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ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ 

ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ 

 

© І. В. Ковалинська 
 

Стаття містить виявлення соціальних протиріч та основних проблем учасників міжкультурного 

спілкування. Надано визначення полікультурності як принципу освіти у мультикультурному суспільстві. 

Визначено пріоритети європейської освіти. Описано вимоги до компетентностей викладача. Надано 

визначення ознак полікультурної освіти (за Ф. Дервіном). Виявлено проблеми, які стоять перед шкільною 

системою у світлі впровадження полікультурності у процес навчання. Описано прийоми, що сприяють 

впровадженню полікультурності у систему підготовки вчителів 

Ключові слова: полікультурнiсть, мультикультурний, етнічно гетерогенний, поліетнічний, компетент-

ність, європейська ідентичність, селективність, парадигма 

 

The article deals with problems of polycultural education of teachers. The main problem of the society today 

is that it is becoming multicultural, and different cultural patterns, views, beliefs and attitudes make it diffi-

cult to communicate. Ukraine is standing on the threshold of these cultural changes due to economic and edu-

cational mobility. So Ukrainian pedagogical science needs to get ready to the challenges of a multicultural 

world. The article states that new socio-economic environment needs new approaches to teaching and new 

competencies of teachers. They are: language of instruction skills, mother tongue of their students ’ skills, in-

tercultural communication skills, working in a diverse educational environment skills etc. The main problem 

that all teachers face is their reluctance to admit that multiculturalism is a part of today’s reality and they 

need to be ready not only tolerate it but accept it and see the benefits of it. They have to learn use these ad-

vantages due to polycultural approach that is to be implemented into the system of education. In the article we 

describe some methods of teachers’ possible work with their students with the aim of implementing polycul-

turalism into school daily life and teaching activities provided by M. Sinclair. Polycultural approach views 

culture as an evolving and constantly changing phenomenon (F. Dervin). Polycultural education is the educa-

tion of all the students not only minorities. According to this educational principle a new education paradigm 

should be constructed that would unite administrators, teachers, students, parents, community. The problem 

with administrative stuff is that there are much more representatives of minority groups among students then 

among the teaching stuff and administrators. On the other hand a teacher or an administrator should not be 

appointed only thanks to his/her ethnical or cultural background. A special attention should be given  to the 

position of minority female teachers. Issues of teachers/community; teachers/parents co-operation in multi-

ethnic educational environment are still to be studied 

Keywords: polyculturalism, multicultural, ethnically heterogeneous, polyethnic, competency, European identity, 

selectivity, integration, educational paradigm, globalization 

 

1. Вступ 

У сучасному світі одночасно співіснують різні 

народи і культури, які тісно взаємодіють один з од-

ним. Люди орієнтуються на найрізноманітніші сис-

теми цінностей, керуються у своєму житті часто вза-

ємовиключними принципами, уявленнями, стереоти-

пами, образами. Існування у світі, що повен різнома-

нітних культур та спілкування, яке змушує долати 
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культурні відмінності, стало фактом сучасного жит-
тя, воно викликає інтелектуальні й політичні труд-
нощі. Культура, як невід’ємна частина соціального 
життя, що визначає й підтримує колективну ідентич-
ність, символи, цінності, значення, моделі життя, 
сьогодні є головним фактором і причиною розбіжно-
стей у сучасному глобалізованому світі. Поряд з оче-
видними процесами інтеграції в ХХ столітті спосте-
рігаються і тенденції, які пов`язані з диференціацією, 
яка витікає з політичного протистояння, релігійних 
відмінностей. Дуже часто в учасників процесу спіл-
кування спостерігаються значні розбіжності які ви-
никають через особливості культур, традицій, специ-
фіку бачення світу і способи сприйняття та інтерпре-
тації подій. Подібні складнощі витікають і з особли-
востей стилю життя, релігійного різноманіття, куль-
турних цінностей.  

