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1. Мультикультуралізм як світоглядний проект підтримки розмаїття 

культур  

Реальне існування множини культур у сучасному світі в межах одного 

суспільства дало підстави для побудови низки ідеальних проектів співіснування 

різних культур. Одним з найпоширеніших з них виявився мультикультуралізм, 

який протягом останніх двох десятиліть опинився в центрі уваги гуманітарних 

наук і став об’єктом жвавих дискусій щодо його життєздатності. 

Мультикультуралізм ґрунтується на ідеях рівноправності й рівнозначності всіх 

культур, розвитку і збереження їх відмінностей та інтеграції на засадах 

толерантності (терпимості), що не передбачає асиміляції (злиття). Ідейним 

корінням він сягає доктрини лібералізму і в цьому сенсі є типовим виявом 

культурної самосвідомості Заходу. Мультикультуралізм як проект сформувався 

у європейській громадській думці в період гострого неприйняття колоніалізму і 

став позитивною альтернативою європоцентризму, останньою відчайдушною 

спробою західної людини досягти самообмеження заради підтримки 

самобутності Іншого.  



Мультикультуралізм виник як свідоме протиставлення глобалізації з 

притаманним їй залученням до політичних, екологічних, технологічних та 

економічних процесів усіх ресурсів земної кулі; концепцією нової форми 

власності як “спільного надбання людства”, включно з океанами, атмосферою, 

космічним простором, ресурсами, науковими, технічними знаннями і 

мистецьким надбанням (перелік поступово зростає); загальною доступністю 

інформації та можливістю миттєвого поширення її транснаціональних потоків1. 

Найважливішими ознаками глобалізації вважають: 1) процес зміцнення 

всебічних зв’язків між максимально віддаленими куточками світу; 

2) поширення на планеті єдиних, фактично спільних для всього людства 

технологій, культурних практик, ціннісних орієнтацій, способу життя, 

поведінки; 3) виникнення спільних для світового співтовариства проблем 

(економічних, політичних, військових, екологічних, культурних тощо); 

4) процес усталення загальнолюдських інтересів у всіх сферах буття, 

породжуваних поглибленням взаємозв’язків і взаємозалежності країн і народів; 

5) ствердження цінності свободи особистості та свободи вибору. Глобалізація 

призводить, з одного боку, до уніфікації ціннісних стандартів життя, а з іншого 

– до створення множинності паралельних світів, в яких людина існує майже 

одночасно.  

Мультикультуралізм – доктрина порівняно нова, її оформлення збігається 

у часі з поширенням культури постмодерну в західному світі. Термін 

“мультикультуралізм” уперше з’явився в 1957 р. для характеристики політики 

Швейцарії, а юридично оформився у 70-х рр. ХХ ст., коли уряд Канади 

Е. Трюдо прийняв Офіційний акт про мультикультуралізм. Елементи 

мультикультуралістської політики широко застосовувалися у Великій Британії, 

Німеччині, Бельгії та інших країнах наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Одним з 

останніх показових і досить жорстких її виявів став розгін мітингу пам’яті 

жертв терактів 11 вересня політкоректною владою Бельгії, аби не образити 

нелегальних мусульманських мігрантів у Брюсселі 11 вересня 2007 р. 
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 Сюта Б. Глобалізаційні процеси як чинник периферизації музичної культури слов’янських народів // 

Агора. Подолання розбіжностей – розвиток особливостей. Випуск 4. – К.: Стилос, 2006. – С. 155. 



Західний, європейсько-американський проект “мультикультуралізм” 

піддається послідовній критиці з боку представників модерної філософії, 

зорієнтованої на синтетичні процеси в культурі – утворення цілісної спільноти 

громадян, етноконфесійні відмінності яких вважаються незначними на тлі їх 

світоглядної єдності, політичної солідарності та соціальної інтегрованості. 

Найбільш радикальними супротивниками мультикультуралізму є представники 

російської філософської думки, яка традиційно тяжіє до слов’янофільства і 

панславізму. Вони вважають мультикультуралізм тимчасовою й вимушеною 

реакцією окремих західних країн на “виклик імміграції”
2
, що нині себе 

вичерпала. Йому закидають утопічний відрив ідеї безконфліктного 

співіснування культур від практичного життя; відсутність раціональної 

аргументації; “сентименталізм”, зловживання впливом на емоційно-чуттєву 

сферу; агресивну пропаганду тензофобії (страху перед будь-якою напругою), 

що призводить до капітулянтства, конформізму і, як наслідок, до підтримки 

агресивної сторони конфлікту. Одним з найуразливіших місць цього процесу 

вважають схильність до романтичного “культуралізму”, стилізацію соціально-

групових відмінностей між місцевими жителями й іммігрантами під культурні, 

– за висловом В. Малахова, “чутки про іншість іншого перебільшено”
3
. Нарешті 

ще одним суттєвим недоліком мультикультуралізму здебільшого називають 

неспроможність розв’язувати етнорелігійні проблеми ісламських груп, що 

значно зменшує кількість прихильників толерантного ставлення до 

багатоманітності традицій та культивує поширення етноцентричного погляду 

на множинність культур за принципом “Ми – Вони” (“Свої – Чужі”). 

Натомість західні теоретики лібералізму, що стоять на позиціях 

пропаганди цінностей демократії та лояльності, не менш радикально вірять в 

перспективи розвитку мультикультурного проекту. Так, англійський політолог 

Ч. Кукатас відстоює ідею терпимості (толерантності) як єдиного засобу 

протистояння амбіціям зацікавлених у культурній одноманітності держав. У 
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цьому контексті особливу увагу привертає його концепція “м’якого” 

(ліберального) мультикультуралізму, яка передбачає послідовне дотримання 

цінностей індивідуальної свободи вибору – невтручання в життєсвіт Іншого та 

утримання від нав’язування Іншому “свого”, визнання спільною основою 

взаємодії загальноетичного принципу блага: “Не нашкодь” (за Дж. Міллем).  

Оскільки мультикультуралізм є досить складним явищем, яке може 

розглядатися по-різному, то існують його різні модифікації або типи.  

