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ВСТУП 

Мова відіграє визначну роль у процесі формування особистості людини, 

здобуття нею освіти, є для неї засобом повсякденного спілкування,  

інструментом накопичення знань, прилучення її до надбань культури, 

національної самоідентифікації людини, а також, як правило, одним з головних 

чинників формування сучасної нації. 

З огляду на складну історію становлення української державності та 

розвитку української мови, а також на те, що українську мову вважає рідною 

переважна більшість населення України (67,5% населення України за даними 

перепису 2001 р.), Конституція визнає державною саме українську мову. 

Причому зазначене положення міститься у розділі І Конституції України, який 

закріплює основи конституційного ладу в Україні як фундаментальні принципи, 

що складають засади громадянського суспільства та правової державності. 

Мовно-культурний фактор є вирішальним у становленні національних 

держав. Із сорока семи європейських держав своя національна мова є державною 

у сорока одній країні, тобто у 85% від загальної кількості.  

Відсутність в Україні державної мовно-культурної політики призвела до 

збереження домінування російської мови та стану масової двомовності. 

Польський дослідних Єжи Вєлюнський підкреслює, що немає двомовних 

народів так само, як немає дитини, у якої було б дві біологічні матері. Успіх 

будівництва самостійної держави залежатиме від того, чи вдасться владі надати 

двомовному розвиткові країни зворотного напряму, тобто побороти 

неприродний для держави білінгвізм. 

Соціолінгвістичні дослідження мовної ситуації України, спрямовані на 

вирішення практичних завдань розширення соціальної бази української мови і 

повернення їй функціональної повноти, сприятимуть накопиченню важливого 

матеріалу для майбутніх загальнотеоретичних узагальнень, зокрема, з проблем 

білінгвізму та змішування мов. На жаль, у незалежній Україні розвиток 

соціолінгвістики не відзначається інтенсивністю, передусім внаслідок 

відсутності державної мовної політики і необхідних для її наукової бази 
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системних досліджень. Українська соціолінгвістика розвивається завдяки 

діяльності окремих мовознавців і на сьогодні має певні здобутки. 

Окремі теоретичні й методологічні проблеми соціолінгвістики, а також її 

завдання висвітлено в працях Л. Масенко [20], В. Русанівського [25]. Загальний 

опис мовної ситуації України містять дослідження В. Білецького [3], І. Дзюби 

[10], Л. Т. Масенко [18-20], Я. К. Радевича-Винницького [23], В. Д. Радчука [24]. 

Актуальність обраної теми курсової роботи зумовлена потребою 

дослідження мовної ситуації на півдні України, як регіону за яким традиційно 

закріплена вищість російської мови та її переважання в багатьох сферах 

суспільного життя. А також зумовлена потребою дослідження проблем 

функціонування української мови в умовах українсько-російського білінгвізму. 

Мета дослідження полягає у проведенні всебічного аналізу мовної ситуації 

в навчально-виховному комплексі селища міського типу Захарівка Одеської 

області та визначення тенденцій поширення української мови як основного 

засобу комунікації в усіх сферах життя молоді шкільного віку. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. Визначити розподіл населення за типом мовленнєвої діяльності 

(активним і пасивним володінням державною мовою). 

2. Оцінити мовну ситуацію в підлітковому мікросоціумі селища міського 

типу Захарівка. 

3. З’ясувати вплив мовно-культурного середовища на формування 

національної ідентичності. 

Об’єктом дослідження є мовна поведінка мешканців смт. Захарівка до 

функціонування української мови. 

Предмет дослідження – мовна компетенція учнів щодо української, 

російської чи іншої мови.  

Матеріалом дослідження є анкетні дані опитування. Вибіркова сукупність 

масового опитування населення репрезентує молодь шкільного віку. Обсяг 

вибірки становить 100 осіб. Опитування громадської думки школярів було 

проведено в навчально-виховному комплексі селища міського типу Захарівка. 
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В основу нашого дослідження покладено метод польових досліджень, 

зокрема анкетування (з’ясування комунікативних сфер функціонування мов, їх 

співвідношення) та метод кількісних підрахунків. 

Практичне значення роботи. Результати дослідження можуть бути 

використані для подальшого дослідження мовної ситуації в мікросоціумах 

Одеської області для створення програми державної політики. 

Зв’язок роботи з науковою темою кафедри. Роботу виконано в межах 

наукової теми «Дослідження усно-розмовних форм існування української мови» 

(реєстраційний № 0112V002909 №233) кафедри української мови Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. 

Відповідно до поставленої мети та завдань планується така структура 

роботи: вступ, 2 розділи, висновки, список використаної літератури, додатки. У 

вступі визначено актуальність дослідження, мета, завдання, об’єкт, предмет 

дослідження. У розділі І «Мовна ситуація України» розглядаються проблеми, що 

стосуються функціонування української мови у державі.  У розділі ІІ «Мовна 

ситуація в навчальному мікросоціумі смт. Захарівка» подаються статистичні дані 

соціолінгвістичного анкетування. У висновках узагальнюються результати 

нашого дослідження. Список літератури складається з 30 позицій. В додатках 

містяться власне результати дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           РОЗДІЛ 1  

                                МОВНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНИ 

1.1. Двомовність в Україні 
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«Двомовнiсть (бiлiнгвiзм) – досить поширене явище в багатьох країнах 

свiту. Воно полягає в масовому використаннi двох мов у процесах щоденного 

спiлкування, коли людина змушена переходити з мови на мову в залежностi вiд 

того, де i з ким вона спiлкується» [22 : 126].  

Мовна ситуація – сукупність усіх мов, територіальних і соціальних 

діалектів, які використовуються в країні для забезпечення комунікації на всіх 

суспільних рівнях. 

Нинішню мовну ситуацію України характеризує конфлікт між двома 

літературними мовами — українською та російською. 

Асиміляція значної частини українського населення, що спричинила 

ослаблення національної самосвідомості українців, витіснення української мови 

російською у східних, південних і частково центральних областях України, 

передусім у великих промислових центрах, становить одну з головних перешкод 

у побудові національної держави, не залежної від колишньої імперської 

метрополії. 

Деформованість мовної ситуації України полягає в тому, що 

співвідношення українськомовної та російськомовної частин населення не 

відповідає співвідношенню українців і росіян на її території. 

