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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні практично повсюди у світі і в 

Україні зокрема спостерігається підвищення громадського інтересу до етнокультурної 

тематики, пошуку етнічного коріння тощо. У нашій країні це відбувається також на 

тлі активного державотворення і спричинює: в соціально-політичній площині – 

виникнення проблеми встановлення балансу між доцентровими, уніфікувальними та 

відцентровими, такими, що зберігають етнічне розмаїття суспільства, тенденціями; у 

соціально-культурній площині – пошук та підтримку на загальнодержавному рівні 

доцільного співвідношення між загальнонаціональними інтересами та прагненням 

етнічних спільнот до збереження й розвитку власної культурної унікальності, в тому 

числі задоволення їхніх освітніх потреб. 

Стаття 11 Конституції України проголошує, що наша держава «сприяє 

консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 

культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 

самобутності всіх корінних народів і національних меншин України». Тим самим 

держава підтверджує відданість ідеалам міжнародного співтовариства, 

проголошеним Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1992 р.: держави захищають 

на їх відповідних територіях існування та самобутність національних чи етнічних, 

культурних, релігійних та мовних меншин та заохочують створення умов для 

розвитку тієї самобутності. Відповідні ідеї покладені в основу Декларації прав 

національностей України й зафіксовані Статтею 1 документа: Українська держава 

гарантує всім народам, національним групам, громадянам, які проживають на її 

території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права. 

Затверджена в 2015 р. Концепція національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді ґрунтується на визнанні того, що в Україні складається єдина 

українська політична нація, та виходить з ідеї об’єднання різних народів, 

національних та етнічних груп, які проживають на території України, довкола ідеї 

української державності, українського громадянства, що виступають загальними 

надбаннями, забезпечують їхній всебічний соціальний та культурний розвиток. А 
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тому вкрай важливо забезпечити усвідомлення учнями культурної 

різноманітності, толерантне ставлення до інших культурних цінностей, розуміння 

історичних витоків регіональних та національно-мовних особливостей України. 

Концепція передбачає низку принципів, на яких має вибудовуватися 

національно-патріотичне виховання. Серед таких: принцип національної 

спрямованості, що передбачає формування поваги до культури всіх народів, які 

населяють Україну; принцип полікультурності, який передбачає інтегрованість 

української культури в європейський та світовий простір, створення для цього 

необхідних передумов: формування в дітей та учнівської молоді відкритості, 

толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, 

вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних 

культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід’ємну складову 

культури загальнолюдської. 

Виконати це актуальне соціальне замовлення спроможний лише вчитель, 

який сам здатний до ефективної професійної діяльності в умовах етнокультурно 

строкатого соціуму. Особливо це стосується вчителя початкової школи, який 

стоїть біля самих витоків формування особистості молодого громадянина 

України. 

Наразі професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи 

зорієнтована на забезпечення реалізації основних положень Концепції Нової 

Української школи (2016) і регулюється низкою законодавчо-нормативних актів, 

серед яких: Закони України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2014), «Про 

загальну середню освіту» (1999), Концепція розвитку неперервної педагогічної 

освіти (2013). Теоретико-експериментальні дослідження у сфері освіти, зокрема 

педагогічної, здійснюються у полі, окресленому Законами України «Про 

інноваційну діяльність» (2002), «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

в Україні» (2011), Постановою Президії НАН України «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки на період до 2020 року» (2010), Постановою Кабінету 

Міністрів «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» 
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(2011), Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 

(2000), Наказом МОН «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності» (2012) тощо. 

Історичні, теоретичні та методичні аспекти професійної підготовки 

майбутніх педагогів, зокрема вчителів початкових класів, досліджували П. Гусак, 

Т. Довженко, М. Князян, О. Кучерявий, С. Омельченко, І. Пальшкова, 

М. Роганова, С. Сапожников, Л. Хомич, Л. Хоружа, Г. Цвєткова та ін. Питання 

моніторингу та вимірювання результативності професійної підготовки педагогів 

розглянуто в працях Л. Гаврілової, С. Курінної та ін. 

Нам відомі окремі праці, в яких зроблено спроби окреслити теоретико-

методологічні та психолого-педагогічні засади формування готовності вчителя до 

професійної діяльності в умовах етнокультурно розмаїтого суспільства (Л. Волик, 

Є. Чорний, V. Bedeković, D. Bender-Szymanski, A. Lanfranchi та ін.). Однак, по-

перше, аналіз професіограм, чинних освітньо-кваліфікаційних характеристик та 

освітньо-професійних програм, навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін педагогічних вишів і закладів післядипломної педагогічної освіти 

України дає підстави для висновку, що сьогодні відсутні системні спроби 

вирішення проблеми підготовки педагогічних кадрів до роботи в умовах 

етнокультурного розмаїття сучасного суспільства. По-друге, більшість науковців 

традиційно залишаються в межах розробки змісту полікультурної освіти, 

розширення полікультурної обізнаності особистості, формування 

полікультурної/міжкультурної компетентності учня/студента. 

Окремі аспекти окресленої проблеми побічно розглядаються у змісті 

навчальних курсів соціології, соціальної психології, політології тощо. Але 

цілеспрямована систематична робота з підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного соціуму відсутня.  

Недостатньо затребуваним залишається потенціал і відносно нового 

науково-педагогічного феномена – етнопедагогіки, яка цілком може претендувати 

на виокремлення як субдисципліни в межах педагогічної науки.  
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Історичні й теоретичні аспекти етнопедагогіки вивчалися Г. Волковим, 

Н. Горбовою, Н. Побірченко, Л. Редькіною, Є. Сявавко, М. Хайруддіновим, 

О. Ярошинською та іншими. В основному ж із концептом „етнопедагогікаˮ 

пов’язане дослідження засобів виховання та навчання, заснованих на досвіді 

народної педагогіки (О. Вашак, О. Гордійчук, Л. Повалій та ін.). 

Традиційні педагогічні практики різних народів досліджуються з точки зору 

можливості їх застосування в сучасних умовах (українців – С. Волошин, В. Зелюк, 

Г. Кловак, Ю. Красильник, А. Лукановська, Н. Рогальська, М. Стельмахович, 

Л. Степаненко, Г. Сутріна, Є. Сявавко, О. Ярмоленко, М. Ярушак та інші, 

азербайджанців – А. Гашимов; англійців – М. Тадєєва; білорусів – Г. Орлова; 

естонців – Г. Кальювеє; євреїв – О. Геркерова; казахів – К. Сейсембаєв, 

О. Сулейменова; караїмів – Л. Редькіна; киргизів – Б. Апишев, Ж. Бешимов, 

Т. Ормонов; китайців – Цао Ян; кримських татар – Р. Абдираїмова, З. Асанова, 

З. Мустафаєва, Л. Кадирова, М. Хайруддінов; німців – В. Махінов, 

О. Сулейменова; таджиків – С. Ісоєв, М. Кузієв, М. Сайфуллаєва, А. Умаров; 

туркменів – К. Пірлієв; узбеків – М. Дамінова, Я. Рахманова, Г. Убайдуллаєв; 

французів – Т. Швець та інші). 

Останнім часом з’являються праці, присвячені етнопедагогічній підготовці 

фахівців різних галузей: педагогів (Л. Берсенєва, Г. Давлекамова, О. Давидова, 

Т. Дзюба, О. Кузнецова, О. Пономарьова, І. Попова, О. Ткаченко, С. Федорова, 

М. Харитонов, Г. Хулхачиєва, Т. Чикалова, В. Штикарьова та інші), соціальних 

працівників (Д. Іванов, Р. Комраков, Н. Максимова), військовослужбовців 

(О. Гомонюк, Ю. Красильник), майбутніх медичних працівників (Л. Петрова). 

Отже, практика засвідчує наявність в освітньому просторі України низки 

суттєвих суперечностей:  

1) на концептуальному рівні сучасної освіти: 

 між необхідністю виховання молодого покоління українців як 

представників модерної української політичної нації співгромадян різного 

етнічного походження та переважанням у масовій свідомості орієнтацій на 

застарілу концепцію «титульної» етнонації та моноетнічної держави; 



8 
 

 між культурним різноманіттям населення України та недостатньою 

увагою сучасної національної системи освіти до проблеми підготовки молодого 

покоління до життєдіяльності в умовах етнокультурно строкатого суспільства; 

2) на соціально-педагогічному рівні: 

 між суспільним запитом на педагогічні кадри, які здатні до ефективної 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства, та відсутністю чітких освітніх стратегій такого напряму підготовки 

вчительських кадрів; 

 між соціальним запитом на вчителя, здатного до професійної діяльності в 

умовах етнокультурно строкатого соціуму, та високим рівнем побутової 

ксенофобії населення і, зокрема, педагогів; 

3) на теоретико-методичному рівні: 

 між етнокультурною строкатістю контингенту переважної більшості 

навчальних закладів та неготовністю педагогів до врахування у своїй діяльності 

етнокультурних особливостей учнів і використання багатої спадщини народної 

педагогіки різних етносів; 

 між необхідністю адаптації майбутніх педагогів до сучасних реалій 

багатокультурного освітнього простору та романтизацією минувшини, 

монокультурною замкненістю переважної частини навчально-методичних 

матеріалів народознавчої і народнопедагогічної спрямованості; 

 між необхідністю науково обґрунтованого підходу до створення моделі та 

науково-методичного супроводу процесу формування готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства та псевдонауковістю, спекулятивно-ідеологізованим 

змістом певної частини наявних публікацій і методичних рекомендацій. 

Уважаємо, що вирішити зазначені суперечності можливо, забезпечивши в 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи опанування 

ними засад порівняльної етнопедагогіки, яка на порівняльно-зіставній основі 

знайомить з традиційними педагогічними поглядами та емпіричним досвідом 

виховання різних народів. 
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Таким чином, актуальність, теоретична та практична значущість проблеми 

формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, зокрема на засадах 

порівняльної етнопедагогіки, а також необхідність розв’язання зазначених 

суперечностей зумовили вибір теми дисертації «Теорія і методика професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної 

етнопедагогіки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану наукових досліджень Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за темою «Підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих 

навчальних закладах (РК №1 – 200199U004104)», включеного на конкурсній 

основі до координаційного плану найважливіших досліджень Міністерства освіти 

і науки України; згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри початкової, 

дошкільної та професійної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Сучасні освітньо-

виховні технології в підготовці учителів» (номер державної реєстрації 

0111U008876). Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 5 

від 24.06.2016 р.) та узгоджено рішенням Міжвідомчої ради з координації 

досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології НАПН України (протокол 

№ 6 від 27.09.2016 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи у педагогічних вищих навчальних закладах. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні основи та педагогічні умови 

реалізації моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на 

засадах порівняльної етнопедагогіки. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних і 

методичних основ формування готовності майбутніх учителів початкової школи 

до професійної діяльності в етнокультурно строкатому сучасному суспільстві в 

процесі професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки, розробці 
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відповідної моделі підготовки та експериментальній перевірці педагогічних умов 

її реалізації. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що професійна підготовка 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 

сприятиме формуванню в них готовності до професійної діяльності в 

етнокультурно строкатому соціуму, якщо розроблено й експериментально 

перевірено модель професійної підготовки, що містить комплекс субмоделей, 

варіативно реалізовану за таких умов: 

 конструювання змісту етнопедагогічної підготовки на основі 

порівняльно-зіставного ознайомлення майбутніх учителів початкових класів з 

традиційною педагогічною культурою різних народів і його реалізації в процесі 

вивчення курсу порівняльної етнопедагогіки та інтеграції до програм інших 

дисциплін навчального плану підготовки фахівців початкової освіти, педагогічних 

практик, позанавчальної та науково-дослідної діяльності студентів; 

 добору та реалізації широкого спектра інноваційних форм, методів і 

прийомів роботи: інтерактивних, тренінгових, гейміфікаційних, проектних, 

спрямованих на комплексне формування всіх складників готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства – особистісно-психологічного, когнітивного, 

процесуально-діяльнісного; 

 створення в педагогічному виші освітнього середовища міжкультурного 

спілкування, організації взаємодії студентів, науковців, освітян, громадських 

організацій національних меншин з метою дослідження традицій виховання в різних 

культурах і творчого використання народнопедагогічного досвіду в освітньому 

процесі сучасних навчальних закладів. 

