всіх теренах держави. 

 
Складність завдань, що постають перед школою у зв’язку з 

конституційним утвердженням державності української мови, 
спонукають педагогічну й наукову громадськість з особливою 
відповідальністю  підійти до розв’язання проблем оволодіння нею. 

Державність мови має бути реалізована, передусім, у галузі народної 
освіти адже саме школі належить провідна роль у мовному вихованні 
народу, що має неабияке значення для збереження його цілісності як 
мовної спільноти. 

Через навчання мови школа бере активну участь у становленні 
особистості як члена суспільства. Незаперечною є роль державної мови у 
соціалізації громадян України різних національностей, стимулюванні 
їхнього інтелектуального внеску в науковий потенціал, інтеграції в 
культуру українського народу, формуванні української політичної, 
наукової і мистецької еліти. 
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Школа має реалізувати доленосне призначення української мови – 
бути основним комунікативним, інформативним і культуротворчим 
засобом на всіх теренах держави. Саме через мову школа має здійснити 
найважливіше суспільне замовлення – виховати патріота, для якого 
Україна була б не “хліб і кусень сала”, а тим, чим є Франція для 
француза, Італія для італійця, США для американця – власною душею, 
початком і кінцем власної долі (А. Мокренко). 

Особливої актуальності у вивченні державної мови набуває 
мотивація – усвідомлення життєвої необхідності володіння мовою, її 
високого статусу, прагнення не лише пізнати мову, історію, культуру її 
носіїв, а й творчо застосовувати здобуті знання у повсякденному житті. 
Особистісно значущим для дітей можуть стати такі мотиви: розширення 
сфери спілкування, ширші можливості задоволення пізнавальних потреб 
та життєвих інтересів; милозвучність і краса самої мови; любов і 
шанобливе ставлення до народу – носія цієї мови, інтерес до 
представленої нею культури; заохочення, що підкріплює успіх. Завдання 
вчителя полягає в тому, щоб зробити ці мотиви важливими й 
актуальними для учнів. 

З огляду на нерівні можливості учнів шкіл з державною і 
недержавними мовами навчання у здобутті знань про Україну виникає 
необхідність максимально використати тематико-змістовний компонент 
курсу. Така можливість вбачається у вивченні мови на ґрунті 
українознавства. Такий підхід дасть змогу урівноважити ці знання, а 
також узгодити і поєднати комунікативний та українознавчий 
компоненти змісту. 

Національна пісенна інтонація заснована на мелодиці мови і є її 
втіленням, тому національна пісня і музика як носії духовного коду 
української нації мають стати обов’язковим елементом мовної освіти. 
Залучення поетичної, народнопісенної творчості, образотворчого та 
фольклорного мистецтва значною мірою збагатить культурний контекст 
оволодіння українською мовою. 

Творчий підхід словесника до організації навчальної діяльності учнів 
на уроці та в позаурочний час сприятиме успішному опануванню ними 
державної мови.    

Вивчення української літератури в середній школі потребує нового 
прочитання творчості багатьох письменників. Це стосується й аналізу 
творчої спадщини Тараса Шевченка. Так, питання народнопісенних 
джерел, які постійно живили його невмирущу поетичну музу, мало 
висвітлене як у літературознавчій, так і педагогічній науці. Спираючись 
на праці видатного українського фольклориста, професора Харківського 
університету Миколи Сумцова, творчість якого, на жаль, ще недостатньо 
вивчена, який звернувся в 1883 р. до поетичної творчості Шевченка, 
опублікувавши брошуру “Новейшая поэзия как образовательное 
средство для крестьян”. На думку дослідника, провідною рисою 
поетичної творчості Кобзаря є народність. Це закономірно, адже сам 
вийшов з народних глибин, з дитинства увібрав у чутливу душу народну 
стихію, усе життя віддав служінню рідному народові. 
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У поезії Шевченка широко використані фольклорно-етнографічні 
мотиви. З огляду на це його “Кобзар” можна зіставити з фольклорними 
збірками Чубинського, Головацького, Манжури, Грінченка. Одначе в 
Шевченка ми знаходимо те, чого немає в жодній із фольклорних збірок, 
– сягання у глибінь народної душі. Це не вимірюється жодними 
теоретичними мірками, бо силою свого могутнього таланту поет 
пропускав народну творчість через своє вразливе серце – тоді 
фольклорні мотиви гармонійно впліталися в його твори, ставали їх 
невід’ємною частиною. Таке поєднання властиве тільки геніям. 

У поемі “Княжна” згруповано підряд кілька народних повір’їв: на 
вітах гойдаються нехрещені діти; вовкулака ночує в полі на могилі; сич 
кричить у лісі чи на даху будинку, віщуючи нещастя; сон-трава розцвітає 
вночі на долині. 

Відображені в “Кобзарі” і весільні та поховальні обряди. Так, у поемі 
“Наймичка” описано, як покривається коса молодої, як готується 
коровай та викочуються діжки з комори. Описав поет і поховальний 
обряд – садіння дерев біля могили, сорокоуст за померлим тощо. 
Картина урочистого посвячення паски на Великдень змальована в поемі 
“Гайдамаки”: 

Попи з кропилами пішли, 
За ними корогви несли,  
Як на Великдень над пасками. 

Долю і недолю народу Шевченко трактує в народному дусі й 
розкриває в багатьох своїх творах: у “Катерині” (“тому доля запродала 
од краю до краю, а другому оставила те, що заховають”), у поемі “Сон” 
(“У всякого своя доля...”), у вірші “Не нарікаю я на Бога” та ін. Знахарка 
в баладі “Тополя” каже дівчині: “Твою долю позаторік знала”. Суто 
народний характер має вираз: “В того доля ходить полем – колоски 
збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає” або “Доле моя, доле, чом 
ти не такая, як доля чужая”.   

Сумцов зазначав, що Шевченко часто використовував у своїх творах 
народні пісні та приказки. На сторінках поеми “Гайдамаки” та інших 
творів вони вкладені в уста героїв. “Ох, старі голови та розумні, 
химерять, химерять, та й зроблять з лемеша швайку; де можна лантух, 
там торби не треба; купили хріну, треба з’їсти, плачте очі, хоч 
повилазьте, бачили, що купували, – грошам не пропадать...” (поема 
“Гайдамаки”). 

Дуже любив Кобзар народні пісні, кохався в них, знав безліч і, маючи 
добрий голос, часто на свята співав, записував, переробляв їх, наспівував 
у радощах і в горі. 

Легенди, казки і прислів’я трапляються у творах Шевченка порівняно 
з піснями, рідше. Частіше поет використовує повір’я і звичаї: про сон-
траву, про те, що на місяці “брат брата на вильцях держе”, що “веселка 
воду позичає”, про відьом, русалок, ворожок тощо. Знаходимо в 
“Кобзарі” й описи весільних народних звичаїв – обмін хлібом, 
пов’язування рушників, готування короваю та ін. 
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Сумцов відзначав, що Шевченко дуже любив народні думи. Він ще 
малим чув їх у виконанні кобзарів, а згодом чимало записав від них сам. 
Народні думи поет оцінював надзвичайно високо. 

Микола Сумцов ґрунтовно дослідив фольклорні елементи в 
поетичній творчості Шевченка і дійшов висновку, що поет надзвичайно 
майстерно користувався ними і так органічно вводив у свою поетичну 
творчість, що часом важко було визначити, де кінчається запозичення і 
починається особиста творчість.  

Питання про символіку в художній прозі висвітлювалося і в 
дожовтневій, і в радянській фольклористиці та літературознавстві. 
Зокрема, простежимо вплив народних прислів’їв, приказок, метафор, 
порівнянь символів на поезію і прозу Ю. Федьковича, Т. Шевченка, 
інших  майстрів художнього слова. 

Спробуємо простежити, як народні символи, трансформуючись у 
творчій уяві митця, переходять у літературні твори, як їх використання 
позначається на зображенні героїв та відтворенні навколишнього світу. 

Добре усвідомивши сутність символу, вчителі зможуть пробудити у 
дітей глибокий інтерес до народної творчості, і насамперед фольклорної 
символіки. Безперечно, виховати любов, пробудити інтерес до 
фольклору, його символіки можна не лише в 4-6 класах, коли вивчається 
народна творчість, а протягом усіх років навчання.  

Виникнення символів сягає в глибину століть. Використання їх у 
фольклорі має давні традиції. І чим глибше їх досліджуємо, тим більше 
переконуємося, що вони ґрунтувалися на народній творчості і тематично 
пов’язані з фольклором. 

Символ об’єднує в собі поняття об’єктивної дійсності і відкладений у 
свідомості умовний знак певного явища. Він несе ідейний заряд, що 
об’єднує, згуртовує людей, які збагнули і сприйняли його суть. Символ 
розкриває і підсилює ту чи іншу якість. 

У символах відображені прагнення людей, їхня історія, традиції. 
Тому цікаво з’ясувати, що стоїть за символами: легенда чи реальне 
явище, історична надія? 

Багато символів, які зародились у давнину, назавжди ввійшли в 
історію, мистецтво, повсякденне життя. 

Так, у багатьох народів лев символізує силу, владу, бджола – 
працьовитість, підкова – щастя, змія – мудрість, підступність, якір – 
надію, дзеркало – правду, ладдя – мореплавство, меч – правосуддя. 

Змалюванню персонажів то романтично піднесеними, то ніжно 
омріяними барвами сприяють соковиті символи, якими щедро 
користувалися митці літературного слова.  

Найчастіше письменники звертаються до символів, пов’язаних із 
природою. Улюбленими в їх творчості є образи небесних світил – зірок, 
місяця, сонця. За допомогою фольклорних засобів, зокрема символів, 
письменники, точніше передають внутрішній світ героїв. Їхні 
переживання, прагнення тощо. Своїм змістом символи безперечно 
пов’язані з уявленнями народу. 

Велике смислове навантаження несуть символи – назви дерев. 
Розлогий дуб символізує, як правило, батька, молодий дубок – юнака, 
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червона калина – жіночність, калина на могилі – пам’ять, липа – матір, 
явір – горе тощо. Образ молодого явора уособлював також юнака з 
драматичною долею. Найкраще символіка дерев, зокрема явора, 
віддзеркалена у піснях, переказах та інших жанрах фольклору. 

Так, наприклад, народна пісня “Стоїть явір над водою” навіяла 
Ю. Федьковичу мотив зіставлення вояка (жовніра) з молодим явором: 

Стоїть явір над водою, явір зелененький, 
Сидить жовняр у штокгаці, жовняр молоденький. 
Стоїть явір над водою, в воду похилився, 
Сидить жовняр у штокгаці вельми зажурився. 

У школах, студіях, хореографічних училищах та інститутах культури 
навчають лише сценічним танцям, називаючи їх “народними”. 

Жодне з відділень і кафедр, створених при навчальних закладах 
мистецтва, не готує знавців української народної (фольклорної) 
хореографії. Немає в Україні центру, де збиралася б уся інформація про 
танцювальну народну культуру українців. 

Деякі відомості про танцювальну культуру українського народу 
містяться у творах як давньої, так і сучасної літератури, але жоден із 
науковців не брався її досліджувати в повному аспекті. 

Найдавнішим джерелом, де називаються українські танці, є поема 
Івана Котляревського “Енеїда”. 

Тут ми зустрічаємо такі назви танців як горлиця, зуб, по балках, 
санджарівка, метелиця, гопак, журавель, дудочка, вечеря, голубка 
(м. Городенка, Івано-Франківська область), також назви рухів – 
викрутас, вихиляс, третяк, гайдук. 

Ще в “Петербурзьких записках 1836 р.” Микола Гоголь з’ясував 
значення танцю в культурному житті кожного народу: 

“Погляньте, народні танці є в різних куточках світу: іспанець танцює 
не так, як швейцарець, шотландець... росіянин не так, як француз або як 
азіат. Навіть у провінціях, регіонах однієї і тієї ж держави змінюється 
танок. Північний росіянин танцює не так, як українець, як південний 
слов’янин, як поляк. В одного танок промовистий, в іншого безчуттєвий; 
у одного скажений розгульний, в іншого спокійний; у одного 
напружений, тяжкий, у іншого легкий, повітряний. 

Звідки народилась така різноманітність танців? 
Вона народилась з характеру народу, його способу життя, занять. 

Народ, що провів горде і войовниче життя, висловлює ту ж гордість у 
своєму танці, у народу безпечного (безтурботного) і вільного та ж 
безпечна воля... відбивається в танцях; народ помірного клімату залишив 
у своєму національному танці таку ж жагу, палкість, ревність”. 

Цінні відомості про танці можна знайти і в українських приказках та 
прислів’ях: “В танці два кінці”, “Танцювати з молоду учись на старість 
не навчишся”, “Танцювати – не снопи в’язати”, “Гулявши-гуляй, але 
другому не заважай”. 

Словесники можуть застосовувати різноманітні види і форми 
літературно-краєзнавчої роботи. 
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Це, зокрема, ознайомлення учнів безпосередньо на уроках з 
місцевими літературними фактами (якщо вони пов’язані з вивченою 
темою), проведення екскурсій у краєзнавчий музей, бесіди з 
позакласного читання та конференції за книжками місцевих 
письменників або тих, хто пише про наш край; виготовлення 
ілюстрованих літературних альбомів, стендів, таблиць, карт, написання 
рефератів на основі зібраного краєзнавчого матеріалу; створення 
шкільного куточка “Літературна Буковина”; випуск радіо- і літературних 
газет до пам’ятних у мистецькому житті дат, організація літературних 
вечорів, присвячених видатним письменникам, композиторам і 
художникам, діяльність яких пов’язана з Буковиною, Україною, зустрічі 
з письменниками-земляками; збирання усної народної творчості.  

Під час вивчення курсу української дожовтневої літератури в 
старших класах учителі повинні використовувати багатий фактичний 
матеріал про перебування в нашому краї відомих митців слова: Лесі 
Українки, М. Коцюбинського, а також вшановувати пам’ять 
письменників-буковинців М. Івасюка, Ю. Федьковича, С. Воробкевича.  

Досвід показує, що використані на уроці краєзнавчі відомості не 
тільки збуджують цікавість учнів до особи письменника, його творчості, 
а й допомагають глибше  пізнати історію рідного краю, його славне 
героїчне минуле, викликають прагнення до поглиблення самоосвіти, до 
роботи над створенням шкільних літературних творів. 

Хто з учителів-мовників не скаржиться на погані підручники, 
відсутність ілюстрованого матеріалу, відсутність розмовної практики у 
більшості учнів? 

І от, здавалося б, вирішення багатьох проблем знайдено – 
українознавство. Звичайно, потрібні нашим дітям свята народної 
творчості, і спеціальні заняття, поглиблене вивчення етнографії та 
фольклору України на факультативах, уроках українознавства. Але ми 
повинні відмовитися від навмисного, показного українознавства, 
відокремлення від загальноосвітньої програми. 

Фольклор і етнографія мають прийти саме на урок, бо жоден 
факультатив, гурток, жоден окремий урок не дасть дітям того, що 
запам’ятається на звичайному робочому уроці, не замінить повсякденної 
праці вчителя. 

На уроках української мови вчителі повинні поглиблювати знання 
учнів з українознавства, формувати паралельно з мовнограматичними 
знаннями та навичками певну систему обізнаності з українознавством. 

Тобто прослідковується міжпредметний зв’язок української мови та 
українознавства (українського народознавства). 

Вивчення української мови на сучасному етапі має за мету 
відродження національної самосвідомості українців, глибокої духовності 
народу, його багатовікової культури, мови. 

Відродження національної культури повинно відбуватися через 
осмислене бажання якомога краще знати історію народу, його традиції 
та звичаї, фольклор, мову. 

Виховання учнів засобами українознавства відбувається, зокрема, під 
час вивчення основ наук. Частина шкільних предметів (мова, література, 
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історія, географія, музика й співи, трудове навчання) мають для цього 
величезні можливості, і вчителі деяких шкіл сповна використовують їх. 

Інші предмети (математика, фізика, біологія тощо), якщо 
дотримуватися лише програми, таких можливостей, здається, не мають. 
Однак творчо працюючий вчитель і на таких уроках відшукує прийоми і 
засоби прилучення учнів до народних джерел, органічно поєднує 
навчальний матеріал підручника з місцевим, краєзнавчим, що сприяє ще 
міцнішому засвоєнню знань з даного предмета. 

Так, на уроках точних наук варто частіше використовувати зразки 
народної математики і фізики, розв’язування задач, складених на 
місцевому матеріалі; на заняттях біології доцільно  розповідати про 
рослинні й тваринні народні символи, про народну медицину, лікувальні 
властивості рослин, що ростуть у рідному краї. 

Як же можна зробити урок української мови та літератури цікавим, 
насиченим і сучасним? 

Ви знаєте, що зараз практикуються тематичні уроки, які звичайно, 
трохи складніші за структурою і потребують ретельної підготовки. 

