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СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗЗСО

У	сучасному	освітньому	просторі	України	актуалізується	про-
блема	середовищного	підходу	до	реалізації	міжкультурної	

взаємодії,	що	є	основою	для	створення	толерантного	розвивального	
середовища	початкової	школи,	у	якому	забезпечуються	рівні	умови	
для	усіх	учасників	освітнього	процесу	(вчителі,	учні,	батьки	або	
особи,	які	їх	замінюють).	Зважаючи	на	значення	середовищного	
підходу	в	освітньому	процесі	закладу	загальної	середньої	освіти,	
що	 забезпечує	 умови	 для	 всебічного	 розвитку	 дітей	 молодшого	
шкільного	 віку,	 актуалізується	 потреба	 історико-педагогічних	
студій	задля	порівняння	педагогічних	ідей	окреслених	у	«Проєкті	
Єдиної	 школи	 на	 Вкраїні»	 (1917)	 [2]	 із	 сучасними	 положеннями	
висвітленими	у	«Концепції	Нової	української	школи»	(2016)	[1].	

Аналіз	 теоретичних	 досліджень	 з	 означеної	 проблематики	
показав,	що	окремі	аспекти	середовищного	підходу	до	реалізації	
міжкультурної	 взаємодії	 учасників	 освітнього	 процесу	 в	 закла-
дах	 загальної	 середньої	 освіти	 є	 предметом	 пошуків	 багатьох	
сучасних	науковців,	зокрема:	Г.	Іванюк,	Ю.	Мануйлов,	С.	Смолюк,	
О.	Ярошинська	та	ін.	

Так,	з	огляду	на	актуальність	середовищного	підходу	у	міжкуль-
турній	взаємодії	заслуговують	на	увагу	головні	завдання	Концепції	
Нової	 української	 школи	 (2016).	 У	 документі	 широко	 окреслено	
головні	завдання	освітньої	реформи,	що	передбачають:	формування	
в	учнів	базових	компетентностей	необхідних	для	подальшого	жит-
тя	у	міжкультурному	середовищі;	забезпечення	стійкої	мотивації	
вчителя	 початкової	 школи	 до	 освітньої	 діяльності	 та	 створення	
належних	 умов	 задля	 професійної	 та	 творчої	 самореалізації	 пе-
дагога;	 реалізація	 партнерської	 взаємодії	 учасників	 освітнього	
процесу	в	середовищі	початкової	школи;	створення	сприятливого	
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середовища	 для	 реалізації	 творчих	 нахилів,	 здібностей	 дітей	 та	
формування	 у	 них	 ціннісних	 орієнтацій	 під	 час	 навчальної	 та	
поза	 навчальної	 діяльності;	 створення	 сучасного	 розвивального	
середовища	наповненого	сучасним	функціональним,	технологіч-
ним	 та	 міжкультурним	 змістом.	 Окрім	 того,	 у	 «Концепції	 Нової	
української	школи»	(2016)	широко	проаналізовано	значення	освіт-
нього	середовища	початкової	школи,	що	виступає	простором	для	
забезпечення	 взаємодії	 учасників	 освітнього	 процесу	 на	 різних	
рівнях	та	містить	доцільні	засоби	і	технології	для	роботи	педагогів	
з	учнями,	батьками	або	особами,	які	їх	замінюють.	Зокрема,	таке	
багатофункціональне	середовище	не	обмежується	приміщенням	
закладу	освіти,	а	може	виходити	за	його	межі	[1].	

