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Упpoдoвж TpидцяTи poкiв незaлeжнoстi й понинi вiд6yвaються
знaчнi пpoцеси щoдo вiдpoд)*(eння Ta сTaнoBлення всix сфep пoлi-
I{yЛЬTypl{oГo yкpaiнськoгo сyспiльсTBa, зoкpeп,Ia Mo Bнo-Лiтepaтyp-
нoi oсвiти пpедсTaBI.Iикiв кopiнниx нapoдiв i нaцiонaль}lиx Мeншин
Укpaiни.

Hинi зa сTaTисTикoю Miнiстepствa oсвiти i нayки Укpaiни Пopяд
iз вивченням yкpaiнськoi мови тa лiтepaтypи здiйснюеТЬся нaBчaн-
Ilя MoB i лiтepaтyp кopiнних нapoдiв i нaцiонaльHих I\leHшин та ix
BиBчеHня як oкpе}lиx пpедмeтiв, зoкpeрrа:

€Tься нaBчaння yкpaiнсЬКoю МoBoЮ тa вiсьмoмa MoBaMи
кopiнниx нapoдiв, нaцioнaльниx lvleншин Укpaiни (6oлгap-
сЬкoЮ, кpиMсЬкoтаTapськoЮ, MoЛдoBсЬкoЮ, пoЛЬсЬкoю, po-
сiйськoю, pyМyнсЬкoЮ, сЛoBaцЬкoЮ, yгopськoro);

тa п,ятьМa MoBaMи нацioнaльниx МенЦIин (мoлдoвськoю,
ПoЛЬськoю, poсiйськoto, pyМyl{сЬкolо, yгopськoю);
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сЬкoTaTapсЬкa, МoЛ.цoBсЬКa, HoBoГpeцЬкa, ПoЛЬсЬкa, poсiй-
сЬкa, pyМyнсЬкa, сЛoBaцЬкa, yГopсЬкa BиBчaюTься як пpед-
I\4еT.

У 2020/2021 pp. в 33Сo Укpaiни yкpaiнськoЮ МoBoю нaBчaюTь-
ся З 75З 305 рнiв з 4 072 704, a6o 92,160/o; poсiйськoю _ 2B1257
(6,9|0/o), yгopськoЮ - 17 I92 (0,420/o), рyМyнськoЮ - |6109 (0,40o/o),
МoЛдoBсЬкoю - 2 498 (0,060/o), ПoЛьсЬкoю - 1 697 (0,04o/o), aнглiй-
сЬкoю - 24З (0,0\%o), слoвaцькoЮ - 147 (мeнше 0,01o/o-J, нiмець-
кoю - 145 (мeнrшe 0, 0|o/o),6oлгapськoю - 58 (менrпe 0,01Иo) тa
кpиМсЬкoTaTapсЬкoЮ - 53 (мeнше 0,\Lo/o).

