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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Взаємодія кількох мов у суспіль-
стві та політика багатомовності актуалізує 
дослідження явища мультилінгвізму, зокрема 
в контексті публічного врядування як майдан-
чика, на якому встановлюються чіткі правила 
взаємодії мов у правовому полі та створю-
ється відповідне програмно-цільове забезпе-
чення цієї взаємодії. Отже, мультилінгвізм є 
обов’язковим аспектом людського буття, спі-
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У статті здійснено лексикографічний аналіз 
поняття мультилінгвізму й показано, що 
зазначений феномен може передаватися 
низкою термінів: «мультилінгвізм», «плю-
рилінгвізм», «полілінгвізм». Метою такого 
дослідження є наявність різних напрям-
ків, розбіжних підходів та наукових шкіл в 
сучасній лінгвістиці, які по-різному тракту-
ють зазначені терміни. Здійснення лекси-
кографічного аналізу в дослідженні стало 
наріжним каменем для чіткої диференціації 
понять щодо явища мультилінгвізму, а це, у 
свою чергу, надало змогу розставити типо-
логічні поняття феномену мультилінгвізму 
у певний логічний порядок, який викриста-
лізувався у цілісну універсальну модель, яка 
є вдосконаленням поняттєвого апарату 
мультилінгвізму. На основі умовиводів нау-
ковців й аналізу словникових статей було 
доведено, що термін «мультилінгвізм» є 
найбільш ємним та універсальним понят-
тям. Найбільш гості дискусії з цього приводу 
виникають стосовно розмежування термі-
нів «мультилінгвізм» та «плюрилінгвізм». 
Низка вчених відстоює позицію про явну від-
мінність у значеннях, з чим авторська думка 
співпадає, але термін «мультилінгвізм» 
може акумулювати в собі як власне муль-
тилінгвізм, так і плюрилінгвізм. Крім того, 
на думку автора, така дискусія зумовлена 
європейською традицією та лінгвістичним 
фактором – вживання у різних мовах пре-
фіксів «мульти-» і «плюри-» і явна перевага 
використання саме «плюри-», що теж не 
є об’єктивним відображенням суті речей. 
Здійснивши порівняння відповідних термінів, 
автор у статті відобразив своє бачення 
феномену мультилінгвізму в суспільстві, 
описав його загальний конструкт та 
виокремив різні види мультилінгвізму – гео-
графічний, суспільний, індивідуальний, та 
надав їм коротку характеристику й місце 
у загальній системі. Таким чином, на основі 
лексикографічного аналізу лексеми муль-
тилінгвізму й чіткої диференціації суміжних 
термінів, автор виводить універсальну 
модель мультилінгвізму, яка може стати 
шаблоном чи методикою для формування 
та реалізації мовної політики, розробки мов-
них програм і стратегій у контексті публіч-
ного врядування.
Ключові слова: мультилінгвізм, прюри-
лінгвізм, полілінгвізм, білінгвізм, трилінгвізм, 
багатомовність, модель.

The article carries out the lexicographic anal-
ysis of the concept of multilingualism and it 
is shown that this phenomenon can be illus-
trated in a number of terms: “multilingualism”, 
“plurilingualism”, “polylingualism”. The rea-
son for the following study is the availability 
of different approaches and scientific schools 
in contemporary linguistics, which interpret 
the terms “multilingualism”, “plurilingualism”, 
“polylingualism” differently. The lexicographic 
analysis in the study became the cornerstone 
for a clear differentiation of concepts regard-
ing the phenomenon of multilingualism, which 
in turn enabled the typological concepts of the 
phenomenon of multilingualism to be set in a 
certain logical order, which crystallized into a 
holistic universal model, which is the perfection 
of the conceptual apparatus of the phenome-
non multilingualism. Based on the inferences of 
scholars and the analysis of dictionary articles, 
it was proved that the term “multilingualism” is 
the most essential and universal concept. The 
most heated discussions on this issue arise in 
relation to the delineation of the terms “multi-
lingualism” and “plurilingualism”. A number of 
scholars advocate a position on the obvious 
difference in meanings, the author’s opinion 
coincides this position, but the term “multilin-
gualism” can accumulate in itself both multilin-
gualism itself and plurilingualism. In addition, 
according to the author, such a discussion is 
due to European tradition and linguistic fac-
tor – the use of “multi” and “pluri” prefixes in 
different languages and the obvious advantage 
of the use of “pluri”, which is also not an objec-
tive reflection of the matter. By comparing the 
corresponding terms, the author in his article 
reflected his vision of the phenomenon of mul-
tilingualism in a society, described its general 
construct and distinguished the various types 
of multilingualism – geographical, social, indi-
vidual, and gave them a brief description and 
place in the general system. Thus, on the 
basis of lexicographic analysis of the lexeme 
“multilingualism” and the clear differentiation of 
similar terms, the author deduces a universal 
model of multilingualism, which can become 
a template or a method for the formation and 
implementation of language policy, the devel-
opment of language programs and strategies 
in the context of public governance.
Key words: multilingualism, plurilingualism, 
polylingualism, bilingualism, trilingualism, 
model.

