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Окреслюється специфіка аналізу білінгвізму як особливого соціального явища у різних аспектах, зокрема 
у межах соціальної філософії. Для дослідження білінгвізму в цьому аспекті пропонується застосування 
процедури системного розгляду в трьох взаємопов’язаних аспектах – структурному, функціональному, 
динамічному на трьох взаємопов’язаних рівнях узагальнення: соціально-філософському, історико-типо-
логочіному, конкретно-соціологічному.
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Постановка проблеми. Феномен білінгвіз-
му як об’єкт наукового дослідження ха-

рактеризується широкою предметною сферою, 
яка включає, крім проблематики, досліджуваної 
окремими дисциплінами, ще й міждисциплінар-
ну. Соціально-філософське осмислення явища бі-
лінгвізму як феномену соціального буття нині є 
надзвичайно актуальним як для глобалізованого 
світу, так і для українського суспільства, і через 
те, що в цій площині вивчення проблеми білінг-
візму тільки розгортається, він потребує актив-
ного подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням процесу взаємодії мов, різних 
аспектів полі- та білінгвізму активно займали-
ся видатні зарубіжні дослідники: У. Вайнрах, 
Б. Гавранек, Е. Сепір, А. Мартіне, Е. Хауген, 
М. Сігуан, У.Ф. Маккі, П. Мюльхауслер, С. Верн, 
В. Розенцвейг та ін.; радянсько-російські та ві-
тчизняні учені: Л. Булаховський, Л. Щерба, 
В. Аврорін, Ф. Філін, О. Швейцер, Ю. Дешерієв, 
Т. Бертагаєв, В. Виноградов, Є. Верещагін, О. Су-
прун, А. Карлінський, М. Михайлов, К. Хана-
заров, Н. Імеладзе, Ю. Жлуктенко, С. Семчин-
ський, Л. Масенко, О. Тараненко, О. Сербенська, 
О. Ткаченко, Б. Ажнюк та ін. Соціально-філософ-
ський та соціологічний підходи, які дозволяють 
більш точно розкрити сутність білінгвізму як 
суспільного явища, залишаються ще не достат-
ньо розробленими. Вагомими в цьому напрямі є 
роботи, присвячені інформаційному суспільству 
(3. Бжезінський, М. МакЛюен, І. Масуд, Р. Катц, 
М. Кастельс, Е. Тоффлер, А. Турен, Ф. Уебстер; 
Т. Закупень, В. Іноземцев, К. Колін, В. Машли-
кін, І. Мелюхін, А. Ракитов, Г. Смолян, А. Урсул, 
Д. Черешкін, І. Юзвішин та інші), які охоплюють 
широке коло проблем мови, суспільства, інфор-
маційних комунікацій та інформаційного просто-
ру. У межах різних наукових дисциплін створена 
величезна кількість публікацій, але попри таку 
активність розробки багато питань у теорії бі-
лінгвізму дотепер залишаються спірними і по-
требують подальшого вивчення, а наукові до-
слідження питань соціальних змін, пов’язаних із 
феноменом білінгвізму, взагалі майже відсутні. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Специфіка дослідження бі-
лінгвізму в соціофілософському аспекті обумов-
лена складною соціальною природою цього явища 
і в загальній постановці передбачає визначення 

місця, яке він займає у цілісній структурі сус-
пільства, і ролі, яку він відіграє в існуванні та 
розвитку суспільства. 

Термін «білінгвізм» як науковий феномен 
означає співфункціонування двох мов і в науко-
вому дискурсі розглядається з двох позицій: як 
індивідуальна характеристика особистості (ін-
дивідуальний білінгвізм) та як соціальне явище 
(масовий або соціальний білінгвізм). Об’єктом до-
слідження соціальної філософії є саме масовий 
білінгвізм. 

Мета статті: здійснивши огляд найважливі-
ших підходів до вирішення проблематики білінг-
візму як складного міждисциплінарного об’єкта, 
окреслити специфіку соціофілософського аналізу 
білінгвізму і білінгвальних процесів. 