Результати перепису 2001 року щодо виявлення мовних характеристик 

груп національних меншин якраз і показали, що у функції мови 

міжнаціонального спілкування в Україні домінує не українська, що було б 

закономірно для державної мови, а все ще російська.Так, 62,5% білорусів, 83% 

євреїв, 88,5% греків, 58,7% татар, 30,3% болгар, що мешкають у Україні, назвали 

рідною російську мову, тоді як українську вважають рідною в тих же групах 

відповідно 17,5%, 13,4%, 4,8%, 4,5%, 5,0% . 

Щодо титульної нації, то українців в Україні мешкає 37 млн 542 тисячі, що 

становить 77,8% (загальна чисельність населення України на 5 грудня 2001 року 

становила 48 млн 241 тисячі осіб). 

85,2% українців назвали рідною українську мову і 14,8% вважають рідною 

російську [18]. 
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Таким чином, на сьогодні в Україні склалась рівноважна двомовна  

ситуація — кількісні показники поширення української і російської мов свідчать 

про однаково сильну демографічну потужність обох мов, хоча вони по-різному 

виявляються в різних сферах. 

Загальну картину ускладнює також наявність носіїв змішаного українсько-

російського мовлення, так званого суржику. У значної кількості мовців 

зміщування мов призвело до того, що вони втратили здатність говорити рідною. 

У дев’яностих роках суржик став об’єктом лінгвістичного аналізу. Було 

розглянуто субмову як здеградовану під тиском русифікації форму українського 

мовлення, підкресливши, крім лінгвістичного, психологічний аспект його 

негативного впливу на свідомість. 

«Сьогодні слово “суржик” почали вживати і в ширшому розумінні – як 

назву здеградованого, убогого духовного світу людини, її відірваності від 

рідного, як назву для мішанини залишків давнього, батьківського, з тим чужим, 

що нівелює особистість, національно-мовну свідомість. Мішаниною двох мов – 

української та російської – говорить частина людності України, хоч 

загальновідомо, що користуватися сумішшю з двох мов – це одне з 

найтривожніших явищ загально педагогічного характеру. Скалічена мова 

отупляє людину, зводить її мислення до примітива. Адже мова виражає не тільки 

думку. Слово стимулює свідомість, підпорядковує її собі, формує. Суржик в 

Україні є небезпечним і шкідливим, бо паразитує на мові, що формувалась 

упродовж віків, загрожує змінити мову…» [20]. 

Суржик функціонально співвідноситься з українським просторіччям. За 

нормальних обставин українське просторіччя має бути однією з підсистем 

української мови (так само як російське просторіччя є однією з підсистем 

російської), однак суржик не є такою підсистемою, оскільки до його складу 

входять елементи, які не можуть бути зареєстровані в жодному нормативному 

словнику української мови. «Суржик – це спотворена, просторічна форма першої 

підлеглої (не домінуючої) мови, яка є результатом малоусвідомленої спроби 

мовця наблизитися до опанування не першої домінуючої мови» [24]. 
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1.2. Мовна політика 

1.2.1. Державна мова України 

«Державна (офіційна) мова – це мова, якій державою надано статус 

обов’язкового засобу спілкуванняу публічних сферах суспільного життя… 

Публічними сферами, в яких застосовується державна мова, вважаються 

насамперед сфери здійснення повноважень органами законодавчої, виконавчої 

та судової влади, іншими державними органами та органами місцевого 

самоврядування (мова роботи, актів, діловодства і документації, мова 

взаємовідносин цих органів тощо)» [ 16 : 2 ]. 

У статті 10 Конституції України, прийнятої Верховною Радою 28 червня 

1996 pоку, зафіксовано: «Державною мовою в Україні є українська мова. 

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в 

усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується 

вільний розвиток, використання і захист російської мови, інших мов 

національних меншин. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією 

України та визначається законом» [ 16 : 4 ]. 

У перші роки Незалежності було досягнуто певних успіхів в утвердженні 

української у статусі державної мови. Розширилася сфера її вжитку в 

адміністрації, в освіті, у науці, з’явилося більше українськомовної преси й 

книжок, у вищих навчальних закладах було впроваджено обов’язковий іспит з 

української мови і обов’язковий курс ділового українського мовлення. 

Однак кожен крок, спрямований на розширення функцій української мови, 

супроводжується опором з боку проросійськи орієнтованих групп населення. 

Політика «відсутності мовної політики» в умовах України, де позиції своєї 

мови і культури ослаблені внаслідок тривалого періоду дискримінації, означає 

фактичну підтримку панівного становища російської мови. Відсутність 

механізмів контролю за виконанням Закону про мови і 10-ї статті Конституції 

України, а також державної програми захисту української культури спричинило 

домінування російської мови в інформаційно-культурному просторі України 

[17]. 
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Українськомовна освіта на тлі російськомовної масової культури не тільки 

поглиблює у зросійщених містах розрив між побутовою мовою учнів і мовою 

навчання, а й знецінює ефективність виховання національно свідомих громадян, 

бо національна свідомість формується тільки у своєму мовно-культурному 

середовищі. 

Незважаючи на зазначені перешкоди, українська мова не втратила 

достатньо сильної креативної енергії. Нині, в умовах творчої свободи, почався 

активний процесс формування соціально диференційованої культури на базі 

української мови, особливо інтенсивний у західних і центральних регіонах, а 

також у Києві, хоча цікаві явища у сфері елітарної української культури 

спостерігаються і в містах Східної України. Однак в умовах жорсткої 

конкуренції з російською масовою культурою українська, яка перебуває у стадії 

формування, потребує підтримки з боку своєї держави, що ще раз підтверджує 

гостру необхідність ефективної мовної політики. 

За роки державної Незалежності в масовій свідомості русифікованої 

частини українського населення відбулись певні психологічні зміни у ставленні 

до української мови. Надання українській мові статусу державної підняло її 

престиж. 

Більш як половина російськомовної частини мешканців столиці визнають 

державний статус української мови й не підтримують вимог надати такий самий 

статус російській мові. Так, 36% із них уважають, що «українська мова повинна 

бути державною, а російська має використовуватися паралельно як розмовна в 

недержавних установах»; ще 16% є прихильниками ідеї «домінування 

української мови як державної і використання російської на правах мов 

національних меншин»; 2% висловилися «за українську мову як державну з 

цілковитим витісненням російської з усіх сфер життя». Прихильники 

рівноправності української і російської мов серед тих киян, що завжди або 

переважно спілкуються російською, становлять 43 % [18]. 