3a6eзпeчення oсвiтнiх пoтpeб пpeдсTаB}Iикiв кopiнних нapодiв
i нaцiонaльних I\леHшин в Укpaiнi нapазi peryЛЮ€TЬся Чинtlим зa-
кo}Io.цaBсTBoм i мirкнapotuИу|И aкTaМи Ta pекoМeндaцiями, зoкрe-
мa Кoнститyцiею Укpaiни [стaттi 10, 53), 3aкoнaми Укpaiни <Пpo
зa6езпeчeння фyнкцioнyвaння yкpaiнськoi lvloBи як деprкавнoi>
(2019)' <Пpo нaцioнaльнi мeншини в УкpaТнi>> (1992), <Пpo oсвiтy>
(стаття 7), <Пpo ПoBHy зaгaЛЬнy сepeдню освiтy> (стaття 5), <Пpo
paтифiкaцiю Paмкoвoi кoнвeнцii Paди Свpoпи Пpo ЗulxисT нaцioналь-
ниx Мeншин> (1997)' <Пpo paтифiкaцiю eвpoпейськoi xapтiТ peгiо-
HaЛЬниx мoв aбo МoB МeI{шин> (2003); мiжнapoдними aкTaми Та
pекoМeнtaцiями, згoдa на o6oв,язкoвiстЬ якиx IIа4aнa BеpxoBlroЮ
Paдoю Укpaiни - TaкиМи як: eвpoпeйськa Xapтiя peгioнaльниx мoв
a6o МoB нaцioнaльниx },reншIин' Cтpaсdypг (5 листoпaдa 1992), [e-
клapaцiя пpo ПpaBa oсi6, щo нaЛежaTЬ дo нaцioнaлЬHИx a6o eтнiч-
ниx, peлiгiйHиx Ta МoBHих МенЦIин, Paмкoвa Конвенцiя пpo з;rxисT
нaцioнaльних МeнЦ]иH. Cтpaс6ypг (1 лютогo 1995), flоrсyмeнт Кo-
ПeнгагeнсЬкoi нapaди Кoнфepeнцii щoдo ЛЮдськoгo вимipy tIБсс,
Гaaзькi peкoМендaцii щoдo пpaв нaцioнaЛЬних МeншIин нa oсвiry i
Пoяснювaльнa зaПискa [rковтeнь \99 6), Лю6лянськi peкoмeндaцii
щoдo iнтeгpaцii piзнoмaнiтниx сyспiльств (листoпaд 2012), Bисно.
вoк щoto Зaкoнy пpo зa6eзпечeння фyнкцioнyвaння yкpaiЪськoi
MoBи як деpлtaвноi, пpийнятиЙ Beнeцiaнськoю Кoмiсiею нaL21'-ot't'J
ПЛенapнoМy зaсiдaннi (Beнeцiя, 6-7 rpудня 2019) тoщo.

Taкoж стpaтегiннi HaПpяМи oнoBЛeFIня змiстy oсвiти, B Toldy
чисЛi МoвHo-лiтepaтypнoi oсвiти пpeдсTaBникiв кopiннlо< нapo-
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дiв i нaцioнaлЬних Менши}l Укpaiни, зaкЛaдеHo y vиннi кo}rцelrTy-

aльнi пoлoжeння (HУШ,2016) Ta tep)кaBнi стaндapти пoчаткoвoТ

(201s/2019] тa 6aзoвoi сepeдньoi oсвiти (2020)'

Ha oсновi цих зaсatничиx дoкyMeнтiв poзpoбЛeнo чиннe нa-

BчaЛЬнo-МеToдичнe 3a6e3ПечeнHя - нaвчaЛЬнi пpoгpaми тa пiдpyн-

ники з yкpaiнськoi MoBи y IпкoЛax iз нaвчaнняп,I МoB нaцiональниx

IvIeH[Iин Тa 3 Деякиx мoв i лiтеpатyp нaцioнaЛь}lиx MeHIIIин як MoB

наBчaннЯ та BиBчeння.
Taк, пopяд iз пpoгpaмaми з yкpaiнськоi мoви сTBopенo вiдпo-

вiднi нaвнaльнi пpoгpaми з 6oлгapськоi, гaгayзькoi, кpимськоTaтap.

ськoi, мdви iвpит, молдoвськoi, LloвoГpецЬкoi, пoльськoi, poмськoi,

poсiйськoi, pyмyнськoi, сЛoBaцЬкoi тa yгоpськоi для 1-11 клaсiв тa

кypсiв зa ви6opoм [1-0].
Ha ix oснoвi poзpodлeнo й aпpodoвaнo y lшкiльнiй пpaктицi пiд.

pyчники й елeктpoннi вepсii пiдpyнникiв для1.-З клaсiв - з бoлгap-

ськoi, гaгayзькоi, iвpитy, Hoвoгpeцькoi, пoльськoi, poсiйськoi мoв,

для5-7 i 9-11 класiв - з 6oлгapськoi, гaгаyзькoil нoвoгpецЬкoi, пoЛь-

ськoi, poсiйськoi мoв, a Tакo}к пiдpyvники дЛя BиBчеHня yкpaiнськoТ

IvIoBи B 3ЗCo Укpaiни з HaBчaнняM кpиIvlсЬкoтатapськoi, ПoЛьсЬкoi,

МoЛдoBсЬкoю, пoЛЬсЬкoю, poсiйськoю, pyМytlсЬкoЮ, yгopсЬкoЮ Mo-

вaми [12] (уz02I poцi 4-й тaB-йКЛaсИ нapaзi пpoxotяTЬ кoнкypс).

