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Постановка проблеми. За даними Єврокомісії, в Європейському
Союзі проживають 700 мільйонів осіб, які належать до різних етнічних,
культурних і мовних груп. Нині офіційними є 23 мови і понад 200 інших
мов вживаються для повсякденної комунікації, включаючи регіональні
мови і мови національних меншин. Тож, значна кількість дітей зростає у
сім’ях і близькому оточенні, де вживаються кілька мов. Діти з одномовних
сімей спілкуються у дитячому садочку чи закладах освіти з товаришами,
які говорять іншими мовами, у такий спосіб з раннього дитинства вони
звикають до інших мов і культур. Отже, багатомовність у європейських
школах стала нормою, яку слід брати до уваги як однин з чинників
сучасного освітнього процесу, а також як складову освітньої мети. За
Рекомендаціями Ради Європи, юні європейці повинні мати можливості
вивчати кілька мов і з дитинства усвідомлювати цінність європейського
мовного розмаїття [2]. У документах Європейського Союзу також
зазначено,

щоб

креативність»

і

«зруйнувати

культурні

стереотипи»,

«підвищити

«навчитися

мислити

непересічно»

громадяни

Європейського Союзу повинні мати здатність спілкуватися двома мовами,
окрім рідної [4].

У сучасному багатомовному контексті європейські школи мають
розглядати багатомовність як потужний освітній ресурс (зокрема у мовній
освіті), спосіб сприяння взаєморозумінню, повазі і толерантності.
Водночас багатомовність є проблемою, розв’язати яку непросто. Нерідко у
класній кімнаті є учні різні за етнічним походженням, їхні рідні мови
невідомі більшості вчителів. Тож ці мови не вживаються у навчальному
процесі, їх, як правило, ігнорують, а отже, багатий мовний потенціал
залишається незатребуваним. «Європейська шкільна система частіше
демонструє тенденцію мовної гомогенності, аніж сприяє мовному
розмаїттю»

–

справедливо

зазначає

з

цього

приводу

професор

Університету Франкфурта-на-Майні Даніела Ельснер (Elsner, Daniela) [3].
Перед школами постає завдання адекватно реагувати на мовні і
культурні зміни в європейському соціумі. Вихід з такої ситуації фахівці
вбачають у формуванні багатомовності кожного громадянина об’єднаної
Європи, володінні двома іноземними (нерідними) мовами, окрім рідної.
Реалізувати на практиці принцип багатомовності в країнах Європи
покликана

багатомовна

освіта1

(plurilingual

education),

складне

поліфункціональне педагогічне явище, спосіб навчання з використанням
кількох мов, вивчення як предметів, та їх використання як засобів
навчання, розширення мовного репертуару кожної особистості за рахунок
збільшення кількості мов, якими вона може послуговуватись у житті.
Багатомовна освіта має на меті опанування європейцями не тільки
сукупністю вживаних і загально виучуваних мов, а й тих, якими
послуговуються рідше, і в такий спосіб підкреслює цінність мовного
репертуару для кожної особистості.

Багатомовна освіта (multilingual education – термін, що вживається UNESCO з 1953 р.;
plurilingual education – назва зазначеного явища в інтерпретації Ради Європи) – освіта з
використанням у навчальному процесі трьох і більше мов, мета якої полягає у
формуванні у школярів багатомовної комунікативної компетентності.
1

Мета статті. Однією з проблем розвитку цієї галузі є відсутність
багатомовних підручників і посібників, тому метою нашої статті є
інформування читачів про зарубіжний досвід створення електронного
багатомовного посібника (Multilingual Virtual Talking Books), який надає
можливості автономно та одночасно вивчати кілька мов й розвивати інші
види компетентностей.
Дослідженню проблем теорії підручника присвятили свої роботи
вітчизняні
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книги

А. Арутюнов,

В. Беспалько, І. Бім, М. Вятютнєв, А. Дудніков, Д. Зуєв, В. Краєвський, І.
Лернер, В. Плахотник, В. Редько, Н. Самуйлов, М. Скаткін, М. Шах. Серед
зарубіжних фахівців, які займалися розробкою й аналізом шкільних
підручників, ми спиралися на рекомендації щодо створення навчальних
матеріалів Ф.-М. Жерара і К. Рож’є. Хоча в роботах професора
Страсбурзького університету Крістін Хело (Helot, Christine) містяться
повідомлення про розвиток галузі дитячої літератури двома й трьома
мовами у Франції [6, 42–65], але, слід зазначити, що проблема створення
навчальних посібників і підручників наразі мало досліджена і в Європі, і в
світі. У цьому контексті досвід роботи міжнародної групи фахівців
становить значний інтерес для українських науковців і авторів навчальної
літератури.
Основна частина. Проект MuVіT має на меті реалізацію концепції
«педагогіки