Виклад основного матеріалу. Внаслідок пря-
мого співвідношення мови з історією суспільства 
діапазон проблематики білінгвізму такий, що 
в синхронії ці питання тісно пов'язані з досить 
великою кількістю наукових парадигм (лінгвіс-
тикою, психологією, соціологією, філософією, 
культурною антропологією тощо), тому це яви-
ще є об’єктом дослідження різних наукових дис-
циплін, кожна з яких має свої підходи до його 
вивчення, певний предмет, завдання, цілі, відпо-
відні методи та термінологічний апарат. Знання, 
отримані в результаті досліджень білінгвізму 
різними галузями наук, доповнюють один одного, 
сприяють поглибленню розуміння цього складно-
го мовно-соціального явища. Подібна міждисци-
плінарність проблеми ще раз доводить її значу-
щість і глибину.

Із усіх відомих у вітчизняній і зарубіжній на-
уці аспектів вивчення білінгвізму найбільшого 
поширення отримав власне лінгвістичний. Даний 
аспект координується з екстралінгвістичним ви-
вченням контактування мов та пов’язаних із цим 
явищ і дозволяє встановити ступінь володіння 
білінгва кожною мовою, аналізує співвідношення 
структур і структурних елементів двох мов, їх 
взаємодію та взаємопроникнення на різних рів-
нях мови, тобто вплив рідної мови на другу і на-
впаки, а також досліджує своєрідність проявів 
інтерференції у процесах використання обох мов 
на рівнях мови та мовлення. 

Психологічна парадигма розглядає білінгвізм 
із погляду фізіологічних і психічних механізмів 
продукування мовлення як «психологічний ме-
ханізм (знання, уміння, навички), який дозво-
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ляє людині відтворювати й породжувати мовні 
витвори, які послідовно належать двом мовним 
системам» [1, с. 134]. Оскільки, за словами Е. Ха-
угена, центром, осередком білінгвізму є мозок ін-
дивіда, дослідники стверджують, що у свідомості 
двомовного індивіда наявні різні мовні коди, які 
певним чином взаємодіють між собою. Тобто, у 
межах психолінгвістичного аспекту досліджу-
ється психічний механізм кодування й декоду-
вання, вивчаються питання, пов'язані з білінг-
вальним мисленням, білінгвальною пам'яттю, 
мотивацією навчального білінгвізму тощо. 

Педагогічний (дидактичний) аспект вивчення 
білінгвізму пов'язаний із формування комуніка-
тивної компетенції штучного білінгва і зорієнто-
ваний на розробку найбільш раціональних мето-
дів вивчення процесів оволодіння двома мовами 
в умовах білінгвізму; а також розробкою мето-
дики взаємопов’язаного викладання декількох 
контактуючих мов при умові наявності двосто-
роннього білінгвізму, що не можливо зробити без 
урахування умов виникнення такої двомовності, 
функціонування рідної і другої мов, ментальності 
бачення світу етносом, без знання психології за-
своєння нерідної другої мови.

У парадигмі культурної антропології пробле-
ма білінгвізму розглядається як аспект культур-
ного розвитку людини, а також у площині вза-
ємодії мови і культури. Оскільки мова лежить 
на поверхні буття людини в культурі, то, почи-
наючи з ХІХ ст. (Я. Грімм, В. Гумбольдт, Р. Раск, 
О.О. Потебня) і дотепер, проблема взаємозв’язку 
і взаємообумовленості мови і культури є однією 
із центральних у мовознавстві. У межах культу-
рологічного підходу до мови взагалі та білінгвіз-
му зокрема, розглядається співвідношення мов і 
культур (іноді трьох і більше) з метою окреслен-
ня їх топологічних, національно-специфічних рис 
для глибшого засвоєння як чужої, так і рідної 
культури і мови. Ця співвіднесеність дає змогу 
проникнути в мовну «картину світу» двох наро-
дів, зрозуміти їхню психологію, характер, звичаї, 
обряди, історію, які знаходять своє образне вті-
лення в мовному просторі. Тобто мета культуро-
логічного підходу – дати відповіді на питання, 
наскільки повно можна опанувати чужою куль-
турою та що собою являє механізм і динаміка 
процесу акультурації.