Ф.-О. Радтке і В. Малахов виокремлюють, принаймні, три модифікації: 

“романтичну” (“соціально-педагогічну” за Ф.-О. Радтке, “моралістичну” за 

В. Малаховим), “прагматичну” (“кулінарно-цинічну” за Ф.-О. Радтке, 

“постмодерністську” за В. Малаховим) і “консервативну” 

(“фундаменталістську” за Ф.-О. Радтке, “реактивну” за В. Малаховим). Перші 

дві випливають зі сфери теорії та ідеології, третя – зі суспільно-політичної 

практики, яка не тільки не підтверджує пріоритети теорії, але й інколи їх 

спростовує. Ці типи мультикультуралізму відрізняються не лише за ступенем 

їхньої абстрактності чи конкретності, але й за соціальною базою та ідейним 

змістом. Соціальними носіями першого і другого типу є етнічна більшість (як 

правило, представники панівної англо-американської спільноти): 

“романтичного” – працівники освітніх і філантропічних організацій; 

“прагматичного” – інтелектуали з університетських кіл і мас-медіа; третій, 

“консервативний”, тип мультикультуралізму репрезентують етнічні меншини 

(нащадки колонізованого і/або духовно “скривдженого” Заходом аборигенного 

населення “бідного Півдня” та ісламських країн), зацікавлені у захисті своїх 

прав. Причому між цими трьома модифікаціями не тільки немає згоди, але, 

навпаки, існує певне ідейне протистояння: романтики від мультикультуралізму, 

традиційно спираючись на модерну доктрину західного лібералізму із 

притаманним для неї пріоритетом тотального синтезу культур і загального 

блага, мріють (часто – утопічно) про мирне співжиття і “толерантність”, 

прагматики сповідують постмодерну риторику відмінностей на противагу 

тотальності й тотожності, а консерватори виступають за повернення до основ 

“своєї” культури та ізоляції від інших культур.  



З іншого боку, у мультикультуралізмі чітко простежуються два 

принципово відмінні типи: а) космополітичний; б) етноцентричний, – кожен з 

яких поділяється ще на дві версії: універсалістську (загальну) та 

партикуляристську (одиничну). Так, космополітичний тип, головною цінністю 

якого є толерантність (лояльність), виявляється у “турботі” європейця про 

Чужого (часто у негативному значенні турботи – переймання на себе статусу 

Іншого). Причому універсалістський тип космополітизму передбачає 

орієнтацію на “людство” в цілому, а партикуляристський – орієнтацію на кожну 

окрему людину. Цим двом типам відповідають романтичний і прагматичний 

мультикультуралізм в інших класифікаціях. В основу етноцентричного типу 

покладається головна цінність – ідентичність: в універсалістській версії – 

намагання видати етнічні норми культури за загальнолюдські й поширити їх 

світом, у партикуляристський – самоізолювання етнокультурного нормативного 

простору.  

Кожний тип мультикультуралізму має свої негативні сторони. Крайнощі 

універсалістського космополітичного мультикультуралізму тягнуть за собою 

уніфікацію (стандартизацію, надання існуванню людей одноманітних рис), 

партикуляристського – релятивацію (усвідомлення відносності загальних 

цінностей), що супроводжується сентиментальною утопічністю і конфліктами з 

етнічними меншинами. Так, мультикультуралізм, який розпочинається як 

протест проти будь-якого пригнічення індивідуальності, зрештою доходить до 

самозаперечення і знищує саму індивідуальність, підриваючи ціннісні основи її 

культурної ідентифікації. Крайнощі етноцентричного мультикультуралізму 

призводять до загострення міжетнічних і міжрегіональних конфліктів на ґрунті 

ненависті до всього іншого – того, що виходить за межі усталеного на 

означеній території, етносу або релігійної конфесії. Породжується прагнення до 

самоствердження у дусі: “Хто був ніким, той стане всім”. Як наслідок, 

мультикультуралізм суперечить сам собі: прагнучи підтримати інтеркультурну 

злагоду, він лише розпалює конфлікти; прагнучи врятувати особистість, він 

через релятивіацію переконань втрачає її; турбуючись про збереження 



недоторканості етнокультурної та етноконфесійної ідентичності, призводить до 

їх знецінювання.  

Попри всі недоліки, мультикультуралізм має один незаперечний позитив: 

він протистоїть трагедії тотальності й уніфікації, в яких зацікавлена державна 

“машина” імперського типу усіх часів і регіонів. Як демократична за духом 

доктрина, мультикультуралізм висуває ідеал свободи особистості, що 

ґрунтується на біблійній за сутністю (любові до ближнього) здатності 

турбуватися про його самість, втілений у цінності толерантності. Тому не 

дивно, що в сучасній Україні є прихильники усіх згаданих типів 

мультикультуралізму: на позиціях космополітичного універсалістського 

мультикультуралізму стоять представники інтелігенції, які підтримують 

західну лінію глобалізації (євроінтеграції), – як правило, помірковані 

консерватори старшого (нерідко – марксистського) покоління та більш молоді 

ліберали, орієнтовані на загальнолюдські цінності. Космополітичний 

партикуляристський мультикультуралізм підтримує молодь, яка понад усе 

цінує недоторканість приватного життя кожної людини. Етноцентричний 

мультикультуралізм партикуляристької версії поширюють націоналістично 

налаштовані консервативні кола (частіше представники західного регіону 

України), а універсальну версію того ж типу – консерватори-панславісти 

“східного”, “проросійського” зразка.  

Проте, навіть найбільш палкі захисники мультикультуралізму у західних 

суспільствах не заперечують, що останній у його “чистому” вигляді задає 

непомірно високий стандарт абсолютної толерантності, практична реалізація 

якої неможлива за будь-якого режиму. Конфлікт між теорією і практикою 

змушує замислитися над перспективністю ліберального мультикультуралізму 

та необхідністю його пристосовувати до українських умов. 

Тому в сучасних політичних і наукових колах усе частіше починають 

говорити про кризу мультикультуралізму (взяти хоча б заяви А. Меркель та 

Н. Саркозі про провал спроб побудувати мультикультурне суспільство у 

власних країнах) та необхідність перенесення наголосів з визнання наявності 

множинності культур на міжкультурний обмін і взаємовплив, вживаючи 



терміни “інтеркультуралізм”, “культурний плюралізм” або “полікультурність”. 

На думку хорватського культуролога С. Драгоєвича, інтеркультуралізм є 

концепцією забезпечення активного й позитивного діалогу різних культур у 

суспільстві, їх взаєморозуміння і взаємозбагачення. Термін “інтеркультуралізм” 

з’явився на зламі 80-90-х рр. ХХ ст. унаслідок глобалізаційних процесів під час 

дискусій про “європейську ідентичність” і систему наднаціональних цінностей 

та, відповідно, спрямовує взаємини між культурами на формування і підтримку 

таких цінностей. Термін “культурний плюралізм” або “полікультурність” став 

широко вживатися у Східній Європі після подій 1989 р. й означає повагу і 

підтримку всіх існуючих у суспільстві культурних потреб і способів життя не 

лише етнічних культур, мовних меншостей, але й традиційної селянської 

культури, інвалідів, сексуальних меншин тощо. 