Водночас з програмовою темою на тематичному уроці розгортається 
тема з українознавства. 

Вправи і завдання орієнтовані на закріплення з обох тем. 
Такий урок обов’язково супроводжується розповідями вчителя, 

показом репродукцій, предметів побуту, відповідним художнім і 
музичним оформленням  тощо. 

Тематичні уроки надовго запам’ятовуються, а згодом (що 
несподівано і приємно для вчителя) “відлунюються” у творчих роботах 
дітей, їхніх відповідях. 

Ці два типи уроків можна об’єднати в тематичні цикли. 
Наприклад: 5 клас Тема “Ненаголошені е, и, о в коренях слів”  

Урок застосування умінь і навичок 
Завдання 1: Як перевіряються ненаголошені е, и, о наголосом 

(ненаголошені е, и, о перевіряються наголосом): 
низенько – нижче,                  
веснянка – весни,  
човен – у човні,   
вітер – вітру. 

Завдання 2: Знайти у народних піснях слова з ненаголошеними 
голосними та слова для перевірки написання (учитель читає (співає) 
кілька рядків, учні продовжують): 

1. Зелененький барвіночку, стелися низенько, 
А ти, милий, чорнобривий, присунься близенько. 
Зелененький барвіночку, стелися ще нижче, 
А ти милий, чорнобривий, присунься ще ближче. 
 
2. Місяць на небі, зіроньки сяють, 
Тихо по річці човен пливе 
В човні дівчина пісню співає, 
А козаченьку серденько мре. 
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3. Ой ходила дівчина бережком, 
Заганяла селезня батіжком. 
 
4. Зеленеє жито женці жнуть, 
Хорошії гості мене ждуть. 

 
Завдання 3:  Виписати слова з ненаголошеними голосними, підібрати 

слова для перевірки, пояснити написання. 
 Весняночко-паняночко, 
 Де ти зимувала? 
 Прилетіла ластівонька, 
 Сіла собі край віконця, 
 Стала, стала щебетати, 
 Господаря викликати. 
Завдання 4:  Виписати з пісні діалектні слова, дібрати до них 

загальновживані 
 Прийшов дідо до домочку, 
 Файно побрився: 

- Не борзо я ще старий, 
  Ще би оженився! 

Як же вчитель на уроках мови зможе допомогти учневі це опанувати? 
Я думаю, що це можна опанувати за умови цілеспрямованого 

навчально-методичного процесу, базованого на цікавому історичному, 
етнографічному, краєзнавчому, фольклорному матеріалі, що 
об’єднується в місткому понятті “українознавство”. 

Майже в усіх учителів при проведенні уроків прослідковується 
міжпредметний зв’язок української мови та українського 
народознавства. 

Учитель компонує текстовий та лексичний матеріал. А саме: вчитель 
повинен підібрати доступний емоційний матеріал, наприклад, про 
кобзарів, за мотивами українських народних дум, про відгуки 
української народної пісні. 

Під умілим керівництвом учителя це збуджує уяву учня й стає 
основою розвитку інтересу до того чи іншого мовного явища. 

Завдяки цьому учні одержують і легко запам’ятовують інформацію 
мовознавчого характеру, уникають сухості викладу програмового 
матеріалу, роблять урок жвавим, динамічним. 

Учитель постійно повинен стимулювати пошукову діяльність учнів і 
інформацію про українську народну пісню та її загальне визнання в 
усьому світі. 

Але одержання й осмислення інформації з історії культури та 
інформація мовознавчого характеру – не єдине завдання вчителя на 
уроці. 

Виходячи з етнопедагогічних засад, педагог розкриває мелодійність, 
досконалість лексичного складу, морфологічної та синтаксичної будови 
української мови, вчить дітей логічно оформляти свою думку і змістовно 
виражати її в слові, передаючи емоційне багатство лексики і 
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синтаксичних конструкцій, національний колорит тих чи інших явищ, 
психічних станів. Все це формує в кінцевому результаті національно-
мовну особистість учня, сприяє актуалізації українознавчого бачення 
мови й літератури як світоглядних феноменів, прищеплення ідеалів 
патріотизму та працелюбства. 

Від любові кожного з нас залежить, яким буде майбутнє України. 
Любити її – це значить працювати і творити в ім’я рідної землі, 
відроджувати народні традиції, повертати забуті імена і заповнювати 
“білі плями” історії та культури, вивчати рідну мову. 

 
 
 

Поп О.І. (с. Середнє Водяне  
Рахівського району) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛАХ  
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ТА ЗАСОБИ 

УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  
ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

 
У статті досліджуються особливості вивчення української мови у 

школах національних меншин та засоби управління пізнавальною 
діяльністю школярів при вивченні державної мови. Автор наголошує, що 
вдосконалення вивчення української мови як державної є важливим 
напрямом формування національної свідомості школярів. 

 
Незаперечною є думка, що успіх школи у вихованні свідомих, 

самовідданих патріотів забезпечується єдністю народної та наукової 
педагогіки, вітчизняної та світової історії, національного і 
загальнолюдського та володінням спільною мовою. О. Бавер 
стверджував, що „націю творять спільна мова, спільна історія та спільна 
доля”. Сьогодні, коли в суспільно-політичному житті йде переоцінка 
моральних, етичних цінностей, відроджується національна свідомість 
народу, знання української мови набуває особливого значення. Законом 
України „Про мови в Українській РСР” українській мові надано статус 
державної, а мовам усіх інших народів, що населяють країну, 
гарантовано вільний розвиток. У національній доктрині розвитку освіти 
України у XXІ ст. чітко окреслено національний характер освіти. Вона 
спрямована на втілення в життя української національної ідеї, 
підпорядкована консолідації українського народу в українську політичну 
націю, яка прагне жити у співдружності з усіма народами і державами 
світу. Пріоритетами державної політики в розвитку освіти визнано такі: 

створення однакових можливостей для дітей і молоді у здобутті 
якісної освіти; 

розвиток україномовного освітнього і культурного простору; 
формування національних і загальнолюдських цінностей; 
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забезпечення освітніх запитів національних меншин; 
впровадження інформаційних педагогічних технологій, розвиток 

бібліотечної справи, забезпечення доступності інформації навчальної і 
довідкової літератури та ін. 

У „Державній програмі розвитку української мови та інших 
національних мов  в Україні” сказано: „Українська мова – це мова 
багатомільйонного народу, що стала однією з найбагатших мов світу і 
може задовольнити потреби суспільства в спілкуванні, розвитку 
культури, освіти, науки і техніки. Демократизація суспільства ставить 
вимогу відродження  української національної культури й мови, вільного 
розвитку культур і мов інших національних груп, які проживають в 
Україні. Держава створює необхідні умови для розвитку й використання 
мов інших національностей, тому в роботі державних і громадських 
органів, підприємств, установ, організацій, розташованих у місцях 
проживання більшості громадян інших національностей, можуть 
використовуватись поряд з українською і їхні національні мови” (ст. 3). 

Необхідно згадати і положення Програми: всіляко сприяти 
відновленню, розширенню функціонування української мови в 
навчально-виховних закладах, пропаганді українського літературного 
мовлення, виховувати в молоді шанобливе ставлення до національної 
гідності людини, її культури й мови. З цього видно, що всі статті Закону 
й програма його реалізації мають найдемократичніший характер, 
враховані й поважаються національно-культурні інтереси всіх народів, 
що проживають на території України. 

Отже, актуальним для сучасної системи середньої освіти є 
ґрунтовне вивчення української мови, особливо у школах національних 
меншин. Проте це питання недостатньо висвітлено у педагогічній, 
дидактичній, методичній літературі. Отже, постала проблема 
визначення особливостей вивчення української мови у школах 
національних меншин.  

З позиції культурно-історичної концепції Л. Виготським наприкінці  
20-х років було підготовлено програму науково-дослідницької роботи з 
педології національних меншин. Специфіка його підходу до дітей різних 
національностей полягала в тому, що всупереч прийнятим у ті часи 
тестовим дослідженням він пропонував наголосити на вивченні 
національного середовища, його структури, динаміки, змісту. І на 
сучасному етапі це питання висвітлено у роботах багатьох дослідників. 
Ми стурбовані тим, як організувати свою роботу, щоб вона була 
максимально ефективною і результативною; як покращити стан 
викладання української мови, особливо в національних школах; які 
внести корективи і зміни у свої творчі плани, щоб оновити і покращити 
процес навчання і виховання. Проте залишилося поза увагою 
дослідників питання організації і вивчення української мови в школах 
національних меншин. 

Отже, мета статті – висвітлення практики опанування українською 
мовою шляхом управління пізнавальною діяльністю учнів у школах 
національних меншин з урахуванням їхніх особливостей. 

Таким чином, завдання статті полягають: 
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по-перше, у визначенні специфіки школи національних меншин; 
по-друге, у висвітленні найбільш ефективних засобів управління    

пізнавальною діяльністю школярів при вивченні української мови; 
по-третє, у виокремленні особливостей вивчення української мови в 

школах національних меншин. 
Найбільше і найдорожче добро кожного народу – це його мова, ота 

жива схованка людського духу, його багата скарбниця, у яку народ 
складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування.  

І. Огієнко довів, що у мові позначився дух її носія – народу, що 
кожна мова – це вираз національної психіки, національного „Я”. 
Українська мова вистояла у віках, переборовши заборони й приниження. 
Нарешті вона стала доступною. Останнім часом ми бачимо, що й інші 
народи починають цікавитися творами видатних українських 
письменників і перекладати їх на свою мову. В мові найбільш 
репрезентовано внутрішній світ людини. Згідно з гіпотезою Уорфа, мова 
– це не засіб виразу, не „упакування” думок, а форма, яка визначає образ 
наших думок. Було встановлено, що основа мовної системи будь-якої 
мови, іншими словами – граматика, не просто засіб для відтворення 
думок. Вона сама формулює думку, є програмою та настановою 
мислительної діяльності індивіда, засобом аналізу його вражень та їх 
синтезу. Ця гіпотеза про співвідношення між культурою та 
пізнавальними процесами виражається двома постулатами. Перший 
наголошує на тому, що групи людей, які говорять різними мовами, по-
різному сприймають і засвоюють світ. Саме це ствердження отримало 
назву гіпотези лінгвістичної відносності. Другий виходить за рамки 
простого припущення про те, що в пізнавальних процесах існують 
розбіжності, пов’язані з мовними відмінностями. Стверджується, що 
мова є причиною цих розбіжностей. Це означає, що існує односторонній 
причинний зв’язок між мовними та пізнавальними процесами. 

Дослідження А. Валлона і Ж. Піаже, підтвердили наукову гіпотезу, 
згідно з якою словесно-логічне мислення розвивається з практичних 
операцій шляхом інтеграції, тобто переходу зовнішніх предметних дій у 
внутрішні розумові. Даний процес здійснюється при спілкуванні дитини 
з оточуючими її людьми і в зв’язку з розвитком її мови. Отже, на 
першому плані стоїть спілкування індивіда з іншими людьми. 

Спілкування людини з іншими людьми є важливою духовною 
потребою. Потреба в спілкуванні тим більша, чим ширша спільність 
інтересів і вищий культурний рівень людей, які спілкуються. Ми добре 
розуміємо, що мова кожного народу – не тільки засіб спілкування й 
порозуміння між людьми. Мова – дзеркало душі народної й невичерпне 
джерело набутого досвіду, історичних знань, світогляду та традиційного 
світобачення й світовідчуття нашого народу. 

Проблема взаємопорозуміння людей виникає, як правило, у діалозі, а 
ще під час культурної орієнтації окремих людей чи навіть груп 
населення. На думку відомого російського вченого М.М. Бахтіна, 
прилучення до культури здійснюється на основі соціальних мов. 
Значення поняття комунікації, або спілкування стосується саме 
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людського спілкування, у якому поєднуються соціально-інформаційні та 
духовні процеси, а також охоплює широке коло соціальних процесів. Це 
засоби масової інформації, шляхи сполучення тощо. В розвинутих 
країнах світу нинішні соціальні зміни стимулюють інтеграцію людської 
діяльності, об’єднують людей, позитивно впливають на соціально-
економічні, культурні, політичні, технологічні види інтеграції, що 
здійснюється швидкими темпами. Ці трансформації являють собою 
динамічну реальність, яка, зближуючи людей і народи, висуває водночас 
багато проблем, серед яких удосконалення соціально-економічних 
комунікацій, осмислення впливу соціальних та політичних змін на 
культурні та історичні традиції суспільства, форми спільної діяльності 
людей, на цінності, моральність, правові погляди. Важливим видом 
соціальної комунікації є інформація. Швидкість обміну інформацією між 
людьми, організаціями постійно зростає, суттєво впливаючи на наше 
життя, прийняття тих чи інших рішень, і навіть на наші плани щодо 
майбутнього. Об’єктом комунікації є широкі народні маси, суб’єктом – 
невеликі групи людей, які створюють засоби масової інформації та 
закладають у них саму інформацію цілеспрямованого характеру і, 
звичайно ж, спілкуються один з одним. Коли об’єкт і суб’єкт комунікації 
знаходяться в єдності, вона свідомо сприймається і засвоюється 
широкими народними масами.  

Комунікативний підхід покладений в основу сучасної методики 
викладання мов, що передбачає різнобічний мовленнєвий розвиток 
учнів. Це дає можливість насамперед готувати гуманних, освічених 
людей, які на належному рівні зможуть практично користуватися мовою 
в найрізноманітніших життєвих ситуаціях.  

Кожна людина свідомо чи несвідомо виступає суб’єктом і об’єктом 
етнонаціональних відносин, ідентифікує себе з певною спільнотою, 
засвоює норми та стереотипи останньої чи навпаки, прагне позбутися 
них. 

Етнічно компетентною стає та особа, яка вільно орієнтується в світі 
значень певної культури, розуміє її мову цієї культури і вільно творить 
на цій мові. Процес досягнення цього відбувається під керівництвом 
учителя, вихователя, сім’ї, общини.  

Головною метою реформування освіти в Україні є виховання 
свідомого громадянина з активною життєвою позицією, готового до 
трудової діяльності і творчого мислення, самовдосконалення, із 
сформованими потребами до взаємин з людьми різних національностей і 
культур.  

Складність завдань, що постають перед школою у зв’язку з 
конституційним утвердженням державності української мови, 
спонукають педагогічну й наукову громадськість з особливою 
відповідальністю підійти до розв’язання проблем оволодіння нею. 

Державність  мови має бути реалізована ,передусім, у галузі народної 
освіти, адже саме школі належить провідна роль у мовному вихованні 
народу, що має значення для збереження його цілісності як мовної 
спільноти. 
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Через навчання мови школа бере активну участь у становленні 
особистості як члена суспільства. Незаперечною є роль державної мови у 
соціалізації громадян України різних національностей, стимулюванні 
їхнього інтелектуального внеску в науковий потенціал, інтеграції в 
культуру українського народу, формуванні української політичної, 
наукової і мистецької еліти з представників національних меншин. У 
цьому зв’язку не зайве нагадати про значний внесок , який зробили 
представники інших націй у духовну скарбницю українського народу. 
Згадаймо імена таких всесвітньовідомих діячів, як мовознавець і 
письменник караїм Агатангел Кримський, письменниця Марко Вовчок 
(росіянка Марія Вілінська), поет Юрій Клен (німець Освальд Бургард), 
військовий діяч і поет Василь Вишиваний (австрієць Вільгельм фон 
Гебсбург), політичний діяч та історик поляк В’ячеслав Липинський, 
педагог-просвітитель шведка Софія Русова, які не мали кровної 
спорідненості з українською нацією, та багато інших. Реалізувати свої 
геніальні здібності, свій інтелектуальний потенціал ці люди змогли 
завдяки глибокому знанню української мови. 

Школа має реалізувати доленосне призначення української мови – 
бути основним комунікативним, інформативним і культуротворчим 
засобом на всіх теренах держави. Саме через мову школа має здійснити 
найважливіше суспільне замовлення – виховати патріота, для якого 
Україна була б не „хліб і кусень сала”, а власною душею, початком і 
кінцем власної долі. 

Особливої актуальності вона набуває для шкіл з неукраїнською 
мовою навчання. Нині проблема володіння державною мовою 
представниками національних меншин переросла межі суто методичної 
та лінгвістичної. Вона має вихід у політичну площину, оскільки 
торкається забезпечення конституційних прав та свобод людини і 
громадянина. 

Окреслюються два діаметрально протилежні погляди на проблему 
здатності представників меншин опанувати державну мову та рівень 
володіння нею, на який має вивести випускника середня школа. 

Державницький підхід передбачає забезпечення високого рівня 
володіння державною мовою, що гарантуватиме кожному випускникові 
реалізацію його конституційних прав на продовження освіти, вільний, 
без будь-яких обмежень вибір професії відповідно до його здібностей, 
уподобань, одержання робочого місця, у тому числі в найвищих 
державних структурах. 