Філософський аспект проблеми білінгвізму 
дозволяє бачити функції двомовності не тільки 
у можливості реалізації комунікації між наро-
дами й культурами, але й у значному розши-
ренні потенціалу, засобів вербалізації мислен-
ня. Якщо виходити з того, що мислення – це 
оперування поняттями, то багатство, багато-
гранність мислення людей, які сформувалися у 
білінгвістичному середовищі, безсумнівні. Цей 
факт пояснюється, виходячи із положення, що 
мова і мислення єдині. Відповідно, варіантність 
і багатозначність мови повинні вести до варі-
ативності мислення. І якщо білінгвізм сприяє 
різносторонності мислення, підвищує переду-
мови його евристичності, то, очевидно, білінг-
вальне средовище потребує цілеспрямовано-
го формування [2]. Тобто головним завданням 
цього підходу є філософське осмислення про-
цесів, які відбуваються в особистісному розви-
тку і свідомості білінгвів.

Соціолінгвістичний і соціологічний підходи за-
безпечують комплексне вивчення білінгвізму як 
суспільного явища. Найважливішими завдання-
ми соціолінгвістичного підходу є мовна ситуація, 
що відображає стан мови, культури і визначає 
можливості організації діяльності суспільства, 
та мовна політика, що передбачає діяльність 
державних структур і громадських організацій, 
направлену на оптимізацію мовної ситуації в 
суспільстві та гармонізацію культурно-мовних 
стосунків. Соціологічний підхід передбачає ви-
вчення мовної політики політичної організації 
двомовного суспільства; використання двох мов 
у різних сферах соціальної діяльності; двомовної 
комунікації; поведінки й місця двомовного інди-
віда чи групи людей у суспільстві; ступінь ко-
лективної свідомості членів кожної мовної групи, 
тобто з’ясування, яка мова, на їх думку, їм по-
трібна більше для повноцінного життя у даному 
суспільстві тощо. 

У межах соціальної філософії білінгвізм до-
цільно розглядати як специфічний стан суспіль-
ного життя, при якому в межах однієї держави 
співіснують і забезпечують суспільну комуніка-
цію дві мови. Проблематика дослідження масового 
білінгвізму в межах цього аспекту певною мірою 
перетинається з проблемними полями соціологіч-
ного та соціолінгвістичного аспектів, оскільки для 
кожного з них є важливим вирішення цілої низки 
прямо чи опосередковано дотичних проблем. Якщо 
предметом соціолінгвістики є безпосередній вплив 
на мову (мови) екстралінгвістичних (соціальних) 
факторів, соціології – двомовна комунікація со-
ціуму, то предметом соціальної філософії є, на-
впаки, вплив мовної ситуації певного суспільства 
(не безпосередньо, а через комунікацію, культуру, 
мовну політику) на соціальні процеси, міжетнічні 
й національні відносини, громадську злагоду тощо 
в межах цього суспільства. Отже, ці дисципліни, 
маючи аспектні відмінності в предметній сфері, 
співпадають в об’єктній – це вивчення процесу 
соціальної взаємодії членів суспільства, опосеред-
кованого мовленнєвою комунікацією. 

Оскільки у сучасному полікультурному сві-
ті білінгвізм є не лише проблемою культурного 
розвитку суспільства, але й економічною і полі-
тичною, то досить часто, поряд із безперечни-
ми позитивними моментами, він несе у собі дух 
соціальних і особливо національних протиріч. 
Етнолінгвістичні конфлікти в поліетнічних кра-
їнах виникають, як правило, не тільки в силу 
слухового неприйняття, а і в силу неспівпадін-
ня комплексів етнокультурних норм [3, с. 12], що 
актуалізує потребу подальшого розгортання со-
ціально-філософських досліджень феномену ма-
сового білінгвізму. 

