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СУСПІЛЬСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ЇХ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ  

(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНЦІВ У РОСІЇ) 
 
У статті проаналізовано специфіку релігійної терпимості та 

міжкультурного діалогу як складових системи ціннісних орієнтацій на 
прикладі їх практичного використання та формування засобами освіти в 
умовах українського освітнього простору у Російській Федерації. Крім 
того, побіжно згадуються також інші компоненти ціннісної системи 
(міжетнічна толерантність, етнічне взаєморозуміння тощо), вагомі для 
процесів формування цієї системи у мультикультурному суспільстві. 
Розглядається важливість формування аксіологічних компонентів (в 
умовах Росії) у відповідності до загальноприйнятих міжнародних 
документів і декларацій.  
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У сучасному глобальному світі на зміну класичним ідеологіям 

приходять цивілізаційні світогляди – ціннісні системи, притаманні 
культурним спільностям людей і рівню культурної ідентифікації. Відтак, 
ідентифікація особистості поступово відбувається за ознаками ціннісного 
порядку. Для українців закордоння останнє набуває особливої актуальності 
в умовах співжиття з іншими народами і необхідністю формування такої 
ціннісної системи, яка дозволяє ефективно мотивувати свою діяльність і 
поведінку у багатоетнічному суспільстві. У зв’язку з цим ще 
К. Д. Ушинський стверджував, що «у основі особливої ідеї виховання у 
кожного народу лежить, звичайно, особлива ідея про людину, про те, якою 
повинна бути людина за розумінням народу у відомий період народного 
розвитку» [5, с. 228]. 

Формування системи ціннісних орієнтацій української національної 
групи за кордоном, перш за все, пов’язане з освітньо-педагогічними 
процесами, з навчанням і вихованням дітей. Враховуючи це, у статті ми 
намагаємося розглянути важливість формування складових системи 
ціннісних орієнтацій засобами освіти на прикладі українців, що постійно 
мешкають в умовах полікультурного простору Росії. 

У сучасній педагогіці звертання до проблем типології освітніх 
цінностей, пошуків ціннісних пріоритетів спостерігається досить часто. У 
педагогічній літературі пропонується чимало підходів і схем до 
систематизації та інтерпретації ціннісних феноменів. Неодноразово 
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висвітлювали окремі проблеми педагогічної аксіології та класифікації 
цінностей у своїх працях українські та російські теоретики педагогіки та 
фахівці з філософії освіти – В. П. Андрущенко, В. П. Безпалько, І. Д. Бех, 
В. І. Невзоров, І. М. Дичківська, В. О. Огнев’юк, М. Д. Нікандров та інші. 
Однак такі важливі ціннісні компоненти як релігійна терпимість і 
міжкультурний діалог у рамках функціонування закордонної етнічної 
(української) групи фактично перебувають поза науковою увагою учених. 
Тому метою даної статті виступає дослідження і аналіз цих компонентів 
ціннісної системи, а також розгляд можливостей їх формування засобами 
освіти (в умовах українського освітнього простору Російської Федерації). 

Важливою складовою системи ціннісних координат українців у Росії 
виступає релігійна терпимість. Розвиток сучасної практики вивчення 
релігій (як релігієзнавчої освіти) у світських навчальних закладах 
Російської Федерації робить можливим використання тут навчально-
виховного потенціалу релігієзнавчих знань, особливо щодо завдань 
дотримання принципів конфесійної терпимості. Основа релігійної 
терпимості стосовно громадян у демократичному суспільстві, яким 
визначає себе сучасний російський соціум, включає у себе як повагу до 
загальносуспільних релігійних ідеалів і цінностей, так і розуміння 
конфесійної та традиційної релігійної специфіки різних етнічних груп, які 
формують дане суспільство. Причому терпимість повинна виховуватися у 
суспільстві не на абстрагованих релігійних уявленнях про якісь 
універсальні релігійно-конфесійні форми, здатні до «об’єднавчих» 
суспільних процесів, а також не шляхом відмови від визнання 
особливостей етнічних релігійних проявів чи змісту національних 
традицій, а на основі залучення особистості до відповідності своїй 
національно-релігійній культурі, її духовному змісту, враховуючи при 
цьому сучасний досвід міжкультурної взаємодії та толерантності. 