мультикомпетентностей»

(pedagogy

of

multiliteracies),

авторами якої є міжнародна група учених, об’єднаних назвою «The New
London Group». Дослідники ще в 1996 році оприлюднили думку про те, що
зміни, зумовлені ростом мовно-культурного розмаїття і глобальною
інтеграцією,

розвитком

інформаційних

і

цифрових

технологій

безпосередньо впливають на життя школярів, і є суттєвим чинником
перетворень в освітньому процесі. Для підготовки школярів до активної
взаємодії в глобалізованому, неоднорідному за соціальним складом і
рівнем технологічного розвитку світі, педагоги мають знайти такі форми і

засоби навчання, які забезпечили б освітні можливості дослідницького,
творчого й аналітичного характеру через застосування в освітньому
процесі різноманітних текстів і завдань до них. На думку вчених, освіта в
ХХІ столітті має брати до уваги й активно розвивати міжкультурний,
багатомовний і технічний досвід, з яким чимало школярів уже приходить
до школи [8].
Отже, дослідники з «The New London Group» висловили ідею
мультикомпетентності2 як таку, що охоплює всі сторони освітнього
процесу. Їх палко підтримали викладачі і вчителі, зокрема педагоги мовних
спеціальностей відзначили необхідність розвитку в учнів значно ширшого
спектра компетентностей за наявний у сучасній практиці викладання мов,
адже традиційні поняття грамотності, зазвичай, зводиться до уміння
читати і писати в рамках прийнятих мовних норм. У нинішньому контексті
багатомовності це поняття, окрім традиційних навичок володіння кількома
мовами (читанням, письмом, говорінням, аудіювання та медіацією як
здатністю учня обмінюватися інформацією з людьми, які не володіють
мовами відомими учню), має також включати інші компетентності.
Зокрема, важливим чинником є зміна природи тексту, яка пов’язана з
розвитком цифрових технологій. Сучасні школярі мають бути здатними
працювати з найрізноманітнішими текстами як на паперових носіях, так і з
екрану, зокрема «текстів наживо», а також текстів, які містять одну чи
кілька семіотичних систем.
На початку 2011 р. ці ідеї підхопили і творчо розвинули науковці з
Німеччини, Іспанії, Туреччини, Латвії і Росії під керівництвом професора
Дослідницького центру навчання мов та дидактики при університеті
м. Франкфурта-на-Майні Даніели Ельснер. У роботі задіяні десять фахівців
Мультикомпетентність (multiliteracy) – термін, запропонований фахівцями з
«The New London Group» (1996), уточнений експериментаторами з групи MuVіT (2011),
означає розвиток функціональної, візуальної і мультимодальної компетенцій, обізнаності
в кількох мовах, а також критичного мислення і компетенцій у галузі цифрових
(дигітальних) технологій [3, 9].
2

з різних країн за багатьма напрямами знань – спеціалісти з методики
викладання іноземних мов (як першої, так і другої) і галузі ІКТ, викладачі
педагогічних закладів освіти і шкільні педагоги-практики, дизайнери
навчальних матеріалів. Їх об’єднали пошуки простого у застосуванні
інструменту, який полегшив би вивчення кількох мов і сприяв би
розвиткові мовної компетентності школярів завдяки використанню
новітніх технологій. Учасники проекту MuVіT вирішили застосувати три
сучасні мови найчастіше виучувані як іноземні на рівні початкової і
середньої освіти (англійську, німецьку, іспанську) та дві основні мови
мігрантів для європейських країн (турецьку і російську). Об’єднані
спільною ідеологією багатомовності, учасники проекту керувалися ідеєю
про те, що мовне розмаїття нерозривно пов’язане зі стрімким розвитком
нових