Основним відправним постулатом в дослі-
дженні білінгвізму як суспільного явища є кон-
статація залежності мови від суспільства і ви-
знання специфіки її основної функції – бути 
засобом спілкування між людьми, оскільки з яких 
би позицій не розглядалося явище білінгвізму, в 
основі його лежить мовний факт, обумовлений 
екстралінгвістичними факторами і необхідністю 
виконання суспільних функцій двома мовами в 
певних соціальних умовах. 

Уважаємо, що в межах соціально-філософ-
ського аспекту дослідження білінгвізму потребує 
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здійснення процедури його системного розгляду 
в трьох взаємопов’язаних аспектах: структур-
ному, функціональному, динамічному, до того ж 
на трьох взаємопов’язаних рівнях узагальнен-
ня: соціально-філософському – рівні вивчення 
загальних сутнісних ознак і властивостей; істо-
рико-типологочіному – рівні вивчення історично 
конкретних типів; конкретно-соціологічному – 
рівні вивчення своєрідності виявлення об’єкта в 
окремому суспільстві [4]. Такі дослідження по-
винні підпорядковуватися методологічним прин-
ципам системно-структурного аналізу – прин-
ципам історичності, соціальної спрямованості, 
об’єктивності, аргументованості.

На соціально-філософському рівні розгляду 
об’єкта можемо вважати білінгвізм соціальним 
явищем уже хоча б тому, що він відсутній у цар-
стві природи і притаманний лише суспільству. 
У найбільш широкому розумінні термін «білінг-
візм» позначає не тільки здатність окремих лю-
дей, колективів чи суспільств використовувати 
для комунікації дві мови, а являє собою систем-
ну сукупність здатностей, властивостей і ознак, 
притаманних і колективному, й індивідуальному 
життю людей, завдяки яким вони включаються 
в особливий світ, виокремлений із природи і від 
природи відмінний. Проте якщо лише емпіричної 
констатації зовнішніх ознак не достатньо, якщо 
потрібне розуміння цих ознак в усій невипадко-
вості їх появи і виявлення, необхідно розглядати 
об’єкт у його дійсності, тобто, як зазначав Г. Ге-
гель, в єдності його сутності й існування. 

Відомо, що суспільна природа мови проявля-
ється у її зв’язку з народом – творцем та носі-
єм цієї мови. Згідно з теорією про роль мови в 
суспільстві (В. Гумбольдт, Л. Вейсгербер), мова 
закладена у природу самих людей і є необхід-
ною для розвитку їх духовних сил і формування 
світогляду. Структура мови визначає структуру 
мислення і спосіб пізнання об’єктивної реальності 
(теорія Сепіра-Уорфа). Відштовхуючись від існу-
ючих поглядів на походження мови як соціального 
феномену, можемо простежити двосторонній про-
цес взаємодії розвитку мови та розвитку суспіль-
ства з його культурно-історичними змінами. 

Отже, у загальній постановці у соціально-фі-
лософському аспекті дослідження білінгвізму як 
феномену суспільного буття передбачає визна-
чення місця, яке він займає у цілісній структурі 
суспільства, та ролі, яку він відіграє в існуванні і 
розвитку суспільства. Крім того, соціально-філо-
софський підхід дозволяє з’ясувати закономірнос-
ті процесу білінгвальної соціалізації особистості 
для вирішення проблеми формування соціальної 
ідентичності й самобутності в конкретно-історич-
них умовах, що сприятиме впровадженню вива-
женої комунікативно-мовної політики з урахуван-
ням світових інформаційних процесів і соціальної 
організації суспільства тощо.

Історико-типологочіний рівні розгляду 
об’єкта визначається тим, що співіснування 
двох мов у певному суспільстві обумовлене істо-
ричними факторами, і як показує досвід, у світі 
не існує двох абсолютно однакових соціальних 
ситуацій розвитку, тому форми й види білінгвіз-
му своєрідні для кожної окремої країни у різні 
історичні періоди і залежать від умов розвитку 
народів, соціально-економічної та культурно-по-

літичної структури. Вивчення явища білінгвізму 
рівносильне вивченню історії народів і цивіліза-
цій. У ході конкретно-історичного розгляду дво- і 
багатомовності чітко проступають хронологічні 
етапи духовного розвитку людства та його бага-
товікової культури. Кожен історичний етап фор-
мує певні типи білінгвізму в суспільства і різне 
ставлення до нього. 