Інша позиція містить приховану дискримінацію представників 
національних меншин через недостатнє знання державної мови, 
обмежене мінімальним лексичним запасом, що може забезпечити лише 
рівень елементарного спілкування. Людина, яка погано володіє 
державною мовою, змушена буде відмовитися від здобуття вищої освіти 
й обмежити свій життєвий вибір і поле діяльності місцем компактного 
проживання відповідної національної меншини, що суперечить 
принципам демократичної держави. 
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Усвідомлення важливості й значущості справи оволодіння  
державною мовою громадянами неукраїнської національності, стратегія 
підходу до розв’язання цієї проблеми значною мірою визначають зміст, 
структуру й методику шкільного курсу. Основна його мета, 
сформульована у відповідному освітньому стандарті, полягає у 
забезпеченні комунікативної компетенції особистості в різних сферах і 
жанрах мовлення. Комунікативна компетенція трактується як 
сформована здатність людини виступати в ролі суб’єкта комунікативної 
діяльності і розглядається одночасно і як мета, і як результат навчання 
мови. Саме в комунікативній діяльності реалізується одна з найперших 
суспільних потреб – потреба людини в іншій людині для розв’язання 
життєво важливих проблем в усіх сферах комунікації – у побуті, на 
виробництві, у ділових стосунках, в освіті, науці, техніці, культурі тощо. 

Особливої актуальності у вивченні державної мови набуває 
мотивація – усвідомлення життєвої необхідності володіння мовою, її 
високий статус, прагнення не лише пізнати мову, історію, культуру її 
носіїв, а й творчо застосовувати здобуті знання в повсякденному житті. 
Особистісно значущим для дітей можуть стати такі мотиви: розширення 
сфери спілкування, ширші можливості задоволення пізнавальних потреб 
та життєвих інтересів; милозвучність і краса самої мови; любов і 
шанобливе ставлення до народу – носія цієї мови, інтерес до 
представленої нею культури; заохочення, що підкріплює успіх. Завдання 
нашого вчителя полягає в тому, щоб зробити ці мотиви важливими й 
актуальними для учнів. 

Вимога комунікативності в оволодінні мовою диктує доцільність і 
оптимальність тематико-ситуативного підходу до формування змісту 
освіти, за якого вміння і навички в усіх чотирьох видах мовленнєвої 
діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні й письмі – формуються на 
тематично спорідненому матеріалі. Такий підхід дасть учителеві змогу 
створити надійну комунікативно орієнтовану мотиваційну і змістовну 
базу для розвитку мовленнєвої діяльності учнів, підвищити їхню 
загальну обізнаність. 

З огляду на нерівні можливості учнів шкіл з державною і 
недержавними мовами навчання у здобутті знань про Україну виникає 
необхідність максимально використати тематико-змістовний компонент 
курсу. Така можливість вбачається у вивченні мови на ґрунті 
українознавства. Обсяг відповідних відомостей не може бути меншим, 
ніж це пропонується для шкіл з українською мовою навчання, інакше 
діти незрівнянно більше знатимуть про свою історичну батьківщину, ніж 
про землю, на якій і для якої живуть вони та їхні батьки. Такий підхід 
дасть змогу урівноважити ці знання, а також узгодити і поєднати 
комунікативний та українознавчий компоненти змісту. 

Вивчення комунікативних і пізнавальних потреб учнів дає змогу 
окреслити коло тем, що становлять для них певний інтерес.  

Враховуючи, що одним з найголовніших засобів самовираження 
особистості є мова, у якій акумулюються відносини між людьми, їхня 
духовність та мудрість, одним з пріоритетних напрямів у роботі сучасної 
школи має надаватися вивченню мови й літератури. При цьому важливо 
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виходити з того, що вивчення мов в загальноосвітніх навчальних 
закладах України покликано, з одного боку, гарантувати відповідний 
рівень володіння українською мовою, з іншого – сприяти збереженню, 
розвитку мови, культури відповідної національної меншини. 

Ми говоримо мовою своїх предків, дотримуємося їхніх обрядів і 
традицій, шануємо свої древні пам’ятки, і це відчувається і в нашій мові, 
і в нашій ментальності. Але ми народилися на цій землі, і Україна – наша 
Батьківщина. Ми з любов’ю вивчаємо українську мову, ми шануємо й 
любимо її! 

Ми – румуни, живемо в районі зі строкатим складом населення. Ми 
ніби живемо ізольовано, окремою громадою. Специфіка нашого народу 
полягає в тому, що споконвіку батьки намагаються залучити дітей до 
праці, доводячи, що тільки заможна й багата людина може бути 
щасливою. Всі ці погляди і ставлення до життя позначаються і на 
ставленні до вивчення української мови. Батьки дітей виїжджають на 
заробітки, а діти залишаються зі своїми бабусями. Нам постійно 
доводиться більше виховувати, доводити, переконувати, співставляти і 
порівнювати, виховувати не тільки учнів, а й їхніх батьків, підтримувати 
з ними постійні зв’язки, рахуватися з їхньою думкою, щоб розв’язати 
проблемні питання.  

Наша школа національна і в нас є своєрідні проблеми, але ми 
намагаємося крокувати разом з іншими колективами і добросовісно 
виконувати свої обов’язки. У нас у всіх спільне завдання: ми 
відповідаємо перед державою і кожен перед своєю совістю за те, що ми 
робимо. Кожна школа і кожен колектив розв’язує проблему навчання по-
своєму. Вчителям, які працюють у національних школах важче, тому що 
ми зустрічаємось із проблемами, характерними тільки для нас. Ми і в 
школі, і в побуті спілкуємося тільки рідною, румунською мовою. 
Українську мову наші діти сприймають як іноземну. При усному курсі 
викладання української мови в першому класі виникає проблема при 
вимові важких для засвоєння на слух і артикуляції звуків української 
мови, наприклад и, і, г, х та ін. Кожне нове слово має бути зрозумілим, 
багато уваги  приділяємо роботі над наголосом, показуємо учням 
різницю у звучанні наголошеного й ненаголошеного складів, вимагаємо 
точного повторення того, що вимовляємо. При вивченні букв у другому 
класі виникає проблема із засвоєнням букв на позначення двох звуків як: 
я, ю, є, ї, щ, завжди тверда вимова звука ч, чого немає в румунській мові, 
а також  м’якого знака. У третьому класі – буквосполучення дж, дз, йо, 
ьо, а також подовження і пом’якшення приголосних. У старших класах – 
наявність в українській мові семи відмінків, у румунській мові їх тільки 
п’ять, та інші розбіжності, що існують між цими мовами. 

Перед нами постає проблема забезпечення дидактичним матеріалом, 
підручниками, особливо з української літератури, тільки цього року 
з’явилися нові підручники з літератури для п’ятого класу. 

При цьому не завжди враховується те, що ми національна школа, 
особливо при проведенні конкурсів, олімпіад, державної атестації. 
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Учительський колектив намагається вирішити ряд проблем, що 
постають перед ним при вивченні української мови як державної. 
Потрібно створювати такі умови, щоб учень мав змогу сам, занурившись 
у багатогранну дійсність, розмірковувати про найрізноманітніші життєві 
проблеми та розв’язувати їх засобами мови, що вивчається. 

Особистісний підхід передбачає переосмислення статусу вчителя, 
його ролі у навчально-виховному процесі. Головним завданням стає не 
передача готових знань, а створення максимально сприятливих умов для 
самореалізації й мовного самовияву кожного учня, формування 
полікультурної особистості. 

Викладання української мови як державної у школах національних 
меншин має дати школярам елементарну лінгвістичну освіту, 
забезпечити оволодіння необхідними нормами літературної мови, 
формувати практичні мовленнєві вміння і навички. Учні розширюють 
свою лінгвістичну компетенцію, світогляд, мовний кругозір, 
прилучаються до багатої національної культури українського народу. 
Важливим аспектом вивчення мови має бути практичне спрямування.  

Відбір і форми подачі дидактичного матеріалу повинні бути у вигляді 
вправ і включати як зв’язні тексти, так і розрізнені речення, що 
супроводжуються декількома мовно-граматичними завданнями. Ці 
завдання дають змогу добре закріпити матеріал, сформувати відповідні 
вміння й навички, збагачувати й розвивати мовлення учнів. Також 
використовуються вправи, у яких частково викладено теоретичні 
відомості, а також ті, що вимагають роботи зі словником. 

Виховні можливості забезпечуються переважно дібраним 
дидактичним матеріалом. Це здебільшого тексти про рідний край, про 
державу Україну, у якій живемо, про природу, морально-етичні якості 
людини. У процесі викладання української мови в школах національних 
меншин можна користуватися нині діючими підручниками для цих шкіл. 

Основна мета курсу української мови в школах із навчанням мовами 
національних меншин – розвиток і виховання особистості, формування 
умінь та навичок, вільно, комунікативно виправдано користуватися 
засобами державної мови у найрізноманітніших життєвих ситуаціях, 
щоб не відчувати мовленнєвого дискомфорту.  

Особливої уваги вимагає встановлення оптимального співвідношення 
між лінгвістичною теорією та практичним засвоєнням учнями державної 
мови, виходячи з конкретних особливостей мовної ситуації в регіоні. 
Роботу над теоретичним матеріалом слід підпорядковувати свідомому 
виробленню практичних умінь. 

Основою для якісного засвоєння переважної більшості програмового 
матеріалу мають бути знання з рідної мови. Програма з української мови 
для шкіл із мовами навчання національних меншин узгоджена з 
програмою з рідної мови учнів. У ній збережено послідовність вивчення 
матеріалу, що склалася при викладанні рідної мови. Опрацювання тем з 
української мови відбувається після вивчення відповідного матеріалу з 
рідної мови, що дає змогу спиратися на засвоєні знання, та вивчати 
програмовий матеріал, формувати в учнів уміння й навички зв’язного 
мовлення. 
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Головні навчальні завдання такі: 
ознайомити учнів з найважливішими відомостями про українську 

мову, що стосуються її походження, ролі, місця у світі, значення як 
засобу пізнання, спілкування й впливу на формування та самовираження 
особистості, здобуття статусу державної; 

розкрити красу і багатство української мови; 
домогтися практичного засвоєння учнями основних мовних понять, 

визначень та правил; 
збагатити й розвинути мовлення учнів; 
навчити учнів користуватися мовними й мовленнєвими засобами 

української мови; 
забезпечити засвоєння учнями орфоепічних та граматичних норм 

літературної мови; 
виробити міцні орфографічні й пунктуаційні навички; 
ознайомити з українською літературою, письменниками, 

фольклором, звичаями, традиціями українського народу; 
формувати морально-етичні навички поведінки; 
прищепити повагу до українського народу, інтересу до його мови,  

культури. 
Основним підходом до навчання державної мови є комунікативно-

діяльнісний, а тому роботу над теоретичним матеріалом потрібно 
підпорядковувати свідомому виробленню практичних умінь. 

Специфіка організації навчання української мови у школах 
національних меншин зумовлена насамперед віднесеністю української і 
цих мов до різних мовних груп, розбіжностями звуко-буквених систем, а 
також графіки, орфографії й пунктуації. Прийоми і методи навчання 
мають сприяти усвідомленню спільного й відмінного у навчальному 
матеріалі української та рідної мов, формуванню практичних умінь 
усного і писемного мовлення.  

Вивчення частково подібних чи протилежних фактів і явищ 
проводиться із застосуванням прийомів зіставлення і порівняння, що 
полегшує учням засвоєння теоретичного матеріалу, оволодіння нормами 
літературної мови, сприяє розвиткові їхнього мислення й мовлення. При 
зіставленні акцент важливо робити на специфічних особливостях 
державної мови, якими є її милозвучність, наявність африкатів, 
багатство словотворчих засобів, дієслівні форми на -но, -то, своєрідна 
побудова словосполучень і речень, наявність категорії роду тощо. 

Навчання має бути дієвим, інтенсивним, продуктивним, щоб 
забезпечити досягнення вищого кінцевого результату – міцного 
засвоєння учнями знань із предмета, формуванню у них практичних 
умінь і навичок, необхідних для вільного володіння мовою. Опанування 
українською мовою неможливе без нагромадження словникового запасу 
учнів. 

Вивчення української мови має бути спрямоване на підвищення 
культури мовлення й рівня грамотності учнів. Вивчення теоретичних 
питань перебуває у нерозривному зв’язку з розвитком усного й 
писемного мовлення учнів. Цим реалізується принцип зв’язку теорії з 
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практикою, навчання з життям, з підготовкою школярів до практичної 
діяльності. 

Цілі навчання державної мови визначаються необхідністю формувати 
уміння й навички нормативного усного й писемного мовлення учнів, а 
також здійснювати розумовий розвиток дітей, посилювати їхні 
світоглядні уявлення, долучати до культури українського народу, 
виховувати високоморальні почуття, естетичні смаки та уподобання. 

Прийоми і методи  навчання української мови мають сприяти 
формуванню комунікативних  і мовленнєвих умінь. 

Еволюція традиційних підходів до мовної освіти змусила по-новому 
поглянути на роль граматичної теорії у навчанні мови. Адже вміння 
добре говорити і писати – це вміння синтезувати мову, а не аналізувати, 
розчленовувати її, чого переважно вчать у школі. 

Мовленнєва діяльність не є результатом будівництва, конструювання 
за правилами граматики. Це набагато складніший процес, природа якого 
охоплює не лише раціональну, а й емоційно-вольову сферу людської 
психіки і породжується, виникає тоді, коли до того спонукають певні 
обставини. 

Отже, оволодіння мовою і мовленням – це якісно різні процеси. 
Завдання методичної науки полягає у знаходженні шляхів їх 
оптимального поєднання. Сучасне трактування мети потребує 
особливого ставлення до мовних знань, які важливі не самі по собі, а, 
передусім, як засіб оволодіння мовленням. Мовні знання необхідні 
постільки, поскільки вони регулюють мовленнєву поведінку, формують 
культуру особистості. 

Граматика у навчанні мови має виконувати не домінуючу, а 
підпорядковану мовленню допоміжну роль. Граматичні форми повинні 
засвоюватися у нерозривному зв’язку з їх функціонуванням у мовленні і 
виводитися із засвоєних учнями мовленнєвих конструкцій. Отже, не під 
граматичні правила підводяться окремі вирвані з культурного контексту 
і мовлення явища, а на ґрунті засвоєного учнями мовленнєвого матеріалу 
формуються граматичні знання. 

Мовні факти мають групуватися залежно від смислів і ситуацій, які 
вони обслуговують, їх природного місця в культурі й мовленні, 
важливості для передачі й розуміння повідомлень. Це потребуватиме 
комплексної подачі навчального матеріалу, що, як правило, не 
узгоджується з лінгвістичною логікою у послідовності та способах 
висвітлення фактів мови. 

У цілому можна сформулювати такі основні вимоги до курсу 
української мови як державної: 

1. Особистісна спрямованість. 
2. Комунікативність – обов’язкова підпорядкованість навчально-

виховного процесу, усіх видів роботи, методів і прийомів, системи 
завдань, заданій у державному стандарті основній меті курсу. 

3. Українознавчий контекст опанування державної мови, що 
передбачає формування повноцінної українознавчої компетенції. 

4. Передування мовленнєвої практики, основу якої становить робота 
із зразками, теорії, що виводяться, як правило, з практичного матеріалу. 
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5. Життєва значущість виучуваного матеріалу, що вивчається.  
Саме від учителя, від його професійної підготовки, кваліфікаційного 

рівня залежить організація навчального процесу, ефективність кожного 
уроку української мови. Технологічний підхід до уроку забезпечує 
системний спосіб його організації, спрямований на оптимальну побудову 
і реалізацію навчально-виховної мети і ґрунтується на діяльнісному 
підході, що сприяє інтенсифікації навчання, генералізації знань, умінь і 
навичок для використання у подальшій навчальній і практичній 
діяльності. Сучасний урок української мови – результат майстерності і 
творчості вчителя-словесника, його професіоналізму, ґрунтовних знань 
української мови, літератури, історії, народознавства. Критерії сучасного 
уроку української мови відображають рівень розвитку методичної науки 
та ті зміни, що відбуваються в системі освіти. 

Серед найголовніших критеріїв сучасного уроку варто виділити такі: 
розвивальні можливості кожного уроку мови; використання активних 
форм, методів і засобів навчання; викладання теоретичного матеріалу 
великими частинами, логічно завершеними блоками; раціональне 
використання навчального часу; системність знань учнів; методичне 
забезпечення уроку, сучасна технологія; творчі можливості уроку; 
вивчення кращого досвіду, популяризація його на уроці, використання 
досягнень сучасної лінгводидактики. 

Сучасний учитель-словесник має широкі можливості для 
вдосконалення уроку мови. Його творчий підхід до організації 
навчальної діяльності учнів на уроці та в позаурочний час сприятиме 
успішному опануванню ними державної мови. 