Для досягнення поставленої мети були визначені завдання дослідження: 

1. Схарактеризувати особливості функціонування освіти в реаліях 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства та проаналізувати наявний 

стан готовності вчителів початкової школи до професійної діяльності в таких 

умовах. 
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2. Розробити концепцію порівняльної етнопедагогіки як самостійної 

субдисципліни в межах педагогічної науки: визначити її об’єкт і предмет, 

уточнити понятійно-термінологічний апарат, висвітлити витоки та джерела, 

розкрити методологію порівняльних етнопедагогічних досліджень. 

3. Визначити засади порівняльної етнопедагогіки як навчальної дисципліни 

в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

4. Розкрити мету, закономірності й принципи професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки. 

5. Розробити модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи на засадах порівняльної етнопедагогіки, що складається з комплексу 

субмоделей: концептуальної, структурно-функціональної, організаційної, 

організаційно-змістової, та визначити й експериментально перевірити педагогічні 

умови її реалізації. 

6. Уточнити суть і структуру готовності майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства. 

7. Визначити критерії, показники та рівні сформованості складників 

готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. 

8. Виявити й експериментально перевірити педагогічні умови варіативної 

реалізації розробленої моделі професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки.  

Головною концептуальною ідеєю дослідження є розуміння порівняльної 

етнопедагогіки як самостійної субдисципліни в межах педагогічної науки та 

одночасно – навчальної дисципліни в системі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. Порівняльна етнопедагогіка має власний науковий 

апарат (об’єкт, предмет, мету, завдання, методологічні засади та методи 

наукового пізнання), широкі зв’язки з іншими науками про людину 

(антропологією, етнологією, етнопсихологією, соціологією, культурологією, 

соціальною психологією, віковою та педагогічною психологією, загальною 
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педагогікою, фольклористикою, філософією тощо), а також дисциплінами 

навчального плану підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в етнокультурно строкатому соціумі буде ефективним, 

якщо розроблено і впроваджено модель професійної підготовки на засадах 

порівняльної етнопедагогіки. При цьому порівняльна етнопедагогіка слугує 

основою такої моделі подвійно: експліцитно – у вигляді окремої навчальної 

дисципліни, та імпліцитно – у широких міждисциплінарних зв’язках, у науково-

дослідній та позааудиторній роботі студентів, у їхній практичній підготовці.  

Концепція дослідження включає три взаємопов’язані концепти, які 

сприяють реалізації провідної ідеї.  

Методологічний концепт відбиває взаємозв’язок та взаємодію різних 

підходів до розробки концепції порівняльної етнопедагогіки як субдисципіни в 

межах науково-педагогічного знання та навчальної дисципліни в системі 

професійної підготовки майбутніх учителів. Дослідження базувалось на реалізації 

основних положень системного, синергетичного, міждисциплінарного, 

антропологічного, аксіологічного, культурологічного, особистісно орієнтованого, 

особистісно-діяльнісного, середовищного, полікультурного підходів:  

 системний підхід уможливлює, по-перше, визначення готовності 

майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства як складного інтегративного особистісного 

утворення з певною структурою, по-друге, розгляд процесу формування 

зазначеної готовності як підсистеми системи професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи; 

 синергетичний підхід дає змогу, по-перше, розглядати і особистість 

майбутнього вчителя, і систему його професійної підготовки як надскладні 

відкриті системи, що мають гнучко реагувати на динамічні зміни в суспільному 

житті, по-друге, з науково-педагогічних позицій осмислити й увести в 

освітянський обіг закони, сформульовані в межах синергетики: техно-

гуманітарного балансу, ієрархічних компенсацій тощо; 
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 міждисциплінарний підхід сприяє, з одного боку, оформленню концепції 

порівняльної етнопедагогіки як субдисципліни в межах педагогічної науки, що 

знаходиться на стику педагогіки, етнології, етнографії, антропології, 

культурології, етнопсихології тощо, з другого – конструюванню змісту навчальної 

дисципліни „Порівняльна етнопедагогікаˮ як системотвірного елемента моделі 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства; 

 антропологічний підхід уможливлює виокремлення загальнолюдських 

універсалій та закономірностей у спадщині народної педагогіки різних етносів, а 

також реалізацію крос-культурної (зіставлення, порівняння традиційних 

педагогічних уявлень і досвіду різних етносів, що живуть в один і той самий час) 

та історичної (розгляд традиційних педагогічних феноменів, притаманних одному 

й тому самому народу на різних етапах його існування) дослідницьких стратегій; 

 аксіологічний підхід, з одного боку, закцентує увагу на пріоритетності 

виховання в майбутніх учителів початкової школи ціннісного ставлення до 

культурного різноманіття суспільства та спадщини народної педагогіки різних 

етносів, з другого, дозволяє показати різноманіття традиційних педагогічних 

культур різних народів на підставі різноманіття їхніх цінностей; 

 культурологічний підхід, по-перше, наголошує на необхідності розвитку 

культури особистості майбутнього вчителя через залучення до культури 

суспільства, по-друге, розглядає народну педагогіку кожного народу як 

невід’ємний складник його культури; 

 особистісно орієнтований підхід сприяє усвідомленню унікальності 

особистості кожного майбутнього вчителя, необхідності плекання й розвитку цієї 

унікальності в процесі професійної підготовки та зумовив пріоритетність 

формування особистісно-психологічного складника готовості майбутнього 

вчителя до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства; 

 особистісно-діяльнісний підхід акцентує увагу на необхідності 

включення майбутнього вчителя до різних видів діяльності для набуття усіх 
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особистісних новоутворень, необхідних для майбутньої професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства;  

 середовищний підхід окреслює можливості й конкретизує умови 

реалізації особистісно-діяльнісного підходу для набуття майбутніми вчителями 

досвіду спілкування з представниками різних етнічних культур через створення в 

педагогічному виші середовища міжкультурного спілкування; 

 полікультурний підхід подає приклади освітніх моделей, що реалізуються 

в різних країнах з етнокультурно строкатим населенням для вирішення проблем, 

спричинених культурним різноманіттям. 

Теоретичний концепт охоплює теоретичні засади – комплекс вихідних ідей, 

основних категорій і понять, покладених в основу розуміння суті досліджуваної 

проблеми, і містить такі положення: 

 формування готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства підпорядковується загальнопедагогічним закономірностям і 

передбачає реалізацію низки принципів: системності й цілісності, науковості, 

зв’язку теорії і практики, систематичності й послідовності; соціальної 

зумовленості цілей; міждисциплінарності; подвійного входження компонентів до 

системи; методологічного плюралізму, методичного релятивізму; структурно-

організаційної цілісності тощо;  

 модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на 

засадах порівняльної етнопедагогіки має враховувати: теоретичні й практичні 

аспекти формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства; традиційні та 

інноваційні, в тому числі інтерактивні, тренінгові, проектні форми й методи 

навчальної роботи; зв’язок з науково-дослідною та позанавчальною діяльністю 

студентів, практичною підготовкою; особливості соціально-культурного 

середовища навчального закладу, регіону; забезпечує вимірювання 

результативності професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки 
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за допомогою розроблених критеріїв, показників, а також діагностичного 

інструментарію; 

 результативність професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи на засадах порівняльної етнопедагогіки визначається якісними змінами у 

сформованості їхньої готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. 

Технологічний концепт охоплює комплекс практичних дій, спрямованих на 

вирішення досліджуваної проблеми, і передбачає:  

 конструювання змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи 

на засадах порівняльної етнопедагогіки;  

 інтеграцію засад порівняльної етнопедагогіки до змісту дисциплін 

навчального плану підготовки фахівців початкової освіти, позанавчальної і 

науково-дослідної діяльності студентів, програм педагогічних практик;  

 добір і реалізацію інноваційних форм і методів роботи: інтерактивних, 

тренінгових, проектних, гейміфікаційних тощо; 

 створення в навчальному закладі освітнього середовища міжкультурного 

спілкування;  

 організацію взаємодії студентів, науковців, освітян, громадських 

організацій національних меншин з метою дослідження традицій виховання в 

різних культурах і творчого використання народнопедагогічного досвіду в 

освітньому процесі сучасних навчальних закладів тощо; 

 розробку комплексу діагностичних методик для вимірювання рівнів 

сформованості складників готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення поставлених 

завдань і перевірки гіпотези дослідження використано такі наукові методи: 

 теоретичні – аналіз, систематизація, узагальнення філософської, 

психолого-педагогічної, етнологічної літератури, праць вітчизняних і зарубіжних 

авторів, нормативно-правових документів, навчально-методичних джерел для 
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характеристики сучасних підходів щодо професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства; ретроспективний, зіставний та генетичний 

аналіз етнографічних, історичних, культурологічних, етнопсихологічних джерел і 

теорій для розкриття суті, витоків і джерел порівняльної етнопедагогіки; методи 

міжгалузевого синтезу для обґрунтування концепції та розробки методології 

порівняльної етнопедагогіки як субдисципліни в межах педагогічної науки; 

сходження від абстрактного до конкретного для визначення суті, структури, 

критеріїв готовності майбутнього вчителя початкової школи до професійної 

діяльності в етнокультурно строкатому соціумі; теоретичне моделювання та 

проектування для конструювання змісту, побудови моделі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки, 

обґрунтування педагогічних умов її реалізації, оновлення освітньо-

кваліфікаційних характеристик бакалавра і магістра початкової освіти, навчально-

методичної документації (програми навчальних дисциплін і педагогічних 

практик, навчально-методичні комплекси до них); 

 емпіричні – спостереження освітнього процесу педагогічного вишу та 

початкової школи, бесіди, анкетування, інтерв’ювання студентів і вчителів для 

діагностики сформованості готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства; педагогічний експеримент 

для перевірки моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи на засадах порівняльної етнопедагогіки та педагогічних умов її реалізації; 

 статистичні (критерій К. Пірсона) – для опрацювання отриманих 

експериментальних даних та обчислення статистичних показників з метою 

перевірки педагогічних умов реалізації досліджуваної моделі, кількісного та 

якісного аналізу результатів педагогічного експерименту; 

 графічні – для ілюстрації та порівняння результатів експерименту. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:  

 на основі системного, синергетичного, міждисциплінарного, 

антропологічного, аксіологічного, культурологічного підходів обґрунтовано й 
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уведено в науковий обіг концепцію порівняльної етнопедагогіки як самостійної 

субдисципліни в межах педагогічної науки, що має свою мету – теоретичне 

осмислення феномена народної педагогіки та її специфіки в традиційних 

культурах різних етносів, об’єкт – традиційні погляди і досвід виховання в 

культурах різних етносів, предмет – етнокультурно зумовлену специфіку 

педагогічних поглядів і практик різних народів; методологія порівняльої 

етнопедагогіки представлена на загальнонауковому рівні системним і 

синергетичним підходами, на конкретно-науковому – еволюціонізмом, 

дифузіонізмом, функціоналізмом, структуралізмом, герменевтичним підходом 

тощо, на технологічному рівні – дослідницькими методами етнографії, крос-

культурної психології, фольклористики, педагогіки, соціології тощо; 

 уведено в науковий обіг поняття „порівняльна етнопедагогікаˮ; 

 визначено засади порівняльної етнопедагогіки як навчальної дисципліни 

в системі професійної підготовки майбутніх учителів: а) виокремлення 

загальнолюдських універсалій у спадщині народної педагогіки різних етносів; 

б) порівняльно-зіставне ознайомлення майбутніх учителів із традиційними 

виховними поглядами і практиками різних народів, які живуть в один і той самий 

час; в) дослідження генези традиційних педагогічних феноменів, притаманних 

одному й тому самому народу на різних етапах його існування; г) пошук шляхів 

використання прогресивних надбань народної педагогіки в сучасних умовах; 

 розроблено модель формування в майбутніх учителів початкової школи 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства на засадах порівняльної етнопедагогіки в процесі 

професійної підготовки, що складається з комплексу субмоделей: концептуальної, 

структурно-функціональної, організаційної, організаційно-змістової; 

 теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні 

умови варіативної реалізації досліджуваної моделі; 

уточнено: 

– структуру (особистісно-психологічний, когнітивний, процесуально-

діяльнісний складники), зміст, форми і методи формування готовності майбутніх 
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учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства, критеріальну базу, показники і рівні сформованості 

складників готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства та діагностичний 

інструментарій для її вимірювання; 

– зміст понять «етнопедагогіка», «народна педагогіка»; 

подальшого розвитку набули: наукові уявлення про розвиток і 

функціонування освіти в сучасному багатокультурному суспільстві; уявлення про 

суть феномена готовності вчителя до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства та його місце в структурі 

професійної компетентності вчителя.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх достатній 

готовності до впровадження в систему професійної підготовки вчителів 

початкової школи. Розроблене науково-методичне забезпечення формування 

готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства на засадах порівняльної 

етнопедагогіки відображено в монографіях «Порівняльна етнопедагогіка в 

професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів» і «Comparative 

ethnopedagogy: academic subject and scientific subdiscipline»; у навчально-

методичних посібниках «Курсова робота з педагогіки: підготовка, оформлення, 

захист : (для напрямів підготовки 6.010101 „Дошкільна освітаˮ, 6.010102 

„Початкова освітаˮ)», «Науково-педагогічна практика магістрантів : (для 

спеціальностей 8.01010101 „Дошкільна освітаˮ, 8.01010201 „Початкова освітаˮ)»; 

навчально-методичних комплексах дисциплін варіативної складової освітніх 

програм підготовки бакалаврів і магістрів початкової освіти «Порівняльна 

етнопедагогіка», «Культурне різноманіття освітнього простору Харківщини», 

«Полікультурне виховання молодших школярів», «Педагогіка дитинства», 

«Етнопедагогіка. Етнопсихологія» (навчальні та робочі програми дисциплін, 

опорні конспекти, матеріали до семінарсько-практичних занять, матеріали для 

вимірювання навчальних досягнень студентів, завдання для самостійної роботи, 
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тематика рефератів, курсових та магістерських робіт, бібліографічні покажчики, 

добірки рекомендованих інформаційних ресурсів з мережі Internet тощо). 