Для аналізу білінгвальних процесі тієї чи іншої 
епохи необхідно враховувати такі фактори: а) со-
ціальна стратифікація двомовності, тобто можли-
вості індивідів різних соціальних груп до оволо-
діння іноземною мовою у зв'язку з певним типом 
комунікативних відносин; б) престижність дво-
мовності, яка визначається тією оцінкою з боку 
суспільства, якою наділяються білінгви у зв'язку 
з соціальним статусом даної двомовності; в) соці-
альні сфери білінгвальної комунікації – управлін-
ня, торгівля, освіта тощо; г) характер двомовності 
та її суспільні наслідки ‒ двомовність із розмеж-
уванням суспільних функцій між рідною та іно-
земною мовою; динамічна двомовність із пере-
ходом до інших станів (наприклад, піджинізація 
мов); мовна політика щодо двомовності, пов'язана 
зі свідомим впливом правлячих кіл на мовну си-
туацію [5, с. 10]. Зрозуміти та оцінити роль білінг-
візму в суспільстві можна тільки у тому випадку, 
якщо розглядати її як складову частину інформа-
ційно-комунікативних відносин різних епох. Оче-
видно, що не всі припущення щодо білінгвальних 
процесів у діахронному зрізі будуть абсолютно 
правильними, оскільки кожна епоха тривала сто-
літтями і не була гомогенною протягом цього часо-
вого відрізку, відповідно, картина неминуче буде 
дещо статичною і спрощеною.

При дослідженні соціальної природи білінг-
візму традиційно використовуються два підходи 
до його розуміння: перший більш широкий – бі-
лінгвізм як феномен суспільного буття, факт 
двомовної комунікації; другий – як реальна со-
ціально-мовна ситуація. У контексті конкретно-
соціологічного рівня розгляду об’єкта білінгвізм 
доцільно розглядати через призму причинно-на-
слідкового відношення між соціальною дійсністю 
та двомовністю членів цього суспільства. Якщо 
ми розуміємо явище білінгвізму, з одного боку, як 
реальну соціально-мовну ситуацію, а з іншого – 
як здатність людини-білінгва використовувати в 
ситуаціях спілкування дві різні мовні системи, то 
цей феномен виступає як важливий компонент 
єдиного цілісного потоку суспільного життя. Це 
обумовлюється змінами у змісті й структурі су-
часного політичного, соціально-економічного та 
духовного життя. 

Досліджуючи соціальний білінгвізм, необхідно 
враховувати, що мовна взаємодія екстраполю-
ється на процес комунікації, отже, методологічні 
положення теорії комунікації будуть релевантні 
для дослідження білінгвізму як наукового фено-
мена. Оскільки мова йде і про взаємодію різних 
лінгвокультур, то дана проблема перебуває та-
кож у межах теорії міжкультурної комунікації 
[6]. Саме комунікація і становить предмет теорії 
білінгвізму, а метою білінгвізму є успішна між-
культурна комунікація.

З’ясування сутності білінгвізму як форми ак-
тивності людини потребує визначення факто-
рів, які впливають на його стан і розвиток, для 
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цього, на нашу думку, необхідно визначити по-
ширення білінгвізму серед різноманітних соці-
ально-професійних груп багатонаціональних ко-
лективів; використання двомовності в основних 
сферах суспільного життя (виробничій, духовній 
та сімейно-побутовій); вплив на двомовність екс-
тралінгвістичних факторів: класових, етнічних, 
демографічних тощо; причини формування дво-
мовності (безпосередні контакти, які встанов-
люються між групами різномовного населення, 
вивчення мови у школі, встановлення різнома-
нітних культурних зв’язків між народами тощо); 
співвідношення мов у суспільстві та ін.