 

2. Нагальність запровадження полікультурної освіти 

Об’єктивною реальністю культурного буття переважної більшості 

сучасних держав Європи, США та Канади є проживання в межах одного типу 

супільства людей з різними духовними укладами, що свідчить про 

багатокультурність (плюралізм культур) сучасного світу. Наприклад, на 

початку ХХІ ст. у Нью-Йорку мешкає 44,7% “білого населення”, 26,6% – 

афроамериканців, 0,5% – індіанців, 9,8% – азіатів, 13,4% – представників інших 

рас. Уважають себе латиноамериканцями, незалежно від раси, 26,9% населення. 

19,4% мешканців Парижу народилися за кордоном, зокрема 4,2% парижан 

складають іммігранти з Китаю й Африки, які прибули до Франції за останні 10 

років, 15% парижан сповідують мусульманську релігію. У Берліні 14% 

мешканців складають вихідці з 185 країн, найбільше з Туреччини – 120 тис. У 

Лондоні 40% містян належать до національних меншин, 27% лондонців 

народилися за межами Євросоюзу, 10% є вихідцями з Південної Азії та 

Близького Сходу, 11% – темношкірих, 1% китайців, 2% філіппінців, японців і 

в’єтнамців, за релігійними ознаками – 58% християн, 7,8% – мусульман, 4,1% – 

індуїстів, 2,1% – іудеїв, 15,8% – атеїстів. Така етнічна і релігійна строкатість 

європейських міст ставить на чергу денну проблему безконфліктного і 



комфортного проживання у межах однієї країни представників різних культур, 

яку не завжди вдається розв’язати. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. європейське суспільство зіткнулося 

зі збільшенням випадків прояву расизму, ксенофобії, антисемітизму та 

релігійної нетерпимості. Яскравим прикладом такої тенденції було входження 

ультраправої політичної сили “Партії свободи” Й. Хайдера до правлячої 

коаліції в Австрії у 2000 р. Напередодні, під час парламентських виборів 

“Партія свободи” набрала 27% голосів австрійців, виступаючи проти розвитку 

зв’язків Австрії з ЄС, підтримки австрійською владою іммігрантів з країн 

третього світу, і використовуючи неонацистську риторику. Цей факт шокував 

Європу і світ: США й Ізраїль, відкликали своїх послів з Відня, верховний 

головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО у Європі відклав свій 

запланований візит до Австрії на невизначений термін ”, а Європейський союз 

висловив намір перервати політичні стосунки з Австрією. 

11 вересня 2001 р. 19 ісламістів-самогубців на захоплених літаках 

зруйнували Всесвітній торгівельний центр у Нью-Йорку, внаслідок чого 

загинуло 3 тис. осіб. Свої дії організатори терактів пояснили помстою США та 

Ізраїлю за їх політику на Близькому Сході. Ці події стали останньою краплею, 

що остаточно наповнила чашу розуміння і переконала світову громадськість й 

міжнародні інституції у необхідності поставити на чергу денну проблему 

різноманітності як одну з найнагальніших, й не лише для подальшого розвитку 

людства, а й для його виживання. Саме як відповідь на події 11 вересня 2001 р. 

Рада Європи започаткувала проект “Нові виклики міжкультурної освіти: 

релігійна різноманітність та діалог у Європі”, що реалізовувався протягом 2002-

2005 рр.  

Загострення міжнаціональних, міжетнічних і міжрелігійних взаємин, що 

мали місце протягом останнього десятиліття в країнах Європи (погроми, що 

вчинили іммігранти-араби у передмістях Парижу у 2005 р., вибух в центрі Осло 

і розстріл, вчинені А.Брейвіком тощо) свідчить про своєчасність постановки 

цієї проблеми для Євросоюзу. 



В Україні з першого погляду начебто панує міжнаціональний спокій і 

вочевидь немає нагальної потреби у полікультурній освіті. Проте відсутність 

гострих протистоянь і конфліктів ще не означає відсутності проблеми. Як 

зазначав німецький психолог Д. Дьорнер: “Якщо людина не турбується про 

проблеми, яких до цього часу не має, то дуже скоро вони у неї з’являться”4. 

Певні сигнали загострення цього питання в Україні вже є – це: і певне 

напруження у міжнаціональних стосунках у Криму; і поява значної кількості 

емігрантів з Кавказу, Азійських країн та Африки; і наявність значної російської 

етнічної громади тощо. Україна сьогодні долучилася до світових міграційних 

процесів, що призводять до утворення нових “імміграційних” меншин, а отже, 

висуває проблему інтеграції мігрантів і налагодження міжетнічної взаємодії 

між місцевим населенням й іммігрантами, етнокультурні характеристики яких є 

доволі відмінні та незвичні. Так, наприклад, за порівняльними даними 

переписів 1989 р. та 2001 р. кількість азербайджанців в Україні збільшилася на 

20% (45,2 тис.); чисельність грузин зросла у півтора рази (34,2 тис.), корейців – 

у півтора рази (12,7 тис.); вірмен – у 1,8 рази (99,9 тис.). Особливо високими 

були показники зростання взагалі нетипових для України етносів. Наприклад, у 

9 разів зросла кількість курдів (2 тис.); у 8 разів – в’єтнамців (3,9 тис.) і вихідців 

з Індії та Пакистану (1,5 тис.), у 5 разів – арабів, турків у 35 разів5. За 

прогнозами деяких демографів за 50 років шкіра середньостатистичного 

українця значно потемнішає саме через залучення України до світових 

міграційних потоків іммігрантів з Азії.  

Окрім того, в Україні неодноразово під час передвиборчих кампаній 

поставало питання уведення другої державної мови, забезпечення прав 

національних меншин і розпалювалося протистояння за національними і 

регіональними ознаками тощо. Як стверджує А. Колодій, Україна нині 

проходить політичні випробування щодо того, чи не зруйнують відмінності у 

свідомості окремих суспільних груп – етнічних, а ще більше регіональних – 

їхню здатність і їхнє бажання творити і розвивати демократичну державу, бути 
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лояльними до неї в цілому, а не залишатися патріотами свого міста, області чи 

регіону6. Україна мусить вирішувати завдання забезпечення культурної 

різноманітності одночасно зі створенням загальнонаціональної ідентичності. 

Отже, етнонаціональна політика України, зокрема в галузі освіти, мусить 

сприяти: 1) забезпеченню прав і рівних можливостей для задоволення потреб та 

інтересів усіх етнічних, культурних і релігійних громад; 2) формуванню 

загальнонаціональної інтеграції та створенню подвійної ідентичності (етнічної 

та громадянсько-національної). 