комунікаційних

технологій.
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світу

люди

спілкуються, обмінюються інформацією, нерідко читають одні і ті самі
тексти різними мовами. Молодь і школярі особливо вправні у цьому, адже
вони постійно знаходяться на зв’язку з друзями, неспроста їх називають
поколінням «Google». Сучасні школярі більш звичні до читання
мультимодальних за характером текстів з екранів комп’ютера, аніж на
паперовому носії без зображень, а роботу на комп’ютерній клавіатурі
вважають значно комфортнішою за письмо у зошиті [3, 8].
Задовго до початку роботи проекту MuVіT інтернаціональна команда
дослідників провели значну роботу, спрямовану на вивчення пропозиції на
ринку підручників і посібників, застосовуваних у різних країнах Європи
для багатомовної освіти. Їхні висновки були мало втішними, зокрема:
1) у більшості випадків це двомовні (іспансько-англійські, турецьконімецькі і т.д.) друковані посібники з аудіо-лінгвальним супроводом (CD
диски), але, зазвичай, без методичних рекомендацій щодо особливостей їх
застосування у навчальному процесі;
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такі

підручники

і
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функціональної грамотності школярів, але з чотирьох видів мовленнєвої
діяльності найбільшої уваги приділено читанню;
3) можливості активно працювати з лінгвістичним матеріалом у
виучуваних мовах обмежені, зокрема не передбачено критичне осмислення
матеріалу і продукування усного й письмового мовлення.
Перед учасниками проекту постало завдання пошуку способу
навчання школярів кількох мов одночасно. Важливою проблемою також
було вмотивувати учнів на вивчення як рідної, так і чужих мов, розвинути
в них зацікавленість до мовно-культурного розмаїття, включаючи мови
малих народів, а також підвищити їх рівень медійної (media) та дигітальної
(digital) компетенцій. Саме тому члени команди MuVіT розробили
концепцію багатомовного посібника, яка спрямована на стимуляцію різних
видів діяльності учнів, причому не тільки у вивченні мов і розвиткові
багатомовної компетентності, а також у широкому застосуванні і
вдосконаленні інших видів компетентностей.
Проект MuVіT, передусім, спрямований на розробку електронних
ілюстрованих книг для молодших школярів (8–10 років), тому і має назву
Multilingual Virtual Talking Books. До їх складу входять невеликі
оповідання п’ятьма мовами, які учні можуть абсолютно самостійно читати
на моніторі комп’ютера і паралельно слухати звуковий файл, слідкуючи за
прочитаним

диктором

завдяки

функції

синхронного

кольорового

виділення тексту. Нині розробленими є шість збірників оповідань для дітей
молодшого

шкільного

віку,

вони

містять

друковані

тексти

з

аудіосупроводом. Це професійні переклади англійською, іспанською,
німецькою, турецькою і російською мовами (у друкованому вигляді як
латиницею, так і кирилицею), ілюстрації до текстів (попередньо культурно
адаптовані відповідно до тієї чи іншої культури), різнопланові завдання до
текстів спрямовані на контроль їх розуміння та формування навичок
крослінгвістичного порівняльного аналізу. Усі оповідання створено у

тісній кооперації з вчителями, вони пройшли кілька етапів обговорень і
редагувань як самими учасниками проекту, так і зовнішніми незалежними
експертами, а також були протестовані у шкільній аудиторії. Кожна з
віртуальних книг (Easy Readers)3 містить шість оповідань, які зацікавлять
дітей будь-якої національності. Зокрема, це історія про хлопчика, який
мріяв стати чарівником і випадково перетворив свою сестричку на кішку
(Magic Maddox); традиційна казка про ріпку, яку члени сім’ї не могли
дістати із землі, аж поки мишка не прийшла на допомогу (The enormous
turnip); історія про хлопчика, який не хотів ходити до школи, а мріяв
відразу працювати (Rubin and the magic stone); розповідь про ігровий
майданчик і людей, які сюди приходять (At the playground); кумедна казка
про містера Міллера, який нічого у світі не боявся так, як власного собаку
(Mister Miller); історія створення морозива, улюблених ласощів дітей
усього світу (Ice Cream).
Процес навчання передбачає три етапи. Перший – підготовка до
роботи з текстом – знайомить з вокабуляром необхідним для його
розуміння та головними героями і місцем, де відбуваються події. На
другому етапі учні можуть самостійно вибрати одну чи кілька мов (з п’яти
запропонованих) з якими працюватимуть на цей раз. У процесі роботи
мови можна легко змінювати. Застосування функції кольорового виділення
на екрані тієї частини тексту, яку в цей момент читає диктор, суттєво
полегшує розуміння і сприяє формуванню навичок вимови. На третьому
етапі учні виконують післятекстові завдання, серед яких передбачено різні
види діяльності, зокрема, як спрямовані на перевірку розуміння змісту
самого тексту (text comprehension activities), так і завдання з елементами
крослінгвістичного аналізу (cross linguistic activities), а також завдання на
формування граматичних і лексичних навичок усіма п’ятьма мовами (intra3