віснування в суспільстві різних етносів, про-
цесу міжмовної та міжкультурної комунікації. 
Відповідно, кожна держава повинна врахо-
вувати питання багатомовності, здійснюючи 
свою політику задля захисту державної мови, 
збереження мов національних меншин та 
забезпечення комфортних умов здійснення 
міжмовної комунікації. Однак мультилінгвізм 
як науково-теоретична проблема досі пере-
буває під пильною увагою науковців, які ніяк 
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не можуть дійти згоди щодо визначення цього 
поняття.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Феномен мультилінгвізму перебуває у фокусі 
уваги низки дослідників у різних сферах: філо-
софія (Н. Коршак, Н. Кудрявцева), лінгвіс-
тика (У. Вайнрайх, І. Голубовська, Є. Іванова, 
Т. Остапенко, Ю. Панасюк, В. Розейцвейг, 
Г. Чуба, В. Яцишина), політологія (Н. Пелагеша, 
Т. Смирнова), соціолінгвістика (Ю. Бестерс-
Дільгер, І. Валлерстайн), державне управління 
(Г. Дивнич, Г. Євсєєва, Д. Жовтяк-Тараскіна, 
І. Лопушинський, О. Сергєєва, О. Тарасенко). 
Окремо слід звернути увагу на праці дослідни-
ків: O. Bakar, J. Blommaert, J. Cenoz, M. Clyne, 
D. Crystal, N.A Al-Fattah, E. Haugen, C. Hoffmann, 
S.P. Huntington, N. Kumar Singh, L. Orban, 
W. Samarin, U. Schonpflug, M. Spotti, K. Stein-
Smith, L. Wei, S. Wright. Проблему визна-
чення поняття мультилінгвізму окреслено 
в працях таких учених: J. Dombi, W. Mackiewicz, 
Ch. Tremblay, Y. Turker, J. Cenoz, B. Hufeisen, 
U. Jessner, A. Otwinowska-Kasztelanic, 
E. Piccardo, S. El Euch та інші. 

У науковій царині існує невизначеність тер-
мінів щодо явища багатомовності. Так, серед 
вчених точиться гостра дискусія щодо дифе-
ренціації понять «мультилінгвізм», «плюри-
лінгвізм», «полілінгвізм». 

Мета статті. 1) Здійснити лексикографіч-
ний аналіз поняття мультилінгвізму, на основі 
якого довести, що термін «мультилінгвізм» є 
найбільш ємним та універсальним поняттям; 
2) На основі аналізу розробити універсальну 
модель мультилінгвізму методом системати-
зації й типологізації окремих поняттєвих аспек-
тів мультилінгвізму й тим самим удосконалити 
поняттєвий апарат щодо явища багатомов-
ності.  

Виклад основного матеріалу. Різні 
напрямки та школи, представлені в сучас-
ній лінгвістиці, трактують термін «багато-
мовність» / «мультилінгвізм» / «полілінгвізм» 
по-різному. Кожен дослідник пропонує такі 
визначення мультилінгвізму, які найбільш точно 
корелюються зі сферою його досліджень, тому 
жодне з відомих визначень не можна вважати 
універсальним. Той факт, що мультилінгвізм 
розглядається не тільки в рамках лінгвістики, 
а й психології, соціології, лінгводидактики та 
інших соціальних наук, лише підкреслює його 
багатогранний характер і виправдовує чис-
ленність його дефініцій.

