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Автор висвітлює основні тенденції розвитку європейської освіти: модернізація, регіоналізація, 
індивідуалізація, диверсифікація та формування європейської ідентичності.  
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У сучасному глобалізованому суспільстві система освіти зазнає суттєвих змін через 
впливи соціо-економічних чинників. Будь-яка система вважається цілісною, якщо вона 
здатна утримувати певну структуру, форму і виконувати притаманні їй функції. Але сьогодні 
основною цінністю системи усвідомлюється здатність до змін, пристосування до умов, що 
постійно змінюються,  гнучкість, здатність змінювати форми і набувати функцій, що не були 
притаманні їй. У документах Ради Європи з проблем освіти [16] зазначається, що освіта має 
відповідати умовам сьогодення, виконувати соціально-економічне замовлення суспільства й 
віддзеркалювати етно-демографічні зміни, що відбуваються у ньому. Основні тенденції, які 
прослідковуються у соціо-економічній сфері, безперечно, стають підґрунтям для серйозних 
зрушень в організації освітньої діяльності в західноєвропейських країнах і в усьому світі. 
Тенденції, що спостерігаються у процесі соціальної діяльності, без сумніву, знаходять своє 
відображення у розвитку певних освітніх тенденцій. Тож наша стаття присвячена виявленню 
новітніх тенденцій розвитку освіти у західноєвропейських країнах у світлі соціо-економічних 
зрушень та змін етнокультурного складу суспільства. 

Тенденція – (від лат. tendere – прямувати, прагнути чогось) – напрям, у якому 
здійснюється рух або розвиток певного явища, прагнення, мета, ціль [12]. Г. Поберезька, 
вивчаючи тенденції розвитку вищої освіти країн Західної Європи та України, визначає такі 
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види тенденцій: загальнопланетарні та специфічно-регіональні тенденції розвитку освіти, 
глобальні тенденції (мегатенденції) та підпорядковані ним субтенденції. Дослідниця вказує 
на такі тенденції розвитку європейської освіти: перетворення елітарної вищої освіти на 
загальну, кількісного зростання контингенту студентів та їх мобільності, подовження 
тривалості обов’язкової освіти, ускладнення структури вищої освіти та урізноманітнення 
мережі ВНЗ, збільшення та зростання ролі сектору недержавної вищої освіти, 
професіоналізація вищої освіти, удосконалення системи управління вищою освітою, 
забезпечення її якості, розробка механізмів інтеграційної політики в галузі вищої освіти [7]. 
Наше дослідження мультикультурної освіти вчителів поставило питання: які новітні 
тенденції виникають в освітній діяльності через зміни етнокультурного складу контингенту 
учасників навчального процесу у західноєвропейських країнах. 

Модернізація – зміна, вдосконалення, що відповідає сучасним вимогам, смакам, 
потребам суспільства [13]. Це постійно діючий процес змін, без якого у будь-якій системі 
настає стагнація та незворотні негативні зміни. Модернізація відповідає запитам часу і 
відображає соціо-економічні зрушення. Серед загальнопланетарних тенденцій розвитку 
освіти вона посідає перше місце. Модернізація є метатенденцією, що забезпечує передачу 
знань від одного покоління до іншого та загальнопланетний розвиток цивілізації. Іще однією 
глобальною тенденцією розвитку освіти ми вважаємо транснаціоналізацію освіти. Створення 
єдиного навчального простору, відкритість освітньої системи, створення різноманітних 
інституцій та фундацій, що сприяють встановленню загальних вимірів освіти, застосування 
інформаційних технологій, академічна мобільність – все це приводить до формування 
єдиного освітнього простору. Іще однією глобальною тенденцією освіти сьогодні стає 
індивідуалізація освіти. Вибудовування індивідуальних векторів навчання,  самостійний 
вибір сфери освіти, часу, місця, обсягу навчання,  навчального закладу, урізноманітнення 
професійної підготовки, незалежність від певної навчальної інституції стає реальністю [1]. 

У сьогоднішньому світі неможливо знайти країну, яка б не була учасником світового 
процесу міграції. У процесі зовнішньої (міжнародної) трудової міграції найбільш розвинені 
західноєвропейські країни притягують робочу силу з менш розвинених західноєвропейських 
країн, арабських країн, країн Північної Африки, Близького Сходу, держав Центральної 
Африки, східноєвропейських країн і республік колишнього СРСР. До країн, які приймають 
основну частину іммігрантів (країни-реципієнти), відносяться: Німеччина, Франція, 
Великобританія, Швейцарія, Бельгія, Норвегія, Нідерланди. 3,4 мільйона чоловік 
іммігрували в одну з 28 держав-членів Європейського Союзу протягом 2013 р., серед яких 
налічувалося 1,4 млн. громадян країн, які не є членами Європейського Союзу, 1,2 мільйона 
осіб з громадянством іншої держави-члена ЄС, близько 830 тисяч осіб, які мігрували до 
держави-члена ЄС, громадянство якої вони мали, і приблизно  6100 осіб без громадянства. У 
Німеччині налічувалася найбільша кількість іммігрантів (692,7 тисячі) в 2013 р., на другому 
місці − Великобританія (526,0 тис), потім − Франція (332,6 тис.), Італія (307 500) й Іспанія 
(280 800). У 2012 р. загальна кількість іммігрантів у Норвегії складала 78 600. Серед 
загальної кількості іммігрантів 89% були громадяни інших країн і тільки 11% – етнічні 
норвежці. Серед країн-донорів перше місце займає Польща (11500 осіб), далі Литва (6600 
осіб) та Швеція (5700 осіб). Значно збільшилася кількість іммігрантів із Сомалі (3600 осіб) та 
Еритреї (2400 осіб), яким було надано політичний захист [2]. 