1.2.2. Регіональні мови України 
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8 серпня 2012 року в Україні було прийнято «Закон про засади державної 

мовної політики». Законом декларується, що за умови, якщо кількість осіб – 

носіїв регіональної мови, що проживають на території адміністративної одиниці, 

становить 10 і більше % чисельності її населення, для цього регіональній мові на 

даній території вводиться цілий ряд преференцій: вона використовується на цій 

території в роботі місцевих органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, застосовується і вивчається в державних і комунальних 

навчальних закладах, а також використовується в інших сферах суспільного 

життя. Крім того, даний закон декларує вільне використання, поряд з державною 

мовою, регіональних мов в таких сферах, як економічна і соціальна діяльність 

підприємств, установ, організацій, приватних підприємців, об'єднань громадян; 

освіта, наука, культура, інформатика, ЗМІ та зв'язок, реклама [12]. 

Після підписання цього закону російську мову як регіональну прийняли 

деякі регіони України, в тому числі Запорізька, Луганська, Дніпропетровська, 

Херсонська, Миколаївська та Одеська області. Переважна  більшість областей 

Луцька, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернігівська, Житомирська, 

Вінницька та інші регіони відмовились визнавати цей закон. 

За кордоном до рішення президента поставились з осудом. Колишній 

президент Європейського парламенту Єжи Бузек зазначив: «Ми сприймаємо всі 

закони у двох напрямках: з одного боку, президент Янукович офіційно каже, що 

хотів би бачити Україну в Європі. З іншого, рішення щодо російської мови як 

офіційно регіональної в одинадцяти із двадцяти шести областей націлена на 

зближення із Росією. Ми нічого не маємо проти співробітництва з росіянами, бо 

розуміємо, що співпраця з таким великим сусідом – це необхідність. Однак ми 

кажемо, що підтримка української мови – найважливіша, це був би добрий знак 

для всіх українців. Це свідчило б про повагу до демократичних стандартів. Але 

ми цього не бачимо. Ми занепокоєні. Це нас розчаровує» [12]. 
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Союз українців у Великій Британії висловив стурбованість підписаним 

законом. Британські українці вважають, що закон сприятиме розколові 

суспільства і закликають громадян України не виконувати його. 

«Ви зруйнували імідж України за кордоном, погіршили політичну 

атмосферу в країні, запровадили вибірковий тиск на опозицію, режим помсти та 

фізичного знищення, привели до занепаду українського парламентаризму, 

принесли руйнацію замість розбудови… І підписаний Вами мовний 

законопроект також спрямований на розкол суспільства» [12 ]. 

 

1.3. Мовна політика Одещини. Регіональні мови 

 

Особливістю складу населення Одеської області є його 

багатонаціональність, за даними Всеукраїнського перепису населення (2001 рік), 

на території області мешкали представники ста тридцяти трьох національностей 

і народностей. У національному складі населення переважна більшість 

українців, чисельність яких становила 1542,3 тис. осіб. Таким чином, станом на 

сьогодні в Одеському регіоні мешкає 62,8% українців, 20,7% росіян, 6,1% 

болгар, 5% молдован, 0,5% євреїв та 4,9% мешканців інших національностей. 

Мовний склад населення характеризується такими даними: українську 

мову вважали рідною 46,3% населення області, що на 5,1 відсоткового пункту 

більше, ніж за даними перепису 1989 року. Російську мову визначили як рідну 

41,9% населення, порівняно з минулим переписом населення цей показник 

зменшився на 5,2 відсоткового пункту. 

Одразу після прийняття «Закону про засади державної мовної політики» 

(так званого закону Ківалова-Колісниченка), підписаного 8 серпня 2012 року 

Президентом України, його почали втілювати у життя. Першими це зробили в 

Одесі, на батьківщині Сергія Ківалова, одного з авторів  закону. 

Незважаючи на відпустковий період, міський екс-голова Одеси Олексій 

Костусєв скликав позачергову сесію міської ради для вирішення одного-єдиного 

питання – «мовного», на якій надали російській мові статус регіональної – з усіма 
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наслідками, які з цього випливають. Російська узаконена у державних органах 

Одеси, судах, школах, комунальних підприємствах, ЗМІ, на рекламних вивісках. 

Колишній одеський мер уже зобов’язав освітянських чиновників зібрати серед 

батьків заяви про те, якою мовою хочуть навчатися їхні діти. Батьки заявили, що 

хочуть, аби їхні діти навчалися державною, українською мовою. 

«Прийняття рішення дозволить гармонізувати мовні відносини і надасть 

можливість вільного вибору мови міжнаціонального спілкування в місті, де 

протягом 200 років слово «Одеса» пишеться з двома «с», – каже депутат ради 

Олексій Косьмін. А колишній мер Одеси Олексій Костусєв вважає, що 89% 

одеситам комфортніше розмовляти, читати і спілкуватися російською мовою. 

Тож саме цю мову варто «розвивати та захищати» [14].  

Серед державних чиновників в Одесі багато противників державної мови. 

Колишній міський голова О.О. Костусєв невдовзі після свого обрання заборонив 

депутатам звертатися до нього українською. Більше того, наказав, щоб усі ділові 

папери йому подавали лише російською мовою. 

23 лютого 2014 року, після Революції Гідності мовний закон Ківалова-

Колісниченка був серед перших, скасованих Верховною Радою, але відповідне 

рішення не підписав тодішній виконувач обов’язків Президента України 

Олександр Турчинов. На разі цей закон визнано неконституційним. 