Матеріали дисертації, монографії, навчально-методичні посібники, 

навчально-методичні комплекси можуть бути використані в системах вищої та 

неперервної педагогічної освіти, інтегровані до навчальних курсів педагогіки, 

історії педагогіки, методик викладання в початковій школі, методики виховної 

роботи, психології, етнопсихології, культурології, історії, філософії, філософії 

освіти, дисциплін художньо-естетичного циклу тощо; в організації науково-

дослідницької діяльності студентів (у тому числі при виконанні курсових і 

магістерських досліджень); у процесі педагогічних практик студентів; в 

організації спільної роботи навчальних закладів з громадськими організаціями 

національних меншин; у загальноосвітніх навчальних закладах. Реалізована 

модель формування готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства на засадах порівняльної етнопедагогіки може бути адаптована для 

професійної підготовки вчителів і вихователів різних фахів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка 

№ 01/10-47 від 26.01.2017 р.), ДНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (довідка № 68-17-48/1 від 19.01.2017 р.), Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка 

№ 72-33/03 від 02.02.2017 р.), Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (довідка № 01-15/03/2717-1 від 01.12.2016 р.), Бердянського 

державного педагогічного університету (довідка № 57-18/88 від 30.01.2017 р.), 

Херсонського державного університету (довідка № 07-11/226 від 27.12.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача у працях, написаних у співавторстві, полягає 

в теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми і завдань, науковій 

обробці результатів; розробці та подальшому обґрунтуванні провідних ідей і 

положень досліджуваної проблематики; розкритті засад порівняльної 

етнопедагогіки та готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в 
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умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства; обґрунтуванні 

моделі формування зазначеної готовності. Зокрема, у праці [651] особистим 

внеском автора є ідейне наповнення монографії, розробка її концепції та 

основного змістового наповнення; у посібнику [561] – систематизація основного 

матеріалу, складання орієнтовних списків тем курсових і магістерських робіт 

студентів з етнопедагогіки; у праці [569] – розробка теоретичної частини, добір 

прикладів і діагностичних методик, зокрема створення анкети для студентів на 

виявлення ставлення до багатокультурності освітнього простору; у статтях [556; 

652] – розробка основної концепції, теоретичне узагальнення результатів та 

редагування; у посібниках [559; 560] – добір прикладів щодо традиційної, зокрема 

педагогічної, культури різних народів. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

оприлюднено на наукових і науково-практичних заходах різних рівнів:  

Міжнародних: Освіта для майбутнього розвитку (Київ, 2002), 

Етнопсихологічні та соціокультурні процеси в сучасному суспільстві (Балашов, 

2003), Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні, 

методологічні, методичні, технологічні аспекти (Харків, 2003, 2007), Інноваційні 

технології в освіті (Алушта, 2007, 2008; Судак, 2009; Ялта, 2010, 2011), 

Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України (Ялта, 2007, 

2008), Культура миру та формування толерантності в мультикультурному 

суспільстві (Сімферополь, 2007), Розвиток демократії і демократична освіта в 

Україні (Київ, 2007), Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, 

перспективи, (Київ–Кіровоград–Павлиш, 1993, 2003, 2008), Проблема якості 

виховання і навчання у системі безперервної освіти (Івано-Франківськ, 2008), 

Теоретико-методологічні засади підготовки педагогічних кадрів у поліетнічному 

регіоні (Ужгород, 2008), Розвиток освіти в поліетнічному регіоні (Ялта, 2008, 

2009), Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій 

(Суми, 2008), Міжнародний круглий стіл «Інтеграція народів і культур та правий 

екстремізм: з досвіду України та Німеччини» (Харків, 2008), Наука і соціальні 

проблеми суспільства: освіта, культура, духовність (Харків, 2008), 
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ІІ Міжнародний освітній форум «Артеківські діалоги» (Сімферополь–Гурзуф, 

2009), Міжнародний круглий стіл «Формування міжкультурного діалогу в 

дитячому середовищі» (Київ, 2009), Розвиток міжнародного співробітництва у 

сфері освіти в контексті Болонського процесу (Ялта, 2010), Попередження 

насильницьких конфліктів і формування культури миру в мультикультурних 

спільнотах (Севастополь, 2011), Про проблеми гармонізації суспільних відносин у 

багатонаціональному суспільстві (Харків, 2011), Правий екстремізм у Європі: 

тенденції розвитку та стратегії протидії (Київ, 2012), Інновації як чинник 

суспільного розвитку: теорія і практика (Суми, 2012), Міжнародна співпраця в 

освіті в умовах глобалізації (Алушта, 2012), Diversity Initiative Camp (Табір 

розмаїття) – Міжнародний круглий стіл, присвячений 5-річчю мережі «Ініціатива 

розмаїття» (Київ, 2012), Чи є правий екстремізм альтернативою? Пошуки 

відповідей для України (Київ, 2012), Як зміцнити соціальну інтеграцію, розмаїття 

та міжкультурний діалог задля запобігання правому екстремізму? (Харків, 2013), 

Етнопедагогіка: історія і сучасність (Мозир (Республіка Білорусь), 2013), 

Особистість у змінюваних соціальних умовах (Красноярськ, 2013), Qualification 

for the Future (Кошице, (Словакія), 2014), Дев’ятнадцяті Слобожанські читання 

(Харків, 2015) тощо;  

Всеукраїнських: Методологія і методика інтерактивного навчання у середній 

та вищій школі (Умань, 2010), Актуальні питання сучасної науки і освіти 

(Слов’янськ, 2011), Другий сільський дитячий етнофестиваль «Екран для дружби» 

(Штормове, 2011), Сучасні технології реалізації освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців з початкової освіти (Київ, 2013);  

регіональних: Виховання культури міжетнічних відносин в полікультурному 

середовищі школи (Харків, 2013), Українознавчі дисципліни в сучасному 

навчальному форматі: оновлення освітніх парадигм (Харків, 2013), Національний 

характер як категорія сучасної гуманітарики. До Шевченківських днів (Харків, 

2015), Українська освіта і наука в ХХІ столітті: погляд молоді (Харків, 2014, 2016) 

тощо. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях вченої ради та 
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кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (теорії і методики 

професійної освіти) ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2002–2016). 

Кандидатська дисертація на тему «Естетична культура вчителя у 

педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «теорія та історія 

педагогіки» була захищена в 1994 р. Матеріали кандидатського дослідження в 

тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 94 публікаціях, з 

яких 78 одноосібних, а саме: 2 монографіях (1 одноосібна), 2 навчально-

методичних посібниках (у співавторстві), 33 статтях у провідних фахових 

виданнях України та виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз, 

серед яких Index Copernicus (31 одноосібна), 4 статтях у зарубіжних виданнях, 15 

статтях у збірниках наукових праць (14 одноосібних), 25 статтях у збірниках 

матеріалів конференцій (20 одноосібних), 7 тезах доповідей на конференціях (6 

одноосібних), 6 виданнях навчально-методичного характеру для вищих та 

загальноосвітніх навчальних закладів (3 одноосібних). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (652 найменування, з них 46 – іноземними мовами), 10 

додатків на 106 сторінках. Дисертація містить 32 таблиці і 24 рисунки. Загальний 

обсяг дисертації – 555 сторінок, з яких 385 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

В УМОВАХ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ  

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

 

1.1. Особливості етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

 

Важливою відмітною рисою сучасності є постійна активізація процесів 

міжкультурної комунікації в усіх аспектах життя суспільства як на міжнародному, 

так і на внутрішньодержавному рівнях та зростання їхнього соціально-

політичного, соціально-економічного, соціально-культурного значення. 

Міграційні процеси, що є нині характерними практично для всіх регіонів планети, 

значною мірою змінили етнополітичну карту світу, практично не залишивши на 

ній гомогенних в етнокультурному відношенні держав. За висновками вчених, на 

сучасній політичній мапі світу налічується лише одинадцять держав, які не є 

поліетнічними1: Барбадос, Бахрейн, Ботсвана, Катар, обидві Кореї, Коста-Ріка, 

Лесото, Туніс, Уругвай, Японія [600, с. 184].  

Зазначені тенденції притаманні і сучасному українському суспільству. Так, 

у загальних положеннях проекту Концепції державної етнонаціональної політики 

України прямо вказується на стрімкі демографічні зміни кількісного і якісного 

характеру, що відбуваються в умовах глобалізації в етнонаціональній структурі 

українського суспільства: «змінюється чисельність усіх нинішніх етнічних 

компонентів українського народу, відбувається поява й зростання чисельності 

національних меншин, які обрали Україну як місце проживання впродовж 

останнього часу» [384]. 

Згідно зі статтею 3 Закону «Про національні меншини в Україні» та 

Проектом Концепції державної етнонаціональної політики України, «до 

національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за 

                                                           
1 Поліетнічними вважаються держави, в яких етноменшинні спільноти складають 10 і більше відсотків населення 
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національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та 

спільності між собою» [163], а також «є частиною етносу, який має національну 

державу за межами України, але проживають на території України, підтримують 

давні, міцні й сталі зв’язки з нею, є досить значними, хоча й меншими за 

чисельністю, ніж інше населення України» [163]. 

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року [406], на теренах 

нашої держави мешкали представники 134 народів [див. табл. 1, з них на 

Харківщині – представники 111 етносів [407] [див. табл. 2.  

Таблиця 1.1 

Найчисленніші етнонаціональні спільноти України  

(за даними перепису населення 2001 року) 

Національність 
Кількість 

(тис. осіб) 
У % до підсумку 

Росіяни 8334,1 17,3 

Білоруси 275,8 0,6 

Молдовани 258,6 0,5 

Болгари 204,6 0,4 

Угорці 156,6 0,3 

Румуни 151,0 0,3 

Поляки 144,1 0,3 

Євреї 103,6 0,2 

Вірмени 99,9 0,2 

Греки 91,5 0,2 

Татари 73,3 0,2 

Цигани (роми) 47,6 0,1 

Азербайджанці 45,2 0,1 

Грузини 34,2 0,1 

Німці 33,3 0,1 

Гагаузи 31,9 0,1 
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Таблиця 1.2 

Етнонаціональна структура населення Харківської області 

(за даними перепису населення 2001 року) 

Національність Кількість (тис. осіб) 

Українці  2048,7 

Росіяни  742 

Білоруси  14,7 

Євреї  11,5 

Вірмени  11,1 

Азербайджанці  5,6 

Грузини  4,4 

Татари  4,2 

Молдовани  2,5 

В’єтнамці  2,4 

Роми  2,3 

Представники ще 

100 етносів  

 

 

Безумовно, сам факт багатоетнічності не є новим для України. 

Представники різних народів здавна мешкали на її теренах. Зокрема, за даними 

довідника «Етнонаціональна структура українського суспільства» [151]: греки – із 

середини І тисячоліття до н.е., вірмени – з ІV ст., білоруси – з раннього 

Середньовіччя, німці – з кінця Х ст., поляки – з ХІ ст., румуни і чехи – з ХІІІ ст., 

гагаузи – з кінця ХІV ст., роми – з середини ХV ст., грузини – з 40-х рр. ХVІІІ ст., 

естонці – з 1861 р. тощо. 

