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1. Європейські стратегії в історичній освіті в умовах полікультурного 

середовища  

Політика Ради Європи задля сприяння міжкультурного діалогу 

сформульована у найважливіших документах, а саме: Декларації культурної 

різноманітності (2000 р.); Декларації щодо інтеркультурного діалогу та 

запобігання конфліктам (Опатія, Хорватія, 2003 р.); Декларації Європейських 

міністрів освіти щодо міжкультурної освіти у новому європейському контексті 

(Афіни, Греція, 2003 р.); Декларації, присвяченій 50-річчю культурної кооперації в 

Європі (Вроцлав, Польща, 2004 р.); Плані дій Третього саміту голів держав і 

урядів Ради Європи (Варшава, Польща, 2005 р.); Декларації щодо стратегії Ради 



Європи щодо розвитку міжкультурного діалогу (Фаро, Португалія, 2005 р.)
1
 та 

Білій книзі з міжкультурного діалогу (2007 р.)
2
 

Європейська дидактика визнає полікультурну освіту основоположним 

принципом, який спрямовує навчально-виховну діяльність навчальних закладів 

різних країн Європи на взаємне визнання та взаємодію культур. Уперше термін 

“міжкультурний” використано Радою Європи у контексті відносин між 

іммігрантами та корінним населенням, між різними мовними й етнічними 

громадами з метою підкреслення важливості полікультурності як такої, 

оскільки будь-яка громада є багатокультурною. Тому діяльність Ради Європи у 

галузі полікультурної освіти спрямовувалася насамперед на покращення якості 

освіти для дітей мігрантів; підготовку вчителів; гармонізацію відносин між 

школами і сім’ями; якість навчання у багатокультурному середовищі, зокрема 

для меншин; способи подолання виявів ксенофобії, расизму, насильства та 

дискримінації; співпрацю та розподіл соціальної відповідальності між різними 

культурними громадами; виховання поваги до прав людини (зокрема до “прав 

іншого”) і почуття емпатії; розвиток демократичного громадянства.  

Виховання демократичного громадянства передбачає заперечення 

етноцентричних переконань, монокультурних норм; зміну стереотипних 

уявлень, подолання упереджень, що породжують судження і дії; усунення 

міжкультурних бар’єрів і сприяння відносинам між культурами, суспільними 

групами, людьми різного віку, мови, культури, етносу, релігії; встановлення 

діалогу між особами, групами; виховання відповідальності перед місцевою і 

національною громадою.  

Основними аспектами полікультурної освіти, які останнім часом активно 

розробляються європейськими дослідниками, є: міжкультурна освіта у 

контексті міграції (інтеграція мігрантів і автохтонного населення, природа 

соціальних зв’язків, багатокультурність європейських суспільств, різні, 

багатовимірні цінності, численні приналежності; потреба у мережі для 

спілкування, участі, забезпечення соціальної справедливості); визнання 

                                           
1
 CoE Documents [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/documents_EN.asp 
2
 White Paper [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#P27_2138 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/documents_EN.asp
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#P27_2138


культурних, національних, мовних та етнічних меншин, що передбачає 

визнання їх прав і цінностей культурної спадщини, уникаючи егоцентричних 

поглядів; визнання інших культурних громад активними учасниками, які 

творять багатокультурну суспільну реальність, відповідають за власний 

розвиток і загальний культурний розвиток багатокультурного суспільства, до 

якого вони належать; знання прав людини (належна увага економічним, 

соціальним, культурним, громадянським, політичним правам, особистим і 

колективним правам; наголошення на поняттях рівності, миру, гідності, 

демократії; боротьбі проти расизму, расистської дискримінації, ксенофобії і 

всіх форм нетолерантності й насильства, захист меншин, захист прав мігрантів, 

осіб з особливими потребами, прав дитини). 

Історична освіта в європейських країнах ґрунтується на 

компетентнісному підході та ставить за мету формування в учнів ключових 

компетентностей: соціальних (готовність брати на себе відповідальність, 

активність у прийнятті рішень, суспільному житті, функціонуванні й розвитку 

демократичних інститутів суспільства), полікультурних (розуміння несхожості 

людей, повага до їхньої мови, релігії, культури тощо), інформаційних 

(оволодіння інформаційними технологіями, уміння здобувати, критично 

осмислювати і використовувати різноманітну інформацію), саморозвитку і 

самоосвіти (потреба і готовність постійно навчатися як у професійному, так і в 

особистому і суспільному житті) та компетентностей, що відбиваються у 

прагненні і здатності до раціональної продуктивної, творчої діяльності 
3
.  

У навчальних програмах Федеративної Республіки Німеччини ці 

компетентності відображено у комплексі якостей, які мають бути сформовані в 

учнів у результаті навчання історії: незалежна громадянськість; уміння брати 

участь у певній справі; толерантність і повага до інших; критична та 

поінформована громадянська позиція; відповідальна дія. Одним з базових 

освітніх орієнтирів у Німеччині вважають громадянську мужність – вияв 

активної моральної позиції через свідомі дії ненасильницького характеру, 
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спрямовані на вирішення ситуації, пов’язаної з насиллям, обмеженням прав і 

свобод іншої людини або людей 
4
.  

Комплексним показником готовності учнів до життя і діяльності у 

багатокультурному суспільстві вважається міжкультурна (полікультурна) 

компетентність, яка містить: чутливість до різних культурних і релігійних 

джерел людської різноманітності; уміння спілкуватися з іншими і вступати в 

діалог; навички конструктивного співіснування (робота в команді, 

кооперативне навчання, емпатичне спілкування, мирне розв’язання конфліктів, 

розвиток упевненості тощо); уміння досліджувати різні культурні практики, 

розглядати суперечливі питання; критичне мислення й особиста рефлексія. 