19 грудня 2018 року був схвалений законопроект “ Про забезпечення 

функціонування української мови як державної” та ухвалено рішення винести 

його на розгляд парламенту у другому читанні за ініціативою групи депутатів на 

чолі з головою парламентського Комітету з питань культури і духовності 

Миколою Княжицьким. За словами Княжицького, це надзвичайно важливий 

законопроект. "Після тої великої роботи, яку було пророблено в Комітеті з 

народними депутатами та експертами – новий мовний закон справді змінить 

ситуацію в Україні і стане революційним. Українська мова – мова, яка має 

вживатися в державних установах, сфері послуг, книговидавництві, медіа", - 

сказав він [15]. 
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У зв’язку з мовною ситуацією ми проводимо соціолінгвістичне опитування 

на теренах Одещини.  Нам цікаво, якою є думка школярів про рідну та державну 

мови, чи розмежовують вони ці поняття, яку мову вони обирають для 

спілкування в різних життєвих ситуаціях та якою повинна бути мова освіти на 

Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               РОЗДІЛ 2  

МОВНА СИТУАЦІЯ  В НАВЧАЛЬНОМУ МІКРОСОЦІУМІ  

                                  СМТ. ЗАХАРІВКА 

 

           2.1. Короткі відомості з історії смт. Захарівка 

Селище міського типу Захарівка – центр Захарівського району, який 

розташований на заході Одеської області, межує з Республікою Молдова на 
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заході, Великомихайлівським районом на півдні та сході, Подільським 

районом на півночі й Окнянським та Ананьївським районами Одеської області 

на північному заході та сході відповідно. Захарівка знаходиться від найближчої 

залізничної станції Затишшя на відстані 12 км, а від обласного центру – 144 км. 

Площа селища складає 7, 60 км. кв, чисельність населення – 5174 осіб (за 

переписом населення 2011 року). 

Селище заснували у 1791 році українські і російські кріпаки-втікачі, а 

також молдовани, які прийшли сюди з-за Дністра.  

В 1843 році Захарівка стала волосним центром Тираспольського повіту 

Херсонської губернії. Розвивалася торгівля, поряд з нею ще й ремесла – 

ковальське, кравецьке, шорне, шапкове. 

У 1890-х роках Захарівка стала одним з місцевих ринків найму 

сільськогосподарських робітників. В 1887 році було відкрито дві школи. 

В кінці січня 1918 року в Захарівці була встановлена радянська влада. В 

1923 році селище стало центром новоутвореного району. У 1927 році назву було 

змінено на Фрунзівка (на честь радянського державного та воєнного діяча 

Михайла Фрунзе, батько якого народився та жив тут до 1884 року). 

В 1963 році Фрунзівку було віднесено до розряду селищ міського типу. 

19 травня 2016 року в рамках закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» було прийнято 

постанову Верховної ради України «Про перейменування окремих населених 

пунктів та районів» в якій  селищу міського типу Фрунзівка було повернуто 

стару назву,  постанова набрала чинності  03 червня 2016 року.  

Нині на території району функціонує навчально-виховний комплекс, 

Будинок культури, Дитячо-юнацька спортивна школа, дві бібліотеки (дитяча та 

районна), Будинок дитячої та юнацької творчості, Історико-краєзначий музей, 

Дитяча музична школа та спортивний клуб «Самсон». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Територією району протікає річка Кучурган. Створено  ботанічний 

заказник загальнодержавного значення Павлівський, ландшафтний заказник 

місцевого значення Шептереди. 

Населення району проживає в 53 населених пунктах (з них 2 селища 

міського типу), які входять до 2 селищних та 11 сільських рад і станом на 2015 

рік становило 20 242 осіб, з них міського — 8 869, сільського — 11 373 осіб. 

За переписом 2001 року розподіл мешканців району за рідною мовою був 

таким: українська — 92,09 %, молдовська — 4,06 %, російська — 3,22 %, 

болгарська — 0,14 %, вірменська — 0,10 %, німецька — 0,10 %, білоруська — 

0,07 %  [ 13 ]. 

 

2.2. Хід дослідження 

 

Мета дослідження полягає у проведенні аналізу мовної ситуації. Воно 

проводилось  методом анкетування. Кількість респондентів становить 100 осіб. 

В анкетах потрібно було вказати вік, національність, національність 

батьків та стать. 

Анкета складалася з двадцяти питань. Вони торкались усіх сфер життя 

опитуваних: навчання, спілкування з оточуючими в різних життєвих ситуаціях, 

деяких питань з мовної політики України. 

Анкетування проводилось в навчально-виховному комплексі селища 

міського типу Захарівка. 

Респондентів було поділено на категорії: за віком (14-15 і 16-17 років), за 

статтю та за національною приналежністю батьків. 

 

2.3. Результати дослідження 

 

2.3.1. Загальне опитування 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_(%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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Всі респонденти визначили свою національність як українську, при цьому 

31% опитаних зростають у поліетнічних сім’ях. 

На питання «Яку мову вважаєте рідною?» 88% респондентів відповіли, що 

українську, з них 27%  – діти із поліетнічних сімей. 6% назвали  рідною російську 

мову, 5% – молдовську, 1%  – румунську. Це можна пояснити тим, що батьки 

респондентів є носіями відповідних національностей.  

У повсякденному житті 60% використовують українську мову, російську – 

3%, українську та російську – 36%, молдовську – 1%. Це пов’язано з тим, що 

школярі переважно перебувають в українськомовному оточенні. 

Найвищий показник прихильності до української мови – 99% у питанні 

щодо державної мови, лише 1% опитуваних обрав російську мову. Це особа, у 

якої батько є росіянином.  

Найнижча оцінка української мови у питанні про музичні уподобання, 

музику тільки українських виконавців слухає лише 12% опитаних, це 

респонденти із моноетнічних сімей, тобто у яких  батьки є українцями. Більшість 

опитаних віддає перевагу різним мовам при прослуховуванні пісень (англійській 

та російській). 

Найвищий показник російської мови у питанні щодо мови спілкування у 

присутності російськомовних людей – 65%. Також висока оцінка російської у 

питанні «Якою мовою спілкуєтесь в соціальній мережі?» – 63%. 

Російська мова не була зазначена окремою відповіддю на питання «Якою 

мовою звертаєтесь до вчителів?». Українською та російською звертаються 8%, 

це переважно респонденти, у яких один із батьків росіянин або молдованин. 

Українською – 92%. Точно в таких співвідношеннях респонденти отримують 

відповідь. 

Найвищий показник української та російської мов спостерігається у 

питанні про мову спілкування у повсякденному житті, що складає – 36%. 

Стосовно вибору мови художньої літератури, то більшість обрали 

українську мову – 71%, російську – 6%, українську та російську – 22%, 

англійську – 1%. Серед опитаних, котрі обрали російську, є представники  
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моноетнічних сімей (4 особи) та поліетнічних сімей (2 особи, в яких один із 

батьків є росіянином). Художню літературу англійською мовою читає 

респондент із моноетнічної сім’ї. 

