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СУЧАСНА МОВНА  СИТУАЦІЯ  СЕРЕД  БІЛОРУСЬКОГО  НАСЕЛЕННЯ  УКРАЇНИ   
Вивчення мовної ситуації в етнічних групах України показало, що її специфіка має 

значний взаємозв’язок з процесами урбанізації та розселенням етнічних груп в певних 
регіонах. Значний рівень урбанізації білорусів України, що сприяє збільшенню 
інтенсивності міжнаціональних контактів, обумовив високу питому вагу білорусів, які 
володіють російською мовою, а також приріст цього показника в 1970 - 80-х рр. Якщо в 
1970 р. 82% білорусів вільно володіло російською мовою, а також визнавало за рідну, то в 
1989 р. їх частка складала 88,7%. В 2001 р. російську мову вважали за рідну 62,5% 
білорусів, при цьому тільки 19,8% білоруської етнічної групи вважало рідною мовою 
білоруську.  

Наведені дані ілюструють тенденцію поширення російської мови та витіснення 
нею національних, у 1950 – 80-х рр. в Україні (зрештою, як і в інших республіках Союзу) 
внаслідок політики уніфікації, яка проводилась центром для спрощення управлінських 
завдань та пов’язаної з цим фактичної русифікації населення. 

В умовах суверенної України при утвердженні української мови як державної 
перед білоруською етнічною групою виникає ряд проблем у мовному просторі - адже 
менше третини білорусів вільно володіє цією мовою. З 1989 по 2001 рр. питома вага 
білорусів, які вільно володіють українською мовою, зменшилася з 27,9% до 17,5%.  

Цікаво простежити, як складається мовна ситуація в тих сільських районах 
Рівненської області, що є основними ареалами найбільшого скупчення білорусів України. 
Майже 95% білорусів даної області тією чи іншою мірою знають національну мову, до 
того ж понад дві третини вільно володіють українською мовою. При цьому тільки 25% 
вважають мову своєї національності рідною, у той час як 59% білорусів такою визнали 
українську. Про певне пробудження етнічної самосвідомості білорусів українсько-
білоруської етноконтактної зони свідчить факт, що 30% вважає доцільним, щоб освіта їх 
дітей проводилась білоруською мовою. На освіту українською мовою орієнтується 58%, у 
той час, як тільки 5% респондентів хотіли б, щоб їх діти навчалися російською мовою. 
Такий розподіл етномовних орієнтацій відбувається в умовах, коли тільки у 12% білорусів 
навчання дітей відбувається білоруською мовою, а 82 - українською. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