Baгoмий вHeсoк y poзBиToк },IеToдик нaвчaння мoв i лiтepaтyp

нaцiонaльниx Мeншин нaлe)I(иTЬ i нayкoвцям - спiвpodiтникaм Biд-

дiлy нaвraння МoB нaцioнaльниx I\,Iен[IиH тa зapy6iжнoi лiтepaтypи

Iнститyтy педaгoгiки HAПH Укpaiни, якi здiйснююTЬ llpикЛaднi дo-
слiдlкeння, спpямoвaнi нa poзpo6лeння Hayкoвo-MeToдичних зaсaд

peaлiзaцii сyчaсних пiдxoдiв дo }IaBчaння в цiй цapинi. Peзyльтaти

Hayкoвиx poзвiдoк i нayкoвo-мeтoдиvний доpo6oк нayкoвиx спiв-

poбiтникiв oпpиЛюl(нeнe y сTaTTяx, Tезa& нaBчaЛЬниx ПpoГpaМax,

пiдpyrникaх, посi6никax, мoнoгpaфiях, мeтoдиvниx peкoI\,Ieндaцiяx i

poзмiщeнo нa сайтax eЛекTpotlHoi 6i6лioтеки HAПH Укpaiни й Iнсти-

TyTy ПедaГoгiки (2005.2020 pp.) [11]. Boни гpy}rTyЮтЬся нa пpoвiд-

ниx пiдxoдaх .цo пpoцесy нaBчaHI{я - oсodистiснo-зopiснтoвaнoМy,

дiяльнiснoмy тa кoМпeTенiснoмy, Ta спpяl\,IoBaнi нa peaлiзaцiю iн-

TеГpaTиBtIoi та кyльтypoвiдпoвiднoi пapaдигми oсвiти. Сaмe нa циx
зaсaдax пo6yдoвaнo й oсвiтнi пpoГpaми i пiдpщники, HaпpикЛа.ц з
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мoви iвpит, чиTaнHя й свpeйськoi лiтepaтypи IЦ,|21' [3], [4], [5], [6],
[7], [B], [e].

Boднovaс, ПoПpи ниннi ноpмaтивнi дoкyМerrTи Ta нaвчaЛь-
нo-МеTolциЧнe 3a6eзпeчeнHя y гaЛyзi oсвiти ПpедсTаBI{икiB кopiHних
нapoдiв i нaцioнaльHиx lr,reншин Укpaiни с нeoбxiднiсTЬ y сисTeМнo-
Мy oнoBЛeннi пiдхoдiв як дo opгaнiзaцii тaк i до нayкoвoгo, нaвчaлЬ-
нo-МeToдичнoгo Ta кaдpoBoгo зaбезпeчення дaнoi сфepи.

Пo-пepшrе, неo6хiдно сTBopиTи й yзгoдити кoHцeпTyaЛьнi пoлo-
)кення тa тepмiнолoгiчний апapaT y сфepi нaцioнaЛЬнoi тa мовнoi
пoЛiTики, аджe дoсi неМаr зaTBepД)кeHиx aнi Кoнцeпцii, aнi Cтpaтeгiй
poзBиTкy. Tомy й чaсTo Bиtlикaють пpo6леMи якy TЛyМaчeннi, тaк i y
poзyмiннi TeopeTичHиx Зaсaд сyнaснoi eтнoпoлiтики, еTtIoПсиxoЛo-
гii, етнoлiнгвiстики, кyЛЬTypoЛoгiil лiнгвoкyльтypoлoгii, зiстaвнoгo
MoBoзнaBсTBa, МеToдиК BикЛaдaння, сoцiaльниx тa iншиx сyмirкниx
нayк. Hepoзpо6лeнiсть цих oснoв ПpизBoдитЬ дo дeстadiлiзaцii тa
пoляpизaцii yкpaiнськoгo сoцiyмy, дo випaдкiв пoпyлiзмy Ta BиHик-
HeHHя кoнфлiктiв iз мoвниx, кoнфесiйних, еTнiЧних пpо6лeм. У тoй
же чaс yкpaiнськe сyспiльствo е пoлiкyльтypниM i 6агатoмoвним,
тoмy пoтpiбно йoгo 6удувaти нa засaдax зaxисTy piвниx Пpaв ЛЮди-
ни, взa€MoIIoBaги Ta пiдтpимки МoBнo-кyЛЬTypнoгo poзмaiття. flля
цЬoгo, нa нaшy tylu'кy, BapTo кotlсoлiдувaти 3Ус|4ЛJ|Я ПpедсTaBникiB
ypядoBи& зaкoнoдaBчи& нayкoBи& oсвiтнiь ГpoМaдськиx i мiяtнa-
poдHиx iнститyцiй i нa всiх piвняx ви6удувaти вiдпoвiднy сисTеМy.