У Норвегії базовий навчальний план (2006 р.) визначає, що “система 

освіти повинна запобігати можливим упередженням і дискримінації та плекати 

толерантне ставлення й повагу між соціальними групами, спонукати до захисту 

своїх прав і прав інших людей, до боротьби з їх порушеннями”, а також 

підкреслює цінність феномену різноманітності та відповідальність кожного за 

свої вчинки.  

Відповідно, суспільствознавство як інтегрований навчальний предмет має 

забезпечити набуття знань про культурну різноманітність людства в минулому 

й теперішньому, обізнаність у проблемах корінного населення та національних 

меншин у світі, усвідомлення співвідношення суспільного й особистого, 

визнання різних суспільних форм і способів життя та формування вмінь: 

обговорювати аспекти толерантності і те, яким чином культурні відмінності 

можуть запобігати або спричиняти конфлікт; виокремлювати та 

характеризувати національні меншини у Норвегії, особливості їх історії й умов 

проживання; констатувати факт існування біженців; пояснювати, чому деякі 

люди залишають свою батьківщину; обговорювати їх стан в іншій країні; 

тлумачити поняття “особистість”, “культура”; впізнавати і презентувати за 

допомогою візуальних технологій символи культури; обговорювати зі 

школярами інших шкіл цінності людського життя й місце расизму та 

дискримінації в історії та майбутньому; пояснювати поняття “ставлення” й 
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“упередження”, розмірковувати з приводу можливостей і труднощів життя у 

багатокультурних громадах; пояснювати, чому культура є невід’ємною 

складовою суспільства, аналізувати культурні відмінності; коментувати основні 

права людини й обговорювати значення їх захисту. 

У Великій Британії у 1991 р. було впроваджено нову національну 

навчальну програму. У ній визначалося, що внаслідок післявоєнної імміграції у 

Британії виникли ускладнення з національною ідентифікацією, і на порядок 

денний було поставлено проблему асиміляції іммігрантів. У підручниках з 

історії знову з’явилися згадки про велич Британської імперії та її значущості як 

колиски індустріальної революції. Підкреслювалася важливість вивчення 

культури й історії Великої Британії всіма учнями, незалежно від їхньої 

національно-етнічної приналежності. Тому у підручниках було розміщено 

матеріал про внесок різних культур в історію Великої Британії, і простежувався 

процес трансформації британської ідентичності в європейському контексті. Це 

певною мірою призвело до “нормалізації” унікальних національних канонів і 

міфів, зумовило заміну харизматичних аспектів історії уявленнями про 

культуру, що асоціюються зі щоденним життям і торгівлею. Наприклад, вікінги 

подавалися не воїнами, а насамперед людьми, які задля торгівлі долали 

величезні відстані. Різноманітні джерела й інтерактивна методика сучасних 

підручників допомагають учням оцінити багатство культурної спадщини нації, 

інтерпретувати матеріали і формулювати свою власну думку щодо природи 

національної ідентичності.  

Навчальна програма з історії (2008 р.) у Великій Британії ще чіткіше 

окреслила пріоритети полікультурності. Метою навчання історії у ній 

визначено сприйняття учнями різної ідентичності у суспільстві та досягнення 

позитивного ставлення до культурної, релігійної, етнічної та соціальної 

різноманітності. 

Для успішного упровадження принципу полікультурності в історичну 

освіту європейські дидакти орієнтують авторів навчальних матеріалів і вчителів 

на такий відбір змісту, аби він сприяв: примиренню, визнанню, розумінню і 

взаємній довірі між народами; активному і діяльнісному навчанню, яке 



стимулює інтерес і творчість учнів у процесі співпраці; кооперативному 

навчанню у групах на засадах позитивної взаємозалежності; демократичному 

управлінні процесом навчання; інтеграції в гетерогенних школах і класах (учні 

з різних соціально-економічних спільнот, відмінних за культурним 

походженням і релігійною приналежністю); відкритості у межах школи й до 

зовнішнього світу, до місцевої громади (контекстуальний підхід) і міжнародної 

спільноти (учнівські обміни, багатомовна практика спілкування, діалог між 

представниками різних культур і релігійних традицій, дослідження спадщини, 

боротьба з різними проявами насильства, порушення прав людини тощо); 

розвитку критичного мислення; реалізації евристичного підходу (педагогіка 

відкриття), що розвиває зацікавленість, творчість і дух дослідження; проектній 

роботі; культурним подорожам, мовним обмінам, які можуть стосуватися низки 

аспектів полікультурної освіти, культурної спадщини, мов, культур чи релігій 

сусідів або інших народів і країн
5
. 

Суспільні й освітні потреби стимулюють застосування до процесів 

навчання історії та суспільних дисциплін нових підходів. На думку М. Рей, 

навчання історії у полікультурному середовищі має спиратися на низку 

принципів: взаємовключеність (врахування відмінностей між етнічною, 

релігійною, лінгвістичною ідентичністю); історія як селективна реконструкція 

минулого через інтерпретацію подій; достовірна історична реконструкція, яка 

базується на використанні різноманітних джерел; багатоперспективність 

(дослідження різних інтерпретацій та альтернатив історичного розвитку); 

вивчення суперечливих і вразливих питань історичного минулого; збалансоване 

представлення минулого (політика, культура, соціальне, повсякденне життя) 

тощо
6
. Відповідно до цих принципів навчання історії базується на загальних 

засадах критичного використання емпіричних свідчень, історичної перспективи 

інтерпретації, урахування знань, менталітету та цінностей, що відповідає 

сучасним суспільним запитам багатокультурного суспільства.  
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2. Основні підходи і принципи впровадження полікультурної освіти у 

навчання історії в Україні 

Ідеї полікультурної освіти у контексті шкільного навчання історії почали 

поширюватися в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст. Це знайшло своє відображення у 

визначенні у програмах необхідності сприяння “вихованню громадянської 

свідомості, гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і 

загальнолюдських цінностей”, “толерантному, неупередженому сприйманню і 

доброзичливому ставленню до інших народів, груп та особистостей”
7
 і 

виокремлення у проектах концепції історичної освіти принципу 

полікультурності як одного з базових у навчанні історії. У підручниках, як 

зазначає Н.Яковенко, автори “або взагалі оминають згадку про іншоетнічні 

групи або, в кращому випадку, обмежуються наведенням статистики 

народження чи безадресними заявами на “етнічну строкатість”
8
. Як наслідок, у 

них, за словами М. Мудрого, “дивовижно поєднуються захисний 

“етнографічний” націоналізм з намаганнями мислити геополітичними 

категоріями”
9
. 