На думку 97% респондентів, освіта повинна здобуватися саме українською 

мовою, 1% обрав російську (представник поліетнічної сім’ї, в якій один із батьків 

є росіянином), 1% вважає, що українською і російською (представник 

моноетнічної родини), 1%  – англійською (респондент, у якого батьки є 

українцями). 

Можемо дійти висновку, що респонденти вільно володіють російською 

мовою, але все-таки надають перевагу українській. У 18 із 20 питань показник 

російської не перевищує показника української. 

 

2.3.2. Результати дослідження за поділом на вікові категорії 

 

Респондентів було поділено на дві вікові категорії: 14-15 та 16-17 років. 

В категорії 14-15 років число респондентів становить 53% від кількості 

всіх опитаних. В категорії 16-17 років – 47%. 

На питання «Яку мову вважаєте рідною?» респонденти 14-15 років 

обирають українську 85%, російську – 4%, українську і російську – 4%, 

молдовську – 5%, румунську – 2%. А в категорії 16-17 років українську зазначили 

92%, російську – 4%,  молдовську – 4%. Варто зазначити, що 100% респондентів 

обох категорій вказали свою національність як українську. Вибір іншої мови як 

рідної можна пояснити тим, що батьки респондентів є представниками інших 

національностей: росіяни, молдовани та румуни. 

Найвищий показник прихильності до української мови – 100% подає група 

14-15 років у питанні про державну мову, група 16-17 років – 98% у питаннях 

про державну мову і у питанні про мову освіти. 

Найнижчий показник оцінки української мови спостерігається в групі 14-

15 років у питанні щодо музичних уподобань – 13%, а у категорії 16-17 років у 

питанні про мову спілкування в соціальних мережах – 15%. 
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Найвищий показник російської мови в категорії 14-15 років у питанні про 

мову спілкування в соціальних мережах – 60%, а в групі 16-17 років у питанні 

щодо вибору мови спілкування в присутності російськомовних людей – 75%. 

Для респондентів більшість питань були спірними, вони не могли обрати: 

українська чи російська мова. Найвищий показник відповідей, де було обрано 

обидві мови, становить 41% у групі 14-15 років та 34% у категорії 16-17 років в 

питанні щодо мови спілкування у повсякденному житті. Це і не дивно, тому що 

всі опитані володіють обома мовами. 

Загалом, порівнюючи відповіді обох груп, можна зазначити, що з 

інтервалом у декілька відсотків група 16-17 років надає перевагу українській 

мові. Лише в питанні щодо вибору мови спілкування у магазинах та кафе група 

14-15 років перевищує показник старших респондентів на 9%, і складає 64% та у 

питанні про мову перегляду кінофільмів опитані 14-15 років обрали українську 

51%, в той час, як 16-17-річні – 47%. 

 

2.3.3. Результати дослідження за національним складом сім’ї 

 

Респондентів було поділено на дві групи. До першої увійшли опитані, які 

зазначили національність своїх батьків як українську. Число опитаних становить 

69%. До другої групи увійшли опитані із поліетнічних сімей. Число респондентів 

– 31%. 

Респонденти, які увійшли до групи із поліетнічних сімей, визначають свою 

національність як українську, хоча батьки є носіями російської, молдовської та 

румунської національностей. 

Діти із поліетнічних сімей вказують рідною мовою українську – 77,4%, 

російську – 6,4%, молдовську – 13%,  румунську – 3,2%. Опитані з моноетнічних 

сімей вказали українську – 95,7%, російську – 2,8%, молдовську – 1,5%. При 

цьому батьки українці, але родина спілкується між собою російською, 

молдовською мовами відповідно. Це можна пояснити тим, що велику роль 

відіграє мовне середовище. 
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Все-таки респонденти з поліетнічних сімей віддають більшу перевагу 

українській мові. Лише в деяких питаннях більший показник оцінки належить 

російській. На питання «Якою мовою спілкуєтесь в соціальній мережі?» 70,8% 

опитаних обирають російську мову, тоді як українську – 3,2%, обома мовами 

спілкується 26% школярів. В питанні щодо мови спілкування у присутності 

російськомовних людей  вищий показник оцінки належить саме російській мові 

– 64,5% ,  українській – 22,5%, українською та російською спілкується 13% 

респондентів. Щодо музичних уподобань, то  38,4% опитаних слухає пісні 

різними мовами, лише українською всього 6,4%, російською – 25,9%, обома 

мовами – 19,3% та англійською – 10%. 

Опитані із моноетнічних сімей більшу перевагу надають російській у 

питанні про мову спілкування в соціальних мережах – 63,8%, тоді як українській 

– 20,2 %. Також респонденти підтримують російську мову у питанні  «Якою 

мовою спілкуєтесь у присутності російськомовних людей?» – 65,2%. 

Щодо питання про державну мову, то 100% респондентів із моноетнічних 

сімей обирають українську, тоді як із поліетнічних сімей 96,8% опитаних 

зазначили українську. Всього 3,2% вважають, що державною мовою повинна 

бути російська. Це можна пояснити тим, що батьки респондентів за 

національністю  росіяни. 

Щодо освіти, то на питання «Якою мовою повинні отримувати освіту в 

Україні?» 98,5% опитаних із моноетнічних сімей вважають, що українською, 

1,5%  – українською та російською. На думку 93,6% респондентів із поліетнічних 

сімей освіту повинні здобувати українською, 3,2% обрали російську, це можна 

пояснити впливом національності батьків, тому що мати респондента є 

росіянкою. Тільки 3,2%  опитаних вважає, що освіта повинна здобуватись саме 

англійською мовою, батько у цього респондента є молдованином, мати – 

українка.  

Можна зробити висновок, що хоча діти зростають у поліетнічних сім’ях, 

вони підкреслюють те, що є українцями і у 17 питаннях із 20 віддають перевагу 

саме українській мові.  
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2.3.4. Результати дослідження за гендерним ознаками 

 

Всіх респондентів було поділено за гендерними ознаками. До першої групи 

увійшли респонденти жіночої статі – 60%. До другої – респонденти чоловічої 

статі, що становить 40%. 

На питання «Яку мову вважаєте рідною?» 88,3%  респондентів жіночої 

статі вказали українську, 5% – російську, 5% – молдовську, 1,7% – румунську. 

Щодо представників чоловічої статі, то 87,5% обрали українську, 7,5%  – 

російську, 5% – молдовську.    