Таких книг шість: англійською, німецькою, іспанською, турецькою та дві російською
мовами (кирилицею й латиницею); для зручності ми даємо назви і пояснення
англійською (примітка автора).

linguistic activities). Програмне забезпечення «Easy Readers» має такі цілі:
1) розвиток інтегрованого мовного навчання (рідна мова, державна чи
офіційна мова та іноземні); 2) підвищення статусу і престижу мов
культурних меншин у класах, де мова якоїсь більшості має значні
переваги;

3) удосконалення

мовної

сензитивності;

4) розвиток

функціональної компетентності учнів кількома мовами; 5) удосконалення
мультимодальної й візуальної компетентностей; 6) спроба подолати
одномовні традиції у практиці викладання мов. Для усіх оповідань,
вміщених у віртуальні книги (Easy Readers) створені друковані буклети
для роботи у класі. Їх друк виконало видавництво у Мюнхені «Odenbourg»,
яке виступає партнером проекту.
Другою частиною посібника є додаток Authoring Tool, що є
програмним забезпеченням, яке надає можливості для учнів створювати
власні тексти, інтегрувати в них зображення, звукові та інші медійні
компоненти, об’єднувати їх у збірники оповідань та історій. У такий спосіб
посібник створює умови для продукування учнями власних повідомлень і,
за

бажання,

легкого

обміну

листами

з

друзями,

об’єднаними

вебспільнотою MuVіT. У такий спосіб додаток Authoring Tool: 1) є
безпечним для дітей форумом, який забезпечує міжкультурний діалог і
сприяє становленню учнів як учасників вебкомунікації; 2) є засобом
створення, оформлення і публікації мультимодальних текстів п’ятьма
мовами; 3) сприяє розвиткові мультикомпетентності і креативного письма
кількома мовами.
Слід зазначити, що пошук учителів, які б не тільки володіли
кількома мовами, але й були б достатньо компетентними в галузі цифрових
технологій, становив окрему проблему. Саме тому учасники проекту
особливо уважно й ретельно підійшли до розробки методичних посібників
для вчителів (Teacher’s guide), де зібрано пропозиції щодо роботи з
навчання кількох мов молодших школярів і докладну інформацію щодо
роботи з програмним забезпеченням, створеним у рамках проекту MuVіT.

На перспективу заплановано проведення семінарів для студентів-педагогів
і вчителів у кожній з п’яти країн, які взяли участь у проекті, на яких їх
знайомитимуть з концепцією мультикомпетентності та особливостями
навчання кількох мов у рамках участі в проекті, а також передбачено обмін
досвідом практичної роботи з комплектом програмного забезпечення
MuVіT, а саме – Multilingual Virtual Talking Books.
Концепція багатомовного віртуального посібника (Easy Readers) у
комбінації з додатком (Authoring Tool) та спілкуванням у вебспільноті
MuVіT, об’єднаних авторами під назвою Multilingual Virtual Talking Books,
передбачає стимуляцію різних видів діяльності учнів задля допомогти їм
зробити перші кроки у вивченні кількох мов, розвинути крослінгвістичну
обізнаність. Багатомовна віртуальна книга є своєрідним інструментом для
творчості учнів, оскільки надає можливості писати розповіді кількома
мовами, створювати збірники власних історій, а також обмінюватися ними
у середовищі вебспільноти MuVіT. На думку авторів, такий посібник стане
засобом формування різних видів компетентностей у молодших школярів,
зокрема:
• багатомовної

функціональної

компетентності

у

читанні,

аудіюванні, вимові, письмі кількома мовами;
• мультимодальної

компетентності,

формуванню

якої

сприяє

інтегроване застосування тексту, ілюстрацій, звуків і кольорового
виділення тексту;
• візуальної компетентності, що формується через сприйняття та
інтерпретацію ілюстрацій до текстів, а також завдяки виконанню завдань,
які візуалізують граматичні явища і лексику у процесі читання тексту
новою мовою;
• медійної компетентності як здатності вигідно подати власний текст
на розгляд громадськості;

• цифрової, або дигітальної компетентності, що означає специфічні
знання і навички технічного характеру, які стосуються роботи на
комп’ютері;
• розвитку критичного мислення в процесі зіставлення й аналізу
текстів кількома мовами, компетентність, яка формується в процесі
перевірки й оцінки певних фактів чи ідей, використання можливостей
колективного обговорення;
• багатомовної