Тому врахування полікультурності як у змісті шкільної історичної освіти, 

так і в процесі організації навчання є нагальною потребою, задовольнити яку 

методисти (К.Баханов, О. Удод) пропонують шляхом побудови змісту шкільної 

історичної освіти на низці підходів:  

– загальнонауковий, що передбачає ознайомлення учнів З достовірними 

фактами та їхніми інтерпретаціями з метою формування цілісного наукового 

світогляду; 

– конкретно-історичний, тобто розгляд подій і явищ у контексті 

відповідного історичного часу, місця, супутніх обставин і динаміки перебігу від 

причин до наслідків; 
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– альтернативно-проблемний, який спирається на використання 

різноманітних історичних джерел та ознайомлення з різними інтерпретаціями 

історичних подій і явищ; 

– генералізуючий, що спирається на виокремлення в навчальному 

матеріалі найсуттєвішого, а також на окреслення ключових тенденцій розвитку 

у відповідний історичний період; 

– системний, вимогою якого є міжпредметна і міжкурсова інтегрованість 

шкільної освіти загалом і вивчення історичного процесу зокрема в органічному 

поєднанні цивілізаційного, культурно-антропологічного й інших аспектів; 

– аксіологічний (ціннісний), тобто прищеплення загальнолюдських 

морально-етичних цінностей і вироблення на їхній основі особистісної системи 

оцінювання історичних подій, діячів, явищ тощо; 

– полікультурний, який передбачає дотримання органічної єдності 

історії, культури, мови, традицій і звичаїв, котрі забезпечують наступність і 

спадкоємність поколінь свого народу, а також на потребі шанобливого 

ставлення до культур і звичаїв інших народів; 

– світський, що передбачає ознайомлення учнів з історією релігій як 

феноменів культури за умов недопущення пропаганди окремих релігійних 

вчень 
10

. 

Якщо перевести ці підходи у площину конкретних ідей, які має бути 

закладено у навчальних програмах, то комплекс цих ідей у програмах з історії 

України, на думку О.Пометун, має такий вигляд: 

– розвиток нації, держави є продуктом різних подій і процесів, у тому 

числі міграцій, війн, діяльності етнічних, культурних, релігійних меншин тощо, 

історичних зв’язків, що не припиняються, на місцевому, регіональному, 

національному та європейському рівнях; 

– культурне різноманіття, яке є, зокрема, наслідком етнічного й 

національного різноманіття, становить не стільки перешкоду національній 

консолідації, скільки ресурс для її успішного розвитку; 
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– усвідомлення українського суспільства й культури як 

багатокультурних (узагальнювальні, оглядові теми: “Багатокультурна 

(багатонаціональна) мозаїка України у XV-...XX ст.”); 

– повага до культурної ідентичності всіх груп суспільства: позиція 

діалогу культур; зображення представників інших культур у їх життєвій 

ситуації, разом з їх життям, традиціями, життєвими обставинами; терпимість 

щодо до чужого способу життя і стилю поведінки, заснована на розумінні 

відмінностей у культурі та традиціях, які можуть призвести до конфліктів між 

представниками різних верств населення; 

– рівність всіх релігійних і етнічних груп, незалежно від їх статусу, 

чисельності і тривалості проживання на території України; 

– народи, країни, насамперед сама Україна, є не об’єктами історичного 

процесу, а історичними суб’єктами; 

– плюралізм думок з питань етногенезу й етнічної історії; 

– розвиток в учнів здатності критично сприймати кліше, стереотипи, 

однобічні образи, що відносяться до інших культур і їх представників. 

Під час складання програм з всесвітньої історії О. Пометун пропонує 

керуватися такими положеннями: 

– визнання єдиних гуманітарних цінностей, спільної цивілізації, 

взаємозалежності націй і безперечності внеску різних цивілізацій і культур у 

всесвітнє товариство; 

– викладання історичних моментів або фактів, європейський масштаб 

яких є найбільш очевидним, особливо історичних і культурних подій або течій, 

що формували європейську свідомість; 

– через особливо значущі періоди та факти, що мали місце на місцевому, 

національному, європейському і світовому рівнях, показувати відбиток цілісної 

історії Європи; 
 

– розуміння, що світові держави сформувались на таких засадах 

цивілізації, як демократія та права людини; 

– розуміння, що всі народи є не об’єктами історії, а історичними 

суб’єктами; 



– обмеження упереджень і стереотипів через висвітлення історичних 

зв’язків, що не припиняються, на місцевому, регіональному, національному та 

європейському рівнях, позитивного європейського інтегрального впливу, а де 

необхідно, і світового контексту; міжкультурний порівняльний аналіз 

культурних традицій – як подібних культур одного регіону, так і зовсім різних 

регіонів світу; реалізація ідеї діалогу культур; 

– сприйняття різноманітності соціального і культурного середовища як 

цінності, розуміння, що культурне різноманіття, яке є, зокрема, наслідком 

етнічного й національного різноманіття, становить не стільки перешкоду 

національній консолідації,скільки ресурс для її успішного розвитку; 

– представлення історії через розкриття історичних чинників культурної 

різноманітності; вивчення всіх вимірів європейського розвитку – не лише 

політичного, але й економічного, соціального та культурного; 

– ґрунтовний аналіз драматичних подій в історії, її суперечностей
11

. 