Досвід спілкування та співпраці представники різних народів, які тривалий 

час жили поряд на теренах України, спричинив кристалізацію способів 

співіснування, спрямованих якщо й не на встановлення дружніх стосунків, то 

принаймні на невтручання, збереження миру та нейтралітету.  

Дійсно, традиційно відмітною соціально-психологічною рисою народу 

України вважається толерантність, терпимість до проявів інокультурності. 

Століттями складались різноманітні форми взаємоприйнятних міжетнічних 

взаємодій, взаємовпливу, взаємопроникнення культур. Так, у країні мешкають 
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потужні діаспори народів, представники яких або вже декілька століть 

проживають на українських землях (вірмени (99894 особи), німці (33302 особи), 

грузини (34199 осіб) та ін.), або осіли тут внаслідок трудових міграцій часів 

Радянського Союзу (азербайджанці (45176 осіб), узбеки (12353 особи) та ін.), або 

ж з’явилися після розпаду СРСР (корейці (12711 особа) та ін.) [321]. 

Разом з тим, сьогодні Україна має справу з хвилею новітньої міграції, що 

привела на її землю носіїв різноманітних, часто досі не знайомих широким колам 

населення культур. Аналіз даних переписів населення УРСР 1979 та 1989 рр., а 

також України 2001 р. свідчить про постійне збільшення його [населення] 

етнічної строкатості. За даними зазначених переписів, внаслідок міграцій в 

Україні за період 1979–2001 рр. збільшилась кількість: в’єтнамців – у понад 5 

разів (з 742 до 3850 осіб), евенів – у майже 5 разів (з 22 до 104 осіб), ескімосів – у 

понад 38 разів (з 4 до 153 осіб), курдів – у 17 разів (з 122 до 2088 осіб), 

представників народів Індії і Пакистану – майже вдесятеро (з 149 до 1483 осіб), 

нганасанів – у 44 рази (з 1 до 44 осіб), негідальців – у майже 9 разів (з 6 до 52 

осіб), нівхів – у понад 83 рази (з 7 до 584 осіб), орочів – майже вдесятеро (з 30 до 

288 осіб), турків – у понад 34 рази (з 257 до 8844 осіб), ульчів – майже вдесятеро 

(з 8 до 76 осіб), цахурів – у майже 14 разів (з 6 до 83 осіб).  

Серед народів, які в 1979 р. ще не були представлені в етнічній структурі 

населення України, за період з 1989 до 2001 р.: кількість енців збільшилась у 26 

разів (з 1 до 26 осіб), лівів – у майже 40 разів (з 6 до 235 осіб), ороків – у понад 

479 разів (з 2 до 959 осіб), талишів – у 12 разів (з 11 до 133 осіб), чуванців – у 

понад 6 разів (з 35 до 226 осіб). Також у 2001 р. були зареєстровані турки-

месхетинці (336 осіб), халха (104 особи), чілійці (13 осіб), раніше не представлені 

в складі населення України [321]. 

Характерна для сучасного світу активізація торгівлі й туризму, міжнародна 

співпраця вчених і митців, мобільність кваліфікованих спеціалістів і студентів, 

економічні та вимушені міграції спричинюють також перебування на території 

України значної кількості іноземців. Як повідомив Державний комітет України у 

справах національностей та міграції (з посиланням на Центр новин ООН), Україна 
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у 2005 році посіла 4-е місце за кількістю міжнародних мігрантів після таких країн 

як США, де число іммігрантів з інших країн становило 38,4 млн. осіб або 20,2% їх 

загальної кількості в світі, Росії (12,1 мільйонів осіб або 6,4%) та Німеччини (10,1 

млн., 5,3%). В Україні налічувалось 6,8 млн. мігрантів або 3,6% їх світової 

кількості. Крім Росії та України, з республік колишнього СРСР до першої 

«двадцятки» потрапив тільки Казахстан, зайнявши в ній 17-у позицію (2,5 млн., 

1,3%) [460; 476]. 

Після прийняття 7 червня 2001 року Закону України «Про імміграцію» 

простежується стабільна тенденція щодо збільшення кількості іммігрантів та осіб, 

які бажають отримати дозвіл на імміграцію в Україну. Закон визначає імміграцію 

як прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку 

іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання [162]. Водночас 

іммігрант – це іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на 

імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або, перебуваючи в 

Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в 

Україні на постійне проживання [162]. 

У 2001 році на території України проживало 101,7 тис. іммігрантів, у 2002 – 

106,4 тис., у 2003 – 108,5 тис., у 2004 – 119,2 тис., у 2005 – 128,1 тис., у 2006 – 

149,4 тис., у 2007 – 165 тис., у 2008 – 178 тис., у 2009 – 186 тис., у 2010 – 198 тис., 

у 2011 – 210 тис., у 2012 – 233 тис., у 2013 – 250 тис., у 2014 році – 253 тис., 

станом на кінець 2015 року в державі постійно проживало близько 250,1 тис. осіб 

(без урахування Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) з понад 150 

країн світу, що становить 0,59 % від усього населення України – 42,76 млн. осіб. 

Найбільша кількість іммігрантів є громадянами пострадянських країн, які 

зберегли сталі родинні та територіальні стосунки з громадянами України (більше 

80% іммігрантів). Зокрема, в Україні постійно проживають громадяни: Росії – 

146,5 тис. осіб (53,1% усіх іммігрантів); Молдови –16,5 тис. осіб (5, 3%); 

Вірменії – 10,8 тис. осіб (3, 9%); Грузії – 9,7 тис. осіб (3,2 %); Азербайджану – 

10,7 тис. осіб (3,4%); Білорусі – 7,5 тис. осіб (2,9%); Казахстану – 3,2 тис. осіб. 

(1,2%). Крім цього, в Україні найбільше постійно проживають громадяни таких 
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країн: В’єтнаму – 6460 осіб, Ізраїлю – 1468, Сирії – 2033, Польщі – 928, Болгарії – 

622 особа тощо [297]. 

При цьому законодавство нашої держави гарантує іммігрантам ті ж права і 

свободи, що й громадянам України, а також очікує від них виконання тих же 

обов’язків, якщо інше не передбачено Конституцією та іншими законами України, 

а також міжнародними договорами України [166]. Також Закон «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства» констатує, що «іноземці та особи без 

громадянства є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і 

майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до 

релігії, роду і характеру занять, інших обставин» [166]. 

Серед іншого, «Іноземці та особи без громадянства, які постійно 

проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, мають 

право на освіту нарівні з громадянами України. Всі інші іноземці та особи без 

громадянства оплачують своє навчання, якщо інше не передбачено 

законодавством України та міжнародними договорами України. Іноземці та особи 

без громадянства, прийняті до навчально-виховних закладів України, мають права 

і обов’язки учнів і студентів відповідно до законодавства України» [166].  

Досвід розвинених країн Західної Європи та Північної Америки, які 

зустрілись із проблемами імміграції декількома десятиліттями раніше, свідчить, 

що на фоні економічного спаду та наростання соціально-політичних негараздів 

вони можуть призвести до загострення внутрішньополітичної ситуації в країні. 

Адже іммігранти, намагаючись зайняти більш-менш комфортну для себе нішу в 

соціально-економічній структурі суспільства, мимоволі починають збурювати 

невдоволення «корінного» населення вже тим, що претендують на робочі місця та 

соціальну підтримку. 

Свого часу саме пошук шляхів подолання негативних явищ, спричинених 

етнічною строкатістю суспільства, дав поштовх розробці та реалізації спочатку в 

США, пізніше в Західній Європі концепції полікультурної (мультикультурної) освіти. 

Її народження безпосередньо пов’язане з численними виступами афроамериканського 

населення, етнічних меншин та іммігрантів за громадянські права, у тому числі на 
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захист свого права на культурну ідентичність, що прокотилися Сполученими 

Штатами Америки та Європою в 60–70-ті роки ХХ століття. 

Сьогодні в широкому вжитку взагалі та в педагогічному обігу зокрема можна 

зустріти низку термінів: мультикультурність (мультикультуралізм), 

полікультурність (полікультуралізм), інтеркультурність (інтеркультуралізм), 

культурний плюралізм, транскультуралізм тощо. За визначенням британського 

довідника з теорії культурної комунікації, «мультикультуралізм 

(мультикультурність) – стан суспільства, що вміщує численні відмінні, але взаємно 

пов’язані культурні традиції й практики, які часто асоціюються з різними етнічними 

компонентами цього суспільства» [Див.: 21]. При цьому визнання суспільства 

мультикультурним тягне за собою, по-перше, відмову від орієнтації на культурну 

єдність, уніфікованість суспільства та відмову від спроб «інтегрувати», асимілювати 

різні етнічні групи, оскільки для них асиміляція передбачає розчинення, втрату 

самобутності, перетворення на «невідрізненну» частку домінуючої культури; по-

друге, переосмислення змісту поняття культурного різноманіття з усвідомленням 

обов’язкової наявності не завжди конструктивних міжкультурних процесів між 

сильними (домінуючими) та слабкими (пригнобленими) культурами, а не просто 

стимулювання «інтересу до екзотичного» [623].  

Дещо інше тлумачення дає інтернетівська енциклопедія factmonster.com: 

«Мультикультуралізм, або ж культурний плюралізм – термін, що характеризує 

співіснування а межах однієї території (країни) багатьох культур, з тим, що жодна 

з них не є панівною» [637].  

Останнє визначення виявляється досить близьким трактуванню 

багатокультурності, що запропоновано авторами вже згадуваного нами 

вітчизняного «Етнічного довідника». Дозволимо собі навести це трактування 

повністю: «Багатокультурність – характерний для деяких поліетнічних держав 

стан суспільства, в якому порівняно помітний та стійкий розвиток отримали 

декілька етнічно різних культур. Це пов’язано з якісною стороною поліетнічного 

характеру суспільства, де різні етнічні культури не просто існують, наприклад, 

формально, а розвиваються реально й практично, часто користуючись 
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відповідною підтримкою з боку держави. Останнє, характерно для сучасної 

Канади, що протягом останніх десятирічь офіційно проповідує теорію та практику 

багатокультурності на державному рівні. Канадська політика багатокультурності 

(Multiculturalism), що власне і дала назву даному явищу, ґрунтується на 

офіційному юридичному визнанні рівноправності культур всіх етнічних спільнот, 

які проживають у країні. Це виявляється у здійсненні спеціальних програм, 

розвитку та підтримці цих культур із боку державних агентств та відомств. У тій 

чи іншій формі багатокультурність як явище існує майже й в усіх поліетнічних 

країнах, однак її офіційне визнання та функціонування у вигляді спеціального 

комплексу політико-правових та ідеологічних засад такого поширення як у Канаді 

не отримало» [150, ч. 1, с. 15]. 

Українська дослідниця, філософ А. Колодій, аналізуючи ґенезу ідеології 

мультикультуралізму, доходить висновку, що як моральний принцип 

міжнаціональних стосунків мультикультуралізм вимагає визнання етнокультурної 

різноманітності як норми сучасних суспільств, поваги і толерантності до 

ідентичності різних етнонаціональних, мовно-культурних, гендерних, расових та 

інших груп, їх взаємного визнання. Як принцип етнополітики він означає 

створення рівних можливостей для усіх етнокультурних груп зберігати й 

відтворювати свою культуру й ідентичність, а також піклування держави про 

гідність і добробут усіх її громадян, незалежно від їх етнічного, расового 

походження, віросповідання, гендеру тощо [204]. Прихильники 

мультикультуралізму наголошують на тому, що як політична доктрина він не 

відкидає консолідуючих цілей державної політики, не заперечує потреби 

створення інтегрованої політичної спільноти [Див., наприклад: 190], а тільки 

пропонує інший шлях розв’язання суперечностей: замість політики асиміляції 

(уподібнення) – політику інтеграції (об’єднання різних) [204]. 

Проте А. Колодій наводить і низку серйозних контраргументів стосовно 

мультикультуралізму, що пов’язані з крайнощами, до яких здатна призвести 

беззастережна орієнтація на цю ідеологію. Серед загроз називаються руйнування 

національного духу, спільної ідентичності, повернення назад, до ритуалізації 
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етнічності тощо. Критики мультикультуралізму, до яких себе відносить і сама 

українська дослідниця, визнають необхідність культурного плюралізму етнічно 

диференційованих суспільств, однак вони виступають проти того, щоб концепція 

етнічності закривала собою концепцію нації, відсувала її на задній план, 

загрожуючи єдності складних багатокультурних суспільств. На захист цієї позиції 

А. Колодій посилається на позицію відомого американського історика і 

громадського діяча Артура Шлезінґера молодшого: «Важливо не допустити 

ескалації відмінностей та їх перетворення в антагонізм і ненависть» [204]. 