Поняття «мультилінгвізм» означає воло-
діння кількома мовами й має різні прояви. 
Дослідниця І. Голубовська виділяє націо-
нальний мультилінгвізм, яким вона позна-
чає вживання кількох мов у певній суспільній 

спільноті, та індивідуальний мультилінгвізм 
як вживання індивідом кількох мов, кожна з 
яких обирається відповідно до певної мовної 
ситуації. Мультилінгвізм може бути розбитим 
на менші поняттєві частини. Найсуттєвішими з 
них, на думку І. Голубовської, є плюрилінгвізм, 
білінгвізм і багатомовність. Плюрилінгвізмом 
дослідниця позначає індивідуальний психіч-
ний стан особи, який дозволяє їй альтерна-
тивно застосовувати в процесі спілкування 
кілька мов незалежно від рівня іншомовної 
компетентності. Білінгвізм, на її думку, є здат-
ністю особи користуватися двома національ-
ними мовами або мовна практика, коли сус-
пільство послуговується двома національними 
мовами в одній або різних сферах спілкування 
або поняття, яке визначає явище співісну-
вання, взаємовплив і взаємодію двох мов 
у природному і штучному двомовному середо-
вищі, в якому соціальні групи володіють двома 
мовами на однаковому або різному рівнях; 
багатомовність (мультилінгвізм) – здатність 
особи користуватися більш ніж двома націо-
нальними мовами або мовна практика, в якій 
соціум використовує для спілкування більш ніж 
дві національні мови в одній або різних сферах 
спілкування або явище суспільного рівня, яке 
позначає співіснування різних мовних спів-
товариств, зокрема в умовах багатомовного 
міста чи багатомовної країни [3, с. 14–15]. 

Зі свого боку, Дж. Сіноз виділяє такі форми 
існування національного (соціального) муль-
тилінгвізму:

– мультилінгвізм як співіснування двох і 
більше мов у країні, що склалося за історичних 
обставин; 

– в одній країні офіційно утверджено 
кілька мов (Канада, Швейцарія, Бельгія, 
Білорусія);

– мультилінгвізм як співіснування в одній 
країні кількох етнічних мов але в повсякден-
ній комунікації може використовуватися або 
тільки одна мова (державна), або відразу дві 
мови (державна та етнічна) (Україна, Росія, 
Великобританія, Іспанія, Кенія);

– емігрантський мультилінгвізм, коли міг- 
ранти змушені взаємодіяти з суспільством, 
в якому вони опинилися [10, с. 5–6]. 

Найбільш загальне визначення мульти-
лінгвізму було запропоновано Ф. Грожаном, 
який як головна характеристика мульти-
лінгвізму називає використання індивідом 
двох і більше мов в повсякденному житті 
[22, с. 145]. Великий енциклопедичний слов-
ник, серія «Мовознавство», визначає бага-
томовність (мультилінгвізм, полілінгвізм) 
як «вживаннямня декількох мов в межах пев-
ної соціальної спільності; вживання індивіду-
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мом (групою людей) декількох мов, кожен з 
яких вибирається відповідно до конкретної 
комунікативної ситуацією» [6, с. 303]. Термін 
«мультилінгвізм» належить до тих термінів, які 
не мають чіткої інтерпретації. Мова є базовим 
інгредієнтом, який визначає мультилінгвізм 
[7, с. 102]. 

У контексті визначення та диференціації 
понять спостерігається дисонанс щодо термі-
нів «мультилінгвізм» і «плюрилінгвізм», оскільки 
обоє позначають багатомовність і можуть вжи-
ватися паралельно. Примітним є той факт, що 
термін «plurilingualism» запровадила Рада 
Європи, а саме Департамент з мовної полі-
тики, для позначення цим словом вміння осо-
бою спілкуватися декількома мовами. Термін 
«multilingualism» використовується для позна-
чення наявності кількох мов в одному суспіль-
стві, акцент робиться на співіснуванні мов, 
на географічному ареалі їхнього поширення. 