З	огляду	на	висвітлені	вище	положення,	варто	зауважити,	що	
витоки	 сучасних	 ідей	 про	 вплив	 середовища	 на	 розвиток	 дітей	
молодшого	 шкільного	 віку	 беруть	 свій	 початок	 у	 період	 УНР	
(1917–1919),	 коли	 у	 сфері	 тогочасної	 освіти	 відбувалися	 значні	
зрушення	політичного	і	суспільного	значення.	Так,	суголосними	
ідеям	сучасної	«Концепції	Нової	української	школи»	(2016)	щодо	
ролі	 середовища	 у	 особистісному	 становленні	 дітей	 молодшо-
го	 шкільного	 є	 положення	 «Проєкту	 Єдиної	 школи	 на	 Вкраїні»	
(1917)	 укладені	 П.	 Холодним	 (педагогом	 і	 громадським	 діячем)	 у	
період	 УНР	 [3].	 Так,	 у	 «Проєкті	 Єдиної	 школи	 на	 Вкраїні»	 (1917)	
було	 окреслено	 основні	 принципи	 діяльності	 єдиної	 школи,	 що	
спрямовувалась	на	створення	національно-державної	школи,	що	
реалізує	навчання,	виховання	і	розвиток	дітей	молодшого	шкіль-
ного	 віку	 задля	 підготовки	 їх	 до	 життя	 у	 дорослому	 середовищі.	
Соціальне	значення	єдиної	тогочасної	школи	полягало	у	забезпе-
ченні	 навчання	 дітей	 з	 усіх	 сімей	 не	 залежно	 від	 рівня	 матері-
ального	достатку,	національної	приналежності	та	віросповідання.	
Такі	 напрямки	 діяльності	 мали	 забезпечити	 своєрідну	 рівність	
між	усіма	вихованцями,	що	відвідуватимуть	школу.	Середовище	
єдиної	школи	на	теренах	тогочасної	України	мало	забезпечувати	
реалізацію	здібностей	і	нахилів	кожної	дитини	та	забезпечувати	
її	потребу	у	самодіяльності	та	творчій	активності	під	час	різних	
видів	діяльності	[2].	

Також,	цікавим	є	те,	що	концепція	тогочасної	школи	вклада-
лась	в	ідею	національного	виховання.	Тобто,	середовище	школи	
наповнювалося	 культурними	 здобутками	 нашого	 та	 інших	 на-
родів,	задля	розширення	світогляду	вихованців	та	вивищення	їх	
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культурного	розвитку.	Як	зазначалося	авторами	«Проєкту	Єдиної	
школи	на	Вкраїні»	(1917)	завдяки	такому	національному	оточенню	
вихованці	розширюватимуть	власні	знання	про	різні	етнічні	гру-
пи	та	їх	особливості	культури	і	побуту.	Зважаючи	на	такі	умови,	
вчителям	 тогочасної	 єдиної	 школи	 варто	 забезпечувати	 умови	
для	 успішної	 реалізації	 морального,	 фізичного,	 громадянського	
та	релігійного	виховання	дітей	молодшого	шкільного	віку	[2].	

Окрім	того,	суголосними	сучасній	міжкультурній	спрямованості	
освітнього	процесу	Нової	української	школи	є	ідеї	«Проєкту	Єдиної	
школи	на	Вкраїні»	 (1917)	щодо	створення	національного	середо-
вища	шкіл	у	період	УНР.	Так,	за	переконаннями	автора	«Проєкту	
Єдиної	 школи	 на	 Вкраїні»	 (1917)	 середовище,	 що	 оточує	 дитину	
має	 наповнюватися	 національним	 змістом	 та	 рідною	 мовою.	 За	
таких	умов,	діти,	що	виховувалися	у	сім’ях	з	різними	культурни-

ми	традиціями	матимуть	право	на	рівне	здобуття	знань,	умінь	і	
навичок	у	відповідних	школах,	уроки	яких	викладаються	на	мові	
їхнього	 народу	 [2].	 Тому,	 може	 стверджувати,	 що	 у	 той	 час	 про-
стежувалися	перші	спроби	створити	багатофункціональне	освітнє	
середовище,	що	не	принижує	інтереси	і	потреби	інших	народів.	

Отже,	 за	 результатами	 порівняльного	 аналізу	 сучасних	 до-
кументів	 та	 історичних	 джерел,	 що	 врегульовували	 питання	
навчання,	виховання	і	розвитку	дітей	молодшого	шкільного	віку,	
нами	 було	 виявлено,	 що	 окремі	 аспекти	 середовищного	 підходу	
у	 контексті	 міжкультурної	 взаємодії	 простежуються	 у	 «Проєкті	
Єдиної	школи	на	Вкраїні»	(1917)	та	знаходять	своє	відображення	
на	сторінках	сучасної	«Концепції	Нової	української	школи»	(2016).	
Окрім	того,	ретроспективний	аналіз	у	руслі	середовищного	підходу	
дав	 змогу	 виявити	 продуктивні	 педагогічні	 ідеї,	 що	 на	 сьогодні	
не	втратили	свою	актуальність	й	можуть	становити	інтерес	для	
педагогічної	спільноти.
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