Оскільки методисти розглядають полікультурну освіту здебільшого у 

поєднанні з громадянським вихованням, то часто на неї поширюють ті самі 

принципи, на яких ґрунтується громадянське виховання: гуманізації та 

демократизації виховного процесу; природовідповідності і 

свободовідповідності; системності; диференціації, наступності та 

безперервності; культуровідповідності; інтеркультурності 
12

. 

Гуманістична спрямованість навчання складає сутність нової парадигми 

особистісно зорієнтованого виховання, згідно з якою саме особистість 

вихованця визначено основною педагогічною цінністю, або, за висловом 

В.Сухомлинського,“розуміння вчителем тієї простої і мудрої істини, що без 

внутрішніх духовних зусиль дитини, без її бажання бути хорошою немислима 

школа, немислиме виховання”
13

. 

                                           
11

 Пометун О. Як відображати національну ідентичність та культурну різноманітність у навчальних 

програмах з історії: виклики та можливі відповіді / О.Пометун // Доба: Науково-методичний часопис з 

історичної та громадянської освіти. – 2008. – № 1–4. – С.20–21. 
12

 Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // 

Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 8–9.  
13

 Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В. Сухомлинський // Сухомлинський В. О. 

Вибрані твори : в 5 т. – К. : [б. в.], 1977. – Т. 1. – С. 497. 



Демократизація навчання передбачає відмову від авторитарного підходу 

до керівництва навчальною діяльністю учнів, натомість застосування методів і 

форм навчання, які базуються на добровільній участі учнів у спільній 

діяльності, взаєморозумінні і співпраці у процесі навчання. Демократичні 

відносини суб’єктів навчального процесу (вчителів, учнів) ґрунтуються на 

повазі до прав і свободи людини, визнанні її гідності найвищою цінністю, 

сприйнятті суспільної різноманітності, толерантності, вмінні вести діалог, 

розв’язанні конфліктів тощо.  

Принципу диференціації передбачає відбір і варіативність змісту, 

програм, форм і методів навчання і виховання, врахування специфічних 

особливостей, позицій різних вікових груп учнівської молоді відповідно до 

соціокультурних і психолого-педагогічних умов конкретного соціокультурного 

середовища. 

Принцип природовідповідності спрямовано на урахування під час 

навчання природних і соціальних процесів розвитку людини і суспільства. 

Відповідно до цього принципу завданням історичної освіти у контексті 

полікультурного підходу є сприяння розвитку особистості відповідно до її 

природних здібностей, пріоритетом є сприяння розвитку особистості, надання 

можливості розвитку здатності до творчості, вольової регуляції, самостійності, 

відповідальності й інших важливих якостей, розкриттю її природних 

здібностей, які здебільшого не виявляються у традиційному навчальному 

процесі. Відкритий і демократичний навчально-виховний простір забезпечує 

реалізацію на практиці принципу свободи, надання учням можливості 

самостійного вибору форм і видів діяльності, формування почуття 

відповідальності за її результати.  

Принцип свободовідповідності (О.Газман)
 14

 вказує на необхідність 

педагогічної підтримки вільного стану людини як умови її саморозвитку, що 

виявляється в активності та самостійності учнів і передбачає наявність свободи 

вибору учнями певної моделі поведінки у конкретній життєвій ситуації 

відповідно до загальноприйнятих норм і правил. Проте ця свобода вибору має 
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бути поєднана з відповідальністю за прийняте рішення, що забезпечує 

узгодження індивідуальних і суспільних інтересів, активну та відповідальну 

громадянську позицію учнівської молоді. 

Принцип “інтеркультурності” ґрунтується на педагогічному принципі 

культуровідповідності, сформульованому А.Дістервегом, і передбачає 

організацію процесу навчання відповідно до потреб українського суспільства як 

багатокультурної спільноти, його орієнтацію на засвоєння цінностей і 

досягнень багатокультурної спадщини України та світу, позитивне сприйняття 

та відтворення учнями загальноприйнятних соціокультурних норм, формування 

на цій основі соціально-комунікативної здатності конструктивного розв’язання 

конфліктів, відтворення на практиці ненасильницьких моделей поведінки.  

Відповідно до цього в сучасних соціокультурних умовах під час 

формування змісту полікультурної освіти одним з базових є культурологічний 

підхід, спрямований на виховання особистості, здатної мислити у контексті 

національної і світової культури, приймаючи загальнолюдські цінності 

культури і гармонійно їх поєднуючи у своєму житті з національними.  

Іншими базовими підходами, що становлять методологічну основу 

полікультурної освіти, є особистісно-діяльнісний і компетентнісний. 

Відповідно до особистісно-діяльнісного підходу (Б.Ананьєв, І.Бех, 

Л.Виготський, О.Леонтьєв) особистість сприймається суб’єктом діяльності, а 

навчальний процес – як “повноцінне емоційно насичене й суспільно значуще, 

сумісне, творче життя педагога і вихованців, яке відповідає їхнім основним 

соціогенним потребам”
15

.  

Компетентнісний підхід спрямовує навчальний процес на формування і 

розвиток базових і предметних компетентностей особистості як сукупності 

здатностей на основі набутих знань, умінь і навичок вирішувати проблеми, що 

виникають у конкретній ситуації. Для того, щоб людина могла виконувати 

певний вид соціальної діяльності, необхідно, щоб вона була обізнана з галуззю, 

в якій працюватиме, освоїла способи діяльності у професійній сфері; мала 

власний досвід творчого вирішення проблем; стійкі ціннісні орієнтації, які 
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дають змогу дотримуватись правових і моральних норм, що регулюють 

поведінку людей; володіла уміннями й навичками соціальної комунікації і 

взаємодії з іншими людьми, вирішення конфліктів, проблем; виявляла 

готовність активно діяти і співпрацювати у соціумі. 

Ще одним підходом до полікультурної освіти вважається аксіологічний. 