Отже, ми дійшли висновків, що специфіка національної школи 
полягає у більш поглибленому вивченню української мови. Найбільш 
ефективними засобами управління пізнавальною діяльністю школярів 
при вивченні української мови ми визначаємо: комунікативно-
діяльнісний підхід; диференційований підхід; індивідуалізація вивчення 
української мови; впровадження елементів особистісно-орієнтовного 
навчання; розвиток зв’язків з українськими школами та ВНЗ. 

Підсумовуючи визначене вище, зазначимо, що вдосконалення 
вивчення української мови як державної є важливим напрямом 
формування національної свідомості школярів. 
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Маргітич К.Є. (Берегово) 

 
ЗМІСТ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
У ШКОЛАХ УГОРСЬКОЇ МЕНШИНИ  

ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ВІДБОРУ 
 

У статті аналізується зміст навчання української мови у школах 
угорської меншини та критерії його відбору. 

 
Згідно статутом українська мова як державна вона у всіх навчальних 

закладах України, у тому числі й у школах національних меншин. 
У проекті Державних стандартів визначено, що основна мета 

навчання – сформувати комунікативні вміння, тобто вміння спілкуватися 
українською мовою, необхідні для життя і діяльності у навчальній, 
соціокультурній та офіційно-діловій сферах, а також сприяти вихованню 
громадянина України, який би знав мову й культуру народу, серед якого 
живе. 

У сучасній дидактиці зміст навчання визначається як система 
наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний 
розвиток розумових і фізичних здібностей людини та формування 
світогляду, моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя, праці. 

Стосовно української мови як державної, що вивчається у школах 
угорськомовної меншини, зміст навчання має складати чітко окреслений 
мінімум систематизованих знань з орфоепії, лексики, фонетики й 
орфографії, граматики, що є основою для розвитку в учнів умінь усного і 
писемного мовлення, формування в них комунікативних умінь, 
культурознавчих і світоглядних уявлень. 

Орієнтиром для визначення змісту навчання української мови є 
Державний стандарт. У ньому окреслено основні змістові лінії, що 
передбачають: 

а) формування системи знань з мови; 
б) формування умінь спілкуватися українською мовою; 
в) формування сукупності знань про культуру українського народу. 

На основі Державного стандарту розроблені регіональні Програми з 
української мови для початкових класів угорськомовних та румунських 
шкіл (Ужгород, 2001), окремо розроблені такі ж Програми з української 
мови та літератури для старших класів загальноосвітніх шкіл Закарпаття. 

Зміст програм мало чим відрізняється від змісту програм з 
української мови загальноосвітніх шкіл, а з літератури – ще важча, на 
мою думку. Приведу тільки один приклад: учні – угорці в 11 кл. 
вивчають твір В. Барки „Жовтий князь", а хіба не можна щось легше 
запропонувати школярам. Адже тільки 3 роки, як введено уроки 
літератури. Проте, жодного підручника з літератури немає. Добре, що 
вчителі–практики коротко диктують учням, а в кращому випадку 
копіюють на ксероксі і дають учням. Чому не продумано поступовий 
перехід до вивчення літератури. 
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Досвід навчання української мови у школах з російською мовою 
викладання та наукові дослідження, проведені в школах колишнього 
Союзу, свідчать, що основним критерієм є порівняльний аналіз двох мов 
– рідної й української. Проте, цього ми не можемо сказати про вивчення 
української мови в угорськомовних школах Закарпаття, адже угорська 
мова – це мова фінської групи і порівняльний аналіз можна робити 
тільки на основі подібних букв та звуків, оскільки тут графічна система 
побудована на латиниці. 

Крім порівняльного аналізу, для визначення змісту навчання 
української мови як державної, важливе значення мають такі критерії, як 
навчально-методична доцільність, комунікативна необхідність, 
частотність. 

Отже, навчально-методична доцільність визначає не лише зміст, а й 
послідовність вивчення тем не від загального до часткового, як у рідній 
українській мові пропонується вивчення мовного матеріалу розпочинати 
з розділу „Текст". У школах угорськомовних шкіл розпочинати слід з 
вивчення „Звуки і букви". 

Важливим є і критерій комунікативної необхідності. Так, на уроках 
української мови учні мають оволодіти (на практичному рівні) умінням 
вживати у своєму мовленні вказівні та означальні займенники (цей, ця, 
ці, це; такий, така, таке, такі), вищий і найвищий ступені прикметників 
(гарний – кращий). Критерій комунікативної необхідності тісно 
пов'язаний з критерієм частотності. Останній особливо потрібний при 
визначенні лексичних мінімумів. 

Адже учень-угорець не може засвоїти весь словниковий склад 
української мови, тому природно, що слід відібрати слова, найбільш 
необхідні для формування комунікативного мовлення у повсякденних 
сферах спілкування. На жаль, до цього часу не створені словники. 
Словник угорсько-український автора П. Лизанця досить дорого коштує. 
Не кожна сім'я може купити своїм дітям. Тому відбір лексики 
проводиться на основі тематичного підходу. Він дає можливість 
відібрати для засвоєння не окремі слова, а тематично згруповані, що 
сприяє їх швидшому запам'ятовуванню і формуванню комунікативного 
мовлення у межах тієї чи іншої теми. Тематика лексики має стосуватися 
в основному життя дитини, в оточенні якого вона перебуває (родина, 
школа, місто, село, природа, ігри тощо). 

І найголовніше питання – з чого вчити українську мову школярам-
угорцям? Адже одна „Українська мова" для початкових класів авт. Чучка 
і Капітан, а далі? Ні для 3, ні для 4 кл. підручників немає. Для старших 
класів 5-11 видавництво „Світ" (Львів) видало підручники „Українська 
мова" авт. Н. В. Гуйванюк, Н. Д. Бабич, складені не вчителями-
практиками, а науковцями. Вправи важкі, „високим" стилем написані 
правила. Якими ж мають бути підручники з української мови для 
угорськомовних шкіл? Білоруський вчений А. Є. Суприн, розглядаючи 
це питання, зазначає, що вони мають будуватися як диференційно-
систематизуючі. Отже, навчальний матеріал у підручнику має 
подаватися за певною системою, особливо слід виділяти моменти, які не 
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збігаються в обох мовах, а тому потребують диференціації під час 
вивчення обох, більшої кількості вправ. При цьому важливим є 
врахування знань, умінь і навичок, набутих на уроках рідної мови. Цей 
критерій тісно пов'язаний з психологічними особливостями сприйняття і 
засвоєння матеріалу української мови. 

Введення в дію „Закону про мову", „Закону про державну мову". 
Національної доктрини, як бачимо, актуалізує для вчителів національних 
шкіл нові завдання. Це – нові навчальні плани, підручники (діючі), які 
вимагають від учителя-словесника перебудови форми і методів роботи 
на сьогодні. У першу чергу, це стосується підвищення фахового рівня, 
методичну підготовку вчителів початкових класів, роботи з учнями на 
уроках та в позаурочний час. 

Спостерігаючи за мовою учнів-угорців, виявляється, що діти, які 
мешкають у місті, а також у тих селах, де є паралельні угорські та 
українські класи, тобто у двомовних школах, краще, швидше засвоюють 
українську мову. 

Цей факт підтверджує, що головне при вивченні української мови – 
це мовне оточення. Там, де цього немає, й результати не можуть бути 
задовільними. Для того, щоб деякою мірою вирішити дане питання, 
вчитель повинен сам створити мовне оточення – мовну ситуацію. Це 
може зробити вчитель, який досконало володіє державною мовою, а 
також повинен володіти й мовою національних меншин, де працює. 
Якщо вчитель не володіє рідною мовою учнів, між учителем та учнями 
існує мовний бар'єр. А щоб такого не було, що в Берегові у 1996 р. 
відкрито Закарпатський угорський педагогічний інститут, в якому 
успішно пройшли акредитацію такі спеціальності: Початкове навчання; 
Вчитель історії, географії та англійської мови і літератури. 

Знаючи ці проблеми, у нас в інституті на кожному факультеті згідно з 
навчальним планом на вивчення української мови відведено у два рази 
більше годин, ніж на інші предмети. 

Тому назріла потреба відкрити факультет української мови та 
літератури. Адже саме таких педагогів не вистачає в угорськомовних 
школах. Згідно з даними української мови та літератури в школах 
нацменшин навчають педагоги, які мають відповідну освіту 4,7% – всі 
інші педагоги, яким не вистачає годин для повного тижневого 
навантаження. 

Всі нацменшини Закарпаття повинні володіти українською мовою, як 
рідною, материнською мовою. А це можливо тільки в тому випадку, 
коли саме держава повинна взяти на себе функцію мовної лабораторії, 
створити: альтернативні підручники; методичні розробки окремих тем; 
збірники з народознавства на основі традиції та звичаїв Закарпатської 
обл.; систематично проводити фахову та методичну допомогу з боку 
Інституту післядипломної перепідготовки. 
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Циганок Н.І. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА  

ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВТІЛЕННЯ 
У ВІЙСЬКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
У статті розкривається проблема втілення української мови у 

військових частинах та вищих військових навчальних закладах шляхом 
вивчення українознавчих дисциплін, що мають освітнє, військово-
патріотичне та виховне значення. 

 
У контексті актуальності проблеми втілення української мови у 

військовому середовищі важливе місце відводиться вищим військовим 
навчальним закладам, покликаних плекати високоосвічену, ідейно-
спрямовану, національно свідому військову еліту – майбутніх 
провідників військових формувань. В умовах розбудови української 
нації нагальним завданням є забезпечення повноправного 
функціонування державної мови у військовому середовищі.  

«Мова для нас, українців, - вважав Олесь Гончар, - це не тільки засіб 
спілкування. За сучасних обставин вона щось значно більше! Для нас 
мова – це й пам’ять, і честь, і гідність; для народу нашого мова – це саме 
життя. Бути чи не бути? вирішується через життєвість мови, через 
самосвідомість її носіїв. І хоч як прикро буває, я все ж вірю в силу нашої 
мови, в її майбутнє». Так писав у своєму “Щоденнику” 24 жовтня 1983 р. 
Великий Українець, геніальний письменник – патріот Олесь Гончар. 
Його завжди хвилювала доля української мови і національної культури. 
На сьогодні стан державної мови не залишає байдужим жодного 
національного свідомого українця. Живемо в незалежній, омріяній 
соборній Україні і маємо усвідомити, що без мови – незалежності немає. 
Отже, суттєвою запорукою цілісності й могутності держави є спільна 
для всього суспільства мова. “Звичайно, небезпека для мови існує. 
Суржикування, чиновницьке оказенення, збіднення образної системи, 
примітивізація понять, – так саме розмірковував О. Гончар ще у 1994 р. 
На українську інтелігенцію покладалися великі надії, щоб вона «була 
постійно на варті чистоти мови, збагачувала її всебічно, повертала їй 
первісну естетичну красу, мудрість, милозвучність»1.  

Найпершими і найвірнішими оберігачами мови є учитель і викладач. 
Місія викладачів-україністів у процесах українського державотворення 
надзвичайно важлива й відповідальна, бо вони стоять на сторожі 
найголовніших святинь Батьківщини, незрушних основ національного 
духу – рідної мови, пісні, віри, минувшини, звичаєвості. Не менш 
відповідальною щодо захисту державності свого народу є інша частина 
суспільства – Збройні сили України, бо вони найбільш організовані, 

                                           
1 Гончар О. Щоденники: у 3-х т. – К.: Веселка, 2004. – Т. 3. – С. 67. 
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найбільш керовані і мають бути найбільш свідомі  і патріотичні, які 
об’єднує державна мова. 

Єдина мова – основна ознака існування нації. З мови починається і 
мовою зміцнюється держава. Утвердженню державної мови повинні 
сприяти також військові осередки, бо “мова – основний генофонд нашої 
культури, і все залежатиме від того, чи зуміємо зберегти її в усьому 
історичному багатстві” (О.Гончар). Згадаймо козацьке військо з його 
двома вимогами: бути православним християнином й розмовляти 
українською мовою. Варто було б цих вимог дотримуватися і зараз. У 
радянській армії використовувалася тільки російська мова. І це було 
зрозуміло: єдина армія – єдина мова. Коли відродилася Польща і почало 
формуватися польське військо, то її головнокомандувач Ю.Пілсудський 
висунув перед офіцерами недвозначну вимогу: «Хто хоче служити у 
війську, повинен під час виконання своїх службових обов’язків 
послуговуватися лише польською мовою; хто ж цього не хоче чи не 
може, хай шукає собі роботу деінде.» У цьому, на нашу думку, 
проявлявся справжній патріотизм і повага до рідної мови. 

Відповідальність за подальше утвердження державної мови у 
Збройних силах України (ЗСУ) покладається на керівника військового 
відомства. Від часу їх створення проблем і вивчення і впровадження 
української мови у практику спілкування приділяється досить велика 
увага. Це і Директива міністра оборони України від 15.05.1992 р. “Про 
вивчення української мови у Збройних силах України”, у якій вказано 
про створення у частинах і підрозділах груп щодо вивчення української 
мови.  

Наступна Директива від 31.03.1993 р. “Про хід вивчення української 
мови у Збройних силах та заходи щодо поліпшення цієї роботи”, у якій 
підкреслюється, що знання державної мови – один із найважливіших 
засобів військово-патріотичного виховання воїнів і формування їхньої 
культури. Звертається увага й на те, що посадові особи обов’язково 
мають володіти державною мовою, а при кожній військовій частині 
мають бути обладнані  народознавчі світлиці україномовними наочними 
матеріалами про життя та побут українського народу. 

Директива Міністерства оборони від 25.08.1993 р. “Про стан 
впровадження державної мови у Збройних силах України” свідчить про 
те, що у ЗСУ як у діловодстві, так і в службових стосунках впроваджено 
державну мову; на шпальтах військових газет друкуються матеріали 
щодо вивчення української мови; однак окремі командири (начальники) 
недостатньо приділяють уваги щодо впровадження державної мови у 
практику свого повсякденного спілкування та службової діяльності; 
викладання навчального матеріалу у ВВНЗ має 100% здійснюватися 
державною мовою. Крім того, існує програма подальшого утвердження 
української мови у ЗСУ, метою якої є: 

утвердження позицій української мови як засобу спілкування 
військовослужбовців різних національностей та етнічних груп; 
забезпечення чіткого дотримання чинного законодавства про мови в 
Україні, зокрема ст. 10 та 11 Конституції України; 
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поліпшення національно-патріотичного виховання особового складу, 
задоволення духовних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей, 
та залучення їх до української культури.  

У військах проводилася і проводиться активна робота щодо 
впровадження української мови у життєдіяльність військових 
колективів. Зросла кількість культурно-виховних заходів. Але існують і 
певні проблеми, бо ще повільно впроваджується державна мова в усі 
сфери військового життя у тих військових частинах, які розташовані в 
Автономній Республіці Крим, на Донеччині, Луганщині. Це свідчить про 
те, що значна кількість посадових осіб і військовослужбовців залишають 
поза увагою мовну проблему. Отже, військовослужбовцям варто ще раз 
переглянути та усвідомити відповідні статті Конституції України (ст. 10, 
11, 13), директиви міністра оборони України і дотримуватися 
неухильного їх виконання.  

Особовому складу слід звернути увагу й на те, що значна частина 
військовослужбовців з тих чи інших причин не вивчала українську мову, 
інша –  її забула, а решта не вбачає, на жаль, необхідності в її вивченні. 
Не повною мірою використовується державна мова у ВВНЗ, інших 
військових формуваннях України. Факти свідчать, що у багатьох 
військових частинах державна мова упереджено ігнорується. Не лише в 
навчальних аудиторіях вивчається мова, а й у повсякденному 
спілкуванні, якщо є потреба і бажання. Ігнорування офіцером державної 
мови під час службової діяльності може свідчити або про його 
недостатньо інтелектуальний рівень (за 14 років існування Української 
держави все-таки можна було б її вивчити! Адже перший міністр 
незалежної України К. Морозов вивчив українську мову за якихось три 
місяці), або про його байдуже ставлення до своїх обов’язків, або про 
відсутність патріотичних почуттів. 

Такі діяння офіцерів мають кваліфікуватися як нехтування ст. 10 
Конституції України; а у ст. 6 “Дисциплінарного  Статуту Збройних сил 
України” наголошується: ”Наказ має бути виконаний сумлінно, точно та 
у встановлений строк”. У тому числі повинен беззаперечно 
виконуватися й Закон “Про Збройні сили України” в усіх його статтях і 
пунктах.  

Варто враховувати, що офіцер чи науково-педагогічний працівник, 
який не виконує Конституційного положення про державний статус 
української мови, негативно впливає на формування національної 
свідомості в підлеглих йому військовослужбовців (слухачів) і підриває у 
них віру в Українську державу, чим  послаблює її обороноздатність. 
Стає шкода, що історія нічому їх не навчила, та їхня національна 
свідомість і самосвідомість, на жаль, досить низька. 

