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ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ  
 

Сучасний стан реформування освіти в Україні передбачає впрова-
дження нових підходів у підготовці майбутніх учителів, втілення нових 
педагогічних ідей. Соціокультурні зміни зумовлюють зверення до гуманіс-
тичних засад педагогічної науки, а економічні та інтеграційні процеси, які 
пов’язані, в першу чергу, з появою комунікаційної мережі, створюють ряд 
передумов для активізації засад полікультурної освіти та виховання.  

Щодо змісту й практичного наповнення понять полікультурність та 
мультикультуралізм, а також близьких до них – інтер-, транс-культурність, 
то тут єдності немає серед освітян, науковців чи політиків і на Заході, і на 
Сході. Ці поняття на Заході стали предметом дискусій, починаючи з 70-х 
років ХХ ст. А в Україні, Росії вони почали утверджуватись на початку 90-
х років.  

Вважаємо, що важливим аспектом у ході впровадженні полікультур-
ного виховання у навчальних закладах України, є врахування ідеї націона-
льного виховання та звернення уваги на їх взаємозв’язок. Саме тому при 
дослідженні ролі полікультурного виховання викликають зацікавленість 
думки П.Ф. Каптерєва та К.Д. Ушинського про взаємозв’язок національно-
го та загальнолюдського. 

Зокрема, К.Д. Ушинський вказував: «Досвід інших народів у справі 
виховання є дорогоцінною спадщиною для всіх, але точно в такому ж ро-
зумінні, у якому досвід всесвітньої історії належить усім народам. Як не 
можна жити за зразком іншого народу, яким би принадним не був цей зра-
зок, так не можна виховуватись за чужою педагогічною системою, яка б 
вона не була струнка і добре обдумана. Кожен народ щодо цього повинен 
випробовувати свої сили» [1, 102-103].  

Певний внесок зробили видатні педагоги минулого: 
Я.А. Коменський, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо. У своїй праці «Еміль, або про 
виховання» Ж.-Ж. Руссо одним із правил виокремлює: «Навчіть нашого 
вихованця любити всіх людей і навіть тих, хто їх зневажає; зробіть так, 
щоб він не відносив себе до жодного класу, але щоб він виявлявся в усіх 
класах; говоріть при ньому про рід людський зворушливо, навіть з жаліс-
тю, але ніколи не відгукуйтесь про нього з презирством. Людина, не гань-
би людину!»[2, 282]. 

Українська просвітителька-педагог С. Русова звертала увагу на те, 
що «після правдивого національного виховання дитина звикає кохатися у 
народних скарбах і шукатиме цих культурних скарбів і у інших народів; 
кохаючи свою національну культуру, дитина поважатиме і інші нації і ці-



кавитиметься їх життям; навчиться шукати і знаходити у вселюдській ку-
льтурі ті скарби художні, наукові і моральні, які стануть їй найріднішими, 
бо не нав’язані збоку, а органічно прищеплені до її душі» [3, 23]. На цій 
позиції стоїть і Г. Ващенко, який вказав на те, що, працюючи над розвит-
ком національної культури, кожна нація вносить певні цінності і в скарб-
ницю всесвітньої культури [4]. 

Розглянуті ідеї простежуються у публікаціях і сучасних дослідників. 
Академік О.В. Сухомлинська зазначає, що для ефективної виховної систе-
ми потрібна відповідна державна освітня політика, яка поступово перерос-
тає в ідеологію, де ідея національної освіти та національного виховання 
посідають ключове місце, стають метою, завданнями виховання. «… мо-
жемо і в національній освіті виокремити три концентричних кола: перше, 
найширше, – це весь зміст освіти (загальнолюдський, наднаціональний), 
представлений в навчальному процесі різних навчальних закладів; друге 
коло, меншого радіуса, – це зміст, створений представниками різних націй, 
які працювали на теренах України; третє коло, найменше, – це власне укра-
їнський національний компонент освіти» [5, 5]. 

Очевидно, що у вітчизняній освіті концептуальні засади полікультур-
ної освіти та виховання потребують детальнішої розробки і апробації. У 
нових освітніх та соціокультурних умовах набуває важливого значення 
реформування професійної педагогічної освіти.  

Це ставить ряд нових проблем, які потребують вирішення, одна з 
яких – якісно нова підготовка майбутніх учителів початкової школи до 
полікультурного виховання учнів.  
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