Він передбачає формування в учнів системи загальнолюдських цінностей, що 

визначають ціннісні орієнтації, уявлення й установки особистості; способи 

пізнання явищ дійсності. За Г.Залеським, результатом навчання за 

аксіологічним підходом є вміння учнів аналізувати моральні дилеми, будувати 

свої вчинки відповідно до своїх знань, навичок і ціннісних орієнтацій
16

. Це 

вимагає створення ситуацій морального вибору та відповідального ставлення 

до тієї або іншої події.  

Останнім часом у практиці полікультурної освіти в Україні 

впроваджується теорія контекстного підходу (А.Вербицький), яка полягає у 

розвитку діяльнісного підходу на основі наслідування соціального досвіду в 

певному контексті
17

, що вимагає врахування різних чинників виховного впливу 

на особистість учня (школа, сім’я, найближче оточення тощо). Відповідно до 

цього зміст і методичне забезпечення навчання має спрямовуватися на розвиток 

особистості, враховуючи її індивідуальну ситуацію та досвід, виховуючи її 

самостійність і відповідальність у навчальному процесі, шкільному середовищі 

та суспільстві; отримання практичних навичок повсякденного досвіду 

(партнерства і взаєморозуміння, лідерства й поваги до інших, ініціативності у 

прийнятті рішень, практики відповідальності у спільній діяльності).  

 

3. Полікультурна компетентність особистості як орієнтир і результат 

історичної освіти у багатокультурному середовищі 

Темпи змін, що відбуваються в сучасному інформаційному суспільстві, 

вимагають постійного поповнення знань, підвищення професійної кваліфікації 

особистості. Відтак, головним завданням освіти стає забезпечення молодого 
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покоління компетентностями, необхідними для життєдіяльності в нових 

умовах. У сучасній українській дидактиці виокремлюють сім ключових 

компетентностей: навчальну, культурну, здоров’язберігальну, інформаційно-

комунікативну, соціальну, громадянську, підприємницьку 
18

. У зарубіжних 

джерелах компетентність тлумачиться, здебільшого, як “здатність до…”, 

“комплекс умінь”, “умілість”, “знання в дії”.
19

 

В українській дидактиці компетентність розглядають як спеціально 

структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, які 

набуваються у процесі навчання і дозволяють людині розв’язувати незалежно 

від контексту (ситуації) проблеми. Орієнтиром і результатом полікультурної 

освіти вважається здатність особистості віднайти правильне рішення та дію. 

Полікультурна (соціокультурна) компетентність як комплекс особистісних 

якостей дає змогу особистості ефективно функціонувати в умовах 

багатокультурного суспільства.  

З одного боку, полікультурна компетентність є відкритою системою, 

структурним компонентом загальної системи компетентностей, володіння 

якими необхідно молодій людині у полікультурному демократичному 

суспільстві. З іншого боку, структура полікультурної компетентності має свої 

особливості, які зумовлені життєдіяльністю людини в суспільстві.  

Дослідники виокремлюють такі складові полікультурної компетентності: 

знання, вміння, навички, здатності, мотиви, цінності, переконання, досвід, 

особисті якості. Усі компоненти полікультурної компетенції взаємопов’язані 

через поняття культурного і соціального контекстів, тому оволодіння ними має 

відбуватися комплексно. Якщо контекст культури передбачає знання різних 

культурно-історичних традицій, моделей культурної ідентичності, то 

соціальний контекст – знання соціальних умов взаємодії та набуття різних 

моделей соціокультурної ідентичності. Відтак полікультурна компетентність є 
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сукупністю здатностей особистості усвідомлено враховувати знання 

соціального і культурного контекстів у процесі міжкультурного діалогу.  

Вона орієнтована на ефективну участь учнів у діалозі культур, інтеграцію 

у суспільний полікультурний простір. У структурі компетентності 

виокремлюють три основні компоненти: 1) когнітивний (пізнавальний), 

пов’язаний зі знаннями і способами їх отримання; 2) аксіологічний (ціннісний), 

що визначається мотивами й установками особистості; 3) діяльнісний, 

пов’язаний з процесом становлення умінь і навичок на основі отриманих знань і 

способами реалізації цих умінь. 

Когнітивний (пізнавальний) компонент полікультурної компетентності 

передбачає наявність в учнів знань про культурну багатоманітність цивілізації, 

культури і традицій етноконфесійних спільнот, які співіснують у межах 

певного полікультурного середовища, моральні норми та необхідність 

дотримання у власному житті; сформованість умінь і навичок оперувати 

спеціальними поняттями і з’ясовувати їхнє значення у контексті проблемної 

ситуації; виявляти відмінності і встановлювати зв’язки; аргументувати власну 

позицію; наводити приклади; робити зважені узагальнення та висновки на 

підставі різних джерел.  

Формування полікультурної компетентності безпосередньо пов’язане з 

формуванням в особистості ціннісних орієнтирів, що визначають її 

самосвідомість. В українській дидактиці ціннісні орієнтації тлумачаться як 

вибіркова, стійка система спрямованості інтересів і потреб особистості, 

зорієнтована на певний аспект соціальних цінностей 
20

. 

Аксіологічний компонент полікультурної компетентності має на меті 

формування емоційної культури саморозвитку в полікультурному середовищі 

та представлений базовими загальнолюдськими і демократичними цінностями, 

які характеризуються сформованістю в учнів визнання універсальності 

основних прав і прав людини, поваги до людської гідності та свободи, 

соціальної, культурної, релігійної та політичної різноманітності, відчуття 

довіри до демократичних інститутів і процесів, усвідомлення важливості 
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громадянського діалогу у полікультурному суспільстві, солідарність, 

заперечення ксенофобії та дискримінації тощо.  