У цікавому для нас аспекті порівняльний аналіз основних «підходів до 

управління культурною різноманітністю суспільства» здійснив хорватський 

культуролог С. Драгоєвич. На його думку, ключова ідея концепції 

мультикультурності полягає у створенні державою хоча б потенційно рівних 

можливостей розвитку для меншин. Однак С. Драгоєвич, як і вже згадані нами 

дослідники, наголошує на негативному аспекті мультикультурного підходу, який 

він називає статичністю, оскільки метою виступає не міжкультурний обмін, 

взаємовпливи та взаємозбагачення, не подолання ієрархії культур – від 

домінуючої до «непрестижних» та зовсім «неперспективних», а збереження, 

консервація існуючих культур меншин [Див.: 21]. 

Прогресивнішою, динамічнішою, з точки зору С. Драгоєвича, є концепція 

інтеркультуралізму, що виникла у 80-х роках ХХ століття. У ній наголос робиться 

саме на забезпеченні активного й позитивного діалогу різних культур у 

суспільстві, на їхньому взаємопорозумінні та взаємозбагаченні. Проте слід 

зазначити, що чіткого понятійного й методологічного розмежування між 

концепціями мульти- та інтеркультуралізму все ж таки не існує.  

Поряд з названими, С. Драгоєвич аналізує ще два підходи – 

транскультуралізм і власне «культурний плюралізм» чи полікультурність. Термін 

«транскультуралізм» виник, за свідченням автора, на рубежі 80–90-х років 

минулого століття на фоні процесів глобалізації та двох дискусій: про 

«європейську ідентичність» і систему цінностей, яка формується на 

наднаціональному рівні, та про суть так званих «транснаціональних культурних 
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орієнтацій» – на загальноєвропейські чи на глобальні культурні ринки. Нарешті, 

термін «полікультурність» почав широко вживатись у Східній Європі після подій 

1989 року. Полікультурність як ідеологія та соціальна політика передбачає повагу 

й підтримку всіх існуючих у суспільстві культурних потреб та способів життя – 

не лише культур етнічних, мовних меншин, але й сексуальних меншин, 

традиційних селянських субкультур, інвалідів тощо [21].  

А. Колодій також віддає перевагу поняттю «культурний плюралізм», 

вважаючи його таким що відображає етнокультурну гетерогенність суспільства. 

На її думку, у такому сенсі культурний плюралізм виступає як переважно 

дескриптивне поняття на відміну від мультикультуралізму, в якому вбачається 

нормативне навантаження. З цієї причини А. Колодій, як і значна частина 

сучасних дослідників багатокультурності, схильна вважати концепцію 

культурного плюралізму пом’якшеною, а тому – більш прийнятною формою 

мультикультуралізму [204]. 

Загалом же, підсумовує українська дослідниця, і культурний плюралізм 

(множинність культур, а точніше – суспільних груп, що є їх носіями), і 

мультикультуралізм (багатоманітність культур, що співіснують у складних 

суспільствах) можуть як описувати стан культурної гетерогенності, так і 

приписувати норми та правила співжиття за таких умов. У другому випадку 

кожне з цих понять підноситься до рівня нормативної вимоги щодо визнання 

етнокультурної різноманітності, виступає в ролі принципу, який лежать в основі 

політичної організації суспільства та державної етнокультурної політики [204]. 

Отже, насамперед можемо констатувати відсутність серед дослідників 

єдиних поглядів і підходів до тлумачення понять «мультикультурність», 

«інтеркультурність», «полікультурність», «культурний плюралізм» тощо. 

Намагаючись модернізувати національні системи освіти згідно з викликами 

сьогодення, урядовці, вчені, педагоги різних країн розробляють численні 

теоретичні та прикладні підходи до вирішення проблем підготовки молодого 

покоління до ефективної життєдіяльності в умовах культурного різноманіття. Але 

й тут маємо відзначити відсутність єдності навіть у вживанні термінології. Так, у 
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Німеччині використовуються терміни «багатокультурна освіта» (В. Міттер), 

«полікультурна освіта» (Т. Рюлькер), у США – мультикультурна освіта (Д. Бенкс). 

Звернемося до розгляду найбільш цікавого та перспективного, з нашої 

точки зору, зарубіжного досвіду, що може бути корисним для українських 

освітян. 

Оскільки поштовхом до розробки концепцій і моделей мультикультурної 

(полікультурної) освіти стала фактична поліетнічність суспільства, першим 

практичним кроком була розробка концепції освіти національних меншин, що 

інтенсивно розвивалась у США наприкінці 60-х – початку 70-х років ХХ століття. 

Нею проголошувалися рівні освітні права і можливості для всіх громадян. Почали 

створюватися школи та класи для дітей представників етнічних меншин. До 

змісту освіти в таких навчальних закладах включалися курси етнічної історії, 

мистецтва, рідної мови. Але досвід показав, що такий підхід іноді призводив до 

ще більшої ізоляції, етнокультурної замкненості.  

Натомість була висунута ідея поліетнічної освіти, що мала вирішувати 

завдання соціалізації молодого покоління і передбачала вивчення численних 

оточуючих культур та набуття вмінь конструктивно взаємодіяти з їх 

представниками. На думку відомої американської дослідниці Г. Бейкер, саме 

поліетнічна освіта має бути фундаментом полікультурної [607]. 

Неабиякий інтерес має для нас і тлумачення Г. Бейкер культурного 

різноманіття. За її переконанням, воно включає культурні відмінності етнічних і 

расових меншин, релігійних груп, мовні, гендерні розбіжності, вікові особливості та 

особливості, зумовлені економічним станом, фізичними й розумовими вадами [608].  

Для сучасної української системи освіти (як і для педагогів усіх 

пострадянських держав) актуальною є розроблена на початку 80-х років ХХ 

століття американським дослідником Дж. Бенксом концепція полікультурної 

освіти. Так, її завдання автор убачав у тому, щоб: 1) допомогти учням усвідомити 

свою належність до певної культури чи до кількох культур; 2) допомогти 

розвинути розуміння і сприйняття інших культур; 3) спонукати учнів до участі в 
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житті різноманітних культурних груп; 4) допомогти учням якомога повніше 

реалізувати свій індивідуальний людський потенціал [610].  

Принципи полікультурної освіти містять такі ідеї: 1. Полікультурна освіта є 

процесом. 2. Полікультурний підхід в освіті має бути загальним і обов’язковим. 

3. Зміст полікультурної освіти детермінується особливостями конкретного 

соціального оточення (суспільства). 4. Всі члени шкільного співтовариства мають 

бути залучені до процесу полікультурної освіти. 5. Необхідною і обов’язковою є 

спеціальна підготовка педагогічного колективу, батьків і лідерів етнічних 

співтовариств до реалізації ідей полікультурної освіти. 6. Полікультурна освіта 

має починатися з усвідомлення учнями власної етнічної приналежності. 

7. Полікультурна освіта не має обмежуватися певними часовими рамками. 8. Ідеї 

полікультурності мають бути інтегровані до змісту шкільної освіти [610]. 

Започаткована у США концепція мультикультуралізму прийшла на зміну 

так званій концепції «плавильного казана», згідно з якою все етнокультурне 

розмаїття з часом мало «переплавитися» на якісно нову загальнонаціональну 

американську культуру. Але життя спростувало теоретичні передбачення. Стало 

зрозуміло, що переважна більшість етнічних культур успішно протистоїть 

асиміляційній політиці [516].  

Варто зазначити, що історія побудови міжетнічних, міжкультурних відносин 

у колишньому СРСР і Сполучених Штатах Америки має деякі спільні риси.  

Свого часу в багатоетнічному Радянському Союзі впровадження 

національної політики розпочиналося з надання державності великим етносам, які 

раніше її не мали, а також із значних зусиль з розвитку національних культур усіх 

народів. Але згодом національна політика перетворилася на асиміляційну, 

спрямовану на стирання етнокультурних відмінностей між народами. Наприкінці 

50-х років ХХ ст. радянський лідер М. Хрущов виголосив програмну тезу: «Чим 

скоріше зітруться національні розбіжності, тим швидше ми вступимо у світле 

майбутнє» [264, с. 3]. Комуністична ідеологія взяла курс на формування 

позанаціональної «нової історичної спільноти людей – радянського народу», і 

збереження етнокультурних особливостей населення союзних республік 



35 
 

перестало входити до сфери її інтересів. Красномовним є такий факт: у 1934 році 

шкільні підручники видавалися 104 мовами народів Радянського Союзу, а в 

1985 – лише 44 мовами. Порівняно з серединою 30-х років ХХ століття, до 

середини 1980-х років 60 етносів втратили свою національну школу, а деякі, 

наприклад шапсуги, – навіть національну мову [219, с. 3].  

За часів СРСР радянські етнологія та етнографія досліджували переважно 

«екзотичні» традиційні культури народів далекого зарубіжжя – Азії, Африки, 

Австралії та Океанії тощо. Вивчення ж культурної спадщини населення союзних 

республік і міжетнічних процесів або зосереджувалося на історичних аспектах і 

обмежувалось у кращому разі початком ХХ століття, або через ідеологічну 

заангажованість суттєво спотворювало реальну картину на догоду марксистсько-

ленінському міфу про «пролетарський інтернаціоналізм». 

Така політика ігнорування реальних етнокультурних процесів призвела на 

межі 80-х–90-х рр. ХХ ст. до «неочікуваних» для партійно-державної верхівки 

(але цілком прогнозованих при науковому підході) спалахів жорстоких 

міжетнічних конфліктів практично на всій території Радянського Союзу – на 

Північному Кавказі, у Закавказзі, Середній Азії, Прибалтиці, Придністров’ї – за 

винятком хіба що України та Білорусі. Таким чином, асиміляційна політика 

зазнала поразки в обох півкулях Землі, в обох великих багатоетнічних державах – 

у США і в СРСР.  

Утім, історія вітчизняної педагогічної думки й освіти містить ідеї і досвід 

теоретичного обґрунтування і практичної реалізації ідей, що можуть бути 

співвіднесені з сучасними ідеями міжкультурної освіти й виховання. Насамперед 

слід згадати праці видатного українського культуролога, публіциста й педагога 

М. Драгоманова, який «завжди обстоював примат універсальних культурних 

цінностей… над національною виключністю» [Цит. за: 454, с. 2]. При цьому він 

ніколи не заперечував цінності національної культури, вважаючи її елементом 

загальнолюдської. Актуальною для сучасної соціокультурної ситуації в Україні, а 

також для педагогічної науки й освітянської практики є формула М. Драгоманова: 

«Космополітизм – в ідеях та цілях, національність – у ґрунті та формах» [454]. 
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М. Драгоманов був не єдиним представником вітчизняної інтелігенції, хто 

прагнув сполучити, зблизити, поєднати на практиці ідеї народного, національного 

та загальнолюдського, багатокультурного виховання. Аналізуючи історико-

педагогічну спадщину кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., О. Сухомлинська 

зазначає, що, як правило, таке зближення «відбувалося частково, фрагментарно і, 

назагал, теоретично, на рівні культурологічних побудов і, як виняток, у деякі 

нетривалі періоди історії, коли їх впроваджено біло у різні типи освіти та 

виховання» [454]. Найбільш плідними дослідниця вважає теоретичні дослідження 

та практичну роботу українських педагогів початку ХХ ст. – С. Русової, 

С. Черкасенка, С. Васильченка, Я. Чепіги та інших, хто у справі розбудови 

національної школи звертався до здобутків демократичної педагогічної думки й 

освітньої практики Заходу, прагнули інтегрувати національну концепцію 

розвитку школи до загальноєвропейського контексту. Показовою є мета 

започаткування першого україномовного педагогічного журналу «Світло» – 

«знайомити з усіма здобутками людської думки в педагогічній, у широкому 

розумінні цього слова, сфері». Саме на сторінках цього часопису Я. Чепіга писав: 

«Є добрим зразком звертатись до чужих держав і в них шукати поради і підстав 

для свого життя» [454]. 