Мультилінгвізм визначається як здатність 
використовувати декілька мов або окремою 
особою, або групою осіб. Тобто це – взаємо-
дія мов на рівні мовців, досвіду та суспільних 
практик [13, с. 168].

У свою чергу, плюрилінгвізм як концепція 
була запроваджена CERF, це спроба вико-
ристовувати мовні знання й вміння інших осіб 
з метою спілкування з іншими особами у різ-
них життєвих ситуаціях. Це здатність ефек-
тивно використовувати мову й бути включе-
ним в мультинаціональну й мультикультурну 
спільноту [13, с. 168].  

У Європейській Хартії плюрилінгвізму 
зазначається, що поняття «plurilingualism» 
передбачає володіння однією особою кіль-
кома мовами, що відрізняється від поняття 
багатомовності, яке означає співіснування 
кількох мов на одній території у межах однієї 
соціальної групи. Плюрилінгвальне суспіль-
ство здатне висловлюватися кількома мовами 
на різних рівнях мовної компетентності, тоді 
як багатомовне суспільство може складатися 
із одномовних осіб, які не володіють іншими 
мовами [20]. 

Як зазначає Макієвич, Рада Європи здій-
снила літературний переклад французь-
кого терміну для позначення багатомов-
ності на англійську мову, позначаючи словом 
«plurilingualism» індивідуальний вимір, а сло-
вом «multilingualism» – суспільний вимір [26]. 

Зазначені поняття є синонімами, що під-
тверджує «Лінгвістичний словник» Ж. Дюбуа 
[17] і «Словник лінгводидактики» Р. Галлісона і 
Д. Коста [21].

У. Джеснер справедливо зауважує, що 
концепт плюрилінгвізму є похідним від кон-
цепту мультилінгвізму [24, с. 15–20]. Такої 

ж думки дотримуються й інші науковці 
[11, с. 1–9.] Є теорія про так званий «individual 
multilingualism», який є рівноцінним терміну 
«plurilingualism» [8]. Якщо є «індивідуальний 
мультилінгвізм – individual multilingualism», 
то також є поняття «соціальний мульти-
лінгвізм – social multilingualism», коли декілька 
мов можуть виконувати функції в одному 
суспільстві, і це не лише географічне співіс-
нування мов. Також наявне поняття «інсти-
туціональний мультилінгвізм – institutional 
multilingualism», коли різні інституції або орга-
нізації надають послуги різними мовами і ста-
тус мов є офіційно закріпленим.  

К. Тремблей стверджує, що по відношенню 
до однієї особи, сенси залишаються незмін-
ними «плюримовний», «багатомовний». Але 
в межах суспільства плюрилінгвізм і муль-
тилінгвізм позначають різні речі. Дослідник 
вдається до лінгвістичного аналізу лексем й 
наводить різні аналогії. Множинність / плюра-
лізм та чисельність є різними поняттями. 
Чисельність – це збільшення в кількості певних 
об’єктів, а множинність / плюралізм – збіль-
шення в розмаїтті. У лексемі «плюральний» 
міститься дві семи – «одиничність» й «розма-
їття». «Розмаїтість» не означає збільшення 
в об’ємі. Отже, науковець виділяє дві моделі: 
мультилінгвізм в контексті англо-саксонської 
парадигми. Зазначена модель розглядає сус-
пільство у вигляді тісно взаємопов’язаних 
спільнот із загостреним почуттям національ-
ної самоідентичності, які не спілкуються тісно 
між особою. Зв’язною ланкою для таких спіль-
нот є американська конституція і англійська 
мова. Спостерігається використання терміну 
«multilingualism» як для позначення географіч-
ного ареалу, так і для суспільних мовних від-
носин – «plurilingualism». В англійські мові від-
сутнє чітке розмежування цих двох термінів, 
більшість запитів подається саме на термін 
«multilingualism». Тобто, на думку К. Тремблея, 
така модель пов’язана із нівелюванням наці-
ональних мов й розширенням застосування 
англійської мови як lingua franca, що є в дусі 
колоніальної парадигми [30].