Як суспільне явище білінгвізм тісно пов’язаний 
із такими реаліями суспільного буття, як міжет-
нічна інтеграція, мовне регулювання, мовна полі-
тика тощо. Ресурси білінгвізму як форми дискурсу 
і комунікативних здатностей важко переоцінити: 
білінгвізм робить можливими міжмовні контакти, 
формує когнітивно-комунікативну діяльність, за-
безпечує соціалізацію, формує толерантне став-
лення до інших культур, легітимізує у свідомості 
носія білінгвізму образ «іншого» і категорію «інак-
шості мислення», сприяє інтеграції інформацій-
них середовищ, розширює когнітивні можливості 
носіїв мови і разом з тим є умовою для процесів 
формування й відтворення етнічної, а також соці-
альної ідентичності. Вивчення білінгвізму з різних 
точок зору дає можливість: розкрити й описати 
причини виникнення двомовності, розглянути ре-
зультати взаємодії контактуючих мов, зробити 
найбільш точні прогнози щодо подальшого розви-
тку двомовності в певному суспільстві. Цю низку 
чинників, що визначають соціальну сутність фе-
номену білінгвізму, можна продовжувати, що зу-
мовлено багатогранністю самого явища й залеж-
ністю від завдань наукового вивчення. 

Дослідження білінгвальної комунікації та її 
впливу на різноманітні соціальні процеси в пев-
ному суспільстві передбачає застосування комп-
лексу філософських, історико-соціологічних, со-
ціолінгвістичних підходів, а також урахування 
концептуальних положень соціальної філософії 
та основоположних принципів, розроблених аме-
риканськими соціологами У.Томасом і Ф. Знане-
цьким, а саме: розгляду усіх соціальних явищ і 
процесів у еволюції та трактування поведінки 
людей як адаптації до мінливих умов середови-
ща проживання [7]. Отже, дослідницька стратегія 
розгляду соціального білінгвізму базуватиметься 
на методологічному плюралізмі та плюралізмі 
гуманітарного знання, що дозволить більш повно 
осмислити різнобічність феномену білінгвізму та 
його ролі в суспільному житті.

Висновки. Сутність соціально-філософського 
аналізу феномену білінгвізму полягає у відтво-
ренні в системі понять сукупності притаманних 
цьому явищу властивостей і зв’язків, формуван-
ні цілісної системи знань про білінгвізм як фено-
мен соціальної дійсності, представлення його як 
стійкого соціального процесу. Відповідно, для до-
слідження соціального білінгвізму необхідне здій-
снення процедури його системного розгляду в 
трьох взаємопов’язаних аспектах: структурному, 
функціональному, динамічному, до того ж на трьох 
взаємопов’язаних рівнях узагальнення: соціально-
філософському – рівні вивчення загальних сутніс-
них ознак і властивостей; історико-типологочіно-
му – рівні вивчення історично конкретних типів; 
конкретно-соціологічному – рівні вивчення своє-
рідності виявлення об’єкта в окремому суспільстві. 

У перспективі дослідження впливу білінгвіз-
му на процес формування й відтворення етнічної 
та соціальної ідентичності.
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКГО АНАЛИЗА БИЛИНГВИЗМА  
КАК ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Очерчивается специфика анализа билингвизм как особенного социального явления в различных аспек-
тах, в частности в рамках социальной философии. Для исследования билингвизма в этом аспекте 
предложено применение процедуры системного рассмотрения в трьох взаимосвязанных аспектах – 
структурном, функциональном, динамическом на трьох взаимосвязанных уровнях обобщения: соци-
ально-философском, историко-типологоческом, конкретно-социологическом.
Ключевые слова: билингвизм, социальный билингвизм, виды социального билингвизма.
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SPECIFICS OF SOCIAL AND FILOSOFICAL BILINGUALISM ANALYSIS 
AS PHENOMENON OF SOCIAL REALITY

Summary
The analysis outlines the specifics of bilingualism as a special social phenomenon in various aspects, 
particularly at the framework of social philosophy. For the study of bilingualism in this aspect provides the 
use of systematic review procedures in three interrelated aspects: structural, functional, dynamic on three 
interrelated levels of generalization: socio-philosophical, historical and typological, concrete-sociological.
Keywords: bilingualism, social bilingualism, forms of social bilingualism.