За даними перепису населення України 2001 р., переважну більшість 

населення становлять українці – 77,8%, наступною етнічною групою є росіяни 

– 17,3%; білоруси, молдовани, кримські татари, болгари, угорці, румуни, 

поляки – 0,6% – 0,3%; євреї, вірмени, греки, татари, цигани, азербайджанці, 

грузини, німці, гагаузи –0,1% – 0,2% й усі інші – 0,4%. Проте таке 

співвідношення не є рівномірним: якщо у Києві українці становлять 83%, 

росіяни – 13%, євреї – 0,7%, білоруси – 0,6%, вірмени – 0,2%, азербайджанці, 

татари, грузини по 0,19%, молдавани 0,1%, то у Луганську мешкає 51% 

українців, 47% росіян, 1% білорусів і євреїв, а у закарпатському Берегово 

українці складають 38,8%, а угорці – 48,1%, росіяни – 6,4%. 

У цілому, українське суспільство в етнокультурному вимірі помірно 

однорідне, але з огляду відмінностей у політичній культурі регіонів –

поляризоване7. Отже, Україні більш властивий багатовимірний культурний 

плюралізм. Тому освіта повинна запобігати перетворенню будь-яких ліній 

культурного поділу (мовних, етнічних, територіальних) на “лінії розколу”; 

сприяти інтеграції різних культур на засадах спільних громадянських 

цінностей, патріотизму та загальнонаціональної ідентичності. Проте реалізація 

цих завдань ускладнена кількома чинниками: 

 мовні й етнокультурні відмінності в Україні накладаються на 

регіональні відмінності у цінностях, що вимагає пошуку важелів інтенсивного 

взаємопроникнення й інтеграції. На рівні освіти це завдання може бути втілено 
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в організації загальноукраїнських проектів, які б передбачали активне 

спілкування учнів і вчителів з різних регіонів, включаючи й використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

 в Україні наявна велика етнічна громада росіян, що раніше була 

домінантною етнічною групою в колишньому СРСР і за інерцією продовжує 

претендувати на збереження свого статусу провідної в умовах незалежної 

України, що породжує проблему “культурного ядра” української політичної 

нації й офіційної мови. Освіта може сприяти налагодженню міжкультурного 

діалогу між російською й українською громадами; 

 не менш значущою є вразливість самої “титульної нації”, тобто 

української етнонації. З відомих історичних причин вона ділиться на 

“східняків” і “західників”, на російськомовних та україномовних українців. 

Українську еліту також поділено, кожна частина якої по-своєму недооцінює 

значення національної консолідації на основі спільних громадянських 

цінностей і формування української ідентичності. Саме тому в Україні й досі не 

напрацьовано стрижневі загальнонаціональні цінності, що могли б згуртувати 

політичну націю. Система освіти повинна прищеплювати учням як 

загальнолюдські (які визначити легше), так і загальнонаціональні цінності (які 

потребують конкретизації насамперед на державному рівні); 

 Україна перманентно занурюється у ситуацію політико-економічної 

кризи, що посилює напругу у міжетнічних стосунках.  

Проте ці складнощі не є нездоланними, й суспільствознавча освіта може 

зробити вагомий внесок у подолання цих перешкод, прищеплюючи спільні 

цінності та надаючи змогу зберегти свою ідентичність представникам різних 

етнічних громад. Національне будівництво передбачає творення культурного 

ядра політичної нації, включаючи підтримку та закріплення єдиної офіційної 

мови, творення національних символів як складової загальнонаціональної 

ідентичності. 

Відповідно до даних опитування, проведеного Інститутом соціології 

НАН України у межах соціологічного моніторингу “Українське суспільство: 

1994-2003 рр.”, лише 41,1% респондентів вважають себе насамперед 



громадянами України. 32,3% – надали перевагу регіональній ідентичності: 

кожний з цієї групи опитаних більше бачить себе “мешканцем села, району чи 

міста, в якому живе”, ніж громадянином України. 13,1% продовжують себе 

ідентифікувати з Радянським Союзом.  

Ситуація, що склалася вимагає від освітньої системи України реалізації 

цілої низки завдань: 1) забезпечення повноцінного функціонування заголовної 

етнонації, розвитку її мови та культури, виконання нею ролі державного 

народу, остаточне подолання проявів меншовартості й пов’язаних з цим 

комплексів; 2) захист прав і сприяння розвитку культур національних меншин, 

а також створення нормальних умов для адаптації нових мігрантів; 3) творення 

політичної нації через сприяння інтеграційним процесам, їх моделювання й 

утілення в життя. Найефективнішим засобом реалізації цих завдань є 

запровадження полікультурної освіти. Це не означає нав’язування нових 

освітніх завдань або додавання нового шкільного предмета до перевантаженого 

шкільного навчального плану. Запровадження полікультурної освіти 

розглядається як наскрізний принцип, який має бути покладено в основу всієї 

виховної діяльності від дошкільних навчальних закладів до університетів, а 

також позашкільні освітні установи. Це своєрідний підхід і перспектива 

вивчення вже наявних предметів (в особливості історії) у дусі визнання різних 

культур і цінностей8. Полікультурна освіта передбачає створення рівних 

можливостей для кожного учня на освіту і культурний розвиток (незалежно від 

його культурної, релігійної та соціальної приналежності).  

Полікультурна освіта розглядається як антипод монокультурній освіті, 

яка встановлює чітку ієрархію цінностей і певне розшарування суспільства на 

основі критеріїв “правильних” і “неправильних” цінностей, легітимізованих 

владою. Влада одноосібно виступає носієм “правильних” цінностей. 

Монокультурне виховання схильне вдаватися до культурного “імперіалізму” – 

способу споглядання світу лише очима власної культури, вважаючи її мірилом, 

а все інше вважається відхиленням від норми, тобто незрілими цінностями. За 

авторитарних режимів воно може призвести до того, що цінності, відмінні від 
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загальноприйнятих культурних норм, вважатимуться небезпечними, 

заборонятиметься їх популяризація і поширення, а часом вони будуть 

знищуватись, як, наприклад, відбувалося спалення книжок у фашистській 

Німеччині або їх паплюження і заборона в СРСР. У таких умовах носії інших 

культурних цінностей зазнають переслідувань, репресій та вигнання. У крайніх 

проявах монокультурна освіта пропагує ідеї расизму та соціальної нерівності9. 

На відміну від монокультурної полікультурна освіта сприяє формуванню 

відкритого демократичного суспільства, представляючи різні, часом відмінні, 

культурні цінності як рівноцінні. Полікультурна освіта запобігає дискримінації 

за расовими і національними ознаками, усуваючи почуття зверхності однієї 

раси чи нації над іншою; підтримує повагу до людини, розвиваючи 

усвідомлення цінності кожної окремої особистості, здатність до емпатії; 

зменшує догматизм, пропагує соціальну рівність, оскільки кожній людині надає 

рівну цінність. 