Також необхідність включення та детермінації релігієзнавчої 
інформації до змісту навчально-виховної діяльності сучасних російських 
шкіл, у тому числі і національних, викликана об’єктивною оцінкою ролі 
релігії в історично-культурному розвитку суспільства та у сучасних 
реаліях. Без таких знань незалежно від особистої світоглядної 
ідентифікації буде ускладнена також реалізація принципів суспільної 
толерантності. Наприклад, школяр буде інтегруватися у суспільство, в 
якому певна частина шляхів діяльності національних громад або 
соціальних груп може бути йому абсолютно незрозумілою. Як результат – 
нерозуміння мотивів, стереотипів поведінки, етичних, побутових і 
естетичних пріоритетів і цінностей, викликаних релігійними уявленнями 
інших людей, може викликати підозрілість і упередженість, небажану 
міжетнічну напругу. Безумовно, деякі протиріччя та несприйняття між 
національними та різноконфесійними групами у суспільстві завжди будуть 
зберігатися і позбавитися їх назавжди не уявляється можливим. Але знання 
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про особливості релігійних культур, системи моралі, традиції інших 
народів, здобуті у процесі навчання та виховання, можуть дозволити 
успішніше формувати систему толерантних відносин у російському 
суспільстві. 

Релігієзнавча освіта у школі повинна бути спрямованою на 
знайомство дітей з релігійними традиціями національних груп, які 
мешкають у Росії. Це дозволить не лише дати загальні знання з 
релігієзнавства у контексті гуманітарної освіти, а, разом з тим, у 
подальшому більш усвідомлено будувати стосунки з представниками 
іншого етнокультурного середовища. Виховний потенціал релігійних 
культур, крім того, не зводиться лише до просвітницької ролі, а 
визначається своїм ціннісним фондом, який включає етичні, світоглядні, 
сімейні, традиційні, художньо-пізнавальні та інші цінності, котрі можуть 
бути задіяними повністю чи частково у суспільних відносинах – сімейних, 
національних, освітніх, соціумних. 

Сучасна Росія – полірелігійна і поліконфесійна країна, оскільки на її 
території репрезентовано більше 100 релігійних напрямків. Звичайно, 
представники усіх віросповідань контактують і взаємодіють один з одним. 
Складний поліетнічний і багаторелігійний склад населення викликає 
постійну необхідність спрямовувати зусилля держави на підтримку 
поміркованих дій щодо різних релігій, конфесій, релігійних форм і 
спрямувань. Можливості реалізації релігійної терпимості у сучасній 
Російській Федерації залежать від кількох факторів, що мають практичний, 
теократичний і правовий характер. 

По-перше, йдеться про саме розуміння принципу релігійної 
терпимості, його відповідності тим універсальним атрибутам 
толерантності, які прийняті до виконання у світі. По-друге, слід говорити 
про відображення принципу терпимості у державно-правових документах і 
його втіленні у законодавчих актах, які пропонують юридичні гарантії 
представникам різних конфесій. По-третє, великої ваги набуває як 
існуючий рівень релігійної культури у суспільстві, так і наявність моментів 
цілеспрямованої релігієзнавчої освіти. 

Російські державні діячі неодноразово підкреслювали у 
відповідності до загальноприйнятих міжнародних документів свої цілі: 
забезпечити рівність усіх релігійних об’єднань і груп перед законом, 
виключивши будь-які форми релігійної дискримінації, а також створювати 
умови для ситуації терпимості та взаємного співробітництва усіх 
релігійних напрямків. Так, теза про релігійну терпимість знайшла 
відображення у Конституції РФ: «Держава гарантує рівність прав і свобод 
людини і громадянина незалежно від… ставлення до релігії… 
забороняються будь-які форми обмеження прав громадян за ознаками 
релігійної належності» (част. 2, ст. 19); «забороняється пропаганда… 
релігійної вищості» (част. 2, ст. 29). Широко питання релігійної терпимості 
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трактуються також у законі «Про свободу совісті та релігійні об’єднання», 
який включив усі основні правові норми, пов’язані з цією проблемою. На 
жаль, законодавче закріплення правових положень не завжди знаходить 
підтвердження у житті. Іноді у практичній площині натрапляємо на 
приклади, коли релігійна терпимість розуміється повною міжконфесійною 
конвертацією релігійних цінностей за ознакою подібності або релігійної 
уніфікації: йдеться, зокрема, про міжконфесійну уніфікацію під егідою 
Російської православної церкви. Так, саме з цієї причини на російських 
теренах фактично відсутні представництва Української православної 
церкви Київського патріархату, автокефальної Української православної 
церкви, обмежені нечисленними периферійними осередками Українська 
католицька церква, Українська греко-католицька, українські форми 
протестантизму. У той же час, потреба у діяльності цих інституцій, 
особливо у місцях компактного проживання українських громад, на 
сьогодні досить бажана. За таких умов роль релігієзнавчої освіти у Росії 
суттєво посилюється як у контексті федеральної та регіональної влади, так 
і місцевих громадських об’єднань, у тому числі українських. 