Друга модель під назвою «plurilingualism» 
походить від європейського гуманізму. За 
цією моделлю, сусідні спільноти тісно комуні-
кують між собою, відбувається обмін культур-
но-історичним надбанням, спостерігається 
терпимість до інших мов, релігій, цінностей. 
Протистояння двох понять «мультилінгвізм» й 
«плюрилінгвізм» полягає в наявності двох різ-
них культурно-філософських течій [30].

Е. Пікардо проводить паралель між тер-
мінами «мультилінгвізм» і «плюрилінгвізм», 
використовуючи метафоричність для опису 
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плюрилінгвізму, який вона порівнює із навколи-
шнім середовищем, в якому поруч розмі-
щено множинність елементів. Дослідниця 
наводить приклад лісу, в якому всі дерева 
взаємопов’язані, вони «комунікують» між 
собою – це і є принцип плюрилігвізму – уне-
можливлення відокремленого співіснування 
мов. Мультилінгвізм, у свою чергу, позначає 
лише множинність мов на певній території 
[28, с. 77]. 

С. Елеух дотримується підходу, що тер-
мін «плюрилінгвізм» більш атрибутивний 
французькій мові, тоді як «мультилінгвізм» 
частіше зустрічається в англійській мові. 
Плюрилінгвізм означає динамічні взаємовід-
носини між мовами й культурами [18].  

Й. Туркер, розмежовуючи ці поняття, дохо-
дить висновку, що мультилінгвізм визнача-
ється як процес наближення мов для суспіль-
ства та у сфері освіти. Тобто мультилінгвізм є 
інституційним і суспільним конструктом [31].  

В англійській мові термін «плюрилінгвізм» 
не є часто вживаним, тоді як у французь-
кій та німецькій мовах «plurilinguisme / 
Mehrsprachigkeit» використовуються як поняття 
володіння окремим індивідом кількома 
мовами, а «multilinguisme / Vielsprachigkeit» 
позначають природу багатомовності певного 
суспільства, в англійській же мові терміном 
«multilingualism» позначають обидва явища 
[16, с. 1093]. 

Цікавим є інше розмежування понять 
щодо мультилінгвізму, а саме: моно-, бі-, і 
трилінгвізм. Найбільш поширеною формою 
мультилінгвізму в сучасному суспільстві є 
трилінгвізм. У наукових дослідженнях XX ст. 
трилінгвізм трактувався як природне продов-
ження білінгвізму: тримовність не вважа-
ється особливою формою мультилінгвізму 
і не розглядалась в якості окремого явища зі 
специфічним понятійним апаратом і власною 
методологією. Розглядаючи поняття тримов-
ності, більшість дослідників не розмежовують 
поняття «трилінгвізм» і «білінгвізм», асоціюючи 
їх з різними проявами одного і того ж фено-
мену. 

Ш. Гофман зазначила, що за відсутності 
будь-якого теоретичного обґрунтування три-
лінгвізму як особливої лінгвістичної конфігу-
рації, багато лінгвістів працюють в рамках кон-
цепції білінгвізму [23, с. 2]. 

Традиційно вважалося, що трилінгваль-
ная система є продовженням білінгвальної 
[29, с. 121], отже, концепція трилінгвізму 
перейняла з теорії білінгвізму поняттєвий апа-
рат. 

У словнику лінгвістичних термінів 
за редакцією Т. Жеребило трилінгвізм позна-

чається як здатність володіти трьома мовами 
[4, с. 420]. Європейський словник лінгвіс-
тики за ред. Д. Кристала взагалі не містить 
інформації щодо терміна «трилінгвізм», 
а посилання до терміну «триглосія» обмежу-
ється тільки посиланням на термін «диглосія» 
[14, с. 496]. Інші англійські словники трактують 
трилінгвізм подібно білінгвізму: як володіння 
трьома мовами на однаково або майже одна-
ково високому рівні [27; 15]. На основі аналізу 
словників можна зробити висновок про те, що 
в сучасній лінгвістиці до сих пір не сформульо-
вано чітких визначень понять трилінгвізм і муль-
тилінгвізм. Інакше кажучи, думка Ш. Гофман та 
інших авторів залишається такою, що концеп-
ція трилінгвізму як наукового поняття залиша-
ється нерозробленою в ракурсі лінгвістичної 
науки.