Основним засобом упровадження полікультурного виміру в освіту є 

розвиток критичного мислення учнів на прикладі міжкультурного діалогу. У 

цьому випадку роль критичного мислення полягає у тому, щоб протистояти 

вірі, що не піддається поясненню, долати стереотипи та забобони. Цей вид 

мислення проявляється у двох напрямах: 1) орієнтація на пошук правди; 

2) розуміння різноманітності. Напрацювання конкретних методик 

полікультурного навчання стоїть сьогодні на черзі денній. 

 

3. Основні підходи до полікультурної освіти 

Підхід у сучасній педагогічній науці розуміють певний погляд, кут зору, 

під яким розглядається те чи інше педагогічне явище. За словами М. Євтуха та 

В. Галузинського, це своєрідний “бінокль”, за допомогою якого педагоги 

дивляться на процес навчання. Розрізняють концептуальні підходи, які 

випливають із загального парадигмального бачення структури і механізму 

педагогічного явища та підходи, які застосовуються в межах концептуального 
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підходу та дозволяють краще його реалізовувати. Умовно їх можна назвати 

прикладними підходами. 

О.Ширіна, спираючись на дослідження А.Колодія, Л.Гончаренка та 

І.Соколової, виокремлює три концептуальні підходи до полікультурної освіти: 

акультураційний, діалогічний, соціально-психологічний
10

. 

Акультураційний підхід ґрунтується на поглядах Р.Грілло, Н.Глейзера, 

В.Міттера, С.Ньєто, згідно з якими полікультурна освіта має орієнтуватися на 

культуру мігрантів, вивчення традицій різних культур, процес трансформації 

цих традицій у межах нової культури, оскільки конфронтація зі зміненими 

умовами життя викликає необхідність у виробленні нових культурних 

орієнтирів: центральне місце має посідати питання про культурну 

ідентифікацію (набір культурних форм, рис, характеристик) людини. Звідси 

випливає ідея бікультурної освіти (Д. Бенкс, М. Свейн, Г. Барик, П. Мак Ларен, 

П. Фрейре), які полягають в усвідомленні етнічними мешканцями власної 

лінгвістичної та культурної спадщини; “деколонізація свідомості” – втрата 

ними почуття меншовартості; сприйняття поліцентричності й різноманітності 

культур та ідентичностей; формування “білінгвально-бікультурної 

ідентичності”, критерієм якої є міжкультурна компетентність. 

Діалогічний підхід має підґрунтям ідеї відвертості, діалогу культур і 

культурного плюралізму К. Ясперса, М. Бубера, М. Бахтіна, розвинуті пізніше 

М. Каганом і В. Біблером. Згідно з цим підходом полікультурна освіта має 

формувати загальноосвітній культурний простір; дає змогу прийняти “чужі” 

аргументи, перейняти “чужий” досвід, знайти баланс і компроміс. Цей підхід 

було покладено в основу концепцій мультиперспективної освіти Х. Генфорта й 

У. Шмідта, які орієнтують полікультурну освіту на формування уявлень про 

історію як про процес різнобічних культурних обмінів та ознайомлення з 

багаторівневою структурою кожної культури. 

Соціально-психологічний підхід (відображається у концепції 

антирасистського виховання, культурних відмінностей і соціального навчання; 

Е.Хелл, Ф.Віммер, А.Хаммершмідт) розуміє полікультурну освіту як особливий 
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спосіб формування певних соціально-настановчих і ціннісно-орієнтаційних 

схильностей, комунікативних та емпатичних умінь, що дають змогу людині 

здійснювати інтенсивну міжкультурну взаємодію, виявляти і розуміти інші 

культури, толерантність щодо їх носіїв. 

Оскільки основна особливість полікультурної освіти полягає в 

ознайомленні учнів з різними культурами та формування толерантного 

ставлення до них, а відтак, пов’язана з різними поглядами на цінності, різними 

інтерпретаціями подій і явищ, британський фахівець з полікультурної освіти 

Р.Джексон вважає, що вона має ґрунтуватися на феноменологічному, 

інтерпретаційному, діалогічному та контекстуальному підходах.
11

 

Феноменологічний підхід полягає у прагненні розкрити сутність явища 

(його феномен), приховану за суперечливими судженнями, словами й оцінками. 

Тому навчання у полікультурному суспільстві має бути спрямовано не на 

сприяння створенню певних релігійних або інших поглядів, а на те, щоб 

розуміти їх ціннісні основи, не нав’язувати іншим власні погляди та позиції 

щодо тієї чи іншої культури; виявляти емпатію (співпереживання) до людей 

іншої культури чи способу життя; відрізняти розуміння від судження чи оцінки, 

навчати розуміти, а не оцінювати. Як наслідок, похідною від фенологічного 

підходу є методологічна нейтральність викладу, винесення за межі навчального 

процесу заявок про істинність тих чи інших культурних традицій, а також 

цінностей і суджень учителя й учнів, натомість порівняння спільних для всіх 

культур явищ. Проте дослідники зауважують, що запровадження лише 

феноменологічного підходу може призвести до виривання подій і явищ з їх 

соціального чи культурного контексту, зосередженні на суто описовому викладі 

зовнішніх сторін явища чи події, неможливості передати їх емоційну глибину. 

Інтерпретаційний підхід базується на герменевтиці (теорії інтерпретацій; 

Х.Гадамер, П.Рікер). Як і феноменологічний підхід, він має на меті поглибити 

знання та розуміння подій і явищ не підтримуючи і не спростовуючи їх, але 

зосереджуючи увагу не на спільному, а на відмінному, тому, що відрізняє ці 

явища. Інтерпретаційний підхід передбачає представлення, інтерпретацію та 
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розмірковування. Презентація культурних явищ здійснюється з огляду відносин 

між індивідами у контексті певних груп і ширших культурних традицій. 

Найширшим рівнем вважається традиція, наступним – група, третім – 

“індивід”. За допомогою цього рівня розкривається людський контекст 

культури, надається можливість почути особисті історії, що руйнують 

стереотипи. На відміну від феноменологічного підходу, який пропонує не брати 

до уваги власні припущення, інтерпретаційний підхід вимагає порівнювати і 

зіставляти переконання учнів з переконаннями представників тієї чи іншої 

культури. Крім того, інтерпретаційний підхід спрямовує не просто на розуміння 

знань, а на переоцінку учнями власних світоглядних засад, висловлювати 

критичні зауваження до матеріалу, який вони вивчають, усвідомлення того, які 

методи вони використовують, розмірковуючи над природою свого навчання.  