Пo-дpyгe, з oгЛядy нa полiкyльтypнiсть i daгaтoмoвнiсть yкpa-
iнськoгo сoцiyмy тa 6ypхливий poзвитoк вiдкpитoгo сyспiЛЬсTвa
в свiтi пoсTa € нeo6хiднiстЬ пepeoсМисЛeнHя Ta oнoвлeння змiстy
oсвiтнix ПpoГpaМ [як з oкpeмиx пpeдмeтiв I{aBчaння, тaк i iнтeгpoвa-
них) i вiдпoвiдних HaBчaЛЬнo-МeTo.цичHиx кoмплeктiв i дидaктиv-
ниx кoМПЛeксiв, якi б ypaxoвyвaЛи BзаrгvloПpotlикHeння мoв i tсyль-
тyp, iзoмopфнi [пoдi6нi), нaсткoвo пoдi6нi тa aлoмopфнi (вiдмiннi)
яBищa y Мoвax i кyльтypax i сlpияли фopмyвaнню daгaтoмовнoстi
тa мiнtкyльтypнoмy yсвilцoМЛeнню oсo6истoстi.

Пo-тpете, BиHикa € пpo6лeмa фaxoвoгo кaдpoBoГo 3а6e3Пeчeн-
ня. Aдrке нинi iснyе бpaк фaxoвих кolvrпeTeнTних пeдaгoгiв, якi 6
волoдiли дeкiлькoмa MoBaМи тa poзyмiли oсoбЛиBoсTi виклaдaння
мoв i кyльтyp, ypaхoByBaли 6 сoцio-мoвI{y сиTyaцiro y тoмy чи iнцlo-
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Мy pегioнi Укpaiни B ЗaЛежнoстi вiд кoмпaкTнoГo aбo диспepснoгo
Пpo)киBaння lrpeДсTaB[rикiв тiсi чи iншroi спiльнoти. Toмy нeoбxiднo

ПocИЛИTИ пiдгoтoвкy пeдaгoгi.rниx i нayкoвo-педaгoгiнниx кaдpiв.

Унетвepте, Bиникar й нaстyпнa пpo6лема - це пiдвищеHHя кBа.

лiфiкaцii освiтян, дiяviв }Iayки Tа кyЛьTypи, якi пpaцюють y сфеpi

oсвiти нaцioнaльних l,Iенши}l' Ha жaль, нeзBarкаЮчи нa чиннi зако-

Hи Ta ПoЛo)кe}Iня щolцo пiдвищення квaлiфiкaцii, tля oсвiтян, якi ви-

кЛaдaюTЬ MoBи Ta лiтеpaтypи кopiнниx нapoдiв i нaцioнaльниx MeH-

tшин i пpeдмeTи eTнoкyЛЬTypнoГo циклy (iстоpiю, тpaдицii, кyльтypy,

IцисTецTBo тiсi чи iнtшoi нaцiонaльнoi спiльнoти), дoсi нe сTBopе}Io

кypсiв дjrя пiдвищення ix фaxoвих кoМПeTeнTнoстeй i вiдповiднo цe
BПЛиBar нa ПoдaЛьЩий пpoцeс пpoxoджeнHя aтeстацii тafa6o сepTи-

фiкaцii oсвiтян i нa pезyльтaТи HaBчaHня здodyвaviв oсвiти.