Для молодих військовослужбовців Збройні сили є школою життя. На 
жаль, юнаки, вийшовши з рідномовного українського середовища, 
переходять у війську на чужу мову. Хотілося б, щоб воїни були мужніми 
оборонцями не лише Української держави, а й українського слова як 
національного багатства, адже у мовному вихованні новобранців 
надзвичайно велику і відповідальну  роль відіграє мова офіцера. Попри 
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все формується мовна культура офіцерів, які почали відчувати потребу 
української мови, що стала привабливішою та цікавішою. Це – свідчення 
поваги до державної мови і до Української держави.  

Якщо офіцер, солдат заговорить українською мовою і відчує свою 
причетність до української культури, то він і надалі розмовлятиме 
українською. Проте багатьом ще бракує етики мовного спілкування. 
Варто було б вивчати риторику, щоб аргументовано дискутувати, 
природно вести полеміку, цікаву бесіду, гідно виголосити промову чи 
ювілейне привітання. Адже, мова показує світові, які ми є. Якщо знаємо 
і шануємо державну мову, то поважаємо себе та заслуговуємо цього ж 
від інших. 

Як навчити слухачів досконалого мовлення? Зусиллями тільки 
науково-педагогічних працівників нелегко це здійснити, особливо, коли 
дуже вбогою є сітка годин у навчальних планах ВВНЗ, коли в ньому 
немає україномовного середовища поза заняттями. Сучасний офіцер не 
може жити лише запасом академічних знань, він повинен 
удосконалювати мову протягом усього життя. Він має формувати високу 
культуру мовного спілкування і прилучати до цього своїх підлеглих, 
наголошуючи, що брак культури слова принижує гідність 
військовослужбовця. Це має бути його покликанням! Мовлення 
військового вихователя свідчить про його освіченість, інтелект, 
вихованість, гідність, повагу до себе та інших. Офіцер, який добре 
володіє державною мовою, успішніше і комфортніше себе почуває, він 
упевнений і розкутий, більш комунікабельний у спілкуванні.  

Варто відзначити, що Указом Президента України від 12.01.2004 р. 
була схвалена Концепція гуманітарного і соціального розвитку у 
Збройних силах України, у якій підкреслюється, що основними 
принципами гуманітарного і соціального розвитку є “виховання 
військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях українського 
народу, орієнтація на ідеали демократії та гуманізму, загальнолюдські 
моральні цінності”. Одним із основних з а в д а н ь  є “забезпечення 
повноцінного функціонування державної мови в усіх сферах діяльності 
Збройних сил України”. 

Спираючись на Концепцію, науково-педагогічні працівники кафедри 
українознавства факультету підготовки фахівців з гуманітарних питань 
Національної академії оборони України розробили та здійснюють низку 
заходів щодо формування та розвитку мовної культури у слухачів та їх 
військово-патріотичного виховання. Такі заходи базуються на 
літературних творах, музейних експозиціях, музеях народної архітектури 
та побуту просто неба, переглядах вистав тощо. Кожне практичне 
заняття має розвивальну та виховну ц і л і. Адже слухачі мають осягнути 
світове значення української класичної літератури, сучасної української 
літературної мови, оцінити роль і місце українознавчих дисциплін. 

Слухачі, знайомлячись із творами українських прозаїків, поетів, 
драматургів, глибше пізнають страшні картини голодомору, трагедії 
громадянської та Другої світової війн, репресії, добу розстріляного 
Відродження, звертають увагу на стиль і засоби виразності творів. 
Вивчають твори письменників, які у пеклі тоталітаризму підтримували 
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честь і високість українського слова (П. Тичина, В. Сосюра, 
М. Рильський, М. Бажан, А. Малишко, О. Вишня). Згадаймо, наприклад, 
В. Сосюру, якого тривожила шовіністична політика зросійщення 
українського народу, що знову почала посилюватися у повоєнні роки. У 
віршах “О мово моя!”, “Як не любити рідну мову”  ним висловлюються 
бентежні роздуми у підтексті, через показ багатства і краси мови свого 
народу, а виявлення любові до рідного краю у поезії “Любіть Україну” 
було вистраждане В. Сосюрою. У забороненій поезії “До брата” він 
щиро вірить у незнищенність мови: 

Невже народ мій мову губить? 
Не вірю я! Це не народ! 
Окремі люди. Їм не знати 
Сяйливих творчості висот. 
І хай людей таких багато, 
Але нас більше! Ми – народ! 

Наша мова була порубана, посічена, і все ж вона не загинула, вижила, 
зберегла “свій дух велично-гідний”. Від імені народу великий 
український поет М. Рильський перед усім світом у 1958 р. ще раз 
ствердив невмирущість нашої мови такими рядками: 

Як гул століть, як шум віків, 
Як бурі подих, – рідна мова, 
Вишневих ніжність пелюстків, 
Сурма походу світанкова, 
Неволі стогін, волі спів, 
Життя духовного основа. 

У поезії “Мова” (1956 р.) поет наголошував, що мова потребує 
особливої опіки, потрібно її слухати, відчувати радість від її краси і 
відсівати ті слова, які не виконують свого призначення. Подібні тексти 
сприяють вихованню у слухачів національної гідності, свідомості, 
патріотизму, гуманізму, милосердя, вірності українським національним 
ідеалам, доброзичливих почуттів до роду і до свого народу. Саме на 
прикладах життя і діяльності письменників і героїв творів слухачі 
формуються як сильні особистості, вольові люди, які розуміють свій 
синівський обов’язок перед Україною. 

У процесі вивчення навчального курсу “Українська мова у військовій 
професійній діяльності” значна увага приділяється самостійній роботі 
слухачів. Вони мають чітко та дохідливо формулювати і висловлювати 
власні думки, грамотно писати, вільно володіти і правильно 
користуватися державною мовою. У зв’язку з цим перед слухачами 
постають такі першочергові  з а в д а н н я:  

оволодіти нормами сучасної української літературної мови; 
уміти застосовувати мову у військовій діяльності;  
опанувати основи усного професійного мовлення;  
удосконалювати культуру публічних виступів;  
дотримуватися нормативних документів про функціонування 

української мови у Збройних силах України;  
професійно користуватися словниками, довідниками;  
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засвоїти стилі мови та відомості про призначення і структуру ділових 
документів. 

Ці завдання сприятимуть удосконаленню професійно зорієнтованої 
культури мовлення шляхом застосування військової термінології, 
ораторського мистецтва, ведення  документації державною мовою.  

Отже, науково-педагогічні працівники та слухачі НАОУ мають бути 
патріотами держави, любити і поважати українську мову, і цю повагу, 
завдяки своїй майстерності та цілеспрямованості, прищеплювати своїм 
вихованцям. Тільки тоді вони будуть вірними синами своєї рідної землі, 
примножуватимуть її могутність чесною і наполегливою працею, 
розумітимуть та оберігатимуть духовність українського народу. Адже 
“кожен має розуміти, що для України її духовність, мова, література – це 
останній рубіж самозахисту, остання надія відстояти себе перед 
агресивними силами зла” (О. Гончар). 

Сподіваймося і вірмо, що наші Збройні сили стануть добрим 
прикладом того, як повносило має зазвучати по всіх просторах та у всіх 
сферах діяльності українська милозвучна, колоритна мова. 
 
 
 

Хацановський В.С. (Київ) 
 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ  
СПІЛКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ МИРОТВОРЧИХ  
ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

ТА ЙОГО ЧИННИКИ 
 

У статті досліджуються чинники формування культури спілкування 
українською мовою у військовослужбовців миротворчих підрозділів, 
місій Збройних cил України. 

 
За підсумками років незалежності України її міжнародне 

співробітництво у воєнній сфері стало одним із найважливіших напрямів 
державотворення. Наша держава доклала значних зусиль для розвитку 
своїх міжнародних контактів, які поступово поширилися на десятки 
держав різних регіонів світу, у першу чергу, на країни євроатлантичної 
спільноти та країн СНД. 

Світ визнав Україну як цивілізовану, миролюбну і відповідальну 
державу, що вийшла на шлях міжнародного співробітництва і стала 
одним із ключових чинників безпеки не лише у Центрально-Східній 
Європі, а й у загальноєвропейському та світовому вимірах. 

Формування культури спілкування українською мовою у 
військовослужбовців миротворчих контингентів Збройних сил України 
(далі – ЗСУ) є актуальним у теоретичному та прикладному аспектах. 
Гостроту цьому питанню надає те, що в процесі підготовки та виконання 
миротворчої діяльності також використовується ділова іноземна мова. 
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Ділова українська мова, яку застосовують у миротворчих підрозділах 
(частинах) ЗСУ, крім писемної форми, має ще й усну, яка ґрунтується 
насамперед на літературних нормах (фонетичні, орфоепічні, норми 
наголошування, лексичні, фразеологічні, граматичні, стилістичні). Усна 
форма ділового спілкування передбачає високу культуру мовлення, 
основними комунікативними ознаками якого є правильність, точність, 
логічність, багатство мовних засобів, чистота, доречність. Звичайно, всі 
ці ознаки об’єднуються загальним поняттям правильність, яке залежить 
від того, чи порушено у мовленні правила організації мовної системи, 
логіки, етики та естетики. Усне ділове мовлення поділяється на певні 
види чи жанри, а саме: промова, доповідь, лекція, публічні виступи, 
спілкування під час прийому відвідувачів, телефонних розмов. Це все 
загальні поняття та твердження, але володіти цими видами і жанрами 
усного ділового мовлення має кожний офіцер миротворчого підрозділу, 
який презентує нашу культуру, мову на світовому рівні. 

Отже, постає завдання щодо формування у військовослужбовців 
миротворчих підрозділів ЗСУ навичок, умінь, настанов, професійної 
компетентності і культури спілкування щодо ефективної комунікативної 
взаємодії за європейськими й світовими стандартами. 

Розв’язання даної проблеми започатковано такими російськими і 
вітчизняними науковцями: Б.Г. Ананьєвим, Г.М. Андреєвою, 
О.О. Бодальовим, Г.В. Бороздіною, Л.С. Виготським, М.С. Каганом, 
І.С. Коном, Є.В. Коневою, О.О. Леонтьєвим, Б.Ф. Ломовим, 
О.Л. Лунєвою, Б.Д. Паригіною, К.К. Платоновим, С.Л. Рубінштейном, 
Є.А. Хорошиловою, В.В. Ягуповим (психологія ділового спілкування) та 
іншими; Г.Г. Почепцовим (комунікативні процеси); М.І. Лісіною 
(дослідження онтогенезу спілкування); І.Б. Осечинською (дослідження 
вербальних засобів спілкування); Г.Л. Чайкою (дослідження мови як 
засобу спілкування); Т.К. Чмут (визначено шляхи розвитку культури 
спілкування) та ін. 

Цікавими для нашого дослідження є наукові напрацювання 
О.О. Луника (формування системи залучення ЗСУ до врегулювання 
воєнних конфліктів (1992-2002 рр.); Д.І. Сохадзе (професійний 
психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів 
миротворчих сил); Р.П. Дмитренка, В.В. Лимаренка, М.Р. Єзерського, 
Н.І. Перепелиці (уроки миротворчої діяльності та питання 
взаємосумісності; оцінювання рівня готовності миротворчих 
контингентів ЗС України); Г.І. Іваненка, Л.Н. Голопатюка (значення 
військової термінології у військовому співробітництві); С.В. Капітанця 
(педагогічні умови формування стилю професійного спілкування у 
майбутніх офіцерів-прикордонників); С.П Шумовецької (формування 
мовної культури особистості у військовому ВНЗ); О.І. Бондаренко 
(психологічні особливості професійного спілкування 
військовослужбовців в особливих умовах діяльності) та інші. 

Проблеми ділового спілкування і комунікації досліджували такі 
зарубіжні вчені в галузі психології, соціології і менеджменту, як 
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Л. Баркер, Р. Бейзл, Дж. Брунер, А. Моль, Дж. Маєрс і М. Маєрс, 
К. Мортенсен та ін. 

Усі ці дослідження, безумовно, зробили свій внесок у розвиток 
культури спілкування людей. Нами, на основі аналізу означених вище 
наукових досліджень, виявлено, що проблема розкрита не в повній мірі, і 
практично відсутні праці, у яких досліджуються питання формування 
культури спілкування українською мовою у військовослужбовців 
миротворчих підрозділів ЗСУ.  

У нашому дослідженні поставлені такі наукові завдання: 
1) визначити поняття культури спілкування українською мовою у 
військовослужбовців; 2) визначити чинники формування культури 
спілкування військовослужбовців миротворчих підрозділів, місій ЗСУ. 

Підготовка особового складу, удосконалення системи управління, 
всебічне забезпечення, розроблення нових форм і способів застосування 
контингентів, оснащення їх новими зразками озброєння, військової 
техніки та засобами зв’язку, необхідними для якісного виконання 
миротворчих завдань у складних умовах, об’єктивно потребують 
посиленої уваги до розв’язання актуальних проблем участі в 
миротворчих операціях. Одним із найактуальніших завдань, на 
виконання якого має бути спрямована теорія і практика миротворчих 
операцій, є досягнення в ході підготовки високого рівня готовності для 
виконання завдань за призначенням. 

Складність і важливість цього завдання визначають потребу його 
комплексного виконання, що може буде досягнуте в разі створення 
цілісної системи підготовки миротворчих контингентів ЗСУ і 
забезпечення належного наукового супроводження. Реалізація такої 
проблеми передбачає: 

визначення показників і критеріїв, розроблення відповідних методик 
оцінювання рівня готовності миротворчих контингентів ЗСУ до участі в 
міжнародних миротворчих операціях та визначення ефективності 
процесів їх підготовки та застосування; 

аналіз ефективності підготовки та застосування миротворчих 
контингентів у міжнародних миротворчих операціях за наявним 
досвідом та визначення рівня їх готовності;  

визначення на основі цього пріоритетних напрямів і конкретних 
шляхів підвищення ефективності процесів підготовки та застосування 
миротворчих контингентів у міжнародних миротворчих операціях1. 

Безумовно, поряд із цими проблемними питаннями стоїть і питання 
використання ділової мови. Нині порядок підготовки миротворчих 
контингентів і миротворчого персоналу ЗСУ для участі в міжнародних 
миротворчих операціях визначається “Інструкцією про підготовку 
миротворчих контингентів і миротворчого персоналу ЗСУ для участі в 
міжнародних миротворчих операціях”, затвердженою наказом Міністра 
оборони України від 25.10.04 р. № 485. Відповідно до цього документа, 

                                           
1 Методичний посібник з підготовки та ведення миротворчих дій миротворчими 

контингентами та миротворчим персоналом Збройних сил України. – К.: Національний 
наук-дослід. центр оборонних технологій і воєнної безпеки України, 2004. – 107 с. 
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їх підготовка включає цілий комплекс специфічних заходів, при 
виконанні яких слід враховувати сучасну ділову мову. І, перш за все, це 
стосується загальної підготовки особового складу ЗСУ під час бойової та 
гуманітарної підготовки (мабуть доречно розглянути питання окремою). 
Далі в процесі відбору кандидатів до складу миротворчого контингенту 
чи миротворчого персоналу необхідно визначати ступінь володіння 
кандидатами сучасною українською діловою мовою, вміння її 
використовувати під час виконання миротворчих завдань.  

У процесі відпрацювання програми підготовки (навчання) 
миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, їх навчання та 
спеціальної підготовки виникає необхідність включення до навчальних 
програм теми про особливості використання сучасної української ділової 
мови під час виконання міжнародних миротворчих операцій.  

На нашу думку, культура мовлення – це одна з обов’язкових рис 
людини з високим рівнем загальної культури. Кожна людина має 
дотримуватись основних норм мовного етикету, адже рівень 
мовленнєвої культури свідчить про міру її вихованості. Мовний етикет 
об’єднує специфічні правила мовної поведінки, що реалізуються в 
системі стійких форм і виразів, рекомендованих для використання в 
різних ситуаціях ввічливого контакту із співрозмовником (конкретній 
ситуації звертання, привітання, прощання, рекомендації, висловлення 
своєї згоди чи заперечення). Кожна із зазначених ситуацій передбачає 
певні правила спілкування, основними з яких є: 

1) ввічливість, привітність і повага в ставленні до співрозмовника; 
2) використання у спілкуванні тактовних звертань і зворотів; 
3) високий рівень загальної культури мовлення і спілкування (вміння 

слухати співрозмовника, не нав’язувати йому своєї думки). 
Участь військового контингенту в миротворчих операціях ООН є 

доброю школою для військовослужбовців у набутті досвіду культурного 
ділового спілкування, ознайомлення з організацією та діяльністю армій 
інших держав, отриманні практичних навичок і вмінь при контактах та 
взаємодіях з військовослужбовцями інших національностей і цивільного 
населення у бойових та наближених до них умовах. 