У статті «Етнопедагогіка – засіб полікультурного виховання» [454] 

О. Сухомлинська на конкретних прикладах показує, що в період визвольних 

змагань українського народу 1917–1920 рр. в основу законодавства про школу був 

покладений принцип національної автономії: етнічні українці, як і всі національні 

меншини, що мешкали в Україні, одержали законодавчо затверджене право 

здобувати освіту рідною мовою та вивчати рідну культуру завдяки включенню до 

навчальних планів шкіл предметів народознавчого циклу. Дослідниця робить 

висновок про те, що саме в зазначений період було започатковано тенденцію 

розвитку полікультурного виховання на основі опанування власної культури й 

толерантного ставлення до культури іншої. 

У перші роки радянської влади (до початку 30-х рр. ХХ ст.) в Україні на 

фоні активного розвитку української культури йшли подальші пошуки шляхів 
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сполучення, поєднання етнічного та багатокультурного виховання. Так, 

диференціювалися зміст освіти, методи й форми викладання для українських 

навчальних закладів та шкіл національних меншин; навчальні плани і програми 

шкіл, середніх і вищих педагогічних навчальних закладів містили велику частку 

народознавчих предметів, що може свідчити про спроби встановлення 

взаємозв’язку, зближення етнічної та полікультурної освіти [454, с. 3]. 

Подальший розвиток української педагогіки і школи відбувався в руслі 

радянської ідеології на основі ідей пролетарського інтернаціоналізму з його 

курсом на стирання етнокультурних відмінностей. Як зазначає Я. Пилинський, 

тоталітарна пропаганда, спрямована на формування нової спільноти – 

радянського народу, була безжальна до будь-яких виявів відмінностей, аж до 

повного заперечення або ліквідації як їх самих, так і фізичного усунення носіїв 

цих відмінностей. Виховуючи і закорінюючи всю сукупність ознак поняття 

«свого» (радянського) у свідомості громадян СРСР, вона водночас чітко 

визначала і окреслювала поняття «чужого», культивуючи в населення 

Радянського Союзу нетерпимість до всього, що не було витлумачене радянськими 

ідеологами як «своє», що, зрештою, породжувало страх перед «іншим», 

невідомим, небажання мати з ним справу, а отже, культивувало в людей стійку 

ксенофобію та радянський шовінізм [357]. 

Утім, і в ці часи ідеї міжкультурної освіти продовжували свій розвиток у 

теоретичних розвідках і досвіді окремих педагогів, серед яких одним із перших 

слід назвати ім’я педагога-гуманіста і новатора В. Сухомлинського. 

За його глибоким переконанням, починаючи з молодших класів, діти мають 

знайомитися з найкращими зразками творчої спадщини всього людства «з 

глибоко людяною ідеєю»: еллінською міфологією, творами О. Пушкіна, 

М. Лермонтова, Т. Шевченка, Й. Ф. Шиллера, А. Міцкевича, Г. Гейне, Я. Корчака, 

П. Беранже, Г.Х. Андерсена, В. Гюго, Г. Сенкевича та інших авторів [452, с. 270–

273]. Поряд із цим, В. Сухомлинський та його колеги й послідовники широко 

практикували «заочні подорожі» з учнями земною кулею за допомогою глобусу: 

«Я ставив за мету розповісти про все добре, що є в житті й праці народів світу, 
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запалити інтерес до культури, мистецтва, минулого і сьогодення людей, які 

розмовляють різними мовами, показати боротьбу між добром і злом на всій 

планеті», – писав педагог [452, с. 215]. 

Нова хвиля піднесення інтересу освітянської спільноти до ідей і практики 

багатокультурної освіти й виховання була спричинена розпадом Радянського 

Союзу. Утворені на його теренах молоді незалежні держави постали перед 

необхідністю інтегруватися в європейську та світову спільноту, вибудовувати 

взаємовигідні міжнародні відносини, а задля цього мали стати відкритішими 

світові, іншим поглядам, іншим культурам. Разом з тим, спалахи міжетнічної 

ворожнечі, що супроводжували руйнацію СРСР, вимагали осмислення, розробки 

та вживання рішучих заходів, спрямованих на недопущення подібних 

міжетнічних конфліктів у майбутньому. При цьому молоді незалежні держави 

мали визнати і фактичну поліетнічність власного населення кожної з країн, а 

разом з нею – необхідність провадити внутрішню політику, орієнтовану на 

дотримання прав усіх етнічних спільнот та консолідацію суспільства.  

Позитивним прикладом конструктивного підходу до вирішення проблем 

співіснування та співпраці численних відмінних в культурному відношенні 

спільнот є досвід країн – членів Ради Європи, а також інших міжнародних 

організацій. Свого часу катаклізми європейської історії засвідчили життєву 

важливість захисту прав національних меншин та їх захисту від всіх форм 

дискримінації для стабільності, демократії, збереження миру на континенті. 

Держави – члени Ради Європи та інші держави континенту підписали Рамкову 

конвенцію з захисту прав національних меншин, розроблену Спеціальним 

комітетом з захисту національних меншин (CAHMIN) під егідою Комітету 

міністрів Європи [396]. Країни, які приєдналися до Рамкової конвенції, визнають, 

що «плюралістичне та насправді демократичне суспільство повинно не лише 

поважати етнічну, культурну, мовну і релігійну самобутність будь-якої особи, що 

належить до національної меншини, але й створювати умови, що дозволяють 

виражати, зберігати і розвивати цю самобутність», «створення обстановки 

терпимості й діалогу необхідне для того, аби культурне різноманіття було 
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джерелом і чинником збагачення, а не розколу кожного суспільства», «розвиток 

терпимої, процвітаючої Європи залежить не тільки від співпраці між державами, 

але й засновується на транскордонному самоврядуванні при дотриманні 

конституційної і територіальної цілісності кожної держави» [396]. 

У свою чергу, Рамкова конвенція базується на основних положеннях 

Декларації про права осіб, що належать до національних чи етнічних, релігійних 

та мовних меншин, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1992 р. У 

преамбулі Декларації підтверджується, що однією з основних цілей ООН, 

проголошених у її Статуті, є заохочення і розвиток поваги до прав людини і 

основних свобод для всіх без винятку рас, статей, мов і релігій. При цьому 

держави – члени ООН вважають, що заохочення та захист прав осіб, які належать 

до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, сприяють 

політичній та соціальній стабільності держав, у яких вони мешкають Згідно статті 

1 Декларації, держави захищають на їх відповідних територіях існування та 

самобутність національних чи етнічних, культурних, релігійних та мовних 

меншин і заохочують створення умов для розвитку тої самобутності. На основі 

статті 2 Декларації особи, які належать до національних чи етнічних, релігійних 

та мовних меншин …, мають право користуватися досягненнями своєї культури, 

сповідувати свою релігію та відправляти релігійні обряди, а також користуватися 

своєю мовою у приватному житті та публічно, вільно та без втручання чи 

дискримінації у будь-якій формі... На основі статті 4 держави вживають при 

необхідності заходів для забезпечення того, щоб особи, які належать до меншин, 

могли повною мірою та ефективно реалізувати свої права людини та основні 

свободи без будь-якої дискримінації і на підставі повної рівності перед законом. 

Держави вживають заходів для створення сприятливих умов, які дозволять 

особам, що належать до меншин, виражати свої особливості та розвивати свою 

культуру, мову, релігію, традиції та … Держави вживають відповідних заходів на 

те, щоб там, де це можливо, особи, які належать до меншин, мали належні 

можливості для вивчення своєї рідної мови або навчання своєю рідною мовою. 

Держави при необхідності вживають заходів у галузі освіти з метою 
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стимулювання вивчення історії, традицій, мови і культури меншин, які 

проживають на їхній території. Особи, які належать до меншин, повинні мати 

належні можливості для отримання знань, необхідних для життя у суспільстві 

(взагалі) і в цілому [132].  

Вирішенням культурних і гуманітарних проблем національних меншин 

опікується спеціальний підрозділ Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки й культури – ЮНЕСКО. ЮНЕСКО проводить конференції, розробляє 

конвенції і рекомендації з прав людини, що, серед іншого, передбачають захист 

культур національних меншин [Див., наприклад: 129; 389–402]. Починаючи з 60-

х рр. ХХ ст. ЮНЕСКО здійснює моніторинг стану освіти у світі, а також 

прийняла низку документів, спрямованих на боротьбу з дискримінацією у сфері 

освіти [Див.: 86]. Ключовою ідеєю цих документів, як і діяльності ЮНЕСКО в 

цілому, є сприяння зміцненню безпеки й миру, посилення співпраці народів 

шляхом освіти, науки й культури заради забезпечення загальної поваги до 

справедливості, законності, прав людини й основних свобод, визнаних Статутом 

ООН, для всіх людей незалежно від раси, статі, мов і релігій [440]. 

Нині в Україні, за визначенням української дослідниці О. Ковальчук, під 

полікультурною освітою розуміють освіту, спрямовану на збереження, розвиток і 

взаємодію усього різноманіття культурних цінностей, норм, зразків і форм 

діяльності, що існують у певному суспільстві, на передачу цього спадку молодому 

поколінню, виховання толерантності і вміння жити в полікультурному 

суспільстві. Основною ідеєю полікультурної освіти є принцип діалогу і взаємодії 

різноманітних культур, який передбачає, що найбільш повно власна культура 

усвідомлюється лише при взаємодії, діалозі різних культур, коли стають 

видимими та зрозумілими особливості кожної окремої культури. В сучасних 

умовах взаємодія культур характеризується насамперед тим, що загальнолюдське 

допомагає усвідомити об’єктивну цінність «свого», глибше зрозуміти його 

своєрідність (шляхом порівняння), виявити нові сторони функціонування і 

прогноз розвитку [201, с. 28].  
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На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. 

№ 11273/11/1-08 (п. 11. Плану заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової 

та етнічної дискримінації в українському суспільстві) загальноосвітні, 

позашкільні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади мають здійснювати 

просвітницьку роботу з попередження поширення ксенофобських і расистських 

проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді. Наприкінці 2008 р. 

Міністерство освіти та науки видало Наказ від 16.12.08 р. № 1/9-806 «Про 

проведення заходів з профілактики поширення ксенофобських і расистських 

проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді» [292]. Цим наказом 

затверджені «Методичні рекомендації класним керівникам, вихователям, 

кураторам, психологам, іншим педагогічним працівникам щодо просвітницької 

роботи з попередження поширення ксенофобських і расистських проявів серед 

дітей, учнівської та студентської молоді» та запропоновано для проведення 

просвітницьких заходів «залучати органи внутрішніх справ, юстиції, у справах 

сім’ї, молоді та спорту, національностей та релігій, а також місцеві та міжнародні 

неурядові організації, які опікуються питаннями протидії ксенофобії, міжетнічної 

та расової нетерпимості» [292; 397, с. 92]. 

У «Методичних рекомендаціях…» підкреслено визначальну роль педагогів 

у роботі щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в 

українському суспільстві, зокрема, що поставлені завдання можуть бути 

реалізовані «авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої 

загальної професійної, правової, політичної, інтелектуальної культури, за умов 

вільного розвитку особистості, залучення учнів, студентів до різноманітних видів 

творчої діяльності (науково-дослідної, культурно-просвітницької, правоохоронної 

тощо). Важливо працювати над збагаченням життєвого суспільно-історичного 

досвіду учнівської та студентської молоді шляхом залучення її до участі у 

відродженні забутих та створенні нових національних, культурних традицій 

нашого народу, інших націй і народностей» [292]. 

Упорядники «Методичних рекомендацій…» пропонують «створювати в 

закладах освіти України атмосферу нетерпимості до проявів жорстокості, расизму 
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та ксенофобії, зокрема готувати та проводити заходи, спрямовані на виховання 

толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності 

допомагати іншим» [292] і зазначають, що значних результатів у проведенні 

просвітницької роботи з означених питань можна і необхідно досягти за умови 

ефективної організації навчально-виховного процесу: оптимального поєднання 

навчально-виховної роботи на уроках, лекціях тощо та у позанавчальній 

(позааудиторній) діяльності. 

Низка концептуальних документів конкретизує ідеї полікультурної, 

міжкультурної освіти стосовно різноманітних аспектів духовного життя 

сучасного українського суспільства. 