 
2. Постановка проблеми 
У зв’язку зі глобалізацією та постійною трудо-

вою міграцією навчальне середовище також стає по-
лікультурним. Отже, проблема підготовки учителя до 
роботи у етнічно гетерогенних групах сьогодні стає 
як ніколи гостро.  

 
3. Огляд праць з тематики дослідження 
Проблеми полікультурності обґрунтовували  

в своїх дослідженнях такі зарубіжні науковці, як  
Д. Бенкс [1], С. Нієто [2]. Їхні дослідження стосують-
ся запровадження полікультурної освіти, розробки 
концепції, моделі такої освіти тощо. Сьогодні про-
блеми полікультурної освіти вивчають такі зарубіжні 
дослідники: Ф. Дервін, до сфери наукових інтересів 
якого включено вивчення множинності культур та 
еволюції культури [3]; М. Кемаль-Айдін, чиї роботи 
стосуються вивчення соціо-економічних передумов 
впровадження полікультурної світи у Великобританії 
[4]: С. Лухтенберг, що досліджувала становлення 
полікультурної освіти в Німеччині та виявила тенде-
нції розвитку полікультурної освіти у цій країні [5]; 
К. Трептке, що зосередилася на вивченні складових 
полікультурної освіти та залучення батьків і громади 
до формування основ полікультурності у суспільстві 
[6]. У зарубіжному науковому дискурсі існують ро-
боти, присвячені вимогам до особистості викладача, 
як одного з голових учасників полікультурного на-
вчального процесу, зокрема робота Х. Айдіна та  
Б. Тонбулоглу [7], в якій автори наголошують на ва-
жливості формування мультикультурної особистості 
викладача. 

Проблему полікультурної освіти у другій по-
ловині ХХ століття розглядали у своїх дослідженнях 
такі російські та українські науковці: Л. Пуховська 
[8], яка вивчала особистісну модель вчителя у краї-
нах Західної Європи, О. Мілютіна, що зосередилася 
на вивченні полікультурної освіти школярів у Вели-
кобританії [9], О. Фролова [10], науковим інтересом 
якої були етнічні стереотипи, В. Аракелян [11], що 
намагався виявити сутність полікультурної освіти.  

Однак, не дивлячись на окремі намагання 
українських дослідників вивчити, узагальнити і об-
ґрунтувати основи впровадження полікультурності в 

освіті, в українському науковому просторі ще не 
сформувалася цілісна філософія полікультурності як 
новітньої парадигми освіти. Особливо бракує в укра-
їнському науковому просторі досліджень, присвяче-
них визначенню вимог до викладача, як одного з уча-
сників полікультурного навчально-виховного проце-
су у мультикультурному світі. 

 
4. Обґрунтування вимог до професійних та 

особистісних якостей викладача у мультикульту-
рному суспільстві. 

Метою нашої статті є виявлення й опис євро-
пейських вимог до професійних та особистих якостей 
викладача, що сприяють його професійній діяльності 
в умовах роботи у сучасному етнічно гетерогенному 
колективі. З підписанням Болонської конвенції укра-
їнська педагогічна теорія і практика узяли орієнтири 
на європейські цінності. Як вказують документи ради 
Європи, система освіти сьогодні має формувати єв-
ропейську ідентичність, яка базується на принципах 
полікультурності, а саме: визнання усіх культур рів-
ними та однаково важливими для розвитку цивіліза-
ції, підтримання власної культурної ідентичності та 
визнання загальнолюдських цінностей як пріоритет-
ного напряму формування особистості учасників 
освітнього процесу; визнання особливостей та куль-
турних відмінностей як можливості розширення вла-
сного кругозору та вивчення нового, рівний доступ 
усіх до освітніх можливостей.  