В узагальненому виді спілкування визначається як процес обміну між 
людьми інформацією, думками, судженням, оцінками, почуттями. При 
цьому відрізняють неформальне і формальне спілкування. Перше – 
суб’єктивне, не регламентоване, його мета й характер багато в чому 
визначаються особистими стосунками людей, формальне – зумовлене 
соціальними функціями людини, регламентоване за формою та за 
змістом. 

Ділове спілкування належить до формального, здійснюється 
відповідно до правил, спрямоване на встановлення контактів та 
підтримку зв’язків між представниками різних взаємозацікавлених у 
спільній діяльності військових підрозділів та установ. 

Отже, ділове спілкування умовно включає такі складові як: 
1) комунікація – передача конкретної інформації один одному; 
2) перцепція – взаєморозуміння осіб, які спілкуються; 



Україна – мова 
 

 427

3) інтеракція – взаємодія людей при спілкуванні. 
Тому для розвитку мобільного спілкування потрібно звернути увагу 

на поглиблене вивчення усіх цих складових при підготовці миротворчих 
контингентів і миротворчого персоналу ЗСУ. Свідоме опанування 
принципів ділового спілкування та правильне їх використання підвищує 
ефективність ділових контактів, а отже, й ефективність роботи 
військових підрозділів та установ. Якщо ділове спілкування проводиться 
з урахуванням партнерами визначених та перевірених практикою 
принципів, їм легко з’ясувати справжню мету, інтерес кожного з них, 
впливати на психічний стан співрозмовника. 

Ділове спілкування – це не розкіш, а необхідність ділової взаємодії, 
тобто спільної діяльності зі створення продукту чи послуги та обміну 
ними. Воно служить засобом підвищення якості спільної діяльності 
людей. Його змістом є те, чим зайняті люди, а не ті проблеми, які 
відображають їхній внутрішній світ. Таким чином, ділове спілкування – 
це процес встановлення психологічного контакту з людьми з метою 
обміну діловою інформацією, організацією взаємодії на шляху 
досягнення певної мети діяльності. 

Процес спілкування і взаємодії тих, хто спілкується, 
супроводжується їх постійними перцептивними діями – взаємним 
сприйняттям учасників спілкування. Для досягнення ефективності 
спілкування важливо, щоб партнери постійно оцінювали рівень 
взаєморозуміння, усвідомлювали особливості один одного, намагалися 
зрозуміти, чим викликані ті чи інші слова, дії, відносини тих, хто 
спілкується. Тобто відбувається реконструкція внутрішнього світу іншої 
людини, яка здійснюється: 

а) на основі того, що зовнішньо проявляється у словах, жестах, 
міміці, діях, поведінці іншої людини; 

б) з урахуванням того, що зміг помітити, ідентифікувати партнер по 
спілкуванню; 

в) відповідно до засобів інтерпретації, які він готовий 
використовувати для аналізу конкретної ситуації. 

При цьому окремі зовнішні прояви можуть мати багато внутрішніх 
чинників, а один і той же вчинок – абсолютно різні передумови. Адже 
процес взаємодії з іншими людьми – це постійне вирішення конкретних 
психологічних завдань на відомостей даних, визначених сприйняттям.  

Які ж конкретно чинники можуть впливати на ефективність 
спілкування військовослужбовців миротворчих підрозділів, місій? 

Перший чинник, який впливає на ефективність ділового спілкування 
військовослужбовців миротворчих підрозділів – це соціально-
перцептивні здібності. Вони визначають здатність особистості 
розпізнавати особливості оточуючих за допомогою вербальних і 
невербальних сигналів, знаходити такі стратегії і такт спілкування, які 
найбільшою мірою підходять до конкретної ситуації та особистості, 
водночас відповідаючи власним можливостям. Їх всебічне виявлення, 
використання і розширення в ході спілкування – це шлях до 
самовдосконалення особистості. 
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Другий чинник ефективного ділового спілкування визначається з 
урахуванням частоти контактів, де слід мати на увазі такі обставини: 
мало контактів з людьми може бути внаслідок замкнутості або 
сором'язливості людини, негативного ставлення до оточуючих тощо. 
Інша річ, коли індивід бажає спілкуватися, а його ігнорують, особливо 
люди, яких поважають, тоді це явище слід розцінювати як негативне 
ставлення до конкретного військовослужбовця. 

Важливо також виявляти дійсні мотиви спілкування. У деяких 
випадках спілкування визначається потребою в морально-психологічній 
близькості, пов’язане з почуттям товариства, в інших – користю, 
бажанням мати якийсь сенс. Усе це характеризує певним чином тих, хто 
спілкується, пояснює їхні вчинки та міжособистісні стосунки. Коли ці 
люди пізнають один одного, зникає настороженість та відторгнення, 
вони краще починають прогнозувати, передбачати поведінку один 
одного та, виходячи з цього, об'єднуватися відповідно із спільною 
колективною програмою життя та діяльності. В результаті взаємного 
пізнання визначається сумісність керівника та колективу інших членів 
соціальної групи. 

Третім чинником ефективного спілкування військовослужбовців 
миротворчих підрозділів є емоційний стан людини, тобто спілкування з 
оптимістично настроєною людиною: воно нас окрилює, тонізує, а 
спілкування з невдоволеною людиною – гнітить, принижує. Люди 
тягнуться до життєрадісних, веселих облич, бо підсвідомо прагнуть 
перейняти ті ж емоції. У спілкуванні люди проходять не тільки школу 
знань, а й почуттів: стають багатшими не тільки в інформаційному, а й в 
емоційному відношенні. А як відомо, емоційний настрій (стан) прямо 
відбивається на ставленні до різних сторін життя, на працездатності та 
життєдіяльності людей. 

Отже, найбільш сприятливим для формування особистості в 
колективі є мажорний настрій, при якому люди стають добрішими по 
відношенню один до одного, працюють із задоволенням, бажають 
частіше бути разом, спілкуватися, у тому числі й у вільний час. 

Четвертий чинник. Ефективне спілкування можливе при умові 
здорового соціально-психологічного клімату в колективі. Створення 
його є метою та результатом діяльності керівника військового підрозділу 
або установи та індикатором її успішності. Взаєморозуміння 
військовослужбовців, пізнання ними керівника у процесі спілкування 
має виняткове значення для формування дружнього колективу. 

У практичній діяльності перед керівником (командиром) постає ряд 
питань, пов’язаних з налагодженням нормальних відносин у колективі та 
створення в ньому здорового “мікроклімату”. Якщо керівник 
усвідомлює, що найголовнішим у його праці є взаємозв’язок з людьми, 
вплив на людей, якщо він здатний до самоаналізу й оцінювання своїх 
успіхів та недоліків у спілкуванні з підлеглими, керівниками, іншими 
людьми, якщо розуміє їхню психологію, мотиви поведінки, 
міжособистісні взаємини тощо, можна сподіватися, що йому вдалося 
досягнути успіху в управлінській діяльності. 
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П’ятий чинник. Адекватним показником ефективного ділового 
спілкування у військовому підрозділі чи установі є частота конфліктів.  

Велика кількість конфліктів може стати “інформацією для роздумів” 
про стан психологічного клімату в колективі. У людини псується 
настрій, здоров’я, вона не відчуває радості буття. Нездорові 
міжособистісні взаємини впливають і на характер спілкування, яке часом 
зводиться інколи до того, що розмови про інших ведуться виключно в 
категоріях оцінок, а то й за допомогою ярликів, при чому, як правило, 
все “малюється” чорно-білими фарбами. 

Важливою рисою міжособистісних стосунків є їх емоційна основа. 
Одні люди під час спілкування нерідко без особливих зусиль можуть 
викликати в інших позитивні емоції, підтримати гарний настрій. Інші – 
вносять у взаємини напруженість, пробуджують негативні емоції, 
тривогу. Тому дуже важливим для спілкування є використання 
гуманістичних орієнтацій у взаєминах, дотримання емпатійного способу 
спілкування. Він же передбачає більш-менш точне сприймання 
внутрішнього світу іншої людини із збереженням притаманних саме їй 
емоційних змістових відтінків. Саме ці орієнтації та прояв у взаєминах є 
наслідком високого рівня культури спілкування. Водночас, наявність 
такого рівня є тією основою, на якій у подальшому формуються 
гуманістичні комунікативні настанови та засоби їх реалізації. 

Задоволення людини своїм побутом, своїм особистим життям вигідне 
не тільки для неї, а й для всіх оточуючих. Кожному зрозуміло, що 
настрій людини залежить значною мірою від матеріального 
забезпечення життя, від житлових умов. Тому особиста турбота 
керівника і держави взагалі щодо цих питань діє позитивно вплив на 
морально-психологічний клімат у колективі та спілкування в ньому. У 
даному випадку це стосується комфортного розміщення миротворців у 
місцях їх дислокації. 

Значну роль у досягненні позитивних показників ефективного 
ділового спілкування у військових підрозділах та установах відіграє 
цікавість роботи для виконавця, успішність його служби, справедлива 
оцінка результатів праці. Тобто в контексті піднятого питання – це 
якісне виконання миротворчих завдань. 

Серед різноманітних факторів, що впливають на працездатність 
людини, найбільший емоційний вплив (як позитивний так і негативний) 
здатні спричиняти міжособистісні стосунки в колективі. При цьому має 
значення не тільки характер спілкування, стосунків, скільки задоволення 
ними кожного військовослужбовця. 

Задоволеність міжособистісними стосунками зумовлюється: 
задоволеністю діловим, офіційним статусом особистості в колективі 

(тобто, яку посаду вона займає); 
задоволеністю неофіційним положенням особистості в колективі в 

системі симпатій, антипатій, своєю міжособистісною роллю, наприклад, 
“лідера”, “скептика”, “блазня”, яку може брати на себе добровільно; 

задоволеністю членами колективу, тобто тим, що доводиться 
працювати саме з цими людьми. Це залежить від індивідуальних 
особливостей людей, тоді як склад колективу – від уміння керівника 
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підбирати кадри; 
задоволеністю груповими традиціями, нормами, тобто цінностями, 

правилами, які поділяють всі члени даної групи. 
Ці складові “душевного комфорту” опосередковано залежать від 

стилю керівництва у підрозділі, установі, який, у свою чергу, є похідним 
від особистості керівника. До речі, особистість керівника не тільки 
опосередковано, а й безпосередньо (і як функціонер, і як людина) 
впливає на особистість співрозмовника і тим самим на його 
задоволеність взаєминами, спілкуванням. 

Найчастіше непорозуміння, а то і конфлікти виникають під час 
передачі та прийому розпоряджень. Річ у тім, що нерідко люди 
неоднаково розуміють одну й ту саму інформацію, по-різному 
ставляться до виконання конкретного завдання та досягнення мети. Тому 
при зустрічі бажано, щоб керівник сформував у підлеглого, перш за все, 
бажання виконати розпорядження. Якщо цього не буде, то, швидше за 
все, підлеглий хоч зробить те, що йому сказали, але неефективно, 
неякісно. 

Соціально-психологічні явища мінливі, тому зі зміною завдань, що 
стоять перед групою, умовою діяльності, оновленням складу, появою 
нового лідера, відсутністю зусиль, спрямованих на підтримку та 
розвиток групи тощо, вона може регресувати, відповідно це 
позначається і на спілкуванні в цій групі. 

У ситуаціях спільної діяльності люди вдаються до припущень щодо 
внутрішнього стану, помислів, думок, мотивів та почуттів іншої людини 
на основі спроби поставити себе на її місце. Проте суб’єкту важливо не 
тільки з боку зрозуміти іншу людину, а й брати до уваги те, як вона, буде 
сприймати і розуміти його самого.  

Є певні види стосунків учасників спілкування у військовому 
колективі, які створюють психологічно комфортний фон для взаємодії, 
сприяють виявленню інтелектуальної та вольової активності тих, хто 
спілкується на оптимальному рівні. Це, перш за все, наявність довіри 
один до одного. При спілкуванні однодумців, товаришів, колег по 
спільній діяльності довірливе ставлення з боку одних породжує під час 
спілкування, як правило, відповідну довіру в інших, посилює в кожного 
з них почуття особистої цінності, підвищує взаємне прийняття. Не менш 
важливим чинником ефективного ділового спілкування є ініціатива у 
спілкуванні. Саме ініціатива допомагає успішно керувати пізнавальною 
діяльністю, організовувати співпрацю. Бути ініціативним означає: 

вміти швидко та енергійно організувати психологічний контакт з 
людьми; 

цілеспрямовано керувати міжособистісною взаємодією, формувати та 
підтримувати позитивний рівень міжособистісних взаємин; 

викликати зворотну потребу в людей у міжособистісній взаємодії, на 
основі якої може успішно розвиватися військова діяльність; 

вміти, відносно завдань, які виникають у процесі взаємодії з людьми, 
будувати відповідні форми, стилі та методи спілкування; 
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використовувати різні форми міжособистісної взаємодії як основний 
фактор оптимізації військової діяльності; 

вміти побороти неактивність та відсторонення співбесідника; 
мати здібність через активне спілкування включити співбесідника в 

різноманітну військову діяльність. 
Із сукупності чинників формування культури ділового спілкування у 

військовослужбовців миротворчих підрозділів ми видзначити найбільш 
важливі, які впливають на досягнення поставленої мети, від яких 
залежить ефективність спілкування: надійність того хто говорить; 
зрозумілість його повідомлення; врахування зворотного зв’язку 
(усвідомлення того, наскільки правильно тебе зрозуміли). Окрім цього, 
мають вагу такі якості особистості: конгруентність – вміння бути собою; 
емпатія – розуміння внутрішнього світу іншої людини; безкорисливість, 
порядність; розуміння внутрішніх переживань співбесідника.  

Отже, кожному військовослужбовцю важливо не тільки знати 
сутність та механізми процесу ділового спілкування, але необхідно 
володіти практичними засобами підвищення його ефективності. Це дає 
можливість самовдосконалюватися, розвиватися відповідно до своїх 
потреб та підняти імідж українського військовослужбовця на 
міжнародній арені. 

Та людина, яка добре розуміє свою роль у духовному збагаченні 
колективу, має приділяти велику увагу своєму самовдосконаленню. 
Якщо певні ідеали, комунікативні настанови, норми спілкування стають 
компонентом духовного світу особистості військовослужбовця, а 
прагнення діяти відповідно до них стає глибокою потребою, набуває 
особистісного сенсу, то ці ідеали, настанови й норми перетворюються на 
постійно діючі стимули його розвитку і спонукають до роботи над 
собою. А самопізнання та самовдосконалення починається з уміння 
адекватно оцінювати себе і співставляти своє уявлення про себе з тим, 
яке воно є у товаришів по службі. 

Але все це лише теоретичні. Завдання полягає в тому, щоб усі 
викладені вище думки були втілені в практичні дії і враховані в процесі 
підготовки миротворчих підрозділів і місій. 

Підсумовуючи, наголошуємо, що використання ділової мови 
особовим складом миротворчих підрозділів та місій, без перебільшення, 
є обличчям, візитівкою нашої країни і наших Збройних сил. І тому від 
того, як наші миротворці володіють діловою українською мовою, буде 
оцінюватися діяльність наших миротворчих місій, формуватись 
авторитет держави та її Збройних сил. 
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Кондратюк Г.М. (Сімферополь) 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА Й ОСВІТА В КРИМУ:  
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД XX СТОЛІТТЯ 

 
Стаття присвячена комплексному дослідженню історії української 

освіти в Криму. Проаналізовано вплив курсу коренізації на навчальні 
заклади Кримської АРСР в 1920-1930-х роках. Розкриті тенденції в 
розвитку шкільної освіти українською мовою в сучасній Автономній 
Республіці Крим. 

 
На сучасному етапі творення незалежної, правової, демократичної 

держави та інтеграції України до загальноєвропейського товариства 
дедалі більшої гостроти набуває проблема державної та освітньої 
етнополітики. Створення прогресивної системи освіти, яка б відповідала 
вимогам часу, є актуальним завданням Української держави. На сьогодні 
існує потреба у такій системі освіти, яка б функціонувала на принципах 
демократизму, гуманізму, загального широкого доступу до освіти для 
всіх громадян з урахуванням національних особливостей усіх етносів, 
які проживають в Україні. 