Важливим фактором формування ціннісних орієнтацій в умовах 
полікультурного суспільства, яким виступає російське, може виступати 
також здатність до міжкультурного діалогу (полілогу). Його головним 
змістом є надання рівних прав усім членам суспільства, незалежно від 
національної, релігійної чи мовної належності. Основою реалізації 
міжкультурного діалогу, як правило, виступають загальнолюдські 
цінності, насамперед пов’язані з правами особистості. Діалог культур у 
пошуках спільних зацікавлень не може супроводжуватися нав’язуванням 
будь-яких штампів чи норм. При цьому фактично стверджується 
презумпція того, що права людини є позакультурними формами 
реальності, які однаково прийнятні для усіх типів культур. Здатність до 
діалогу виступає вкрай важливою рисою особистості, оскільки діалог 
відкриває можливості для розуміння інших людей, іншої системи 
цінностей, інших ціннісних мотивацій тощо. У міжкультурному контексті 
діалог сприяє обміну думками, враженнями, оцінками між представниками 
різних культур і, відповідно, розвиває взаєморозуміння та 
взаємосприйняття. 

Важливою передумовою міжкультурного діалогу постає особистісна 
ідентифікація. Так, особистість повинна для себе чітко визначити ті рівні, 
на яких вона себе ідентифікує: етнічна (національна) група, місцевий або 
регіональний рівень, рівень держави, можливо, рівень наднаціонального 
утворення. Такий розподіл прийнятий сьогодні в усьому світі і характерно, 
що сучасна особистість схильна долучатися до різних ідентифікаційних 
спільностей, далеко не тільки національних. 

У сучасних умовах у рамках міжкультурного діалогу збільшується 
кількість форм його реалізації, більш розмаїтим постає і формат його 
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використання. Так, з ініціативи Ради Європи було створено Білу книгу з 
міжкультурного діалогу «Живемо разом як рівні», у роботі над якою узяли 
активну участь державні та громадські інституції Росії, у тому числі й 
українські громади. У цих же рамках останніми роками проводяться 
численні конференції та симпозіуми, у роботі яких задіяні представники 
різних національностей і конфесій. Наприклад, з 2002 року щорічно 
відбувається форум «Діалог цивілізацій», започаткований громадськими 
організаціями Росії, Греції та Індії. У листопаді 2008 року у Татарстані 
працював міжнародний молодіжний форум «Міжкультурний діалог і його 
релігійний вимір», у роботі якого активну участь узяла й українська 
громада міста Казані. Важливого значення набула поява у Росії першого 
підручника з освіти у галузі прав людини «Компас», призначеного для 
практичного використання національними молодіжними організаціями 
російських регіонів. За останні кілька років у Російській Федерації було 
включено до календаря кілька пам’ятних дат, що відображають 
міжкультурні цінності: 17 лютого – День спонтанних проявів доброти; 
21 травня – День культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку; 
16 листопада – День толерантності. Відзначення та популяризація цих дат 
покликані сприяти поглибленню форм міжкультурної комунікації. 

У більшості суб’єктів федерації, крім того, створені та активно 
функціонують центри національних культур. В усіх великих містах Росії у 
напрямку міжкультурного діалогу також проводяться дні національних 
культур, різноманітні конкурси та презентації, фестивалі, з’їзди, 
симпозіуми, виступи національних творчих колективів, діють численні 
волонтерські та соціальні програми. Однак найбільш вагомим засобом 
забезпечення міжкультурного діалогу може виступити міжкультурна 
освіта, здатна запропонувати широке поле знань про спільність і 
особливості щодо життя, традицій, національних смаків різних народів, 
навчити особистість відчувати себе позитивно, активно та креативно при 
зустрічі з носіями відмінних цінностей. У сучасній педагогіці можна 
натрапити на випадки, коли поняття «полікультурної» та «міжкультурної» 
освіти використовуються синонімічно. Але, незважаючи на семантичну 
близькість, вони висвітлюють дещо різні категорії. Так, сенс феномену 
полікультурної освіти, швидше, розкривається через поєднання аспектів 
«культурного монізму» та «культурного плюралізму», які відтворюють два 
аспекти культурного буття – єдність (неповторність) і розмаїття 
(множинність). Полікультурна освіта спрямована на засвоєння та 
сприйняття обох цих аспектів засобами навчально-виховної діяльності. 
Світ полікультурної освіти – багатомірний, він передбачає формування 
особистості, готової до активного життя та діяльності в умовах інакшої (у 
нашому випадку – національно чужої) для даної особистості реальності. А 
це вимагає оволодіння багатовимірними знаннями. Напевне, особливості 
полікультурності і полікультурної освіти загалом добре розкриваються у 
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поширених сьогодні у середовищі українців Росії лозунгах на кшалт: 
«Україно, ти нам мати, а Росія – то сестра», «Україна – наша ненька, 
батько наш – Башкортостан» тощо, що має означати одночасне сповідання 
кількох типів культур, мов, традицій, цінностей, досягнуте у результаті 
актуалізації засобів полікультурної освіти. 