УП,яTe, Ми Ma€Мo poзyмiти, щo глo6aльнi виклики тa ситyaцiя,

Bикликaна пaндемiсю сOVID-19, змiнилa цiннiснi opiентиpи Ta pe-

aлii нaшoго )киTTя, зoкpeМа в opганiзaцii oсвiтньoгo пpoцесy' Toмy,

вкpaй Bа}кЛиBo зa6езпечити освiтy кopiнних нapoдiв i нaцioнaльних

МеншIиtl Укpaiни все6iчнoto пiдтpимкoю й iнстpyмeнTaMи дисTaн-

цiйнoгo тa змlrпaнoгo нaBчaння нa всiх йoго piвняx. Halкaль, як i нa

пepшol{y eтaпi зaпpoBaдження <Bсeyкpaiнськoi tшкoли oнлaйн> (y

6еpезнi-квiтнi2020),так i нa дpyгoмy (y гpyднi 2020 - сivнi 2021), не

IIpeдсTaBлeнo )кoднoгo кypсy дЛя цiеi ayдитopii здo6yвaнiв oсвiти.

Звiснo, пeвнi peкoмeндaцii Мo)кHa зaстoсoByBaTи з oгЛядy нa сТвo-

peнi кypси тa зaгaльнi мeтодиннi peкoMеHдaцii, aле TиM Hе l\,{eн[I,

MaюTЬ iснyвaти i спeцiaльнo pозpoблeнi мaтepiaли.
Пoпpи цe, впpoдoвж 2020 poкyN,Iи Ha BoЛorrTеpсЬкиxзaсaдaxнадa-

BaЛи кoнсyЛьтaцii, мeтoдиннi pеКoМeндaцii' oпpилюднЮB;lЛи peзyлЬ-

тaти дoслiдlкень i пoпyляpkIЗУBaЛИ ix y дpyкoвaниx Ta еЛeкTpoнниХ
Bидaнrrях i peсypсaх, opгaнiзoвyвaли oнлaйът зyстpivi, вeбiнapи, кoн-

феpeнцii, oсвiтнi rypcИ р\ЛЯ oсвiтян. Hapaзi ця poбoтa ПpoдoB)КyrTЬся.

flaнa ситyaцiя виявилa й пpoгaлини y матepiaльнo-теxнi.rнoмy
Ta ПpoГpaМHoмy зa6езпeчeннi, 3ЗСo Укpaiни, вчителiв i здo6yвaнiв

oсвiти, нaявнoстi Iнтеpнетy y вiддaлениx нaсеЛеHиx пyl{кTax Toщo.

Мorкливo й тyт пoтpi6нo зaлyчaTи мiсцeвi Гpoмa.ци, вiдпoвiдaльний
6iзнес, мiхtнapoдниx пapтнepiв для виpiше}lня циx вкpaй нeoбxiд-

Hиx 3аBДaнЬ.
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Зaзнaченi пpo6ЛеМи ПoTpedyюTЬ сисTe}IHих piшe}rЬ i нaлa-
гo.цжeHHя ПЛiднoГo ПapTнеpсTBa ПpедсTaBHикiв деpжавHиx, пpиBaT-
Hиx, гpoМaдсЬКиx i мilкнapодниx opгaнiзaцiй в гaлyзi FIayки, oсBiTи
Ta кyЛЬTypи зa пiдтpимки ypядoвиx yсTaнoB, всеyкpaiнськиx i мiж-
нapoдt{их фoндiв.

Пepспeктивy ПoдaЛЬшиx дoслiджeнЬ B6aчa€Mo y TeopeTич}IoI\,Iy
Tа нayкoBo-МеToдичHoМy poзpo6леннi пpo6лeм мoвнo.лiтepaтypнoi
oсBiTи кopiнниx нapoдiв i нацioнaльниx МeншиH Ta iмпЛеМeнтaцii
нa6утих peзyльтaтiв y пpaКтикy 6aгaтoмовнoi oсвiти Укpaiни.