Принцип полікультурності увійшов в ужиток в 
освітній, науковий та педагогічний простір з 60-х рр. 
минулого століття. Саме тоді, у зв’язку з повоєнною 
міграцією народів, перед освітянами європейських 
країн стало питання навчання дітей, що походять з 
етнічних меншин. Зараз в Європі сформувалося 
плюралістичне суспільство, яке характеризується 
широкою культурною різноманітністю. Українське 
суспільство стоїть на порозі таких же змін. Акаде-
мічна мобільність студентів і викладачів, участь у 
різноманітних міжнародних проектах, міграція, 
пов’язана з виробничою необхідністю є реальністю 
сьогодення. Отже, українська науково-педагогічна 
громада замислюється над проблемою навчання 
етнічно гетерогенних груп. Досвід країн Західної 
Європи заслуговує на осмислення й творчу адапта-
цію до умов країни.  

Рада з питань молоді та освіти Європейського 
Союзу прийняла декілька документів, в яких було 
наголошено на надзвичайній важливості міжнарод-
ного співробітництва у сфері вищої освіти. Рада по-
годилася підтримувати ініціативи та програми, які 
сприяють розвитку співробітництва з урахуванням 
європейських вимірів, та підтримувати академічні, 
навчальні й наукові інституції, що працюють над 
спільними проектами, котрі допомагають зменшити 
бар’єри між національними освітніми системами. 
Рада запропонувала розвивати міжнародну стратегію 
розвитку вищої освіти, що націлена на покращення 
узгодженості й взаємодоповнюваності між існуючи-
ми міжнародними освітніми ініціативами як на зага-
льноєвропейському, так і на національному рівні, що, 
безумовно, слугуватиме розвитку української освіт-
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ньої системи. 

Міжнародна комісія з освіти ХХІ століття Ра-

ди Європи визначила такі основні освітні цілі: на-

вчання навчатися, навчання бути, навчання працюва-

ти, навчання жити разом, навчання жити з іншими. В 

багатьох країнах Європи питання полікультурної 

освіти викладачів, яка дала б їм змогу продуктивно 

працювати в мультикультурному навчальному сере-

довищі, виходить на передній план у системі підго-

товки вчителя. Так, в документах Ради Європи з пи-

тань освіти і культури «Освіта і підготовка вчителів 

2020. Тематична робоча група «Професійний розви-

ток вчителя» («Education and Training 2020 Thematic 

working Group «Professional Development of Tea- 

chers») [12] вказується, що для якісної професійної 

діяльності в умовах глобалізації та існування муль-

тикультурного навчального середовища вчителю не-

обхідні такі компетентності:  

– спілкування іноземною мовою;  

– спілкування рідною мовою учнів;  

– навички роботи у етнічно гетерогенному ко-

лективі;  

– навички навчання етнічно гетерогенних 

класів;  

– активна громадянська позиція;  

– міжкультурна компетенція;  

– комунікативна компетенція;  

– активне впровадження різноманітних куль-

турних зразків у повсякденну поведінку учнів.  

Головне завдання європейського учителя сьо-

годні – не просто слугувати джерелом інформації, 

яку більшість його учнів забудуть через деякий час. 

Завдання учителя сьогодні – навчити своїх учнів спі-

віснування, жити разом. Постає питання, як учитель 

має об’єднати виконання програми, викладання пре-

дмету, розвиток предметних компетентностей з фор-

муванням компетенції існування в полікультурному 

суспільстві. Науковці Західної Європи визнали, що 

традиційні методи навчання уже не спрацьовують у 

поліетнічних класах. Контингент учнів в усіх школах 

Європи сьогодні є мультикультурний, навіть якщо у 

класах немає представників меншин. Усі учні відріз-

няються за рівнем освіти їхніх батьків, релігією, со-

ціо-економічним статусом, формою сімейних відно-

син, етичними цінностями, культурою, стилем життя 

тощо. Отже, етнічна або національна ознака – не 

єдиний фактор, який робить клас культурно різнома-

нітним. Наявність представників етнічних меншин 

робить акцент на тій культурній різноманітності, яка 

вже існувала [13].  