Освітяни країн Західної Європи, що стали країнами-реципієнтами у результаті 
міграційних процесів, дуже добре усвідомлюють, що численне збільшення й 
урізноманітнення культурно специфічних характеристик населення можуть стати причиною 
непорозумінь, конфліктів, соціальних потрясінь та нестабільності. Все це спонукає до 
формування нових підходів до організації навчання, пошуку нових форм і засобів та 
прийомів навчання, що зможуть задовольнити потреби як замовників, так і власне самих 
учнів. Тож, основним закликом освітньої спільноти в Європі сьогодні є заклик до 
толерантності й розвитку уміння жити разом, що стає основою формування європейської 
ідентичності. Формування європейської ідентичності та  відповідної самоідентифікації 
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стають основною регіональною тенденцією європейської освіти сьогодні. Європейська 
ідентичність включає в себе поняття культурної різноманітності, збереження національної 
самосвідомості, але, разом з тим, розвиток уміння жити разом, толернтності й визнання 
пріоритету загальнолюдських цінностей та визнання себе європейцями незалежно від 
походження [15]. Європейська ідентичність має індивідуальний компонент активного вибору 
в поєднанні з колективним компонентом, де люди орієнтуються на одну або кілька сукупних 
груп або спільнот. Тих спільнот, до яких людина бажає належати, може бути кілька, так що 
правильніше говорити про мозаїчну ідентичність конкретної особистості, а не ідентичність, 
що накладається одна на іншу або схована одна в іншій. Хоча далеко не всі люди можуть 
мати первинною ідентичністю європейську, але сучасний освітній процес націлений на 
відповідну соціалізацію і формування європейських цінностей, серед яких перше місце 
належить толерантності, повазі до культурних ососбливостей і усвідомленню того, що такі 
особливості є перевагою, а не перешкодою для спілкування.  

Процес формування європейської ідентичності може відбуватися не тільки 
специфічними засобами впливу на особистість, яку пропонує освітня система, але й цілим 
комплексом заходів, розроблених європейськими освітянами задля створення єдиного 
європейського культурно-цивілізаційного простору. Програми Директорату з досліджень та 
інновацій [14] пропонують спеціальні напрями формування європейської ідентичності, а 
саме: створення умов для формування множинної соціальної ідентичності та біогафічної 
ідентичності; приділення особливої уваги транснаціональним особистим відносинам, 
розвиток колективних дій; спільні культурні проекти та культурне виробництво; 
налагодження якісного перекладацького супроводу продуктивної діяльності й 
міжособистісного спілкування; інклюзивна освіта з урахуванням спеціальних етно-
культурних потреб; структурні умови та створення структури можливостей для усіх соціо-
культурних груп; запровадження державних інституцій та спеціальних організацій задля 
регуляції громадсько-правової сфери. Освітня система і школа  стають осередком 
формування європейської ідентичності [3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 17]. 

Ще однією тенденцією освіти в західноєвропейських країнах ми вважаємо 
диверсифікацію освіти задля збереження культурних особливостей та національної 
самосвідомості. Дослідження сучасних зарубіжних тенденцій в освіті показало, що її процеси 
органічно пов’язані зі світовими та європейськими процесами економічної інтеграції та 
глобалізації, де регіони як суб’єкти посідають одне з провідних місць. Регіоналізація й 
диверсифікація стають сьогодні головними тенденціями розвитку сучасної системи освіти у 
західноєвропейських країнах через посилення процесів міграції населення та значні зміни 
етнокультурного складу населення Європи. 

Отже, основними тенденціями розвитку мультикультурної освіти в Західній Європі 
сьогодні ми вбачаємо такі: постійна модернізація, транснаціоналізація, індивідуалізація; 
регіоналізація та диверсифікація, формування європейської ідентичності. До центру уваги 
освітян переміщуються питання створення рівних можливостей в освіті, навчання 
толерантності та формування уміння жити разом. Освіта в західноєвропейських країнах 
сьогодні ураховує етнокультурні відмінності у навчанні іммігрантів та включає окремі 
елементи національної культури до освітніх програм школи та спеціальної підготовки 
педагогчних кадрів. Мультикультурність стає основним педагогічним принципом, що 
відобажає динамічність культурного середовища, зосередженість на взаєморозумінні й 
культурному обміні, подоланні бар’єрів культурного відчуження; сприяє інтеграції в 
соціальні, гуманітарні й природничі науки досягнень культур, відмінних від європейської  
[8]. 
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