Діалогічний підхід ставить у центр уваги діалог, принаймні, у двох 

площинах: змістовній – наголос на вивчення позитивного досвіду уникнення 

конфліктів між представниками різних культур; організаційно-технологічній – 

використання діалогу як основного засобу розкриття сутності інших людей 

(їхніх горизонтів, цінностей, вірувань тощо), кращого пізнання самого себе 

через порівняння і взаємодію з іншими людьми, набуття емпатії тощо. 

Контекстуальний підхід має на меті пошук глобального порозуміння 

через з’ясування локальних, часто прихованих мотивів поведінки людей 

(географічного чинника, історичного і соціального, етнічного, релігійного та 

культурного факторів). Вивчення навчального матеріалу за цим підходом має 

здійснюватися від урахування спочатку вузького (локального) контексту 

культурного явища до широкого. Інакше кажучи, учень краще зрозуміє загальні 

риси певного культурного явища, якщо спочатку ознайомиться з його проявами 

у знайомому його середовищі (родинному; районі, де мешкає; колективі, в 

якому навчається тощо), тобто того, що він безпосередньо може спостерігати.  

 



4. Ідентичність як засаднича характеристика полікультурної 

освіти 

Оскільки культура виявляється у діяльності людей і має людський вимір, 

а відтак, кожна людина є носієм культурних цінностей певної групи, то одним з 

ключових питань полікультурної освіти стає питання співвіднесення людини з 

певною групою людей, поєднаних спільною системою цінностей 

(ідентифікації) та формування ідентичності особистості. Ідентичність (від англ. 

identity – тотожність) – багатозначний життєвий і загальнонауковий термін, що 

відбиває ідею постійності, тотожності, спадкоємності індивіда і його 

самосвідомості12. У науках про людину поняття “ідентичність” має три головні 

виміри, у контексті полікультурної освіти найбільш значущими вважаються 

соціальна й особиста ідентичність людини. Під соціальною ідентичністю 

розуміють переживання й усвідомлення своєї приналежності до тих або інших 

соціальних груп і спільнот. Ідентифікація з певними соціальними спільнотами 

перетворює людину з біологічної істоти в соціального індивіда й особу, 

дозволяє їй оцінювати свої соціальні зв'язки і приналежності в термінах “Ми” і 

“Вони”. Особиста ідентичність або самоідентичність (self-identity) – це єдність і 

спадкоємність життєдіяльності, цілей, мотивів і життєвих настанов особи, що 

усвідомлює себе суб’єктом діяльності. Це не якась особлива межа або 

сукупність рис, якими володіє індивід, а його сутність, відрефлексована у 

термінах власної біографії. Вона виявляється не стільки в поведінці суб’єкта і 

реакціях на нього інших людей, скільки в його здатності підтримувати і 

продовжувати історію власного Я, що зберігає свою цілісність, не дивлячись на 

зміну окремих її компонентів. 

Поняття “ідентичність” спочатку з’явилося у психіатрії в контексті 

вивчення феномена “кризи ідентичності”, що описувала стан психічно хворих 

людей, які втратили уявлення про себе і послідовність подій свого життя. 

Американський психоаналітик Е. Еріксон переніс його у психологію розвитку, 

показавши, що криза ідентичності є нормальним явищем розвитку людини. У 

період юності кожна людина так чи інакше переживає кризу, пов’язану з 
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необхідністю самовизначення, у вигляді цілої серії соціальних і особистісних 

виборів та ідентифікацій. Якщо молодій людині не вдається своєчасно 

вирішити ці завдання, у неї формується неадекватна ідентичність. Дифузна, 

розмита ідентичність – стан, коли індивід ще не зробив відповідального вибору, 

наприклад, професії або світогляду, що робить його образ Я неточним і 

невизначеним. Неоплачена ідентичність – стан, коли людина прийняла певну 

ідентичність, оминувши складний і болісний процес самоаналізу, вона вже 

знаходиться в системі дорослих відносин, але цей вибір зроблено не свідомо, а 

під впливом ззовні або за готовими стандартами. Відстрочена ідентичність, або 

ідентифікаційний мораторій – стан, коли індивід знаходиться безпосередньо у 

процесі професійного і світоглядного самовизначення, але відкладає прийняття 

остаточного рішення на невизначений час. Досягнута ідентичність – стан, коли 

особа вже знайшла себе і вступила в період практичної самореалізації. 

Протягом свого життя людина проходить через кілька “криз 

ідентичності”: криза підліткового віку, криза середнього віку і криза похилого 

віку. Цих криз може бути більше, але три згадані є найпоширенішими, й через 

них проходить майже кожна людина. Відносно усталені уявлення про себе (Я-

концепція) починають формуватися з моменту народження, а в період 

підліткового віку ідентичність набуває реальних контурів. За Е. Еріксоном, між 

12 і 18 роками людина починає відкривати “хто вона”. Для більшості підлітків 

проходження через кризу ідентичності є нелегким випробуванням, подолавши 

яке вони знаходять більше, ніж втратили. Відшукавши свою ідентичність, 

підлітки набувають психологічної стійкості та незалежності. Ключове питання 

кризи ідентичності: хто я є? Можна по-різному відповідати на це запитання: я – 

учень; я – мешканець міста, села; я – громадянин тощо. 

Я-концепція (визначення того, хто ти є) містить не лише особистісну, а й 

соціальну ідентифікацію. Дослідник проблем соціальної (колективної) 

ідентифікації Ентоні Д.Сміт вважає, що вона залежить від категорій і ролей, які 

складають Я-концепцію. Найважливішими з цих категорій є: 1) рід і поділ на 

статі (гендерна ідентифікація); 2) простір і територія (місцеві та регіональні 

ідентифікації); 3) соціоекономічний чинник, категорія соціального класу 



(соціальна ідентифікація); 4) символічний код і система вартостей (релігійна 

ідентифікація). Особливим комплексним видом ідентичності є національна 

ідентичність, яка визначається: 1) історичною територією або рідним краєм; 

2) спільним міфом або історичними пам’ятками; 3) спільною масовою 

громадянською культурою; 4) єдністю юридичних прав та обов’язків для всіх 

членів; 5) спільною економікою з можливістю пересування в межах 

національної території.
13

 

Поняття “ідентичність” з’явилося в методологічному арсеналі істориків 

(як і всієї соціогуманітаристики) в 70-і рр. XX ст. Дослідження, проведені 

Дж.Тернером, Г.Теджфеном, Ч.Тейлором, забезпечили наукове підґрунтя для 

розрізнення персональної й колективної ідентичностей, розуміння взаємодії 

між суспільством й особою. Англійське слово identity вживається в значенні 

тотожності, справжності та самобутності. Семантична двозначність поняття 

“ідентичність” (яке може означати і самототожність, і тотожність чомусь 

іншому, аналогічність) породжує помітний внутрішній конфлікт, “двозначність 

імені”, а отже, спричиняє дискусію навколо “буття ідентичностей”. 