Найвищий показник прихильності до української мови спостерігається 

серед представників жіночої статі у питаннях щодо освіти та державної мови – 

100%. В той час, як 97,5% респондентів чоловічої статі у відповідь на питання 

«Яка мова має бути державною в Україні?» обирають українську, а 2,5% – 

російську та у питанні стосовно мови отримання освіти 92,5% опитаних віддають 

перевагу українській мові, 2,5%  – російській, 2,5%  – українській та російській, 

2,5% – англійській. 

Великий інтервал у відсотках спостерігається у питанні про вибір мови 

спілкування у присутності російськомовних людей. Українську обирають 31,7%  

представників жіночої статі, а серед респондентів чоловічої статі лише 15%. 

Щодо вибору мови спілкування з незнайомими людьми, то 57,5% респондентів 

чоловічої статі обирають українську, російську – 10%, українську та російську – 

32,5%, а представники жіноцтва відзначили у своїх відповідях українську – 

78,3% опитаних, російську – 8,3%, українську та російську – 13,4%. 

Загалом, якщо порівнювати відповіді обох категорій, то можна зазначити, 

що респонденти жіночої статі з інтервалом у декілька відсотків більше віддають 

перевагу українській мові, ніж респонденти чоловічої статі. Лише у відповідь на 

питання «Якій мові віддаєте перевагу при перегляді кінофільмів?» 60% 

респондентів чоловічої статі обирають українську, в той час, як респонденти 
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жіночої статі віддають перевагу російській – 46,7%, а українську вказало всього 

38,3%.  

В цілому можна зазначити, що жіночий загал тяжіє до використання рідної 

мови, більш прив’язаний до материнської мови, до традиційних мовно-

культурних цінностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ВИСНОВКИ 

 

Мовно-культурний фактор є вирішальним у становленні національних 

держав. Нинішню мовну ситуацію України характеризує конфлікт між двома 

літературними мовами – українською та російською. Деформованість  мовної 

ситуації в Україні полягає в тому, що співвідношення україномовної та 

російськомовної частини населення не відповідає співвідношенню українців та 

росіян на її території. Але кількісні показники поширення української та 
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російської мов свідчать про однаково сильну демографічну потужність обох мов, 

хоча вони по-різному проявляються в різних сферах.  

В результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 

• Дослідження в учнівському мікросоціумі за поділом на вікові категорії 

значних розбіжностей не показало. З інтервалом у декілька відсотків група 

16-17 років більше надає перевагу українській мові, ніж група 14-15 років. 

Але максимальний показник, тобто 100%  подає саме група молодших 

респондентів у питанні «Яка мова повинна бути державною в Україні?». 

Загалом, показник української мови у респондентів 14-15 років теж 

високий, не можна сказати, що вони надають перевагу іншій мові, але у 

порівняні з групою 16-17 років, їхні показники все ж нижчі. 

• Дослідження за національним складом сім’ї показало, що діти із 

поліетнічних сімей надають більшу перевагу російській мові, ніж діти із 

моноетнічних сімей, проте з повагою ставляться до української мови як 

мови державної і у 17 питаннях із 20 все-таки дають більший показник 

оцінки українській мові. 

• Гендерне дослідження дало такі результати: респонденти жіночої статі з 

інтервалом у декілька відсотків більше тяжіють до української мови, ніж 

респонденти чоловічої статі, хоча більшість опитаних жіночої статі є 

представниками поліетнічних сімей. 

• Загальне опитування школярів показало, що молодь вільно володіє 

російською мовою, але все-таки надає перевагу українській. Високими 

показниками української мови відзначені питання про спілкування із 

вчителями та літніми людьми. Це дає змогу зробити висновок, що ці люди 

сприяють збереженню мови. Найбільший вплив має російська мова через 

соціальні мережі та російськомовних людей. 

В цілому мовна ситуація смт. Захарівка стабільна та однозначна. 

Українська мова переважає майже у всіх сферах життя. Рідною її вважають 
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88% респондентів. На думку 99% опитаних, саме українська має бути 

державною мовою в Україні. 59% спілкуються в родині української та 28% – 

українською і російською. 84% респондентів краще вміють писати саме 

українською мовою, тоді як російською всього 7%.  Щодо художньої 

літератури, то 71% опитаних обирає україномовні твори та 22% читає 

літературу російською і українською мовами, в той час як  російську окремим 

варіантом обрали лише 6% респондентів. 
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Загальне опитування 

№             Питання Укр. Рос.  Укр.  

  та 

рос. 

Молд Рум. Англ. Усіма 

1 Яку мову вважаєте 

рідною? 

88% 6%  5% 1%   

2 Якою мовою спілкуєтесь 

у повсякденному житті? 

60% 3% 36% 1%    

3 Якою мовою спілкуєтесь 

у родині? 

59% 9% 28% 3% 1%   

4 Якою мовою спілкуєтесь 

з однокласниками? 

70% 5% 25%     

5 Якою мовою звертаєтесь 

до вчителів? 

92%  8%     

6 Якою мовою вам 

відповідають? 

92%  8%     
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7 Якою мовою спілкуєтесь 

в соціальній мережі? 

17% 63% 20%     

8 Якою мовою краще 

володієте? 

80% 13% 7%     

9 Якою мовою краще 

вмієте писати? 

84% 7% 8%  1%   

10 Якою мовою спілкуєтесь 

з незнайомими людьми? 

70% 9% 21%     

11 Якою мовою звертаєтесь 

до незнайомих літніх 

людей? 

74% 10% 16%     

12 Якою мовою спілкуєтесь 

у магазинах, кафе? 

61% 15% 24%     

13 Якою мовою отримуєте 

відповідь? 

51% 14% 35%     

14 Якою мовою спілкуєтесь  

у присутності 

російськомовних людей? 

25% 65% 10%     

15 Якій мові віддаєте 

перевагу при перегляді 

кінофільмів? 

47% 38% 15%     

16 Якою мовою слухаєте 

новини? 

72% 7% 20%  1%   

17 Якою мовою слухаєте 

музику? 

12% 16% 16%   14% 42% 

18 Якою мовою читаєте 

художню літературу? 

71% 6% 22%  1%   

19 Яка мова має бути 

державною в Україні? 

99% 1%      

20 Якою мовою повинні 

отримувати освіту в 

Україні? 