Допомогти в реформуванні системи освіти може осмислення 
історичного досвіду, аналіз становлення і розвитку національної 
української освіти. Звернення до досвіду розвитку національної школи в 
1920-1930-х рр., практики вирішення проблем міжнаціональних 
відносин надзвичайно актуальне, оскільки глибокий науковий аналіз 
минулого (його негативних рис і позитивних досягнень) потрібен для 
здійснення виваженої державної політики та освітянської реформи. 
Актуальність дослідження посилюється з огляду на специфіку розвитку 
української освіти в сучасній Автономній Республіці Крим. На 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2.10. 2003 р. 
№ 1546 „Про затвердження Державної програми розвитку і 
функціонування української мови на 2004-2010 рр.” постановою 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 17 березня 2004 р. за 
№ 856-3/04 затверджена Програма розвитку і функціонування 
української мови в Автономній Республіці Крим на 2004-2010 рр. У 
кожному місті та районі розроблено та затверджено відповідні 
регіональні програми. В 2003/2004 навчальному році функціонувало 4 
загальноосвітні школи з українською мовою навчання, у 122 школах з 
російською мовою навчання працював 361 клас з українською мовою. 
Для порівняння, в 2004/2005 навчальному році в Автономній Республіці 
Крим функціонувало вже 6 загальноосвітніх навчальних закладів з 
українською мовою навчання. У 141 загальноосвітньому навчальному 
закладі з російською мовою навчання були відкриті 434 класи з 
українською мовою навчання. Загальна кількість учнів, які навчались 
українською мовою становила 7935 чоловік, або 3,5% від загальної 
кількості. Кількість класів з поглибленим вивченням української мови 
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порівняно з 2003/2004 навчальним роком також збільшилась на 11 і 
становила 173 у 92 загальноосвітніх навчальних закладах. 4322 учні 
вивчали українську мову поглиблено. Було відкрито 119 профільних 10-
11-х класів української філології у 92 загальноосвітніх навчальних 
закладах з загальною кількістю учнів 2530. З метою координації роботи 
наказом Міністерства освіти  та науки Автономної Республіки Крим від 
8.06 2001 р. № 245 затверджено склад Ради директорів загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською та двома мовами навчання. 
Розширення мережі шкіл з українською мовою неможливе без кадрового 
забезпечення. Найгостріше стоїть питання щодо забезпечення 
загальноосвітніх шкіл вчителями, які могли б викладати предмети 
базових дисциплін українською мовою. Так, у 2001 р. було 140 вакансій 
вчителів української мови та літератури. Відбувається робота з 
підвищення кваліфікації викладачів. В 2002 р. підвищили кваліфікацію 
363 учителі української мови і літератури в Кримському 
республіканському інституті післядипломної освіти. Триває курсова 
підготовка вчителів української мови. У 2004 р. підготовлено 225 
чоловік. Загалом у загальноосвітніх навчальних закладах автономії 
працює 1582 вчителі української мови та літератури. З цією ж метою 
проводиться відповідна методична роботи: семінари, методичні 
об'єднання, засідання творчих груп. Приділяється увага вихованню 
студентської молоді. Розроблені комплексні програми перспективного 
розвитку вищих навчальних закладів містять питання стосовно 
впровадження української мови у навчальний процес. Одна з головних 
проблем розвитку українських шкіл полягає в недостатній кількості 
підручників. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками 
учнів класів з українською мовою навчання складає 77%. 

Актуальність дослідження цієї теми обумовлена також тим, що у 
вітчизняній історіографії досі не було окремої праці, присвяченої аналізу 
стану українських шкіл у Кримській АРСР у міжвоєнну добу. Процеси 
українізації в освіті УСРР у міжвоєнну добу добре вивчені сучасними 
українськими дослідниками, проте кримська проблематика в них не 
висвітлювалась, кримські архівні матеріали не використовувалися. 
Зокрема, питання освіти, етнополітики в шкільній сфері УСРР 
аналізуються в монографіях П. Дроб’язко, В. Живодьор, В. Кравець, 
В. Липинського, Б. Ступарика1. Можливо, причина такого становища в 
тому, що автори вивчали процеси в УСРР 1920-1930-х років, а Кримська 
АРСР була складовою частиною РРФСР. 

Метою нашої роботи є аналіз становища української громади в 
Кримській АРСР у міжвоєнну добу і розвиток українських шкіл Криму в 
рамках радянської політики коренізації. Виявлення впливу політичних та 

                                           
1 Дроб’язко П. Українська національна школа: витоки та сучасність. – К., 1997; 

Живодьор В. З історії національного шкільництва. – К., 1998; Кравець В. Історія 
української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994; Липинський В. Становлення і розвиток 
нової системи освіти в УСРР у 1920-ті рр. – Донецьк, 2000; Ступарик Б. Національна 
школа: витоки, становлення. – К., 1998. 
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економічних факторів на сучасний розвиток українських шкіл в 
Автономній Республіці Крим. 

Отже, листопаді 1920 р. в Криму була встановлена радянська влада. 
На початку 1920-х років національне питання для більшовиків було 
одним із найважливіших. Це було обумовлено багатьма факторами. В 
першу чергу, багатонаціональністю колишньої Російської імперії, у якій 
Крим вирізнявся ще більшим національним переплетінням. 
Характеризуючи Крим як один із найбільш багатонаціональних у 
РРФСР, ми опираємось на дані статистики. За результатами перепису, 
проведеного у квітні 1921 р., у Криму проживали 720373 особи, з них у 
містах – 327086 осіб, у сільській місцевості – 393287. Таким чином, дані 
перепису підтверджують, що Крим був також одним із найбільш 
урбанізованих регіонів РРФСР. За національною ознакою у Криму в 
1921 р. проживало 371017 росіян, 186715 кримських татар, 49404 євреїв, 
42350 німців, 23868 греків, 12051 вірмен, 10572 болгар, 5734 поляків, 
5564 караїмів, 3076 циган, 2371 естонець. При цьому відсоток окремих 
національностей у загальній кількості жителів  становив: росіян – 51,5% 
населення, кримських татар – 25,9%, євреїв – 6,8%, німців – 5,8%, греків 
– 3,3%, вірмен – 1,6%, болгар – 1,4%, поляків – 0,8%, караїмів – 0,7%1. У 
колишній Російській імперії існувала серйозна проблема розвитку 
національних меншин, їх дискримінація за національною ознакою, 
неможливість для українців вільно розвивати рідну мову, культуру, 
освіту. Тому вже під час першої російської революції з'являються 
національні партії. Їх боротьба за національне становлення після 
Лютневої революції мала серйозне підґрунтя. Чи не найголовнішим у 
роботі партій була освітянська діяльність національної інтелігенції. 
Отже, вирішення національного питання було тісно пов’язане зі змінами 
в галузі освіти в колишній Російській імперії. Можливість навчати дітей 
рідною мовою, видавати підручники, посібники було прагненням 
національної інтелігенції. Зрештою кримські більшовики змушені були 
піти на співробітництво з колишніми членами національних партій. 

Окреслена ситуація була властива не тільки Криму. Аналогічну 
тенденцію в 1921-1922 рр. можна простежити на теренах усієї України. 
Колишні члени українських національних партій, зокрема боротьбисти, 
займали посади в радянських органах влади. РКП(б) була ще занадто 
слабка, аби своїми кадрами і впливом охопити національно-культурні 
процеси і шкільне будівництво. Одним із найважливіших компонентів 
національної концепції більшовиків була освітянська реформа. З перших 
днів встановлення в Криму радянської влади національне питання 
набуло особливої гостроти, і аспекти культурно-освітнього будівництва 
зайняли центральне місце. 

Фактично процес коренізації почався в Криму на два роки раніше, до 
оголошення програми коренізації XII з’їздом РКП(б) у 1923 р. Якщо в 
УСРР коренізація дістала назву українізації, то в Кримській АРСР вона 

                                           
1 Предварительные итоги переписи в Крыму. – Симферополь, 1922. – С. 5, 10-11. 
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набула форми татаризації. На жаль, українці Криму залишилися на 
узбіччі процесів національного відродження, шкільного будівництва, 
піднесення національної свідомості. Цьому є декілька причин. 

Найбільш катастрофічна ситуація із шкільною освітою у 1920-х роках 
склалася в українців Кримської АРСР. У 1923-24 рр. єдина українська 
школа в Криму працювала в Севастополі. Вона була названа ім'ям 
Т.Г. Шевченка. У 1923/24 навчальному році в 5 групах школи навчалося 
223 учні. Роботу вели 7 викладачів1. Ця школа була включена до так 
званої „твердої мережі” 1925/26 навчального року. Згідно з правилами 
того часу школи „твердої мережі” зобов’язувалася фінансувати держава. 
У ній роботу з 198 учнями вели 5 викладачів2. 

Необхідно відзначити, що влада не ініціювала культосвітньої роботи 
серед українського населення, на відміну від інших національних 
меншин, наприклад, караїмів, кримчаків. Українці не враховувалися 
навіть як окремий народ у переписах, що проводилися. Так, у згаданому 
раніше перепису 1921 р. українці були враховані разом з росіянами. 
Питання про розвиток освіти серед українців Криму виникло після 
проведення в грудні 1926 р. всесоюзного перепису населення. За даними 
перепису, у Криму налічувалося 77405 українців, або 10,8% усього 
населення півострова3.  

Після росіян і кримських татар, українці були третьою національною 
групою в Криму, однак більш як на 77 тисяч населення, працювала  
лише одна школа. Та й то українська мова викладалася як предмет, а всі 
інші дисципліни  викладалися російською мовою4. 

Відсутність усякої шкільної роботи серед українців означала 
нереалізованість партійного завдання щодо коренізації. Тому в 1927-
1930 рр. діяльність щодо українізації активізується. Згідно з даними 
організаційного відділу Кримського ЦВК, у середині 1927 р. 
нараховувалося 5 сільрад з числом домогосподарств українців понад 
75% і 11 сільрад, де українське населення становило більш половини 
мешканців. Передбачалося перетворити їх на національні українські 
сільради5. За регіонами українське населення розподілялося так. У 
Севастополі українці становили 11% жителів, у Сімферополі – 2%, у 
Ялті, Євпаторії і Керчі – по 6%. 

У липні 1927 р. у Сімферополі відбулися загальноміські збори 
батьків учнів-українців. З доповіддю виступив завідувач міським 
відділом народної освіти Верклов.  

Збори визнали за необхідне  організувати з 1927/28 навчального року 
українську школу першого ступеня в Сімферополі для того, щоб надалі 
вона була розгорнута в школу-семирічку. Під українську школу відвели 
частину приміщення колишньої чоловічої гімназії по вулиці Троцького, 
34 (нині вул. Маркса). Там же розмістився й український клуб. В 

                                           
1 Красный Крым. – 1923. – 20 ноября. – С. 3. 
2 Красный Крым. – 1925. – 7 августа. – С. 2. 
3 Красный Крым. – 1927. – 22 сентября. – С. 3.  
4 Красный Крым. – 1927. – 23 июля. – С. 3.  
5 Красный Крым. – 1927. – 13 августа. С. 3.  
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українській школі на першому році навчання викладання велося 
винятково українською мовою. З другого року, як окремий предмет, 
вводилося українознавство. Організаційна робота зі створення 
української школи була проведена вчителем Корсунським1. 

Створені дві школи охоплювали лише 3% учнів з навчанням рідною 
українською мовою2. При українській школі в Сімферополі в листопаді 
1927 р. працювали курси українознавства3. На початку 1928/29 
навчального року розпочалася робота з переведення на українську мову 
навчання цілої низки шкіл, у яких навчалися діти українців, у 
Сімферопольському, Джанкойському, Керченському й Євпаторійському 
районах4. Ця робота знайшла своє втілення у створенні 19 
українізованих шкіл I ступеня5. До їх роботи, матеріального 
забезпечення намагалися залучити українське населення. Так, 10 червня 
1928 р. у Сімферопольському українському клубі відбулися збори 
українського населення міста. З доповіддю про проведену роботу 
виступив учитель Зборовський6. 

Проблема розвитку української освіти обговорювалася на засіданні 
Комісії зі справ національних меншин при президії ЦВК Кримської 
АРСР 23 лютого 1930 року. 

Від українського обласного педагогічного колективу з доповіддю 
виступив учитель Зборовський, а від Українського товариства 
взаємодопомоги Сімферополя – Шевченко і Твердянко. За підсумками 
обговорення було прийнято рішення створити комісію в складі трьох 
осіб: Зборовського, С. Гамалова і представника від оргвідділу 
Кримського ЦВК. Завдання комісії полягало в тому, щоб розробити 
практичні пропозиції для оформлення їх президією ЦВК Криму7. Однак 
бюрократичний апарат працював повільно. Владні органи прагнули 
зняти із себе відповідальність і турботу про українські школи. Так, у 
звіті Наркомосу Кримської АРСР за 1930 р. вказувалося: “Що ж 
стосується українського населення, яке становить 11% усього населення 
Криму, майже повна відсутність шкіл рідною мовою пояснюється тим, 
що питання про культурне обслуговування українських мас, питання про 
українізацію постало перед Наркомосом вперше в 1929 році і вже 
намічений план переходу на рідну мову десятків шкіл, які обслуговують 
українське населення”8. 

У 1930 р. у Кримській АРСР було проведено нове районування. Був 
створений національний український Ішунський район. Район існував з 
1930 по 1935 рік. Однак загальна політична ситуація в країні на цей час 
змінилася, через що реальних успіхів ні національний район, ні 

                                           
1 Красный Крым. – 1927. – 21 июля; 1 сентября. – С. 3.  
2 Красный Крым. – 1928. – 24 мая. – С. 3. 
3 Красный Крым. – 1927. – ноябрь. – С. 3. 
4 Красный Крым. – 1928. – 20 сентября. – С. 3. 
5 ДААРК, ф., п., 1, оп. 1, од. зб. 1033, арк. 76.  
6 Красный Крым. – 1928. – 14 июня. – С. 3. 
7 ДААРК, ф., п., 1, оп. 1, од. зб. 1032, арк. 6. 
8 Там само, ф., р., 137, оп. 6, од. зб. 42, арк. 22. 
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українські сільради досягти вже не могли, тому вже у 1932 р. в РРФСР 
почалося масове закриття українських шкіл.  

Пік активності створення українських шкіл припав на 1927-1930 рр. 
До 1930 року було створено 12 українських шкіл I ступеня. Цього було 
надзвичайно мало, враховуючи 77 тисячне українське населення в 
Криму. Необхідно зазначити, що ці школи були не національними, а 
школами з викладанням української мови.  

Здобутки в освіті не відіграли принципової ролі у формуванні 
національної самосвідомості і не перешкоджали русифікації 
українського населення. З іншого боку, населенням і владою 
ініціювалось створення саме таких шкіл. Українське населення Криму 
виявило дивну байдужність і пасивність у справі розвитку національної 
освіти, що пояснюється соціальною структурою українського населення. 
Носіями української самосвідомості, націоналізму в 1920-х роках були 
інтелігенція і селянство.  Значна частина українців Криму була 
промисловими робітниками і мешкала у містах, яких торкнулася 
більшовицька пропаганда. Національна інтелігенція не відображала і не 
поділяла інтересів селян-українців у культурній сфері, як це було, 
наприклад, у кримських татар. Українська інтелігенція в основному 
складалася з радянських апаратників, службовців, частка вчителів була 
незначною. Радянські функціонери не були зацікавлені в розвитку 
національної освіти, вони були скоріше знаряддям русифікації українців 
Криму. В 1938 році українські школи остаточно припинили своє 
існування в Криму.  

Стосовно сучасного розвитку українських шкіл в Автономній 
Республіці Крим можна констатувати, що функціонування шкіл з двома 
мовами навчання – українською та російською є оптимальним варіантом 
на шляху подальшого розвитку україномовної освіти в Криму. 
Створення прогресивної системи освіти, яка б відповідала вимогам часу, 
є актуальним завданням Української держави. У процесі розвитку і 
функціонування будь-якого суспільства особливу роль відіграє 
вирішення етнополітики в державній освіті. Існує нагальна потреба 
розробки концепції української державної мовної політики в Автономній 
Республіці Крим. Комплекс заходів, у тому числі в сфері освіти, повинен 
здійснити надійну інтеграцію Криму в Україну. Це висуває гуманітарну і 
освітню політику до кола чільних завдань. Заклади освіти мають 
забезпечувати не тільки набуття знань кожним громадянином, 
підвищення його культурного й освітнього рівня, а й передачу від 
покоління до покоління досягнень етнокультури, духовних і 
матеріальних цінностей українського народу, формувати громадянську 
позицію молоді. Позитивним у національному українському 
законодавстві є те, що ним визначаються як індивідуальні права осіб, які 
належать до національних меншин, так і права національних груп. 
Україна – одна з небагатьох пострадянських держав, яка змогла зберегти 
міжетнічний мир на своїх теренах. Поліетнічність в Україні має 
виразний регіональний характер. Крим є одним із самих 
багатонаціональних регіонів. Згідно з даними перепису грудня 2001 р. в 
автономії проживають представники 110 національностей. Одним із 
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головних питань державного будівництва на сучасному етапі є гармонізація 
міжнаціональних відносин, яка втілюється в залученні до української 
культури, оволодіння українською мовою всіма, хто проживає в Україні. 
Культурно-гуманітарна політика нашої держави має на меті виведення 
вітчизняної освіти на якісно новий рівень. Вивченню української мови в 
цьому процесі належить пріоритетна роль. У Кримській Автономії склалася 
позитивна динаміка збільшення кількості українських шкіл. З 1 вересня 
поточного 2005/2006 навчального року відкрилося 7 нових українських 
шкіл.  