обізнаності

(multilingual

як

awareness)

компетентності у сприйнятті інформації про різні мови і сензитивності у їх
вивченні, використанні та викладанні [5].
На перспективу заплановані дослідження досягнутих молодшими
школярами

рівнів

мультикомпетентності,

у тому числі

й

рівнів

компетентності у виучуваних мовах, які проведуть вчені з університетів
партнерів проекту. Окрім цього, заплановано провести інтерв’ю учнів і
вчителів – учасників проекту. В анкеті містяться питання щодо:
1) можливостей розвитку багатомовної компетентності учнів завдяки
використанню відповідних засобів навчання, зокрема, ознайомлення з
системами

виучуваних

мов

та

їх

соціокультурними

складовими;

2) ставлення до комбінованого застосування зображення, звуку й
друкованого тексту у навчальному процесі; 3) загального поліпшення
сприйняття учнями і вчителями багатомовності у соціумі; 4) підвищення
зацікавленості школярів у вивченні мов завдяки участі у проекті. Учасники
проекту MuVіT мають наміри у майбутньому визначити нові напрями для
досліджень й надалі розробляти нові багатомовні книги різноманітної
тематики для школярів різних вікових груп з огляду на рівні навченості.
Висновки. Сучасний

європейський контекст, багатомовний і

культурнорозмаїтий, неоднорідний за соціальним складом і рівнем
технологічного розвитку диктує нагальну потребу пошуків нових рішень
оновлення навчально-виховного процесу з врахуванням комплексу
чинників. Стосовно засобів формування комунікативної компетентності з

іноземних мов4 В. Редько вказує на те, що спрямованість на
комунікативно-діяльнісний, особистісно-зорієнтований і культурологічний
розвиток учнів зумовлює переорієнтацію мети і змісту навчання, а також
технологій і засобів їх реалізації, вимагає перегляду усталених поглядів на
створення відповідних умов у змісті шкільних підручників для розкриття
можливостей і творчого потенціалу школярів [1, 209]. На нашу думку,
питання наскільки вдало зазначений посібник може бути застосований на
практиці в умовах середньої загальноосвітньої школи, залишається
відкритим. Офіційно робота проекту закінчується 31 грудня 2012 року і
після цього примірники електронного посібника будуть розповсюджені у
початкових школах країн-партнерів. Шкода, що українські школярі їх не
отримають, та й української серед виучуваних мов немає. Утім, цей
багатомовний посібник, безперечно, є могутнім засобом підвищення у
молодших школярів мотивації до навчання кількох мов, формування
позитивного ставлення до культурних особливостей різних народів,
толерантності та емпатії, визнання рівноправності і рівноцінності культур,
усвідомлення

існування

загальнолюдських

цінностей.

Його

слід

розглядати, передусім, як джерело розвитку у молодших школярів
здатності самостійно і залюбки навчатися, створювати власні оповідання,
безпечно обмінюватися думками, критично оцінювати як власну роботу,
так і роботу товаришів, спілкуватися з однодумцями із зацікавленої і
позитивно налаштованої вебспільноти. На нашу думку, проект MuVіT
робить значний внесок у розвиток сучасної науки і практики багатомовної
освіти, відкриває широкі перспективи для найрізноманітніших досліджень
у різних галузях знань.

4

До завдань нашого дослідження найближчими науковими проблемами та
досягненнями є розробки в галузі навчання іноземних мов, бо саме тут накопичено
найбагатший досвід використання іноземної мови в як мови навчання (примітка
автора).
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UA Стаття присвячена одній з актуальних проблем багатомовної
освіти, вивченню досвіду міжнародного Коменіус-проекту «MuViT» зі
створення електронного посібника для навчання школярів п’яти мов
(англійської, німецької, іспанської, турецької і російської).
Ключові

слова:

європейський досвід.

багатомовна

освіта,

електронний

посібник,

RU Статья посвящена одной из актуальных проблем многоязычного
образования – изучению опыта международного Комениус-проекта
«MuViT» по созданию электронного пособия для обучения школьников
пяти языкам (английскому, немецкому, испанскому, турецкому и
русскому).
Ключевые слова: многоязычное образование, электронное пособие,
европейский опыт.

EN The article deals with one of the actual problems of multilingual
education – review of the international Comenius-project «MuViT» experience
on producing electronic manual for school children learning five languages
(English, German, Spanish, Turkish, Russian).
Key words: multilingual education, electronic manual, European
experience.