Повертаючись до питання щодо роз-
межування понять «мультилінгвізм» і «плю-
рилінгвізм», потрібно зауважити, що пре-
фікси для позначення кількості, чисельності 
є латинського «multi-», «pluri-», та грецького 
походження «poly-». Префікс «multi-» похо-
дить від латинського «multus» – «більше ніж 
один; багато». Префікс «pluri-» походить від 
слів «pluris, plus», значить «кілька». Префікс 
давньогрецького походження «poly-» похо-
дить від «πολύς – polus», що значить «багато». 
Проте, термін «багатомовність» в європей-
ських мовах переважно будується за допо-
могою двох із зазначених префіксів – «multi-» 
і «pluri-», хоча існує й термін «polylingualism», 
який в різних словникових статтях анг-
лійської мови зазначається як синонім 
до лексеми «multilingualism» [19]. Проте 
Кембриджський словник англійської мови 
надає лексему «multilingualism», натомість 
лексеми «plurilingualism» і «polylingualism» 
у ньому відсутні [9]. Натомість Оксфордський 
словник англійської мови надає лексему 
«multilingualism», що означає використання 
кількох мов, і лексему-синонім «polylingualism» 
з позначкою, що це слово увійшло в ужиток 
в 30-х рр. ХХ ст. Лексема «plurilingualism» теж 
знаходиться в словнику й означає «вільно 
володіти кількома мовами» [27]. Але цікавим є 
факт, що всі приклади із використанням трьох 
зазначених лексем, наводяться саме із словом 
«multilingualism», що вказує на його преферен-
цію у використанні. У словнику англійської мови 
за ред. Collins наявні лексеми «multilingualism», 
«monolingualism», «bilingualism», «trilingualism», 
натомість в словнику не віднаходять своє місце 
лексеми «plurilingualism» і «polylingualism» [12]. 
Така ж ситуація і в Словнику англійської мови 
за ред. Longman [25]. Тобто серед словників 
англійської мови Oxford, Cambridge, Collins, 
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Longman, лише Oxford надає найширший 
спектр лексем, пов’язаних з поняттям «бага-
томовність». Але в цілому, англомовний світ 
послуговується поняттям «multilingualism», 
яке є найбільш універсальним і прийнятним 
й поєднує в собі усі аспекти (індивідуальний, 
соціальний, географічний, інституціональний) 
багатомовності. 

Окремо слід зупинитися на лексикогра-
фічному аналізі префіксів латинського похо-
дження «мульти-» й «плюри-». Наприклад, 
в словнику англійської мови за Мюллером 
нараховується понад 35 лексем із префіксом 
«мульти-», тоді як «плюри-» – лише декілька [1]. 
У Великому тлумачному словнику української 
мови – понад 40 лексем із префіксом «мульти-», 
із префіксом «плюр-» налічується менше 
десяти лексем. Серед усіх слів із зазначеними 
префіксами немає слова «плюрилінгвізм» 
чи «мультилінгвізм». Натомість цей слов-
ник наповнений низкою лексем із префіксом 
«багато-», яких нараховується понад сотню. 
Є лексеми «багатомовність», «багатомовний», 
«багатомовно». Багатомовність, за словни-
ком, означає стан, коли людина спілкується 
багатьма або кількома мовами; схильність 
багато говорити [2, с. 53]. 

У Словнику соціолінгвістичних термінів прі-
оритетним вважається термін «багатомов-
ність», а «полілінгвізм» і «мультилінгвізм» є 
його синонімами. Словник виділяє два види 
мультилінгвізму: національний та індивідуаль-
ний. Національний мультилінгвізм притаман-
ний для мультинаціональних країн, при цьому 

мови співіснують у певній ієрархічній єдно-
сті. Індивідуальний мультилінгвізм передба-
чає володіння трьома мовами на однаковому 
рівні як противага іноземним мовам. Крім того 
словник не виділяє термін плюрилінгвізму 
[5, с. 132].  