Завдання полікультурної освіти – розглядати 

культурну різноманітність як позитивний фактор, 

вбачати переваги навчання у поліетнічному середо-

вищі, а не просто терпіти її та передбачати проблеми, 

які можуть виникнути. Тобто, учителю, для того, щоб 

успішно працювати у полікультурному середовищі, 

необхідно змінити ставлення до питання полікульту-

рності на позитивне і користуватися перевагами, які 

надає багатство і різноманітність культур у навчаль-

ному середовищі. Це – принципова відмінність на-

вчання учителів від організаційно-методичних форм 

навчання педагогів, які використовувалися раніше. 

Якщо вчитель не змінить свого внутрішнього налаш-

тування, то ніякі методи і форми роботи не спрацьо-

вуватимуть.  

Учитель потребує спеціальної підготовки для 

того, щоб організувати роботу щодо впровадження 

принципів полікультурності у повсякденне життя 

учнів. М. Сінклер пропонує проводити спеціальні 

заняття принаймні один раз на тиждень, протягом 

яких учні будуть задіяні у виконанні завдань, які сто-

суються поведінки, практики спілкування у мультие-

тнічному соціумі, після чого відбуватимуться обго-

ворення, оцінювання та будуть зроблені певні висно-

вки. Вбачається необхідним озброїти вчителя спеціа-

льними знаннями для проведення такої роботи, нада-

ти йому спеціальну літературу та провести попередні 

тренінги, оскільки тематика спілкування може вида-

тися незручною, бентежити та бути важкою для об-

говорення: наприклад, питання примирення з колиш-

німи ворогами, толерантність до представників ін-

ших культур та етносів, питання рівності чоловіків та 

жінок або сексуальної поведінки [14]. Для того, щоб 

учитель був компетентним у проведенні подібних 

заходів, пропонується створення спеціальних ресурс-

них центрів для вчителів та постійно діючої он-лайн 

підтримки для забезпечення учителів всіма необхід-

ними матеріалами. 

Як вказує Ф. Дервін, основними ознаками по-

лікультурної освіти є такі:  

а) вона охоплює усіх учнів, це освіта не тільки 

меншин, а представників усіх етносів;  

б) при застосуванні полікультурного підходу 

до навчання культура розглядається як широке по-

няття, як явище не статичне, а таке, що постійно змі-

нюється [3]. Завдяки полікультурному підходу всі 

учні стають полікультурно-компетентними, вони 

вчаться бачити різноманітність в цілому, а не тільки 

етнічні відмінності, вчаться вбачати переваги куль-

турної різноманітності. Таким чином вони набувають 

компетентності справлятися з культурною, етнічною, 

расовою різноманітністю й жити у різноманітному 

суспільстві. Отже, таким чином в учнів формується 

полікультурна компетентність [15]. 

Виникає питання, які організаційні засоби не-

обхідні для формування полікультурної компетент-

ності. Шкільна система не зовсім готова до того, щоб 

впроваджувати полікультурний підхід. Як зазначало-

ся вище, основним у процесі впровадження полікуль-

турності в освітню систему є відношення самого вчи-

теля до проблеми полікультурності, зміни його світо-

гляду і намагання втілити цей освітній принцип у 

дію. Другим постає питання, чи готова сама шкільна 

система до впровадження полікультурності. Загалом 

шкільна система – скоріше явище селективне, а не 

інклюзивне. Існує безліч шкіл, які є селективними у 

доборі учнів. Наприклад, у Німеччині взаємозв’язок 

між соціальним походженням та набуттям полікуль-

турної компетенції дуже несприятливий. В Ісландії 

усі школи є інклюзивними; тільки 0, 5 % усіх учнів 

навчаються у певних спеціалізованих школах. Про-

блемою шкільного адміністрування у країнах-

реципієнтах іммігрантів є те, що, як правило, серед 

членів викладацького складу та адміністративно-
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керівного апарату значно менше представників мен-