Проте засвоєння учнями знань про полікультурні процеси та явища не 

гарантує їхньої реалізації у щоденному житті, суспільній діяльності, тому 

освітні зусилля мають спрямовуватися на формування у них стійкої мотивації 

(мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, настанови, ідеали особистості) до 

позитивного сприйняття культурних відмінностей, конструктивної соціальної 

взаємодії на базі стійких ціннісних орієнтацій.  

Діяльнісний компонент полікультурної компетентності спрямовано на 

формування культури поведінки, адекватних полікультурному середовищу, 

умінь і способів їх реалізації у багатокультурному суспільстві: висловлюватися, 

аргументувати та відстоювати власну думку; обговорювати важливі питання 

суспільного життя; встановлювати конструктивні відносини між людьми; 

критично аналізувати інформацію та соціальну ситуацію; застосовувати методи 

обробки, класифікації та систематизації інформації; моделювати, проектувати, 

прогнозувати дослідницьку діяльність; досягати компромісу та консенсусу 

засобами діалогу; здійснювати вибір і приймати рішення у різних 

демократичних процедурах; оцінювати власну участь у міжкультурному діалозі 

й участі у суспільних справах і, як наслідок, ненасильницької поведінки.  

До цього додаються соціально-комунікативні й етичні навички 

спілкуватися з іншими людьми, встановлювати конструктивні відносини між 

людьми, передусім у процесі вирішення суспільних проблем, працювати у 

колективі, слухати інших, висловлювати і відстоювати власну думку і 

сприймати інші погляди, визначати стереотипи й упередження. 

Важливим показником результативності полікультурної освіти є:  

– загальноінформаційне вміння шукати й опрацьовувати інформацію про 

цінності культурної спадщини; навички використовувати різні джерела 

інформації для ознайомлення з різними думками з приводу подій і проблем; 

оцінювати достовірність і якість інформації; відрізняти факти від думок у 

джерелах інформації; визначати необ’єктивність інформації; використовувати 

інформацію. розуміння переваги та недоліків ЗМІ як джерела інформації з 



досліджуваних проблем; користуватися Інтернетом для пошуку й отримання 

інформації та перевіряти її; знаходити й отримувати інформацію з громадських 

і приватних джерел (органи державної влади, етнічні спільноти, приватні 

особи);  

– дослідницькі здатності, пов’язані з аналізом і оцінкою поточної 

соціальної ситуації: вміти розпізнавати проблемну соціальну ситуацію; 

формулювати питання, що відповідають проблемній ситуації; висувати гіпотези 

для пояснення фактів, усвідомлювати ризики у процесі роботи із гіпотезами, 

порівнювати контексти соціальної поведінки й аналізувати їх відмінність щодо 

впливу на прийняття рішення;  

– здатності критичного мислення, зорієнтовані на формування власної 

позиції й уміння цю позицію представляти і захищати, повагу до позиції іншої 

людини; формування навичок критичного аналізу і порівняння різних позицій і 

думок; розвиток здатності узгодження позицій і пошуку консенсусу;  

– здатності вести діалог. Діалог визначає принципи взаємовідносин 

людей в умовах відкритого суспільства і багатоманітності культур і передбачає 

вміння відстоювати власну думку і поважати думку іншої людини, брати участь 

у суперечці і визнавати авторитет аргументу, критикувати конструктивно і 

вислуховувати критику, визнавати помилки і коректувати їх, відстоювати 

принципи і досягати компромісів, зберігати індивідуальність і спільно шукати 

рішення, нести відповідальність за спільний хід діалогу, самовиражатися та 

самостверджуватися у процесі дискусії; 

– здатності розв’язувати проблеми і конфлікти, що передбачає вміння 

визначати соціальні проблеми та конфлікти у багатокультурному суспільстві, 

вміння формулювати проблеми суспільного життя як соціальні питання, аналіз 

альтернативних підходів до їх розв’язання, усвідомлення власного ставлення до 

важливих політичних, правових, етичних і соціальних проблем, визначення 

позицій на основі цінностей, вміння розв’язувати термінологічні, фактичні і 

ціннісні суперечності; 



– здатності до рефлексії, що передбачає критичний аналіз власних 

посилок, конкретної соціальної ситуації і прийняття обґрунтованого рішення на 

основі власного обґрунтованого і виваженого вибору. 

 

4. Упровадження принципу полікультурності у шкільну історичну 

освіту 

Навчання культурній багатоманітності засобами історії має на меті 

формування, збереження, трансляцію і розвиток культурних норм, цінностей, 

знань і смислів, сприяючи інтеграції, соціальній консолідації соціуму, що є 

важливим завданням сучасної школи. Збереження чи культивування 

однозначності і стереотипності під час викладання історії ускладнює розуміння 

історичного процесу, приводить до спрощеного сприйняття історії, що 

негативно впливає на соціалізацію учнів у сучасних умовах, зменшуючи 

можливості саморозвитку особистості.  

Шкільна історія покликана забезпечувати можливості для учнів 

досліджувати шляхи, яким чином минуле допомагало формувати різні 

ідентичності, спільні культури, цінності і формувати толерантне ставлення 

особистості до багатокультурності та різноманітності. Сучасний процес 

навчання історії має допомогти учням сформувати власну ідентичність через 

розуміння історії у різних площинах і з різних перспектив – особистої, місцевої, 

національної, світової.  

Відтак, ключовими поняттями вивчення історії за полікультурним 

підходом стають: культурна ідентичність і багатоманітність; культурно-

історичний образ, самоідентифікація (расова, етнічна, регіональна, мовна, 

національна); етноконфесійна спільнота; міжкультурний і міжконфесійний 

діалог; міжкультурна інтеграція тощо, а основними завданнями: стимулювання 

інтересу та розкриття сутності історичних явищ і процесів насамперед на 

краєзнавчому матеріалі, місцевій історії; відбір змісту, який сприяє 

позитивному сприйняттю національно-культурних відмінностей, розумінню і 

взаємній довірі між представниками різних етноконфесійних спільнот; 

розвиток соціокультурної компетентності учнів на основі дослідницької 



діяльності, вивчення різноманітних джерел з краєзнавчої історії, особистісне 

осмислення духовного, соціального, морального досвіду людей у минулому та 

теперішньому; виховання толерантного ставлення до історії та культури різних 

етноконфесійних спільнот, що живуть у населеному пункті, регіоні, країні; 

виховання громадянської культури учнів, готовності співпрацювати задля 

розвитку міжкультурного діалогу на різних рівнях. 