Проаналізовані матеріалу дають підстави 
стверджувати, що український відповідник 
«багатомовність» поєднує в собі два поняття 
«мультилінгвізм» й «плюрилінгвізм» і є най-
більш універсальним. Термін «мультилінгвізм» 
можна трактувати двома способами: 1) кла-
сичний європейський варіант – географічний 
ареал співіснування кількох мов, які не обов’яз-
ково взаємопов’язані між собою; 2) універ-
сальне поняття багатомовності, яке включає 
в себе як власне географічний мультилінгвізм 
і плюрилінгвізм. В такому разі можна поста-
вити знак рівності між термінами «багатомов-
ність» – «мультилінгвізм». З іншого боку, тер-
міни «мультилінгвізм» як географічний ареал 
та «плюрилінгвізм» теж взаємопов’язані між 
собою. Лінгвістична ситуація на певній тери-
торії, співіснування кількох мов в країні є клю-
човим конструктом створення певних умов 
для плюрилінгвізму. Тобто мовна картина 
світу певного соціуму формує його світогляд і, 
зокрема, ставлення до інших народів, культур 
та мов, що буде підтверджено під час подаль-
шого дослідження. 

На основі досліджених джерел автор дово-
дить необхідність використання терміна 
«мультилінгвізм» як найбільш універсаль-
ного поняття (див. рис. 1). Першоджерелом 

Рис. 1. Універсальна модель мультилінгвізму (авторська розробка)
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 мультилінгвізму є географічне розташування 
кількох етносів на певній території, що тягне 
за собою співіснування їхніх культур і мов. Це 
перший прояв мультилінгвізму як історична і 
територіальна даність. Мультилінгвізм як гео-
графічний ареал співіснування мов у країні є 
найбільш ємним поняттям в суспільстві, від 
нього залежить вироблення мовних зв’язків 
у суспільстві на неформальному рівні (сус-
пільний мультилінгвізм), що в подальшому 
конструює систему плюрилінгвізму (умов 
для опанування іноземних мов) та інституці-
онального мультилінгвізму (мовної політики 
на офіційному рівні). У свою чергу, інститу-
ціональний мультилінгвізм на основі норма-
тивно-правової бази та інституцій починає 
впливати на суспільний та індивідуальний 
мультилінгвізм, навіть певною мірою на гео-
графічний мультилінгвізм, формуючи та реа-
лізуючи мовну політику як регіональному, дер-
жавному й наддержавному рівнях. Відмінність 
між суспільним та географічним мульти-
лінгвізмом, на нашу думку, очевидна – якщо 
географічний мультилінгвізм є лише історич-
но-географічною даністю співіснування мов 
без обов’язкових мовних контактів, то суспіль-
ний мультилінгвізм передбачає мовні контакти 
на неформальному рівні, які не прописані 
в правовому полі. Інституціональний муль-
тилінгвізм, навпаки ж, закріплює юридично 
співіснування мов у суспільстві, він спливає 
й на суспільний мультилінгвізм, і на плюри-
лінгвізм як на вироблення умов для опанування 
інших мов. Суспільний мультилінгвізм, в свою 
чергу, теж є чинником впливу на формування 
плюрилінгвізму на неформальному рівні.

Висновки. Лексикографічний аналіз обу-
мовив чітку диференціацію понять щодо 
явища мультилінгвізму, а це, в свою чергу, 
надало змогу розставити типологічні поняття 
мультилінгвізму у певний логічний порядок, 
який викристалізувався у цілісну універсальну 
модель, яка є вдосконаленням поняттєвого 
апарату щодо явища мультилінгвізму. Отже, 
модель мультилінгвізму може стати універ-
сальним шаблоном, загальною методикою 
для дослідження цього явища у багатьох 
науках. Для публічного врядування зазначе-
ний шаблон є можливістю відслідкувати наявні 
передумови, проаналізувати сучасний стан 
мультилінгвізму та виявити його причинно-на-
слідкові зв’язки в суспільстві з метою подаль-
шого формування та реалізації мовної полі-
тики, стратегій і програм. Беззаперечно, що 
наявна модель не може охопити всі аспекти 
людського буття, вона лише є породженням 
умовиводів автора на основі систематизації і 
типологізації знань про мультилінгвізм. Проте 

така модель може стати ключем для глибшого 
розуміння певних суспільно-політичних, куль-
турно-історичних та інформаційних проблем 
у певній країні. 
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