Так, Концепція громадянського виховання [220], беручи до уваги 

поліетнічність української держави, проголошує, що об’єднання різних етносів і 

регіонів України задля розбудови й вдосконалення суверенної, демократичної 

держави, громадянського суспільства можливе лише на основі демократичних 

цінностей. При цьому серед провідних принципів громадянського виховання 

молодого покоління маємо підстави зосередити увагу на таких: 

– принцип культуровідповідності, що в контексті дослідження передбачає 

органічну єдність громадянського виховання з історією та культурою народу, 

його мовою, народними традиціями та звичаями, що забезпечують духовну 

єдність, наступність та спадкоємність поколінь; 

– принцип інтеркультурності, що передбачає інтегрованість української 

національної культури у контекст загальнодержавних, європейських і світових 

цінностей, у загальнолюдську культуру. Реалізація цього принципу означає, що в 

процесі громадянського виховання мають забезпечуватись передумови для 

формування особистості, вкоріненої у національний ґрунт і водночас відкритої до 

інших культур, ідей та цінностей. Лише така особистість здатна зберігати свою 

національну ідентичність, оскільки вона глибоко усвідомлює національну 

культуру як невід’ємну складову культури світової [220]. 

Серед завдань громадянського виховання Концепція… виокремлює: 
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– формування інтеркультурного менталітету, сприйнятливості до 

культурного плюралізму, загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення 

до інших культур і традицій; 

– вироблення негативного ставлення до будь-яких форм насильства; активне 

попередження тенденцій до виявлення деструктивного націоналізму, проявів 

шовінізму, фашизму, месіанських налаштованостей [220]. 

Водночас важливе місце у змісті громадянського виховання посідає 

формування культури міжетнічних стосунків. Культура міжетнічних відносин – 

це, як зазначається в Концепції…, реалізація взаємозалежних інтересів етносів, 

народностей у процесі економічного, політичного, соціального і духовного життя 

на принципах свободи, рівноправності, взаємодопомоги, миру, толерантності. 

У документі, який розглядається, зазначається, що культура міжетнічних 

стосунків має економічну, політичну, правову, духовну основи. Деформація цих 

основ призводить до конфліктних міжетнічних стосунків, проявів шовінізму та 

інших небезпечних для громадянського миру і злагоди ситуацій [220]. 

Культура міжетнічних стосунків виявляється у повазі інтересів, прав, 

самобутності великих і малих народів: у підготовці особистості до свідомого життя 

у вільному, демократичному суспільстві; готовності й умінні йти на компроміси з 

різними етнічними, релігійними групами заради соціального миру в державі. 

Згідно з основними положеннями Концепції, громадянське виховання має 

стимулювати також розвиток планетарної свідомості, яка передбачає відчуття 

єдності й унікальності життя на Землі, повагу до всіх народів, їх прав, інтересів і 

цінностей; розуміння світу як єдності й різноманітності, системи держав, які 

мусять мирно співіснувати, співпрацювати в умовах свободи, на засадах 

моральних ідеалів, гуманізації міжнародних стосунків, визнання головним 

пріоритетом права людини, націй і народів, постійної уваги до світових проблем. 

Одним з ключових понять Концепції є інтеркультурне виховання, що 

передбачає навчання різноманітності культур, виховання поваги та почуття 

гідності у представників всіх культур, не дивлячись на расове або етнічне 
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походження, сприйняття взаємозв’язку та взаємовпливу загальнолюдського та 

національного компонентів культури в широкому значенні [220]. 

Проект «Концепції гуманітарного розвитку України», розроблений 

Національним інститутом стратегічних досліджень [221], виходить з того, що наша 

держава є європейською за своєю цивілізаційною належністю і тому у своєму 

розвитку має спиратися на європейську людиноцентричну систему цінностей. 

Серед основних принципів Концепції гуманітарного розвитку України 

визначено якнайповніше використання та розвиток культурних надбань нації у 

багатогранності зв’язків з іншими національними культурами, відкритість для 

міжкультурної взаємодії з метою забезпечення належного місця України в 

європейському і глобальному гуманітарному просторі. При цьому, на думку 

розробників Концепції, у суспільній свідомості має утвердитися сприйняття 

української культури як сукупності культур усіх національних меншин та 

етнічних груп, інтегрованих у єдиний культурний організм. 

Виходячи з зазначеного, основними завданнями у сфері гуманітарного 

розвитку, серед іншого, визнано: 

 збереження та розвиток культурного різноманіття мовно-етно-релігійних 

складових сучасного українського суспільства як потужного ресурсу 

гуманітарного розвитку, культурного збагачення нації;  

 визнання пріоритетності розвитку, підтримки та поширення сфери 

функціонування культури титульного етносу – інтегруючого чинника національної 

ідентичності, основи сталого розвитку Української держави-нації [221]. 

Проект Концепції національного виховання студентської молоді [222] 

базується на визнанні того, що глобальний простір, до якого інтегрується наша 

студентська молодь, передбачає засвоєння надбань культури різних народів. Тому 

постає потреба в виробленні в студентської молоді здатності до інтеграції у 

світовий соціокультурний простір – за умови збереження української 

національної ідентичності.  

Одним з ключових принципів національного виховання студентської молоді 

автори Концепції вважають принцип культуровідповідності, що передбачає 
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опануванні молодим поколінням надбань народної культури, культур інших 

народів світу, а також забезпеченні духовної єдності, наступності та 

спадкоємності поколінь [222]. 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015–

2019 рр. [223] ґрунтується на визнанні того, що в Україні складається єдина 

українська політична нація. Виходячи з цього, національно-патріотичне 

виховання не повинно прищеплювати ідеї культурного імперіалізму, тобто 

способу споглядання світу лише очима власної культури. А тому вкрай важливо 

забезпечити усвідомлення учнями культурної різноманітності, толерантне 

ставлення до інших культурних цінностей, розуміння історичних витоків 

регіональних та національно-мовних особливостей України. Національно-

патріотичне виховання не повинно сприяти недооцінюванню національних 

меншин України та інших націй. Для реалізації цього принципу вкрай важливо 

наголошувати на співпраці різних націй, демонструвати розвиток української 

нації шляхом взаємодії з іншими націями, висвітлювати приклади мирного 

співжиття та взаємодопомоги представників різних національностей [223].  

Провідною ідеєю Концепції національно-патріотичного виховання є 

прищеплення дітям і молоді національних та європейських цінностей, серед яких 

толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, 

регіональних та національно-мовних особливостей, наявної в Україні культурної 

різноманітності [223]. 

Одну з вдалих спроб узагальнити наявний досвід полікультурної освіти та 

адаптувати його до реалій українського сьогодення було зроблено колективом 

авторів навчально-методичного посібника для викладачів вищих навчальних 

закладів з курсу за вибором для студентів соціогуманітарних спеціальностей 

«Людина у полікультурному суспільстві» [274]. Зокрема, автори посібника 

розуміють полікультурність української освіти як систему навчання та виховання, 

за якої ті, хто навчається, одержують теоретичні та практичні знання і навички в 

межах двох або кількох культур, що розрізняються за своїми пізнавально-
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інформаційними, етносоціальними, етнопсихологічними, релігійно-

конфесійними, мовними та іншими особливостями [274, с. 11]. 

Даючи власне трактування поняття «полікультурна освіта», автори 

посібника визначають її як процес цілеспрямованої соціалізації дітей і молоді, 

який передбачає оволодіння системою національних і загальнокультурних 

цінностей, комунікативних і емпативних умінь, які дозволяють людині 

здійснювати міжкультурну взаємодію, виявляти розуміння «іншості» і 

толерантність у стосунках з носіями різних культурних традицій» [274, с. 11]. 

При цьому автори посібника зазначають, що освіта в полікультурному 

суспільстві України сьогодні має формувати в студентів особливий спосіб 

мислення, який засновано на ідеях свободи, справедливості, рівності між людьми, 

пошани до їх прав і свобод, до прав і свобод всіх соціальних груп, спільнот і 

товариств. Цей міждисциплінарний процес має пронизувати всі дисципліни 

навчальної програми, а не лише окремі курси, він має відображатися також у 

методах і стратегіях навчання. 

Серед завдань полікультурної освіти визначено такі: 

 формування у студентів свідомої позитивної ціннісної орієнтації 

особистості щодо власної історії, полікультурної за своєю природою; 

 виховання в них пошани до історії і культури інших народів та етнічних 

гру, сприйняття розмаїття соціального і культурного середовища як цінності, 

формування толерантного ставлення до культурних та інших відмінностей, 

толерантності до іншого способу життя та стилю поведінки, заснованої на розумінні 

відмінностей; розуміння необхідності збереження розмаїття культур як умови 

цілісності світу; прийняття рівноправ’я громадян незалежно від їхньої етнічної, 

мовної конфесійної приналежності, права людини на вільну особисту культурну 

самоідентифікацію – паралельно зі створенням умов для адаптації та інтеграції 

людини до нової культури, що притаманна громаді міста, регіону, країни; 

формування здатності студента до особистого самовизначення та самоідентифікації; 

 розширення меж світогляду майбутніх фахівців, розвиток здатності 

усвідомлювати відносність думок, що панують у суспільстві, критично 
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аналізувати будь-яку інформацію, кліше, стереотипи, однобічні образи щодо 

інших людей та їхніх культур, аби уникнути помилкових висновків; формування 

уміння розцінювати системи цінностей і норм за мірою їх конкретної історичної 

важливості для певних видів діяльності, інтегрувати елементи інших культур у 

власну систему мислення та цінностей; 

 набуття студентами досвіду, соціальних установок і ціннісних 

орієнтацій на міжкультурну комунікацію та обмін [274, с. 11–12]. 

На наш погляд, одним з найдієвіших засобів підготовки молодого покоління 

до ефективної життєдіяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства (який, до того ж, уже довів на практиці свою ефективність) є 

розроблений та впроваджений в Автономній Республіці Крим інтегрований курс 

«Культура добросусідства» [385].  

Навчальний курс «Культура добросусідства» є інтегрованим і систематизує 

вже наявні в учнів знання, отримані в ході вивчення ряду навчальних предметів 

інваріантної частини Базового навчального плану, і нові відомості з краєзнавства, 

джерелознавства, етнічної історії регіону, етнографії, аксіології і конфліктології, 

набуті в процесі вивчення даного курсу. Його метою є виховання соціально 

компетентних, критично мислячих і толерантних особистостей, свідомих 

громадян і патріотів Україні, добре знайомих з рідним краєм, які пишаються ним, 

прагнуть і вміють відповідально керувати його життєдіяльністю, зберігати і 

примножувати його природний, економічний і культурний потенціал.  

При розробці курсу був вивчений і узагальнений досвід педагогів 

Автономної Республіки Крим, отриманий у процесі організації та проведення 

літніх «таборів миру», «круглих столів», семінарів, конференцій з питань 

мультикультурної освіти, толерантності та міжетнічної взаємодії. Навчальний 

курс «Культура добросусідства» складається з регіональної програми з 

міжкультурного освіти дітей дошкільного віку «Кримський віночок» [237] і 

дванадцяти взаємопов’язаних і структурно тотожних програм для 1–12-х класів 

[109; 112; 142; 236; 238; 291; 387; 391; 472; 598] (по 35 навчальних годин 

щорічно), кожна з яких має свою назву, що відображає провідну ідею змістовної 
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частини курсу у відповідному класі. Кожен курс складається з таких тематичних 

блоків: географія, історія краю; матеріальна і духовна культура населення 

півострова; світові релігії в Криму; декоративно-прикладне мистецтво, ремесла; 

традиційний побут і етикет; «мова сусіда»; аксіологія; конфліктологія і медіація; 

краєзнавча і пошуково-дослідницька робота [385]. 

Логічним продовженням програми навчального курсу «Культура 

добросусідства» та регіональної програми «Кримський віночок», які протягом 

декількох років апробувались у закладах освіти АРК та за результатами апробації 

були схвалені й рекомендовані для використання на загальнодержавному рівні 

Міністерством освіти і науки України є спецкурс «Основи добросусідства» для 

студентів ВНЗ [343].  

До завдань спецкурсу авторами віднесено: 

 формування відповідального і поважного ставлення до рідного краю як 

основоположного елементу виховання патріота України; 

 прищеплення стійкої інтересу до історії, культури, життя, проблем регіону 

та формування установки на конструктивну діяльність з розвитку, вдосконалення 

і поліпшення рідного краю; 

 підвищення соціальної компетентності і відповідальності молоді за 

благополуччя рідного краю як невід’ємної складової громадянськості; 

 розвиток чутливості до розмаїття культурних особливостей суб’єктів 

сучасного світу; 

 розвиток критичного мислення, що забезпечує формування особистісної 

позиції, вміння продукувати нові конструктивні ідеї; 

 знайомство з етноконфесійними особливостями населення півострова: 

традиціями, звичаями, мовами, етикетом; 

 прищеплення навичок конструктивної взаємодії з представниками різних 

етносів, що проживають в АРК; 

 сприяння формуванню зрілих і науково обґрунтованих уявлень про етнічну 

свідомість і самосвідомість, етнічну ідентичність, етнічні установки та 

стереотипи; 
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 залучення студентів до охорони духовних святинь, пам’яток історії та 

культури; 

 поширення серед молоді знань, умінь і навичок розпізнавання конфліктної 

ситуації, її запобігання або вирішення ненасильницьким шляхом [343]. 