{:^"x:#;.,Ьaкyлiнa н' в', Maкapoвa I. I., м,po"o"a o. П., Хaла6а.
дlкax I. M. Чapiвнi вiкoнця в свiт читaнHя : I{aBЧ. пpoгp. eЛек-
Tивнoгo (фaкyльтативногo) iнтегpовaнoгo кypсy чиTaнHя з
свpейськoi тa зapydirкнoi лiтepaтypи в I.4 клaсaхзaГaЛЬнo-
oсвiтнix нaвчaЛЬниx зaкЛa.цax 3 BиBченHяIи iвpитy тa тpaди-
цiй евpeйськoГo наpoдy : URL: https://lib.iitta.gov.ш /7 1'З41.8

/L/o/oD0o/o9Fo/oD1o/oB0o/oD0ИoBЕ%D0o/oBЗo/oD1o/o90%D0o/oB0
o/oD 0o/oB Сo/oD 0 o/oB 0o/o2 \o/oD 0o/o А7 o/oD 0o/oB \o/oD 1o/oB \o/oD 1o/o9
6o/oD0o/oВ2o/oD0%BDo/oD1o/o96o/o20o/oD0o/oB2o/oD1o/o96o/oD0o/o
BA0/o D 0 o/o B Е o/oD \o/oBD o/oD 1o/oB 6o/oD |o/oBF o/o2 \o/oD 0o/oB2o/o2 0
o/oD t o/o I L o/oD 0 o/oB 2 o/oD 1o/o 9 6 o/oD 1 o/o 8 2 o/o2 0 o/oD 1 o/oB 7 o/oD 0
o/oBBo/oDLo/oB2o/oD}o/oB}o/oDDo/oBDo/oD0oloBD%Dlo/o9Fo/o?}
.l' - 4o/o2 0 o/oD 0 o/oB Аo/oD 0 0/oBB -0/o2 О o/oD 0 o/oBD o/oD 0 o/oB 0 o/o2 0
o/o D L o/o B 0 o/o D 7 o/o B 3 o/o D 7 o/o B | _o/o D 1 o/o B F o/o D 0 o/o B 7 _o/o 2 0
0/oD0o/o97o/o20o/oD0o/o9Зo/oD1%B0o/oD0o/oB9o/oD1o/o94o/oD0o/oB

Eo/oD lo/oBС,pdf (дaтa з B еpн еH ня 12'0З'2 02 1)
2' Aндpющeнкo H. I., flвщ6aбна A. o. Cпeцкypс <eвpeйськa лiтe-

paTypD : Пpoгpaмa для y.rнiв B-11 клaсiв URL: https://mоn.
gov.ua/stora ge / app / me dia f zaga|nao/o2} ser ednуa / programy-
f aсo|tativ / 020 З - u ntitl е d. fr 1 0. p df (дaтa з в еp н e ння 12'oЗ,2 02 |)

3' Бaкyлiнa H' B., Фaлесa I. Ю. Tипoвa HaBчaЛЬHa Пpoгpal\,ta 3
IvIoBи iBpиT t\ЛЯ 1.-2 кЛaсiB зaклaдiв 3aГaЛЬнoi сepедньoi
oсвiти : ПpoГpaМи Hoвoi yкpaiнськoi tшкoли. URL: https://lib.
iitta.gov.ua/7 1ЗЗ7 4 / 1 / 1.8tipova-navсhalna.programa.z-movi-
ivrit.pdf (дaтa звеpн eння 12'0З.2021)
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БAкyЛIllA Ft. B.

+. Бaкyлiнa H. B., Фaлесa I. Ю. Haвчaльнa ПpoГpaМa 3 Mo-
ви iвpит Ta чиТaння для 3-4 клaсiв зaклaдiв зaГaЛЬ-
нoi сеpeдньoi oсвiти 3 нaBчaнHяIи yкpaiнськoю NIo-
BoЮ : Пpoгpами Hoвoi yкpaiнськoi шкoЛи. URL: https://
l  i  b .  i  i  t t  a. g o v. u а / 7 1, 7 4 2 8 / 1'  / o/o2 1o/o 2 1o/o2 1 2 5 m o v a -

i v r i t - ta .  сh i ta  n  nya-  d l  Уa-zzso-z - | |k ra in  s  koyu -  movoyu -

