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«Сприяння міжкультурному діалогу щодо 
вивчення української мови 

представниками національних меншин у 
Чернівецькій області» 

Термін реалізації проекту:

квітень-листопад 2018 року
за програмою «Просування реформ в регіони» за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного
фонду «Відродження» (http://www.irf.ua), який реалізується Інститутом економічних досліджень та
політичних консультацій та "Європейською правдою«

http://www.irf.ua/




Дослідження методом опитування респондентів цільових груп з
використанням двох методик – кількісної та якісної.

Генеральна сукупність:

- керівництво органів місцевої влади та самоврядування,

-дирекція та вчителі шкіл й інших закладів освіти,

-учні та їхні батьки,

-представники громадських організацій та національно-культурних
товариств.

Вибіркова сукупність: представники вказаних вище соціальних груп, які
проживають або/та працюють в м. Чернівці і двох районах Чернівецької
області, де компактно проживає румуномовне населення (Герцаївський та
Новоселицький райони).



Дослідження за допомогою кількісного методу (опитування):
 Учні шкіл з румунською мовою викладання та їхні батьки;

 учні шкіл з українською мовою викладання та їхні батьки;

 студенти ЧНУ імені Юрія Федьковича (спеціальності «філологія» (румунсько-
український переклад), «філологія» (румунська мова та література і англійська
мова), «романська філологія» (випускники шкіл з румунською мовою викладання).

Дослідження за допомогою якісного методу (глибинні інтерв’ю):
 керівники органів місцевої влади, 

 керівники департаменту освіти і науки, районних відділів освіти, 

 керівники та вчителі шкіл, 

 учні, 

 батьки старшокласників, 

 представники національно-культурних товариств, 

 роботодавці, 

 представники місцевих політичних партій.



«На освітніх перехрестях: науково 
обґрунтований діалог з національними 

меншинами у Чернівецькій та 
Закарпатській областях»

Термін реалізації проекту:

квітень-вересень 2019 року





БРИФІНГ У МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



Методи збору інформації:
1). По 6 фокус-груп в кожній області з:

- учителями;

- учнями закладів загальної середньої освіти з румунською
(угорською) мовою навчання; 

- учнями закладів загальної середньої освіти (в місцях компактного 
проживання етнічних меншин) з українською мовою навчання;

- батьками учнів;
- з працівниками органів управління освітою, методистами 

регіональних філій Інституту модернізації змісту освіти, обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти, які опікуються питаннями освіти
національних меншин, 
2). Якісний аналіз повідомлень (аналіз івентів) у місцевих ЗМІ та 
соціальних мережах .



Метод фокус-групового інтерв’ю (від англ. Focus group) – збір інформації
за допомогою групової дискусії, яка спрямована на з’ясування реакції
членів групи на ту чи іншу проблему, об’єкт, ситуацію, явище.

Р. Мертон «Фокусовані інтерв'ю» (1956): «Фокусоване інтерв'ю» -
спілкування з групами, члени яких перебували в певній ситуації: переглянули
фільм, прослухали радіопрограму, прочитали брошуру, статтю або книгу,
брали участь в психологічному експерименті або неконтрольованій
соціальній ситуації».



ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ

1. Можливість не тільки з’ясувати думки людей, їх особисті позиції («Що
вони думають?»), але й мотиви, цінності, установки («Чому вони так
думають?»).

2. Наявність безпосереднього контакту між особою, яка здійснює
інтерв’ювання, та опитуваними, а також всередині групи між учасниками
дискусії:
- запобігання недоліків методу опитування (стимулює виникнення нових
запитань, а предмет обговорення може набувати несподіваних напрямів)
- виникнення групового ефекту при обговоренні.

3. Процедура відбувається у комфортних для учасників опитування умовах у
звичній для них формі спілкування.

4. Невеликі у порівнянні з іншими методами фінансові та людські затрати.

5. Можливість одержати інформацію у стислі терміни.



ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ ФОКУС-ГРУПОВОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ

комфортність ситуації перебігу процесу. Важливо, щоб кожний
учасник фокус-групи не був обмежений часом для спілкування,
відчував увагу до себе, зумів налаштуватися на тему, що цікавить
дослідника, мав можливість відпочити під час проведення дискусії.

дискусія має сфокусований характер: тема дискусії, логіка і форма
запитань (кількість яких не має перевищувати десяти) визначаються
заздалегідь і фіксуються в інструкції ведучого.

групова інтеракція, яка виникає в ході дискусії, дозволяє дослідникові
одержати інформацію не просто про те, що думають з приводу тієї чи
іншої проблеми, а й про те, чому вони так думають.



Виникнення інтеракції в процесі сфокусованого групового інтерв'ю
дозволяє також розкрити більш глибокі підвалини психіки учасників —
досвід співпереживання та групового сподівання.

Ефект синергії, тобто нового, несподіваного знання

Мета сфокусованого групового інтерв'ю — не досягнення групового
консенсусу, а з'ясування напрямів думок кожного із учасників.

ВІДМІННІСТЬ від експертних опитувань: учасники кожної із груп виявляють
не зовсім подібне бачення проблеми, яка аналізується.

При порівнянні результатів у всіх фокус-групах з'являється можливість
говорити про більш або менш типові підходи, і зробити, з певними
застереженнями, висновки щодо їх поширення в інших ситуаціях тощо.



