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ОЦІО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

1 ^  ЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Стаття присвячена опису соціо-економічних передумов створення системи полікультурної освіти у 
• : лінах Західної Європи. Автор описує демографічні та соціальні зміни у структурі суспільства, завдяки 
сгим питання освіти в етнічно-гетерогенному суспільстві стають надзвичайно актуальними. Автор 
ехазує на тенденції міграційних процесів та описує перспективи соціального розвитку, що будуть 
- кивати на становлення мультикультурної освіти в подальшому. Визначено, що перспективи розвитку 
:-іти України, як європейської держави, також зумовлені соціо-економічними та демографічними 

секторами.
Ключові слова: імміграція, трудова міграція, етнічна меншина, мультикультурна освіта, соціо - 

економічні умови, країна-донор, країна-реципієнт

і
овка проблеми. Країни Західної Європи 

в еру інтеграції та створення єдиних 
их науково-освітніх вимірів значно раніше, 
Східної Європи і, зокрема. Україна. Сьогодні 

си н а  проходить непростий шлях до визнання в 
■ кому освітньому та науковому просторі. Отже, 

необхідність вивчати досвід західноєвропейських 
іідля його творчої адаптації й використання в 

Потребують уваги українських науковців соціо- 
ві основи розвитку системи мультикультурної 
країнах Західної Європи, оскільки саме вони 

передумови впровадження системи 
льтурної освіти.

джерел з теми дослідження. Питання соціо- 
)кв о го  підгрунтя створення системи 

турної освіти в Європі вивчали такі науковці як 
[1], який розглядав етнічний склад 

Великої Британії. Айдін і Тонбулоглу [2], що 
> вагу на вимогах до викладача, який працює у 

льтурному суспільстві; Я . Озбалаз [3], яка 
в ся  на вивченні проблем вчителів, що 

з етнічних меншин; Є. Лухгенберг [4], що 
та тенденції освіти в Німеччині у світлі соціо- 

таих перетворень.
статті. Наша стаття присвячена виявленню 

помічних та демографічних передумов 
системи мультикультурної освіти у країнах 

Європи.
од основного матеріалу. В цілому 3,4 

чоловік іммігрували в одну з 28 держав-членів 
' іького Союзу протягом 2013р., і щонайменше 

.мігрантів залишили країни-члени ЄЄ. Серед 
*лн. іммігрантів протягом 2013 налічувалося 1,4 

-  -'їдян країн, які не є членами Європейського 
12 мільйона осіб з громадянством іншої 

єна ЄЄ, а не тієї, до якої вони іммігрували; 
І30 тисяч осіб, які мігрували до держави-члена 

щ ддянство якої вони мали, і приблизно 6100 осіб 
ілянства [5].

Мігрують, як правило, люди працездатного віку, які, 
частіше за все, мають сім’ю і дітей. Отже, перед 
освітянами усіх країн Західної Європи постає питання, 
як організувати навчання дітей-іммігрантів. Сьогодні у 
процес імміграції залучаються і люди пенсійного віку, 
які намагаються возз’єднатися з родиною. Особливо 
поширеним явищем у країнах Заходу стає міграція у 
пошуках роботи висококваліфікованих добре освічених 
спеціалістів. Окремо необхідно згадати питання 
проектної освітянської діяльності, академічної
мобільності викладачів, що також створює додатковий 
потік міграції. Виходячи із викладеного вище, необхідно 
констатувати, що процес підготовки вчителів до роботи 
у мультикультурному середовищі наразі є надзвичайно 
актуальним.

Німеччина повідомила про найбільшу кількість 
іммігрантів (692,7 тисячі) в 2013 році, на другому місці 
Великобританія (526,0 тис), потім Франція (332,6 тис.), 
Італія (307 500) й Іспанія (280 800) [6].

Недавно оприлюднені дані вказують, що через 13 
років Німеччина потребуватиме на 4,5 мільйона більше 
робітників для того, щоб зберегти своє поточне 
економічне зростання. Німецький інститут економічних 
досліджень наводить дані," згідно яких населення 
Німеччини пенсійного віку в 2030 році буде складати 
35,8% в порівнянні з аналогічним показником 23,5% у 
2000 р. Німеччина буде знаходитися на 2-му (після 
Італії) місці в Європі по кількості економічно 
неактивного населення. Отже, якщо країна хоче зберегти 
свій економічний потенціал, збільшення кількості 
іммігрантів у Німеччині неминуче [7;8].

