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Полікультурна освіта як складова частина педагогічної 

культури викладача 
Сучасна епоха характеризується серйозними та глибокими супереч-

ностями, що зумовлені процесами інтеграції та дезинтеграції, які відбу-
ваються одночасно, у всіх сферах людської діяльності. Явища, що вини-
кають в економіці, політиці, науці, техніці, соціальній сфері зрештою за-
лежать від культурного розвитку суспільства, що створює його фунда-
мент. 

В період політичної та економічної нестабільності країни, втрати ду-
ховності нації, загострення національних відносин роль вузу та педагогі-
чної науки стає надзвичайно важливою, бо вони постають гарантами гро-
мадського миру, збереження культури та суспільної моральності. Важли-
вою передумовою цього є створення в країні цілісної системи непере-
рвної освіти, спрямованої на відродження духовного потенціалу нації. В 
таких умовах виникає гостра необхідність повернути освіту та педагогіку 
до контексту культури, тому що саме культура є середовищем, де зростає 
та будується особистість. Занепад загальної гуманітарної культури остан-
ніх десятиріч призвів до духовного змізернення особистості та суспільст-
ва в цілому. Вихід із кризи, відродження духовності та моральності, зок-
рема педагогічної науки, можливі через відродження морального потен-
ціалу педагогічної науки, зростання авторитету всіх інститутів суспіль-
ного та сімейного виховання, підвищення престижу професії вчителя. 

Останнім часом спостерігається підвищений інтерес вчених до дослі-
дження педагогічної культури. В концепції проф. Є.В.Бондаревської пе-
дагогічна культура – це частина загальнолюдської культури, де найбіль-
шою мірою втілені духовні та матеріальні цінності, а також засоби твор-
чої педагогічної діяльності людей, що необхідні людству для обслугову-
вання історичного процесу зміни поколінь та соціалізації особистості [1].  

Особистісно орієнтована освіта припускає гуманістичний тип педа-
гогічної культури, в основі якого лежить цілісна уява про педагогічну 
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дійсність як культуростворююче середовище, де головною цінністю є ди-
тина – її розвиток, становлення, освіта, виховання, соціальний захист та 
підтримка його гідності та прав людини. 

Напередодні нового тисячоліття в світовому освітньому процесі ви-
никає та широко обговорюється нова система цінностей та цілей освіти, 
відроджується концепція особистості, що грунтується на ідеях, відповід-
них до природи, культури та індивідуального розвитку особистості. Ви-
никають нові парадигми освіти, в яких педагогічна дійсність відображу-
ється за допомогою нової мови науки. До наукового обороту входять такі 
поняття, як освітній простір, полікультурне інформаційне середовище, 
освітні технології тощо. 

Такі тенденції вказують на те, що головним засобом створення та 
розвитку освіти стає культурологічний підхід, який спрямовує систему 
освіти на діалог з культурою людини як її творця та суб’єкта, здатною до 
культурного саморозвитку. 

Зараз світова культура має вигляд багатолікої панорами національ-
них культур. Культура ХХІ століття бачиться як світовий інтеграційний 
процес, де створюється змішування різноманітних етносів та етнічних 
культур. Внаслідок цього людина в сучасній соціокультурній ситуації 
знаходиться на межі культур, взаємодія з якими потребує від нього діало-
гічності, розуміння, поваги до культурної ідентичності інших людей. 
Освіта, спрямована на людину і орієнтована на культуру, стає культуро-
логічною, її мета – людина, яка пізнає та створює культуру шляхом діа-
логічного спілкування. 

Враховуючи нові соціокультурні реалії, світова педагогічна думка 
розроблює відповідні напрямки розвитку освіти. Доповідь міжнародної 
комісії ЮНЕСКО про глобальні стратегії розвитку освіти в ХХІ столітті 
підкреслює, що освіта повинна сприяти тому, щоб, з одного боку, люди-
на усвідомила свої корені, тим самим була спроможна вирішити своє міс-
це в світі, а з другого – прищепити їй повагу до інших культур. 

Міжнародна енциклопедія освіти (1994) розглядає полікультурну 
освіту як важливу частину сучасної освіти, що сприяє засвоєнню тих, хто 
навчається, знань про інші культури, зрозумінню загального та особливо-
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го в традиціях, образі життя, культурних цінностей народів, вихованню 
молоді в дусі поваги інокультурних систем. 

Суттєву роль в полікультурній освіті, яка готує молодь до життя у 
ХХІ столітті, відіграє вивчення загальнолюдських цінностей та світової 
культури. Цінності, про які йдеться, є відображенням відносин, віроспо-
відань та життєвого досвіду людини. Культура визначає наш погляд на 
світ, впливає на наші рішення та вчинки в будь-якій сфері нашої діяльно-
сті. Цінності можуть бути і сугубо особистими, але найбільш важливі з 
них – однакові для людей однієї нації, культури чи релігії. Існують цін-
ності універсальні, поширені так значно, що вони якоюсь мірою визнача-
ють суть людини. Для полікультурної освіти важливі як універсальні цін-
ності, які виходять за межі групових ознак, так і всі ті різноманітні цінно-
сті, що визначають групову належність та створюють унікальні культури 
та погляди на світ. 

Джерело універсальних цінностей – в культурних, релігійних та наці-
ональних традиціях. І якою б мірою ці традиції не різнились, вони наро-
дили багато схожих цінностей у різних народів, незалежно від часу та 
відстані. 

Полікультурна освіта дає можливість глибше вивчити та усвідомити 
різноманіття народів, що населяють світ. Культурні відмінності, які ви-
значають належність людини до тієї чи іншої групи, стають найбільш ре-
альною проявою різноманіття цінностей та точок зору. Ці розрізнення 
відображені у смаках людей, їх перевагах та відносинах, стилі життя та 
поглядах на світ, вони є продуктом еволюції кожного народу та його від-
ношення до свого оточення та обставин життя з метою задовольнити по-
треби, однакові для всіх груп, для всіх народів.  

 Полікультурна освіта допомагає тим, хто навчається побачити в та-
кому різноманітті спільні риси. Кожний народ створює матеріальну куль-
туру: будинки, їжу, одяг, знаряддя праці, приватність тощо, залежно від 
своїх потреб та умов життя, у кожного свої національні види мистецтва 
та праці, своя мова та інші засоби спілкування, своя організація суспільс-
тва і система суспільного контролю. Кожний народ має свою систему 
освіти та передачі національних цінностей, традицій, а також ритуалів, 
що відображають погляди та віросповідання певного народу, свої механі-
зми та установи, які здійснюють різні економічні функції. 
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Викладач повинен допомогти студентам усвідомити, що в світі існує 
різноманіття цінностей, що деякі з цих цінностей відрізняються від їх 
особистих, що будь-які цінності мають свої корені в традиціях того чи 
іншого народу і є для нього закономірним здобутком досвіду та історич-
ного розвитку даного народу. 

Очевидним є факт, що тільки через діалог з іншою культурою можна 
досягти певного рівня самопізнання. При діалогічній зустрічі двох куль-
тур кожна зберігає свою єдність та цілісність, водночас збагачуючи іншу. 

Природно, що в умовах багатокультурного миру та поліетнічного 
українського суспільства, полікультурна освіта стає невід’ємною части-
ною педагогічної культури викладача. Вона містить в собі культурологіч-
ні, етнічні, історичні знання, усвідомлення важливості культурного плю-
ралізму, вміння виділяти та додавати до змісту загальної освіти ідеї, що 
відображають культурне різноманіття світу, а також вміння організувати 
педагогічний процес як діалог носіїв різних культур в часі та відстані. 
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