шин, ніж серед учнів. Це викликає певні непорозу-

міння й іноді звинувачення в упередженості. Вважа-

ється, що учитель, який походить з того з самого ку-

льтурного середовища, що й учень, може створити 

сприятливий мікроклімат, краще зможе зрозуміти 

учня і надати допомогу в навчанні у випадках, коли 

учень недостатньо володіє мовою навчання. Отже, 

черговим завданням системи освіти є підготовка ад-

міністративно-керівного та викладацького складу до 

роботи у мультикультурному навчальному середо-

вищі. Однак, як застерігають представники Міністер-

ства Освіти і Культури Ради Європи, етнічна чи ра-

сова приналежність не має бути єдиним критерієм 

призначення на посаду керівника чи викладача. Осо-

бливим є питання становища жінок-вчителів, які по-

ходять з національних меншин. Це питання стоїть 

дуже гостро у країнах, де протягом 20-го століття 

жінки вибороли рівні права з чоловіками, але жінки-

представниці етнічних меншин все ще відчувають на 

собі упереджене ставлення і не мають рівних прав 

щодо вибору професії. Рекомендації Ради Європи з 

питань освіти наголошують на необхідності надавати 

жінкам-представницям національних меншин мож-

ливості професійного зростання й самореалізації [16]. 

Полікультурність – освітній принцип, який 

має лягти в основу створення всесвітньої полікуль-

турної системи освіти. Зарубіжні дослідники вбача-

ють необхідним створення рекомендацій для онов-

лення національних програм навчання й узгодження 

їх на над-національному рівні. Необхідно також 

розробити рекомендації щодо імплементації прин-

ципів полікультурності для окремих шкіл та освіт-

ніх програм недержавних організацій. Основою та-

ких програм мають стати загальнолюдські цінності, 

такі як: мир, повага до прав людини, активна грома-

дянська позиція, запобігання розповсюдження хво-

роб, пов’язаних з антисоціальною поведінкою. За-

вданням європейської ради з питань культури та 

освіти в цьому напряму є визначення наявності 

людських ресурсів, здатних до проведення дослі-

джень, проведення попереднього вивчення цього 

питання на національних рівнях та визначення не-

обхідних ресурсів для подальшої роботи. 
 

5. Результати досліджень 

У нашій статті ми описали вимоги, які вису-

ваються у західноєвропейських країнах до особистіс-

них та професійних якостей викладача у зв’язку із 

необхідністю роботи у етнічно гетерогенних групах. 

Наголошується на необхідності внутрішніх психоло-

гічних змін та ставлення самого вчителя до проблеми 

полікультурності. Описано компетентності, якими 

має володіти викладач для успішної професійної дія-

льності у полікультурному навчальному середовищі. 

Обґрунтовано необхідність реорганізації шкільного 

адміністрування та системи шкільної освіти для того, 

щоб вона відповідала вимогам полікультурного сус-

пільства.  
 

6. Висновки 

Потребують подальшого вивчення та висвіт-

лення питання готовності учителя до співпраці у 

мультикультурному професійному колективі та пи-

тання взаємодії учителя і батьків, учителя і громади. 

У подальшому дослідженні ми будемо висвітлювати 

можливість творчої адаптації та імплементації дос-

віду західноєвропейських країн щодо полікультур-

ної освіти вчителів у професійно-педагогічний про-

стір України. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ  

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ЦЕНТРУ ОСВІТНІХ  

ІННОВАЦІЙ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

© В. Ю. Луніна 
 

У статті описано педагогічний експеримент із перевірки ефективності розробленої автором моделі ро-

звитку творчого потенціалу вчителя в умовах Центру освітніх інновацій інституту післядипломної пе-

дагогічної освіти. Розкрито особливості кожного етапу експериментального дослідження. Особлива 

увага приділяється інтерпретації отриманих результатів та перевірці їхньої статистичної значу-

щості 

Ключові слова: творчий потенціал учителя, педагогічний експеримент, Центр освітніх інновацій, ме-

тодична робота 
 

In the article was described pedagogical experiment on the examination of effectiveness of the model of teacher 

creative potential development in educational innovation Center of the institute of pedagogical postgraduate ed-

ucation.  

Experimental study continued from September 2011 till October 2015. 500 teachers took part in it: 2 experi-

mental groups (200 persons) and 3 control ones (300 persons) with almost equal qualitative and quantitative 

contingent.  