N  Велика Британія, як колишня метрополія, має 
надзвичайно великий досвід впровадження 
мультикультуралізму в усі сфери життя. Сьогодення і 
майбутній розвиток педагогічної та освітньої діяльності 
Великої Британії невід’ємно пов’язані із соціо- 
економічними і демографічними чинниками. Так, за 
даними перепису населення у 2001 р., 91 %  населення 
Англії та Уельсу були білими (47,5 млн.). В  2011р. дані
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Національного статистичного управління показали, що 
біле населення скоротилося до 86% (48,2 млн.). Темпи 
зростання етнічного населення значно швидші, ніж 
загальний ріст населення, що призводить до значних 
демографічних змін. У  великих містах. таких як
Лондон, більше половини населення складають етнічні 
меншини. Згідно з результатами перепису в 2011 році, 
чисельність постійного населення Англії та Уельсі було 
56100000. Люди з білої етнічної групи складають 86% 
(48,2 мільйона). Проте, в Лондоні в 2011 році тільки 
45% (3,7 млн.) з 8,2 млн. 'жителів були білими. Це 
означає, що більшість людей, що проживають в Лондоні, 
столиці і найбільшому місті Англії, належать до 
етнічних меншин. В інших великих містах також 
прослідковується збільшення кількості етнічного
населення: Лестершир (28,5%), Західний Мідлендз
(18,3%) і Західний Йоркшир (10,4%). В Уельсі, 
Шотландії та Північній Ірландії менш 2% населення 
належало до етнічних меншин, а у 2011 році по 
результатах перепису уже 14% (близько 8 мільйонів) від 
загальної чисельності населення належало до етнічних 
меншин, більшість з яких були вихідцями з Азії 
(7,5%) [1].

В даний час, коли ринки праці європейських країн 
стали більш різноманітними завдяки інтеграції в Європу, 
відбувається активний процес трудової міграції. Це 
особливо помітно в Західній Європі, де населення старіє 
і відчувається брак кваліфікованих робітників у 
високоточних галузях виробництва, що потребують 
висококваліфікованих працівників.

Тенденція економічної й трудової міграції 
надзвичайно сильна і в інших країнах Європи, зокрема 
Норвегії. У  2012 р. загальна кількість іммігрантів у 
Норвегії складала 78 600, що трохи менше, ніж в 2011р. 
Тобто, в Норвегії рівень імміграції становить 16 
іммігрантів на тисячу населення. Серед загальної 
кількості іммігрантів 89% були громадяни інших країн і 
тільки 11% — норвежці. Більшість імміїрантів прибули із 
країн Євросоюзу, але їх  відсоток зменшився з 64% в 
2011р. до 58% у 2012р. Серед країн-донорів перше місце 
займає Польща (11500 осіб), далі Литва (6600 осіб) та 
Швеція (5700 осіб). Значно збільшилася кількість 
імміїрантів із Сомалі (3600 осіб) та Еритреї (2400 осіб), 
яким було надано захист. На початку 2013 р. 593300 
іммігрантів та 117100 осіб, що народилися в Норвегії у 
батьків-іноземців, отримали громадянство країни. Це 
становить 14% населення. Найбільша кількість пождать 
із Польщі (76700 осіб). Батьки-іммігранти дітей, що 
отримали норвезьке громадянство, у більшості пождать 
з країн Сжду (Пакістан -15200 осіб). 42% усіх 
імміїрантів прожили в Норвегії менше 5 років.

Пошуки роботи залишаються головною причиною 
не-скандинавської імміграції. 45% усіх іммігрантів 
вказали саме цю причину у 2012 р. У  2011 р. ця цифра 
була на 4% більша. Приблизно 90% усіх іммігрантів 
прибули з європейських країн, що вступили у Євросоюз 
протягом останніх років, половина з усіх імміїрантів 
були польського пождження. Дві третини усіх 
імміїрантів з Європи були робітники, а серед не- 
європейців відсоток робітників складав 12 %.

Крім цього, збільшилася кількісп 
норвезької національності з 5000 у 2005 
2012. Більшість із них прибули на роботу, 
й інші причини імміграції, такі як возз’єд 
пошук притулку [9].

Висновки та перспективи подальї 
Отже, наведені дані явно демонструють, ц 
ситуація в країнах Західної Європи вимаг 
іммігрантів, і, як прогнозують дослідник 
процеси будуть ожплювати усе більшу к 
Прогнозується зворотня і циклічна міграц 
ускладнюватиме ситуацію у сфері ос 
виробничої діяльності, основана на прое 
потребує різної кількості робітників різі 
на різних стадіях проекту, тож процеси тр 
будуть тільки посилюватися і урізно 
Прогнозується імміграція людей пенсій! 
виникає й питання навчання людей похил 
перед освітянами усіх країн Західної І 
питання, як організувати навчання імміїрс

Наша стаття була присвячена 
економічних умов створення системи 
освіти у країнах Західної Європи 
подальшого соціо-економічного розвитку 
вимоги до полікультурної освіти в Є 
допоможуть зрозуміти загальні те і 
економічного розвитку європейськогс 
Україна, як багатонаціональна європ 
також відчуває на собі усі зрушення 
демографічного, соціального та економіч 
Вивчення міграційних тенденцій у світі м 
зрозуміти шляхи розвитку українського 
відповідно, ті виклики, що ставлять СІ 
зміїш перед системою освіти.
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