Розрізняють такі види ідентичності: 1) індивідуальну і колективну; 

2) соціально-функціональну (соціально-рольову): людина може ідентифікувати 

себе водночас за множиною функцій, які вона виконує – професійною, 

сімейною, громадянською, політичною тощо; 3) реальну та уявну (можна 

належати до певної спільноти об’єктивно, а можна лише суб’єктивно, 

відповідно до індивідуальних прагнень); 4) постійну й тимчасову (ситуативну); 

5) стабільну й маргінальну тощо. 

Формуючи певну “суму знань” з історії свого народу, організовуючи 

процес історико-наукових досліджень та розробляючи методику викладання 

історії, важливо розрізняти поняття “ідентичність” й “ідентифікація”. 

Ідентифікація є процесом співвіднесення індивіда чи групи (спільноти) з 

певною діяльністю чи субстанційною та інституційною сферами. Цей процес 

може бути усвідомленим і неусвідомленим, інтуїтивним; короткочасним і 

тривалим (в історичному вимірі); відкритим і прихованим; мирним і 
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конфліктним; однозначним і суперечливим тощо. Ідентичність є результатом 

процесу ідентифікації. Вона означає належність (і об’єктивну, і суб’єктивну) 

людини чи групи людей до певного типу спільності чи спільноти, ототожнення 

себе з її нормативними та функціональними характеристиками й готовність 

стати її представником (репрезентантом).
14

 

Людина оцінює себе і свої досягнення здебільшого завдяки своїй групі. 

Почуття “ми” укріплює нашу Я-концепцію. Людина прагне самоповаги і поваги 

оточуючих. Якщо людина бачить, що група, до якої вона належить, краща за 

інші, вона радіє. Соціальна ідентифікація є причиною того, що індивід 

підкорюється груповим нормам. Він жертвує собою заради команди, сім’ї та 

нації. Саме визначення того, ким ви є передбачає визначення того, ким ви не є. 

Коло людей, що включає “нас”, виключає “їх”. Отже, факт утворення груп 

може сприяти розвитку внутрішньогрупової прихильності, тобто фаворитизму 

до власної групи. Цей феномен може відображати: 1) любов до своїх; 

2) байдужість до “них”, або і те, й інше. Поєднати формування національної 

ідентичності з розумінням культурної різноманітності дуже важко, адже будь-

яке виховання лояльності та любові до власної нації і культури сприятиме 

знеціненню інших націй і культур. Проте соціальні психологи стверджують, що 

це не так. Позитивні почуття до власної групи не обов’язково повинні 

супроводжуватися такими ж сильними негативними почуттями, як до інших 

груп. Проте, вважається доведеним, що прихильність власній расі, релігії та 

будь-якій соціальній групі може сприяти недооцінці інших рас, релігій і 

соціальних груп. Така упередженість не завжди виникає автоматично15. 

Виховання любові та поваги до власної нації важливо доповнювати належним 

поцінуванням й інших націй і культур. 

Одним з видів ідентифікації є громадянство. Термін “громадянство” має 

декілька вимірів, означаючи не лише статус, приналежність до певної держави, 

але і роль. Якщо перший вимір громадянства стосується громадянських, 

політичних і соціальних прав, гарантованих державою, то другий вимір – 
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ідентичності, уявлення певного образу громадського та політичного життя, 

усвідомленням індивідуумом власної ролі та місця у суспільстві. Згідно з таким 

розумінням громадянин розглядається як особа у відносинах з іншими, а це 

передбачає спільне громадянство, спільні цінності, взаєморозуміння, співпрацю 

і прийняття рішень на основі обговорення Спільне громадянство, відчуття 

приналежності представників різних етноконфесійних спільнот до держави є 

надзвичайно важливим чинником консолідації багатокультурного суспільства, 

його соціальної інтеграції на основі спільних цінностей, поділу громадянської 

відповідальності та міжкультурного діалогу.  

На думку С. Гангтінгтона, Р. Патнема, К. Поппера, Е. Тоффлера, 

Ф. Фукуями, справжні спільноти міцних громадянських суспільств об’єднані 

цінностями, нормами та досвідом, які є спільними для їхніх членів: “соціальний 

капітал” (Ф. Фукуяма)
16

, “соціальне громадянство”(Р. Патнем)
 17

, “культурне 

громадянство” (Б. Тернер). За Б.Тернером, культурне громадянство виходить за 

межі громадянства, оскільки воно як форма культурної ідентичності не 

забезпечує того, що передбачають соціальні, культурні й освітні цінності
18

. 

Таким чином, індивідууми мають складну ідентичність, а в багатокультурному 

середовищі під час конструювання ідентичності можуть звертатися до різних 

культур, запозичуючи цінності, символи, міфи, релігійні практики, спадщину тощо. 

Окрім того, носії різних культур можуть привласнювати однакові культурні 

артефакти як елементи, притаманні їхній культурі. Об’єктивна оцінка історичної 

реальності має сприяти розумінню неминучості культурних взаємовпливів у 

суспільстві, приналежності культурних елементів одночасно різним культурам, 

ролі багатокультурної спадщини і процесу взаємозбагачення культур, а відтак 

стимулювати практику міжкультурного обміну і діалогу.
19
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема. Основні підходи до полікультурної освіти 

Мета:  

– формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

історії; систематизація знань студентів про феноменологію та 

герменевтику як методів пізнання, явищ і процесів культури та історії 

суспільства, актуалізація їх у контексті викладання історії у 

полікультурному середовищі;  

– формування вмінь: характеризувати сутнісну ознаку феноменологічної 

інтерпретації, діалектичного та контекстуального підходів, визначаючи 

їх спільні та відмінні риси; визначати орієнтовну основу дій з 

упровадження основних підходів до полікультурної освіти; розробляти 

пам’ятки (алгоритми) щодо вивчення подій, явищ і процесів за кожним 

з означених підходів; аналізувати навчальний матеріал; складати 

завдання для учнів з аналізу подій, явищ і процесів на основі певних 

підходів. 

 

План заняття 

1. Загальна характеристика підходів до полікультурної освіти. 

2. Феноменологічний підхід і його реалізація у практиці полікультурної 

освіти. 

3. Інтерпретаційний підхід і його реалізація у практиці полікультурної 

освіти. 