Культурна багатоманітність суспільства, з одного боку, передбачає 

позитивне сприйняття самобутності культур, національно-культурних 

відмінностей, а з іншого – пошук спільних ціннісних координат, які 

стимулюють конструктивний суспільний діалог, співпрацю представників 

різних етноконфесійних спільнот у багатокультурному середовищі, формують 

громадянську культуру членів соціуму. Це вимагає від учителя переносити 

наголос на спільне, на те, що об’єднує людей, незалежно від етнічної чи 

релігійної приналежності, сприяючи тим формуванню в особистості 

громадянських цінностей; готовності до конструктивного діалогу з 

представниками цих культур; толерантного ставлення до них, повагу до їх 

традицій і звичаїв.  

У багатокультурному суспільстві історична перспектива тісно пов’язана з 

відчуттям ідентичності. Питання ідентичності охоплює такі аспекти: 

національність, гендер, етнос, вік, походження тощо. Допомогти зрозуміти суть 

етнічної та культурної різноманітності в історичному аспекті – ще одне 

завдання шкільної історії. Відтак будь-яке історичне джерело слід сприймати у 

контексті культури, яка його створила, у системі пануючих смислів і моральних 

цінностей, у площині історичних подій того часу. Критичний аналіз 

історичного джерела має базуватися на системі морально-етичних цінностей, 

підкреслення багатокультурної природи історико-культурної спадщини, 

принципах мирного співжиття різних етноконфесійних спільнот. Це передбачає 

стимулювання інтересу і мотивації учнів до аналізу історичних джерел, 

усвідомлення значення історичних пам’яток як важливого культурного 

надбання різних етнічних спільнот, необхідності їх збереження. 



Важливою умовою продуктивного міжкультурного діалогу є 

використання багатоперспективності щодо вивчення історії. Це передбачає 

розгляд певної історичної проблеми з різних поглядів. Сучасна історична 

дидактика виходить з того, що через різноманітність світу здійснити повний 

його опис в одному аспекті і створити єдину і вичерпну теорію всього 

неможливо. Необхідним є використання різних інструментів для пізнання і 

демонстрації різнобічних аспектів історії, уникнення закритого викладення 

минулого. Д. Ловентгаль писав, що історія і наша інтерпретація не висічені з 

граніту, тому минуле не може бути повністю відновлено, а вивчення історії 

завжди залишається незавершеним. Отже, у процесі вивчення питань 

культурної багатоманітності слід запропонувати учням засоби для роботи з 

різними інтерпретаціями минулого, надавати можливість розвитку критичного 

ставлення до всіх матеріалів. Історія за своєю сутністю є процесом мислення, 

що опирається на свідчення з минулого, розвиває уміння аналізувати й 

оцінювати. Тому, окрім визначення того, що учні повинні знати (історичного 

розуміння), дуже важливим є їх уміння ефективно застосовувати знання на 

практиці. 

Через дослідження різноманітних перспектив інтерактивне навчання 

історії може сприяти емоційному розвитку особистості, розумінню 

національно-культурних особливостей іншої людини, взаємозв’язку з іншими. 

Історична освіта має допомогти учням розвинути навички подолання 

конфліктів. У ракурсі критичного і творчого мислення уміння та навички, 

вироблені засобами проблемного підходу до роботи з вразливими питаннями 

минулого, є головними життєвими здатностями для успішної взаємодії молодої 

людини в багатокультурному демократичному суспільстві. Робота з такими 

питаннями є відповідальною справою для вчителя історії, а висновки, зроблені 

у класі під час їх опрацювання, стосуються не лише індивідуальних поглядів, 

але й певної спільноти, а тому можуть викликати негативне або критичне 

ставлення. Якщо уникати розгляду на уроках контроверсійних і вразливих 

питань, то учні одержуватимуть викривлене і неточне бачення проблеми з 

інших, не завжди достовірних, джерел. З іншого боку, використання 



інтерактивних, проблемних методик, дозволить розвинути навички креативного 

і критичного мислення, які необхідні молодим людям у сучасному 

демократичному суспільстві.  

Одним із пріоритетних видів історичного матеріалу, який визначає 

ефективність уроку історії з позиції багатокультурності та дозволяє реалізувати 

контекстуальний підхід, є краєзнавчий матеріал з історії та культури місцевого 

соціокультурного середовища. Орієнтація на місцеву історію, передбачає, що 

робота з історико-культурним матеріалом організовується на краєзнавчому 

матеріалі, поступово розширюючи пізнавальний ареал історичного пізнання 

полікультурного середовища 

У багатокультурній освіті велике значення мають історичні знання, 

звернені до традиційної культури. Культура України є відображенням 

цілісності полікультурного простору і підтверджує взаємозв’язок вітчизняної 

культури і культури народів світу. Наявність у школі історичного, 

краєзнавчого, археологічного музею, спільні програми з місцевими музеями 

дають змогу учням усвідомити і зрозуміти, зв’язок часів, народів, поколінь, як 

наслідок, сприяють розвитку толерантної особистості, яка поважає культурні 

цінності і традиції представників різних народів і конфесій, які проживають у 

населеному пункті, регіоні, країні. Вивчення багатокультурної спадщини краю 

засобами музею приводять до розуміння, що різні форми культурної діяльності 

людини не розвиваються відокремлено, а є частиною світової культурної 

спадщини.  