97% 1% 1%   1%  

 

Результати дослідження за поділом на вікові категорії 

Група 14-15 років 

№             Питання Укр. Рос.  Укр.  

 та рос. 

Молд. Рум. Англ. Усіма 

1 Яку мову вважаєте 

рідною? 

85% 4% 4% 5% 2%   

2 Якою мовою спілкуєтесь 

у повсякденному житті? 

57% 2% 41%     
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3 Якою мовою спілкуєтесь 

у родині? 

53% 9% 32% 4% 2%   

4 Якою мовою спілкуєтесь 

з однокласниками? 

74% 4% 22%     

5 Якою мовою звертаєтесь 

до вчителів? 

92%  8%     

6 Якою мовою вам 

відповідають? 

89% 2% 9%     

7 Якою мовою спілкуєтесь 

в соціальній мережі? 

15% 60% 25%     

8 Якою мовою краще 

володієте? 

74% 13% 11%  2%   

9 Якою мовою краще 

вмієте писати? 

79% 4% 15%  2%   

10 Якою мовою спілкуєтесь 

з незнайомими людьми? 

62% 13% 25%     

11 Якою мовою звертаєтесь 

до незнайомих літніх 

людей? 

72% 9% 19%     

12 Якою мовою спілкуєтесь 

у магазинах, кафе? 

64% 11% 25%     

13 Якою мовою отримуєте 

відповідь? 

45% 13% 42%     

14 Якою мовою спілкуєтесь  

у присутності 

російськомовних людей? 

28% 58% 14%     

15 Якій мові віддаєте 

перевагу при перегляді 

кінофільмів? 

51% 26% 23%     

16 Якою мовою слухаєте 

новини? 

66% 9% 23%  2%   

17 Якою мовою слухаєте 

музику? 

13% 19% 17% 2%  4% 45% 

18 Якою мовою читаєте 

художню літературу? 

74% 5% 19%  2%   

19 Яка мова має бути 

державною в Україні? 

100

% 

      

20 Якою мовою повинні 

отримувати освіту в 

Україні? 

96%  2%   2%  

 

Група 16-17 
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№            Питання Укр. Рос. Укр. 

та 

рос. 

Молд Рум Англ Усіма 

1 Яку мову вважаєте 

рідною? 

92% 4%  4%    

2 Якою мовою спілкуєтесь 

у повсякденному житті? 

60% 4% 34% 2%    

3 Якою мовою спілкуєтесь 

у родині? 

62% 8% 28% 2%    

4 Якою мовою спілкуєтесь 

з однокласниками? 

68% 6% 26%     

5 Якою мовою звертаєтесь 

до вчителів? 

92%  8%     

6 Якою мовою вам 

відповідають? 

96%  4%     

7 Якою мовою спілкуєтесь 

в соціальній мережі? 

15% 70% 15%     

8 Якою мовою краще 

володієте? 

85% 15%      

9 Якою мовою краще 

вмієте писати? 

87% 13%      

10 Якою мовою спілкуєтесь 

з незнайомими людьми? 

79% 6% 15%     

11 Якою мовою звертаєтесь 

до незнайомих літніх 

людей? 

77% 10% 13%     

12 Якою мовою спілкуєтесь 

у магазинах, кафе? 

55% 19% 26%     

13 Якою мовою отримуєте 

відповідь? 

55% 15% 30%     

14 Якою мовою спілкуєтесь  

у присутності 

російськомовних людей? 

17% 75% 8%     

15 Якій мові віддаєте 

перевагу при перегляді 

кінофільмів? 

47% 47% 6%     

16 Якою мовою слухаєте 

новини? 

75% 4% 21%     

17 Якою мовою слухаєте 

музику? 

15% 13% 19%   4% 49% 
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18 Якою мовою читаєте 

художню літературу? 

70% 6% 24%     

19 Яка мова має бути 

державною в Україні? 

98% 2%      

20 Якою мовою повинні 

отримувати освіту в 

Україні? 

98% 2%      

 

Результати дослідження за гендерними ознаками 

Респонденти жіночої статі 

№               Питання Укр. Рос.  Укр.  

  та 

 рос. 

Молд. Рум. Англ. Усіма 

1 Яку мову вважаєте 

рідною? 

88,3% 5%  5% 1,7%   

2 Якою мовою спілкуєтесь 

у повсякденному житті? 

66,7% 3,3% 30%     

3 Якою мовою спілкуєтесь 

у родині? 

65% 8,3% 25% 1,7%    

4 Якою мовою спілкуєтесь 

з однокласниками? 

75% 6,7% 18,3%     

5 Якою мовою звертаєтесь 

до вчителів? 

95%  5%     

6 Якою мовою вам 

відповідають? 

91,7%  8,3%     

7 Якою мовою спілкуєтесь 

в соціальній мережі? 

20% 65% 15%     

8 Якою мовою краще 

володієте? 

83,3% 13,3% 3,4%     

9 Якою мовою краще 

вмієте писати? 

86,6% 6,7% 5%  1,7%   

10 Якою мовою спілкуєтесь 

з незнайомими людьми? 

78,3% 8,3% 13,4%     

11 Якою мовою звертаєтесь 

до незнайомих літніх 

людей? 

83,3% 6,7% 10%     

12 Якою мовою спілкуєтесь 

у магазинах, кафе? 

70% 11,7% 18,3%     

13 Якою мовою отримуєте 

відповідь? 

50% 11,7% 38,3%     

14 Якою мовою спілкуєтесь  

у присутності 

31,7% 60% 8,3%     
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російськомовних 

людей? 

15 Якій мові віддаєте 

перевагу при перегляді 

кінофільмів? 

38,3% 46,7% 15%     

16 Якою мовою слухаєте 

новини? 

68,3% 3,3% 26,7%  1,7%   

17 Якою мовою слухаєте 

музику? 

10% 15% 25%   10% 40% 

18 Якою мовою читаєте 

художню літературу? 

70% 3,3% 25%  1,7%   

19 Яка мова має бути 

державною в Україні? 

100%       

20 Якою мовою повинні 

отримувати освіту в 

Україні? 

100%       

Респонденти чоловічої статі 

№          Питання Укр. Рос.  Укр. 

та рос 

Молд. Рум. Англ. Усіма 

1 Яку мову вважаєте 

рідною? 

 

87,5% 7,5%  5%    

2 Якою мовою 

спілкуєтесь у 

повсякденному житті? 