Зміст міжкультурної освіти, так само як і полікультурної, виводить її 
з рамок етноцентризму, однак не спонукає до засвоєння цінностей іншої 
культури у повному об’ємі на рівні мови, ментальності, традиційно-
звичаєвих норм тощо. Міжкультурну освіту можна розглядати у контексті: 
розширення однокультурних норм на рівні корисного пізнання; 
позбавлення власних стереотипів і подолання упереджень про можливі 
судження та дії з боку представників інших культур; ламання 
міжкультурних бар’єрів і сприяння відносинам між людьми різної 
етнічності, культури та релігії; навчання та спілкування між особами та 
громадами для взаєморозуміння та досягнення позитивних результатів; 
поєднання індивідуальної відповідальності з відповідальністю перед 
національною чи соціальною громадою, народом. 

Міжкультурна освіта не повинна нав’язувати будь-яких освітніх 
завдань. Вона лише покликана навчати взаємному визнанню 
міжкультурних цінностей і інших взаємодій, переглядати та висвітлювати 
недооцінені культури чи мови, відстоювати та поширювати рівні 
можливості кожного учня на освіту та культурний розвиток. Безпосереднє 
звертання до міжкультурної освіти відбувається у випадках залучення до 
шкільного навчання дітей-мігрантів. Однак застосування міжкультурної 
освіти торкається не лише самих мігрантів, які потребують інтеграції, але й 
тих, хто безпосередньо інтегрує – соціальної, національної чи шкільної 
громади. У свою чергу це вимагає спеціальної міжкультурної освітньої 
підготовки від учителів, вихователів, адміністраторів, голів і членів 
громад, іншого персоналу, який взаємодіє з мігрантами. Усі вони у рамках 
міжкультурної освіти повинні володіти інформацією про умови та правила 
життя у країнах, звідки прибули мігранти, про мовні особливості та ін., 
створюючи умови для обопільної співпраці та розуміння. Цей процес 
можна удосконалювати через поглиблення культурних і мовних знань 
учителів, через використання освітнього обміну, через залучення до 
викладання навчальних дисциплін учителів, які походять з країни міграції. 
У сучасних умовах формування так званої «четвертої» (економічної) 
української міграційної хвилі на схід, переважно до Російської Федерації, 
дана проблема набуває особливої актуальності та зачіпає насамперед 
дитяче (шкільне) покоління переселенців. Іншим джерелом міжкультурної 
освіти можуть виступати міжкультурні книгозбірні або спеціальні 
інформаційні центри, що здатні надавати як різномовні джерела 
інформації, так і методичні матеріали, призначені для міжкультурної 
співпраці, навчання та викладання. 
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Міжкультурна освіта – це дієвий шлях навчання різним знанням, у 
тому числі знайомства з філософськими, релігійними, сучасними 
молодіжними переконаннями, спосіб подолання упереджень та етнічного 
приниження, підтримка жвавого проблемного діалогу, заохочення взаємної 
поваги та довір’я через діалог. Міжкультурна освіта дозволяє звертатися до 
делікатних і суперечливих проблем, розширює можливості критичного або 
дискусійного ставлення щодо певних переконань, аналізувати та 
інтерпретувати інформацію. Вона здатна навчати не тільки теоретично, але 
й у щоденних практичних взаєминах поважати інші переконання та 
способи мислення, відмінні від своїх власних та підтримувати помірність у 
ствердженні власної національної ідентичності. 

Таким чином, впровадження ціннісних орієнтацій значною мірою 
залежить від системи освіти, яка покликана не тільки сприяти формуванню 
світогляду особистості, плекати вміння у практичній діяльності 
продовжувати самостійно вчитися, розвивати критичне мислення та ін., 
але і формувати здатність до пізнання та засвоєння нею цінностей різних 
культур. Важливою тут видається і роль учителя-наставника, який у своїй 
діяльності повинен так підбирати методи та способи навчання і виховання, 
інформаційні освітні технології, щоб донести до тих, хто навчається, 
уявлення про багатомірність і багатство гуманістичних цінностей, 
сформувати розуміння розмаїтого їх застосування, складності й 
неоднозначності ціннісних оцінок. 
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