Таким чином, загальна кількість українських шкіл в Автономній 
Республіці Крим зараз складає 13. В цих школах налічується 177 класів, у 
котрих навчається 3450 учнів. Крім того, в автономії працює 151 двомовна 
українсько-російська школа. В цих школах налічується 479 класів з 6565 
учнями. Загальна кількість учнів, які навчаються українською мовою, 
складає 10015 чоловік. Але ж існує проблема активності української громади 
Криму в освітянських процесах. Згідно з даними останнього перепису 
населення 2001 р., свою мову назвали рідною трохи більше 40% кримчан-
українців, тобто переважна більшість українців Криму рідною мовою вважає 
російську. Для порівняння свою мову назвали рідною 93% кримських татар. 
Цей факт не дивний, якщо згадати русифікаторські тенденції, що існували в 
колишньому СРСР. Тому ще певний період часу основною тенденцією в 
Криму буде розвиток двомовних українсько-російських шкіл. 

 
 

Паламар Л.М. (Київ) 
 

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В МОЛДОВІ 

 
У статті розглядається специфіка вивчення  української мови в 

Республіці Молдова на сучасному етапі, проаналізовано основні 
фактори соціально-політичного, економічного й культурного плану, що 
впливають на функціонування української мови у всіх сферах життя 
країни. 

 
З виходом України на шлях незалежності і демократизації 

суспільства зростає її міжнародний авторитет у світі, поновлюються й 
міцніють зв’язки представників української діаспори зі своєю 
історичною батьківщиною. Прикладом тісних стосунків України з 
Республікою Молдова є співпраця у галузях соціально-політичного, 
економічного й культурного життя, а також у галузі освіти, науки й 
культури наших держав. 

Економічні й політичні проблеми на різних етапах розвитку України  
були причиною добровільної чи вимушеної еміграції багатьох 
співвітчизників до інших країн світу, зокрема до Молдови. Тривалий час 
окремі території України як колонії перебували в складі сусідніх держав 
і українці опинялися поза межами загальноукраїнського національно-
духовного впливу рідної землі. 
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Так, з ХІV ст. українська Буковина була під владою Молдавського 
царства. Рівень культури держави-завойовниці був значно нижчим, і 
українська культура мала змогу активно впливати на розвиток мови й 
культури Молдови. Молдавська писемність зазнала особливого впливу 
старої української актової мови, бо писарями (канцлерами) були люди 
українського походження з Буковини. 

Тривалий час в етнічних українців Молдови зберігаються національні 
традиції, духовність, мова, що є втіленням народної мудрості, волі й 
свободи. Українці Молдови зберегли своє слово – цей найдорожчий 
скарб, врятувавши його від забуття та втрат. 

Надзвичайно складною була доля української мови бессарабських 
українців, на розвиток і функціонування якої впливали  складні 
соціально-політичні умови. 

Через це українська мова у Бессарабії не знаходила застосування ні 
на державному рівні, ні в громадських  організаціях. Українці опинилися 
в духовній ізоляції, що стало причиною деукраїнізації частини 
мешканців  цього регіону. 

Одним з найважливіших засобів збереження своєї мови є українські 
обряди, які стали дієвим фактором її захисту а також, традиції, звичаї 
українського народу, що передаються від покоління до покоління. 

Українці, які прибули до Молдови за радянських часів, вважають 
себе здебільшого росіянами, оскільки є носіями російської мови, яка 
панувала в Молдові і досі є другою державною мовою. Проте слід 
відзначити, що це не росіяни, бо в них інший менталітет, інший 
етнографічний національний характер, інша  духовність і психологія 
мислення, тобто інший спосіб життя, що може свідчити про інші 
генетичні основи. 

М. Слабошпицький наголошував на тому, що  діаспора старанно 
виховувала своїх дітей з думкою про Україну. То було специфічне 
виховання у чужомовному оточенні, для якого Україна була завжди 
незвичайним “дивом”1. Українська мова була об’єднувальним фактором 
всіх українців Молдови, бо для більшості з них була рідною, але під 
впливом румунської та російської була забута. Для значної частини 
українців вона все-таки функціонувала лише на побутовому рівні і в 
родинному оточенні. Але українці, що оселилися тут давно, часом у 
третьому-четвертому поколінні вже втратили свою мову, для них вона 
стала іноземною, але  пам’ять предків повертає їх до рідних витоків, до 
мелодійної прекрасної української мови  і вони з цікавістю і натхненням 
її вивчають. 

Усе це ускладнює процес навчання  на всіх рівнях  освіти. Крім того, 
слід враховувати й важливі політичні фактори. Українська мова 
протягом багатьох століть знаходилася під тиском державної політики 
Молдови. Значної шкоди розвиткові української мови тут завдала 
русифікаторська політика царського, а потім радянського урядів. Дике 
свавілля жорстокої влади спричинило денаціоналізацію частини 

                                           
1 Слабошпицький М. Україна і діаспора // Хроніка – 2000. – Вип. 31, 32. 
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українського населення. Особливо нищівною була політика румунських 
господарів, зокрема у сільській місцевості. Така ситуація  негативно 
впливала на розвиток та функціонування української мови. Про це 
свідчать  офіційні дані перепису 1959 р. Українську мову вважали 
рідною 86,3% українців Молдови, у 1970 р. – 79,4%, у 1979 р. – 68,5%, у 
1989 р. – 61,6%. Це свідчить про втрату українцями цієї держави  
почуття національної гордості, патріотизму. Вони втрачають риси 
етнічної самобутності, бо втрата мови є основною умовою і гарантом 
існування народу1. 

У нових умовах  розвитку суверенних держав Європи відбуваються 
значні зміни. Це демократичні перетворення, відродження національної 
свідомості, мови, культури, традицій. Відбувається реформування 
багатьох галузей народного господарства й освіти. Значно поліпшилася 
ситуація з вивченням та функціонуванням української мови у Республіці 
Молдова. 

Уже на початку 90-х років ХХ ст. тут започатковано викладання 
української мови в усіх класах загальноосвітньої школи. Ініціатором цієї 
важливої справи стало Міністерство освіти республіки. Під його 
керівництвом та при безпосередній участі була складена програма 
втілення у життя найважливіших документів щодо запровадження 
української мови в навчальних закладах різного рівня.  

Систематична й цілеспрямована робота вчителів української мови 
сприяла масовому впровадженню української мови, успішному 
оволодінню нею. Це досягається не лише умотивованим змістом 
посібників та підручників, а й науково обгрунтованою методикою, що 
спирається на досягнення українських та зарубіжних педагогів. Заслуга 
вчителів ще й у тому, що вони у своїй викладацькій діяльності 
враховують конкретну мовну ситуацію кожного регіону Молдови. 

З 1996 р. під керівництвом Міністерства освіти був започатковий 
новий єдиний Базовий національний проект (куррікулум), за яким 
планується і впроваджується у практику весь навчальний матеріал з усіх 
дисциплін, у тому числі й української мови. Це національна програма 
освіти Молдови, що є системою складних стосунків між суспільством, 
індивідом і освітянськими закладами. 

Куррікулум входить у систему шкільної освіти й політики. Він 
розроблений на основі концепції розвитку освіти в Республіці Молдова, 
Закону про освіту. Це національний освітній стандарт у широкому 
розумінні слова. Куррікулум у перекладі з латинської означає “біг”, 
“шлях”. У педагогічному значенні це слово означає процес вивчення 
будь-якої шкільної дисципліни. Поняття “куррікулум” вбирає в себе і 
процес навчання, і викладання, і оцінювання знань. 

Куррікулум з української мови для перших – дванадцятих класів є 
одним із важливих і значущих компонентів національних реформ даної 

                                           
1 Нікітченко А.І. Лінгводидактичні умови навчання української мови в 

загальноосвітніх закладах Республіки Молдови: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – К., 
2004. 
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держави. Розробка матеріалів з української мови для кожного класу, 
школи чи ліцею вимагає уважного вивчення  теоретичної бази, методів 
та принципів навчання, закладених у працях К.Ушинського, 
Я.Каменського, О.Біляєва, Л.Текучова, Г.Ващенка, А.Алексюка, 
В.Онищука та ін. Для розробки концепцій навчальної діяльності 
використані наукові публікації з проблем навчання української мови у 
школах України та інших держав, де мешкають українці1. 

Важливо відзначити, що чинне законодавство Республіки Молдова 
надає право навчатися рідною мовою у дитячих садках, школах, ліцеях, а 
також вивчати мову як обов’язкову шкільну дисципліну з державною та 
російською мовами навчання. 

Конституція Республіки Молдова (ст. 35) наголошує, що держава 
гарантує право всіх громадян на вибір мови навчання у школі різного 
типу. Згідно з концепцією освіти, зміст шкільних предметів «мова» та 
«література» читається українською мовою. З метою відображення 
особливостей культури, звичаїв, традицій українського народу до 
навчальних матеріалів з фаху додаються ще й такі компоненти: 
”музика”, “історія”, “праця, “образотворче мистецтво” та ін. 

Кращі вчителі української мови, випускники українських 
філологічних факультетів залучені до праці над комплексом основних 
посібників та підручників. Вони пропонують своє бачення методики 
навчання українській мові, що відповідають умовам, меті і змістові 
предметів. Крім необхідних навчальних матеріалів, пропонуються 
найновіші методи викладання, розробляються критерії оцінювання 
знань, зміст тестів, поточних та підсумкових контрольних робіт за 
десятибальною системою. 

Однією з важливих проблем є моделювання уроків та цілих циклів, 
структурування різних форм позакласної роботи. Успішна організація 
навчального процесу  сприяє розширенню меж функціонування 
української мови в Молдові. Про це свідчать такі дані: у 1992 р. у 
Молдові існувало лише 5 шкіл, де вивчали українську мову 576 учнів. У 
2004 р. українська мова вивчалася у 45 школах та 7 ліцеях. Сьогодні 
українську мову вивчає 9301 учень. Фахову освіту з української мови 
здобувають студенти у Бельцькому державному університеті, де існує 
кафедра української мови та літератури. Сьогодні на відділенні 
української мови навчається 111 студентів – майбутніх учителів 
загальноосвітніх шкіл. У місті Ліпканах функціонує педагогічний 
коледж, де навчається 264 студенти2. 

Освіта українською мовою починає функціонувати в дошкільних 
закладах, де виховуються діти до 5 років. Навчання проводиться 
виключно українською мовою. У початковій школі (1-4 класи) мовою 
навчання є рідна мова і державна молдавська. Якщо ж мовою навчання є 

                                           
1 .Ажнюк Б. М. Національна ідентичність і мова в українській діаспорі // Сучасність. – 

№ 3. – 1999. 
2 Нікітченко А.І. Лінгводидактичні умови навчання української мови в 

загальноосвітніх закладах Республіки Молдови: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – К., 
2004. 
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молдавська мова, то українська мова вивчається як предмет (3 години на 
тиждень). У гімназіях навчальний процес може здійснюватися рідною 
мовою, а окремі предмети – історія, географія, праця, фізкультура – 
можуть вивчатися державною мовою. Рідна мова та література 
вивчаються на українознавчій тематиці з включенням відомостей про 
культуру й традиції братнього молдавського народу. 

Ліцейна освіта, середня (9-12 класи) забезпечує учням – українського 
походження хорошу теоретичну й практичну підготовку, необхідну для 
навчання  у вищих навчальних закладах України, куди вони, за угодою 
Міністерств освіти Молдови та України, мають право поступати. 
Результати вступних іспитів до вищих навчальних закладів України 
засвідчили високий рівень підготовки абітурієнтів з української мови та 
літератури Іспити проводилися у Кишинівському університеті. Окремо 
складали іспит учні, що вивчали українську мову і є її носіями, і ті, хто 
не вивчав мови в школі, але володіють нею на побутовому рівні. 
Відповідно були складені тести двох рівнів. До 70% абітурієнтів добре 
справилися із поставленими завданнями з мови та літератури, що 
свідчить про високий рівень їхньої підготовки. Зокрема, це стосується 
тих учнів, які вивчали українську мову у школі ліцеї або гімназії. 

Щодо тих учнів, які здобували освіту вдома, у родині, вони не мали 
відповідної підготовки і виявили слабші знання, зокрема не розуміли 
багатьох питань граматики, словотвору, не вміли добори відповідні 
форми слів, синоніми чи антоніми. Слабшими виявилися і знання з 
літератури, оскільки учні не читали творів українських класиків через їх 
відсутність у бібліотеках багатьох шкіл. 

Навчання дітей, які здобули знання української мови в сім’ї, 
ускладнюються тим, що вчителям доводиться постійно боротися з 
русизмами, діалектними відхиленнями, характерними для певних 
регіонів. 

Складність навчання української мови полягає ще й у тому, що на 
мову дітей українського походження  має сильний вплив румунська й 
російська мови. Тому необхідно враховувати всіх цей фактор. Значною 
мірою вивчення української мови залежить від самовизначення самих 
українців щодо їхньої етнічної належності. 

Готуються численні програми та навчальні посібники для слухачів 
різного контингенту, і в першу чергу, для школярів. Усі ці вони 
наповнені важливим країнознавчим матеріалом про культуру, кращі 
національні риси характеру, духовність. 

Учителям постійно доводиться враховувати, що найчастішими 
помилками є фонетичні й орфографічні, широке використання діалектної 
лексики, русизмів, румунських слів. Менше помилок у словотворі й 
синтаксисі. 

Таким чином, при вивченні української мови й літератури в Молдові 
необхідно враховувати: особливості місцевої говірки; спорідненість 
української та російської мов, явище інтерференції; вплив румунської 
мови; відсутність українського середовища. 
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Вчителям доводиться добирати відповідний навчальний матеріал, який 
би ефективніше впливав на процес оволодіння мовою, швидше формував 
навички мовлення з метою активного використання  здобутих знань у 
найрізноманітніших ситуаціях. Зміст навчальних посібників та підручників 
повинен включати не лише лінгвістичний матеріал, а й дані про українську 
та молдавську культуру, історію, літературу, що сприятиме не тільки 
навчанню, а й вихованню учнів, повагу до братнього народу. 

Основна тематика занять з мови добирається така, щоб зацікавити учнів. 
Наприклад, висвітлюються такі теми, як: визначення сутності людини, її 
місце в сім’ї, у мистецтві, в суспільстві взагалі. Велика увага приділяється 
темам Батьківщини, рідної мови та ін. 

Важливе значення для розвитку мовлення учнів українською мовою в 
умовах діаспори мають і позалінгвістичні фактори, на які вказував 
Ю.Жлуктенко у своїй монографії “Українська мова на лінгвістичній карті 
Канади”. Окрім кількісного показника, автор відносить до впливових 
факторів суцільність заселення емігрантів, їх соціально-політичне 
становище, тривалість проживання на одній і тій же території, культурно-
освітній рівень батьків. Не менш впливовим фактором є  наявність власної 
преси рідною мовою, літератури, наявність різних навчальних закладів з 
викладанням рідною мовою, кіно, радіо, телепередач1. 

Усе це потребує великої цілеспрямованої праці з боку Міністерства 
освіти, зокрема в плані підготовки вчителів-словесників, які б враховували 
всі зазначені фактори, навчилися перемагати всі перешкоди на шляху 
оволодіння українською мовою, нормами літературної вимови.  

Значну допомогу у справі підготовки й перепідготовки вчителів 
української мови та літератури надає Україна. За останні роки в Україні 
підготовлено близько 120 вчителів-словесників. Крім того, щорічно в 
Україні проходить перепідготовку 25 учителів української мови на курсах 
підвищення кваліфікації. Слід підкреслити, що велика титанічна праця 
вчителів української мови в Молдові підтримується й заохочується 
Міністерством освіти, яке виступає гарантом впровадження української 
мови у школах різних рівнів освіти.  

Велика увага приділяється методичній підготовці, яка необхідна для 
ефективного запровадження нового куррікулуму, підручникам та 
посібникам, новим підходам до оцінювання знань і методів навчання. Перед 
учителем стоїть відповідальне завдання – створити умови для ефективного 
навчання й саморозвитку учня, який з об’єкта виховання та навчання стає 
рівноправним партнером, отримує ґрунтовні знання завдяки максимальній 
розумовій активності під час навчального процесу. 

Таким чином, процес навчання української мови в діаспорі будується на 
основі загальнодидактичних принципів, які дещо переосмислюються, 
набувають нового змісту.  

Теоретичні засади служать базою для розробки специфічної методики 
навчання української мови в умовах діаспори. Така методика має 
транспозиційно-корекційний характер. Лінгводидактичні основи цієї 
методики зорієнтовані на засвоєння лінгвістичних та етнокультурних знань, 
і на їх основі планується формування комунікативних умінь і навичок учнів. 

                                           
1 Жлуктенко Ю. Українська мова на лінгвістичній карті Канади. – К.: Наук. думка, 

1990. 
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