50% 2,5% 45% 2,5%    

3 Якою мовою 

спілкуєтесь у родині? 

50% 12,5% 32,5% 5%    

4 Якою мовою 

спілкуєтесь з 

однокласниками? 

62,5% 2,5% 35%     

5 Якою мовою 

звертаєтесь до вчителів? 

87,5%  12,5%     

6 Якою мовою вам 

відповідають? 

92,5%  7,5%     

7 Якою мовою 

спілкуєтесь в соціальній 

мережі? 

12,5% 60% 27,5%     

8 Якою мовою краще 

володієте? 

75% 12,5% 12,5%     

9 Якою мовою краще 

вмієте писати? 

80% 7,5% 12,5%     
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10 Якою мовою 

спілкуєтесь з 

незнайомими людьми? 

57,5% 10% 32,5%     

11 Якою мовою 

звертаєтесь до 

незнайомих літніх 

людей? 

60% 15% 25%     

12 Якою мовою 

спілкуєтесь у магазинах, 

кафе? 

47,5% 20% 32,5%     

13 Якою мовою отримуєте 

відповідь? 

52,5% 17,5% 30%     

14 Якою мовою 

спілкуєтесь  у 

присутності 

російськомовних 

людей? 

 

15% 72,5% 12,5%     

15 Якій мові віддаєте 

перевагу при перегляді 

кінофільмів? 

60% 25% 15%     

16 Якою мовою слухаєте 

новини? 

77,5% 12,5% 10%     

17 Якою мовою слухаєте 

музику? 

15% 17,5% 2,5%   6% 59% 

18 Якою мовою читаєте 

художню літературу? 

72,5% 10% 17,5%     

19 Яка мова має бути 

державною в Україні? 

97,5% 2,5%      

20 Якою мовою повинні 

отримувати освіту в 

Україні? 

92,5% 2,5% 2,5%   2,5%  

 

Результати дослідження за національним складом сім’ї 

Група респондентів із моноетнічних українських сімей 

№         Питання  Укр. Рос.  Укр. 

та рос 

Молд. Рум. Англ. Усіма 

1 Яку мову вважаєте 

рідною? 

95,7% 2,8%  1,5%    
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2 Якою мовою 

спілкуєтесь у 

повсякденному житті? 

69,5% 1,5% 29%     

3 Якою мовою 

спілкуєтесь у родині? 

72,5% 5,8% 20,2% 1,5%    

4 Якою мовою 

спілкуєтесь з 

однокласниками? 

77% 2,8% 20,2%     

5 Якою мовою 

звертаєтесь до вчителів? 

94,2%  5,8%     

6 Якою мовою вам 

відповідають? 

91,3%  8,7%     

7 Якою мовою 

спілкуєтесь в соціальній 

мережі? 

 

20,2% 63,8% 16%     

8 Якою мовою краще 

володієте? 

87% 8,7% 4,3%     

9 Якою мовою краще 

вмієте писати? 

91,3% 1,5% 7,2%     

10 Якою мовою 

спілкуєтесь з 

незнайомими людьми? 

69,5% 11,5% 19%     

11 Якою мовою 

звертаєтесь до 

незнайомих літніх 

людей? 

77% 10% 13%     

12 Якою мовою 

спілкуєтесь у 

магазинах, кафе? 

66,8% 12% 20,2%     

13 Якою мовою отримуєте 

відповідь? 

50,7% 14,3% 35%     

14 Якою мовою 

спілкуєтесь  у 

присутності 

російськомовних 

людей? 

29% 65,2% 5,8%     

15 Якій мові віддаєте 

перевагу при перегляді 

кінофільмів? 

49,2% 36,5% 14,3%     

16 Якою мовою слухаєте 

новини? 

74% 7% 19%     

17 Якою мовою слухаєте 

музику? 

13% 11,5% 14,3%   11,5% 49,7% 
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18 Якою мовою читаєте 

художню літературу? 

72,4% 2,8% 24,8%     

19 Яка мова має бути 

державною в Україні? 

100%       

20 Якою мовою повинні 

отримувати освіту в 

Україні? 

98,5%  1,5%     

Група респондентів із поліетнічних сімей 

№        Питання Укр. Рос.  Укр. 

та рос 

Молд. Рум. Англ. Усіма 

1 Яку мову вважаєте 

рідною? 

77,4% 6,4%  13% 3,2%   

2 Якою мовою 

спілкуєтесь у 

повсякденному житті? 

58% 6,4% 32,4% 3,2%    

3 Якою мовою 

спілкуєтесь у родині? 

48,4% 16% 26% 6,4% 3,2%   

4 Якою мовою 

спілкуєтесь з 

однокласниками? 

74% 10% 16%     

5 Якою мовою 

звертаєтесь до вчителів? 

96,8%  3,2%     

6 Якою мовою вам 

відповідають? 

100%       

7 Якою мовою 

спілкуєтесь в соціальній 

мережі? 

3,2% 70,8% 26%     

8 Якою мовою краще 

володієте? 

70,8% 22,5% 6,7%     

9 Якою мовою краще 

вмієте писати? 

77,5% 19,3% 3,2%     

10 Якою мовою 

спілкуєтесь з 

незнайомими людьми? 

77,5% 3,2% 19,3%     

11 Якою мовою 

звертаєтесь до 

незнайомих літніх 

людей? 

74% 10% 16%     

12 Якою мовою 

спілкуєтесь у 

магазинах, кафе? 

64,5% 19,5% 16%     

13 Якою мовою отримуєте 

відповідь? 

58% 10% 32%     
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14 Якою мовою 

спілкуєтесь  у 

присутності 

російськомовних 

людей? 

 

22,5% 64,5% 13%     

15 Якій мові віддаєте 

перевагу при перегляді 

кінофільмів? 

48,4% 38,6% 13%     

16 Якою мовою слухаєте 

новини? 

64,5% 6,4% 29,1%     

17 Якою мовою слухаєте 

музику? 

6,4% 25,9% 19,3%   10% 38,4% 

18 Якою мовою читаєте 

художню літературу? 

70,8% 13% 16,2%     

19 Яка мова має бути 

державною в Україні? 

96,8% 3,2%      

20 Якою мовою повинні 

отримувати освіту в 

Україні? 

93,6% 3,2%    3,2%  

 

 

 

 

 