navсhannya3 -4o/oD0o/oBАo/oD0o/oBB'pdf [дaта зBepHення
\2'0З.2021)
Бaкyлiнa H', Фaлесa I. Iвpит : пiдpyvник для L кл' Зaг. сrp.
oсB. З наBч. yкp' МoBoЮ' Чеpнiвцi : Бyкpек,2018. BB с. : iл.
U RL : https : //lib.iitta. go v'ua / 7 12О 6 4 / 1 / |vrуt-20 18 -o/oD 0o/o9 С
o/oD0o/o9Еo/oD0o/o9D -o/oD0o/o9Do/oD 0o/o9 \.pdf (датa звepнeння
12 '0З '202\)
Бaкyлiнa H. B. Iвpит : пiдpyнник для 2 кЛ. ЗaкЛ' 3aг. сеp.
oсв. Чеpнiвцi : Бyкpeк,2oI9, 144 с': iл' URL: hшps://lib.
iitta.govмa / 7 17 0З 4 / 2 / ivrуt-22pv,pdf; hшps ://lib'iitta.gov.
ua / 7 17 034/ 1/ivryt-new-x.pdf (дaтa 3Bepненrrя L2'0З'2021)
Бaкyлiнa H' B., Яковлeвa o. M. Iвpит : пiдpyvник для 3 кл.
ЗaкЛ' 3aг. сеp, oсв. Чepнiвцi : Бyкpeк, 2020,1.44 с. : iл' URL:
http://undip.org.ua/upload/ibloсk / 66З / ivrit-З-bakulina-
сompressеd--1_.pdf [дaтa зBepHeння \2'0З'2021)
Moвa iвpит. 5-9 клaси : Пpoгpaмa дЛя ЗaгaЛЬноoсвiтнix
HaBчaЛЬних зaклaдiв З нaBчaHHям yкpaiнськoю мoвoю /

H' B. Бaкyлiнa тa iн. URL: https://l ib.i iшa.gov.ua/7IЗ42О/1/z-
movi-ivrit-5-9-kl-red-2017'pdf (дaтa 3BеpHе[lня \2.aЗ'202\)

Moвa iвpит. 10-11 клacи: Пpoгpaмa tЛя зaГaЛЬнooсвiтнix

нaBчaЛЬних зaклaдiв З HaBчaHHяl\,I yкpaiнськoto мoвoю [pi-
BeнЬ сTaндap.ГУ) /Бaкyлiнa H. B. тa iн. URL: hшps://lib'iitta.

gov'la / 7 1З 421 / 1 / mova-ivrit-1 0-1 1 -dl,у a-znz-z-ukr.m-rive-

standartu.pdf (дaтa зBеpнeння 12.0З'2027)

1.0. Haвчaльнi пpoгpaми (y тoмy числi з мoв i лiтepaтyp нaцi-

oнaЛьFIиx менrшин): URL: hшps://mon'govлafua/osv|taf

zagalna-sеrеdnya-osvita/navсhalni-programi (дaтa звepнен-

ня 0З 'ОЗ'2021)
1.1. oпydлiкoвaнi пpaцi спiвpo6iтникiв Biддiлy нaBчaння MoB

нaцioнaльниx МеHIIJин тa зapydilкнoi лiтepaтypи lнститyтy
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PЕDAGOGIсAL PRoBLЕMs 0F F0RMING
A MODЕRN SPЕCIALIST: Tt{Е ЕхPЕRIЕNсЕ oF THЕ ЕU

педaгoгiки нAПH Укpaiни З МeToдики нaBчaHня мoв нaцi-
oнaлЬниx Mеtlшин тa зapyбirкнoТ лiтepатypи (стaттi, тeзи,
нaвчaльнi пpoгpalvtи, пiдpyнники, пoсi6ники, мoнoгpaфii,
мeтодиvнi peкolvleндaц|i' 2005-2020 pp.). URL: https;//lib.
iitta.gov.ua/view/divisions/rlloem/ ; http://undip,org.ua/
news/library/index.php (дaтa звepнeння 05.03.2021)

1.2. Пiдpрники й eлeктpоннi веpсii пiдpщникiв (y тoмy нислi
з нaBчaнняМ i вивченням мoв нaцioналЬниx мeншин). URL:
https://lib'imzo'gov'ua f уelektronn-vеrs-pdruсhnikv / (дaтa
3Bepнeння 05'0З.2021)
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