4. Контекстуальний підхід і його практичне застосування. 
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Підручники для аналітичної роботи 

1. Ладиченко Т.В., Свідерський Ю.Ю., Романишин Н.Ю. Історія України: 

Підручник для 7 класу. – К.: Грамота, 2007. 
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Методичні рекомендації 

Підготовка кожного питання вимагає від студентів уміння користуватися 

пошуковою системою Інтернету для самостійного визначення й опрацювання 

кола джерел з проблеми підходів до полікультурної освіти. Знайдена 

інформація має бути узагальнена студентами у таблиці, кількість стовпчиків 

відповідає кількості знайдених джерел. Нижче називаються основні підходи та 

дуже стисло подається їхня характеристика. Цей матеріал презентується 



студентами на занятті й вноситься до колективно створеної узагальнювальної 

таблиці, що фіксується на дошці. На підставі цих узагальнень робляться 

висновки про спільне та відмінне у зазначених підходах, висловлюються 

аргументовані судження з приводу того, які підходи, на думку студентів, 

дозволяють ефективно здійснювати навчання історії у полікультурному 

середовищі. 

Наступні питання плану присвячені конкретним підходам, які частково 

розкривалися у лекції. Глибше студенти мають познайомитися з ними за 

допомогою літератури зі списку. Розпочинати варто зі загальних робіт, зокрема 

посібника “Релігійна багатоманітність та міжкультурна освіта”. До плану 

занять не внесено один з ключових підходів – діалогічний, – через те, що 

проблемі діалогу культур і, відповідно, організації діалогу буде присвячено 

окреме заняття. Підготовка усіх трьох наступних питань плану здійснюється за 

загальною схемою:  

1) спочатку має бути з’ясовано основні характеристики підходу. Для 

цього студентам слід скористатися кластером – спеціальним способом 

організації матеріалу, що дає змогу уточнити думки, які виникають під час 

заглиблення в ту чи іншу тему (порядок дій: посередині чистого аркуша 

пишеться назва підходу, навколо нього розташовуються слова і 

словосполучення, які його характеризують; слова і словосполучення 

поєднуються стрілочками з назвою підходу. Результатом роботи є схема, що 

графічно відображає міркування щодо підходу й визначає його інформаційне 

поле);  

2) наступний крок пов’язано з визначенням механізму дії за цим 

підходом, інакше кажучи, з’ясувати кроки, дії, їхню послідовність, аби 

реалізувати цей підхід (визначити сутність явища, особливості його 

інтерпретації тощо). Визначений перелік операцій є орієнтовною основою дій. 

Він фіксується у конспекті або комп’ютерній презентації як нумерований або 

маркований список; 



3) складається пам’ятка (алгоритм) для того, хто буде здійснювати ці 

операції (учень під час самостійної роботи). Для цього орієнтовна основа дій 

формулюється у вигляді порад. 

Наступну частину підготовки до заняття пов’язано з аналізом 

підручників. Студенти виконують таку роботу: 1) знайомляться з 2-3 

підручниками з історії України для 7 класу з поданого списку літератури 

(допускається використання інших підручників – попередні видання, 

включаючи радянські й діаспорні); 2) визначають коло тем, змістовно 

пов’язаних з міжкультурними (етнічними, конфесійними) стосунками; 

3)зважаючи на характер викладу матеріалу, залучення джерел та особливо 

методичного апарату (питання, завдання, виокремлення шрифтом тощо), 

знаходять підтвердження або спростування щодо застосування автором певного 

підходу; 4) порівнюють виклад однакового матеріалу в різних підручниках і 

визначають, в якому з них підхід краще реалізовано. 

Ураховуючи об’ємність підготовчої роботи, студентам може бути 

запропоновано перше питання готувати усім спільно, а решту – у групах (3 

групи) і кожна досліджує певний підхід. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1. З’ясуйте, яким чином у документах знайшли відображення основні 

підходи до полікультурної освіти, на основі аналізу документів Ради Європи
20

: 

1. Рамкова конвенція про захист національних меншин (1995). 

2. Політична декларація “Усі різні, всі рівні: від принципів до 

практики” (2000). 

3. “Краківська декларація” “Освітня політика заради демократії і 

суспільного згуртування: виклики і стратегії для Європи” (2000). 

4. “Вивчення та навчання європейської історії ХХ ст.”.  

5. Афінська декларація “Міжнародна освіта: управління 

різнорідністю, зміцнення демократії” (2003). 
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 Міжкультурна освіта. Порадник для вчителя. – Варшава, 2009. – С.10-15. 



2. Підготуйте реферат (комп’ютерну презентацію) за однією з тем: 

1. Способи запровадження полікультурності в історичну освіту. 

2. Науково-методичні підходи до формування національної 

ідентичності. 

3. Способи викладання культурної різноманітності. 

4. Розвиток критичного мислення. 
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США. – К.: Стилос, 2003. – С. 5-13. 

8. Сиваченко Г. Мультикультурне виховання в дискурсі глобалізації / 

Сиваченко Г. // Україна в сучасному світі. Конференція українських 



випускників програм наукового стажування у США. Ялта, 12-15 вересня 

2002 р. – К., 2002. – С. 45-52. 

9. Тейлор Ч. Мультикультуралізм і “політика визнання” / Тейлор Ч. – 
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Методичні рекомендації 

Працюючи над першим питанням, слід ознайомитися із працями 

Ч. Тейлора, А. Колодій, С. Римаренко; визначити ознаки полікультурності як 

принципу навчання, змоделювати можливі способи її запровадження в 

історичну освіту. Враховуючи багатовимірність поняття “мультикультуралізм”, 

слід встановити ті його аспекти, що можуть бути прикладені до освітньої сфери 

й відповідно спрогнозувати можливі шляхи та засоби їх упровадження. 

Для висвітлення другого питання слід насамперед з’ясувати поняття 

“ідентичність”, “національна ідентичність”, “групова ідентичність”, що 

потребуватиме ознайомлення з працями психологів (Д. Майерс, Г. Сивчаченко 

тощо). Отже, ознайомлення з основними чинниками, що сприяють виникненню 

групової ідентичності, дозволить розробити методичні підходи до вирішення 

проблеми формування національної ідентичності. 

Третє питання потребує обґрунтування необхідності упровадження 

міжкультурного діалогу в процесі навчання історії, розкриття поняття 

“полікультурна освіта”, а також проектування способів упровадження 

полікультурного виміру на уроках історії у школі. Найважливішою проблемою, 

що потребує висвітлення у цьому питанні, є забезпечення умов успішного 

міжкультурного діалогу. 

Четверте питання передбачає висвітлення найважливішої передумови 

полікультурної освіти – розвитку критичного мислення. Оскільки 

полікультурна освіта передбачає визнання різних культур і цінностей, 

відповідно необхідно навчити учнів емпатії, умінню стати на позицію іншої 

людини, розглядати ідеї та цінності неупереджено. Слід визначити основні 



чинники розвитку критичного мислення, проаналізувати види задач, що 

сприяють його розвитку. 

 