Десять кроків ефективного фокус-групового інтерв’ю

Крок 1: Поставте мету проведення дослідження. Розпливчасті загальні цілі, 
наприклад "дізнатися, що люди думають ..." ускладнять процес обробки
результатів, якщо такий взагалі буде можливий.

Крок 2: Складіть розпорядок роботи. 

Крок 3: Відбір та запрошення учасників. 

Крок 4: Складання питань. 

Крок 5: Підготовка сценарію (гайду). 

Крок 6: Вибір модератора.

Крок 7: Вибір місця проведення ФГІ.



Крок 8: Проведення фокус-групи. 

Задайте тон: 
- учасники повинні відчувати себе вільно, легко і невимушено.
- думка кожного учасника має бути почута.
- дочекайтеся повної відповіді (не просто «нам треба більше грошей», 

а «нам треба більше грошей, щоб найняти адміністратора»).
- не йдіть від теми. Затримуйте увагу на обговоренні окремих питань.

Крок 9: Підготовка транскриптів (мова учасників ФГІ має бути збережена). 
Інтерпретація і звіт за результатами. 

Крок 10: Наслідки. Повідомте учасникам результати фокус-групи, надішліть
їм лист подяки, повідомте їм, як були застосовані результати.



КІЛЬКІСТЬ ФГІ ТА СКЛАД ЇХ УЧАСНИКІВ

Кількість залежить від того, чи мають значення для проекту стать, вік,
класова і національна належність респондентів тощо.

Оптимальна чисельність учасників фокус-групи – від 8 до 12 осіб.

ОПТИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ ФГІ – 1,5-2 ГОДИНИ

ЯК УМОВИТИ БУТИ ЩИРИМИ 

що та як сказано перед початком інтерв’ю

 з яких питань почато інтерв’ю

 як модератор поводиться під час розмови



Використання диктофону – забезпечення конфіденційності й 
анонімності

 запис не буде оприлюднений;

 запис не буде оприлюднений за межами кола дослідницької команди;

 запис потрібний лише для точності, якості аналізу матеріалу;

 інтерв’ю буде проаналізоване на засадах анонімності (в транскрипті не
буде зазначене реальне ім’я);

 будь-які цитати можуть бути оприлюднені на засадах анонімності.

Чи можна обійтися без аудіозапису?



СТИЛІ МОДЕРАЦІЇ
 ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АУДИТОРІЇ

 ГОТОВНІСТЬ ДО НЕСПОДІВАНОК

КОНТИНУУМ «ЖОРСТКОСТІ» ВЕДЕННЯ ГРУПИ

мінімальний ступінь втручання                     максимальний ступінь втручання 
модератора                                                                                        модератора



«Якщо Україна така нормальна держава, тоді можна жити 
туй. Але тепер не можна» 
«Чи слухають українську музику ваші діти?
Ж: Йо, слухають, слухають. (Відповіли всі).
Ж: Цілий день. (сміються)»
«В український клас дала малих, знають і угорську, і 

мадярську, і руську, много мов знають»
«Тому що діти не говорять українською у садиках, удома, 

вони не чули у телевізорах або інтернетах»
«Вчителька не розуміє по-угорськи, а діти не розуміють 

по-українськи, нич, нич, тому каже, що не хоче. Каже,  що 
не люблю, не люблю….»



Приклад кодування ФГІ
Дата Місце проведення Кількість учасників Тип

учасників

Код фокус-групи

08.05 С. Карапчів Глибоцького р-ну 12 Учні шкіл з рум.мовою 

навчання

У-Рум

08.05 С. Карапчів Глибоцького р-ну 9 Батьки

Учнів з румунською мовою 

навчання

Б-Рум

10.05 С. Їжівці Сторожинецького р-ну 12 Вчителі школи 

з рум.мовою навчання

В-Рум

15.05 Смт Красноїльськ Сторожинецького 

р-ну

12 Учні шкіл з українською мовою 

навчання

У-Укр

17.05 С. Опришени Глибоцького р-ну 12 Вчителі школи з румунською 

мовою навчання

В-Рум

22.05 М. Чернівці 11 Полісі-мейкери П-Черн



Ім’я Стать Вік Стаж роботи Предмет Посада Код учасника

1 Маргарета ж 52 31 Г,П Вчитель трудового 

навчання

В_рум_В_рум_Маргаре

та_ж_52_Г/П_31

2 Олена ж 55 33 П Вчитель біології В_рум_Олена_ж_55_П

_33

3 Альона ж 36 14 Г Вчитель укр.м., 

зарубіжної літ-ри

В_рум_Альона_ж_36_Г

_14

4 Ольга Мірчівна ж 38 20 Г Вчитель початкових 

класів

В_рум_Ольга_ж_38_Г_

20

5 Олена ж 41 22 Г Вчитель укр.м. В_рум_Олена_ж_41_Г_

22

6 Лучіка ж 61 42 Г Вчитель румунської 

мови

В_рум_Лучіка_ж_61_Г_

42

7 Лілія ж 39 17 Г Вчитель укр.мови В_рум_Лілія_ж_39_Г_1

7

8 Крістіна ж 38 20 Г Вчитель 

хімії

В_рум_Крістіна_ж_38_

Г_20

Приклад кодування учасників ФГІ



РОБОТА В ГРУПАХ

Переваги та недоліки роботи 
сучасного вчителя 

(визначення рівня задоволеності 
професією)

Підготовка гайду ФГІ
Структура гайду за зразком
Питання нейтральні, широкі, толерантні
Назви блоків гайду