На думку методистів, основними шляхами запровадження 

полікультурних підходів до шкільної історичної освіти передбачає: 

– залучення до навчально-виховного процесу матеріалів, що 

представляють культурну багатоманітність суспільства в історичному 

контексті; 

– ширше вивчення історії та національних традицій народів світу; 

– розвиток полікультурного компоненту місцевої історії;  

– використання історико-культурних джерел у процесі навчання 

культурної багатоманітності; 



– активне залучення до історичної освіти учнів матеріалів музеїв; 

– удосконалення методів, технологій навчання та міжкультурної 

взаємодії у навчальному закладі, використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема. Навчання історії у багатокультурному суспільстві: європейський 

досвід 

Мета:  

– формування полікультурної компетентності студентів шляхом 

актуалізації, систематизації та поглиблення знань про основні 

соціальні, політичні, економічні чинники розвитку сучасного 

європейського суспільства, стан і проблеми розвитку європейської 

історичної освіти, особливості та парадигмальну спрямованість 

освітніх систем окремих європейських країн; особливість 

цілевизначення в сучасній історичній освіті; основні підходи до 

навчання історії й освіти у полікультурному середовищі; сутність 

компетентнісного підходу й особливості його інтерпретації в 

європейських країнах, способи відображення полікультурного 

суспільства у змісті шкільної історичної освіти; методи, критерії та 

засоби полікультурної освіти; 

– формування вмінь аналізувати нормативні та рекомендаційні 

документи Ради Європи; порівнювати цільові настанови історичної 

освіти різних країн Європи з вітчизняними і між собою; виходячи з 

окресленої мети, визначати практичні завдання освітньої діяльності; 

виявляти особливості прояву певних педагогічних явищ 

(компетентнісний підхід, принцип полікультурності тощо) в різних 

країнах; виокремлювати у змісті освітніх програм, курікулумів, 

підручників і посібників полікультурної складової; на основі 

узагальнення інформації про практику навчання історії в різних 

країнах визначати спільні найпоширеніші форми, методи, прийоми та 

засоби вивчення питань полікультурності у процесі навчання історії. 

 

 

План заняття 



1. Мета і завдання навчання історії у багатокультурних суспільствах. 

2. Реалізація компетентнісного підходу у практиці навчання історії у 

європейських країнах. 

3. Відображення полікультурності суспільства у змісті шкільної освіти. 

4. Шляхи впровадження полікультурності у практику навчання історії 

європейських країн. 
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Методичні рекомендації 

 



Для підготовки до висвітлення першого питання студентам необхідно 

актуалізувати знання причин виникнення і поширення мультикультуралізму, 

його сутність, особливості прояву та наслідки. На основі аналізу нормативних і 

рекомендаційних документів Ради Європи виявити основний комплекс вимог 

до навчання історії у полікультурному середовищі. Ознайомившись з 

пояснювальними записками до навчальних програм з історії окремих 

європейських країн, виявити ступінь відображення в них загальних настанов 

Ради Європи. Порівнявши європейські та вітчизняні програми з історії, 

визначити комплекс завдань, які стоять перед шкільною історичною освітою у 

контексті полікультурного підходу. Для цього варто заповнити таблицю: 

Рекомендації Ради Європи Програми країн Євросоюзу Програми (Україна) 

 1 2 3  

     

Замість цифр 1, 2, 3 слід вписати назви країн, програми яких 

аналізуються. Бажано аби різні групи студентів аналізували різні програми, 

щоб у комплексі складалося якнайширше уявлення про завдання європейської 

історичної освіти. 

Робота над другим питанням передбачає визначення характеристик 

полікультурних компетентностей учнів, виходячи з аналізу вимог навчальних 

програм і курикулумів різних європейських країн. На основі їх порівняння 

визначається перелік основних вимог до знань і умінь учнів, які можуть бути 

впроваджені як орієнтири сучасної шкільної історичної освіти в Україні. 

Третє питання вимагає від студентів ознайомлення із запропонованою у 

переліку аналітичною літературою, вітчизняними підручниками з історії та з 

підручниками інших країн. Після цього визначаються, яким чином (які сюжети, 

пов’язані з іншими культурами, включено до підручників? Як вони подаються 

порівняно з культурою національною, релігійною … більшості? Які методичні 

прийоми і засоби використовуються?) Узагальнити результати роботи 

необхідно у таблиці: 

Підручник (назва, 

країна, рік 

видання) 

Основні сюжети, 

пов’язані з 

культурою Іншого 

Характер подання Методичні 

прийоми та засоби 



    

 

Підготовка до четвертого питання передбачає аналіз джерел, як 

запропонованих у переліку, так і додатково знайдених через Інтернет за 

ключовими словами, і передбачає заповнення таблиці з подальшим 

узагальненням: 

Джерело 1 Джерело 2 Джерело 3 Узагальнення 

    

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1. Проаналізувати і з’ясувати, як діюча навчальна програма і навчально-

методичні матеріали з історії готують учнів до життя у багатокультурному та 

поліконфесійному суспільстві (на рівні змісту, методики, практики). 

2. Розробити модель інтеграції полікультурного підходу в практику 

вивчення історії на прикладі окремих фрагментів програми. 

3. Розробити змістове і методичне забезпечення уроку з історії відповідно 

до навчальної програми. 

 

Методичні рекомендації 

Працюючи над першим завданням, необхідно проаналізувати навчальну 

програму, підручник, посібники з історії певного класу для того, щоб визначити 

стан і потреби інтеграції полікультурного підходу до навчання історії. 

Запропонувати рекомендації щодо його впровадження у зміст і методику 

історичної освіти. 

Робота над другим запитанням передбачає ознайомлення студентів із 

навчальною програмою з історії певного класу, вибір однієї теми програми і 

включення проблематики багатокультурності .  

Третє питання передбачає практичне застосування набутих знань та умінь 

студентів під час підготовки уроку з історії з включенням проблематики багато 

культурності на рівні змісту та методики. 