Курс ґрунтується на узагальненні теоретичних розробок, що існують у 

фаховій літературі, носить проблемний і прикладний характер, покликаний дати 

студентам необхідні знання, вміння і навички у сфері міжкультурної взаємодії, 

розвинути здатність аналізувати міжкультурну ситуацію, ефективно нею 

керувати, приймати цінність різноманіття думок і позицій. У процесі його 

засвоєння студенти навчаються розуміти важливість культурних відмінностей у 

міжнаціональному контексті, розпізнавати різні ставлення до часу і простору, 

інформації, прийняття рішень та лідерства. Курс дозволяє розвинути навички 

розпізнавання і критичного ставлення до стереотипів і забобонів по відношенню 

до цінностей інших культур на основі знань про особливості географічного 

середовища, історії, лінгвокультурної ситуації Криму, традиційної культури 

етносів Кримського півострова [343]. 

Серед інших тем спецкурс передбачає ознайомлення студентів з 

етнопедагогікою як механізмом передачі традиційних цінностей. Програма 

пропонує розглянути загальнолюдські основи етнопедагогіки; основи 

традиційного виховання в народів Криму; засоби народної педагогіки; способи 

заохочення й покарання; розподіл обов’язків у сім’ї і відповідальність за їх 

виконання; форми організації дозвілля тощо [343]. 

Міністерством освіти і науки України у співпраці з Офісом Верховного 

комісара ОБСЄ у справах національних меншин упродовж липня–серпня 2014 р. у 

Харківській, Львівській, Херсонській областях та місті Київ було проведено 

дослідження й експрес-аналіз ситуації щодо задоволення освітніх потреб 

представників національних меншин, а також вивчення можливостей поширення 

міжкультурної освіти й виховання толерантності шляхом запровадження курсу 

«Культура добросусідства». У зв’язку із загостренням на сході країни суспільно-

політичної ситуації внаслідок російської агресії, переселенням частини громадян з 
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тимчасово окупованої території України й необхідністю розвитку гуманітарної 

освіти, культури діалогу й толерантності серед дітей та дорослих, а також 

міжрегіонального співробітництва й формування громадянської ідентичності 

дітей та молоді, зважаючи на рекомендації експертів Офісу Верховного комісара 

ОБСЄ у справах національних меншин, МОН України, у Харківській, Львівській, 

Херсонській, Одеській, Київській, Чернівецькій, Закарпатській областях та місті 

Київ створено творчі групи для адаптації програм і навчально-методичного 

комплексу курсу «Культура добросусідства» для навчальних закладів усіх рівнів.  

До складу харківської творчої групи ввійшли педагоги, психологи, 

краєзнавці-етнографи. З самого початку роботи було зрозуміло, що навіть серед 

відібраних для експерименту регіонів України Слобожанщина є унікальною. Ця 

унікальність зумовлена динамічністю етнонаціонального складу її населення, 

адже Харків як інтелектуальний, промисловий, торговий центр, студентська 

столиця України, гігантський транспортний вузол завжди був і є надзвичайно 

привабливим для мігрантів, у тому числі міжнародних. На вулицях міста часто 

можна зустріти представників так званих помітних меншин – як мешканців 

пострадянських країн, так і громадян держав далекого зарубіжжя. 

У Харківській області зареєстровані й діють понад 40 громадських 

організацій національних меншин: азербайджанські, болгарські, вірменські, 

грузинські, дагестанські, естонська, єврейські, казахстанська, караїмська, 

корейська, ромські, татарська, турецька тощо. Саме на адаптацію молодого 

покоління до цього етнокультурного розмаїття й спрямовано курс «Культура 

добросусідства». Оскільки ознайомити школярів і студентську молодь з 

особливостями всіх етнічних культур, представлених у Харківському регіоні, не 

уявляється реальним, творча група зосередила свою увагу на поглибленому 

вивченні етнографічних особливостей семи народів: українців, росіян, 

азербайджанців, вірменів, євреїв, корейців, в’єтнамців, які або найбільш потужно 

представлені у структурі населення, або належать до групи помітних меншин і 

мають активні громади та громадські організації. 
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У Харкові й області з ініціативи та за підтримки цих громадських 

організацій відкриті й функціонують: спеціалізована школа № 170 та навчально-

виховний комплекс з ліцеєм «Шаалавім», дошкільний навчальний заклад № 140 

«ХаБад» з вивченням єврейської мови та культури; НВК № 181 «Дьонсурі» з 

вивченням корейської мови та культури; НВК «Спеціалізована школа І ступеня – 

ясла-садок „Муа-Суан”» з поглибленим вивченням в’єтнамської мови; 

азербайджанські культурно-освітні центри при загальноосвітній школі № 131 та 

при Харківському ліцеї № 9; вірменські культурні центри, позашкільні та недільні 

навчальні заклади. 

На сьогодні вже завершено адаптацію навчально-методичних матеріалів з 

«Культури добросусідства» для 1–3 класів загальноосвітньої школи. У процесі 

роботи з усією очевидністю виявилася необхідність у тісній творчій співпраці з 

громадськими організаціями національних меншин Слобожанщини. Адже тільки 

за їхньої допомоги можна буде наповнити корисним і водночас цікавим змістом 

основні теми курсу [Додаток А. 

Отже, у процесі вивчення курсу «Культура добросусідства» школярі, 

дошкільники та студенти Харківщини зможуть не тільки дізнатися про свій край, 

але й познайомитися з різноманітними культурами народів, які мешкають на 

Слобожанщині, навчитися жити, працювати й відпочивати разом, встановлювати 

дружні стосунки та разом розбудовувати свою спільну батьківщину – Україну. 

Здійснений огляд дає підстави для висновку про те, що в сучасних умовах 

етнокультурного розмаїття суспільства можливі три основні моделі освіти: 

асиміляційна (етнонівеліювальна) модель освіти, яка потенційно може призвести 

до втрати групами етнокультурної унікальності та дифузності етнічної 

ідентичності особистості; сегрегована (етнодиференціювальна) модель освіти, що 

гіпотетично сприяє визначеності етнокультурної ідентичності, посиленню 

позитивної валентності етнічної ідентичності в представників етносу, але, за 

висновками Є. Чорного, також спричинює розвиток акцентованих форм етнічної 

самосвідомості, веде до посилення етноізоляціонувальних тенденцій, до проблем 

в адаптації особистості в багатокультурному суспільстві [515, с. 13]; 
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полікультурна (етноінтегрувальна) модель, яка потенційно сприяє розвиткові 

унікальності етнічних культур при збереженні певного інтегрувального початку 

(спільного соціокультурного простору, спільної мови міжкультурного 

спілкування тощо) та веде до формування таких особистісних якостей як 

толерантність і полікультурна компетентність. 

Ці висновки будуть використані нами в подальшому науковому пошуку. 

Отже, особливості етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

спричинюють увагу освітянської спільноти до теоретичного осмислення 

проблеми підготовки молодого покоління до життя в умовах строкатого в 

етнокультурному відношенні суспільстві, а також розробку практичних шляхів 

формування відповідної готовності. Готувати молоде покоління до ефективної 

життєдіяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

покликані педагогічні кадри і насамперед учителі початкової школи. 

 

1.2. Стан готовності вчителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

 

Результати етнопсихологічних досліджень початку 90-х років ХХ ст. [Див.: 

347, с. 102–115] засвідчили, зокрема, що діти старшого дошкільного та 

молодшого шкільного віку є відкритими, доброзичливими, толерантними по 

відношенню до представників різних народів і навіть схильні апріорно 

приписувати представникам іще не знайомих їм етносів позитивні риси. 

Зародження негативного етнічного стереотипу в цих вікових групах було 

відзначено лише по відношенню до ромів (відповідальність за це дослідники 

справедливо покладали на батьків, які лякають дітей циганами). 

На жаль, сьогодні, коли минуло майже двадцять років, ситуація змінилася 

не на краще. Під час педагогічної практики студенти педагогічного університету 

спостерігали, що в молодших класах деяких шкіл діти вихідців із Кавказу, з Азії 

та Африки потрапляють в ізоляцію, стають ізгоями та навіть потерпають від образ 

із боку однокласників. 
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Не варто лишати поза увагою вірогідність того, що вдома, від батьків або 

знайомих діти могли чути негативні оцінки або зневажливі епітети по 

відношенню до представників етнічних меншин і лише наслідували поведінку 

дорослих. Але, як не прикро, студенти-практиканти стикалися з ситуаціями, коли 

прикладом негативного ставлення до представників етнічних меншин ставали для 

учнів самі вчителі. Негативне ставлення може виявлятися в тому, що вчитель 

свідомо «не помічає» дитину, наче її просто немає в класі. У гіршому випадку 

дитина стає мішенню для прискіпувань, уїдливих зауважень, образливих 

висловлювань учителя та, як результат, інших учнів класу. 

Упродовж 2002–2003 навчального року нами за сприяння Головного 

управління освіти Харківської обласної адміністрації та Харківського обласного 

науково-методичного інституту безперервної освіти було проведено анкетування 

вчителів початкових класів шкіл Харківської області з питань національного та 

громадянського виховання [544]. Загалом оброблено 1020 анкет [Дод. Б]. 

З’ясувалося, що не всі педагоги повною мірою усвідомлюють ступінь складності 

порушених проблем. Багато хто з них не хоче визнавати, що багатоетнічний склад 

учнів вимагає особливої уваги, широких знань і додаткових виховних зусиль із 

боку вчителя. 

Цікавими в контексті нашого дослідження виявилися пропозиції вчителів 

забезпечити шкільні бібліотеки та методичні кабінети літературою та періодикою, що 

знайомлять читачів різного віку з етнокультурною своєрідністю народів, які 

мешкають на теренах України, їх цінностями, звичаями та традиціями. Багато 

вчителів (особливо шкіл міста Харків) воліли б отримати таку інформацію 

безпосередньо від представників громадських організацій національних меншин, 

національно-культурних товариств. Зустрічаються пропозиції відродити найбільш 

ефективні форми інтернаціонального виховання, що практикувалися свого часу в 

радянських школах, зокрема, роботу клубів інтернаціональної дружби. Заслуговують 

на увагу пропозиції організувати для вчителів методичні семінари, дискусійні клуби з 

проблем національного виховання, зустрічі з представниками органів державної влади 
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та місцевого самоврядування, діячами науки, культури, мистецтва. Цікавляться 

вчителі й зарубіжним досвідом вирішення подібних проблем. 

У листопаді 2004 – лютому 2005 р. в Автономній Республіці Крим було 

проведено дослідження думки працівників освітньої сфери щодо толерантності і 

перспектив розвитку міжкультурної освіти на півострові. Результати дослідження 

представлені у збірнику «Міжетнічні відносини в Криму: пошук шляхів раннього 

попередження конфліктних ситуацій» за загальною редакцією М. Араджионі [287]. 

У грудні в 2008 р. нами було започатковано подібне дослідження з метою 

зіставити й проаналізувати ситуацію в різних регіонах України. З урахуванням 

нашого власного і кримського досвіду розроблено три види анкет: для вчителів, 

організаторів освіти і студентів педагогічних ВНЗ. (Зразок анкети для вчителів 

наведений у Додатку А). Отримано й оброблено 640 анкет учителів початкових 

класів шкіл м. Харків, Харківської області, Закарпаття і м. Миколаїв.  

На підставі аналізу анкет з’ясовано, що, на відміну від педагогів АР Крим, 

учителі шкіл Харківщини, Закарпаття і Миколаєва на час проведення дослідження 

в цілому значно спокійніше ставилися до порушеної тематики і навіть були 

схильні заперечувати наявність проблем. 

100% опитаних з Миколаєва, 91,8% у Харківській області, 87,5% у Харкові і 

69,56% на Закарпатті заперечують існування серед учнів їхніх класів/шкіл 

міжетнічної або міжрелігійної неприязні. З усієї вибірки від 4,2% (Харківська 

обл.) до 9,4% (м. Харків) не змогли визначитися з відповіддю.  
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Рис. 1.1. Відповіді вчителів на питання: «Чи існує серед учнів Вашого 

класу/школи міжетнічна і міжрелігійна неприязнь?» 
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При цьому 28,6% опитаних (Миколаїв), 31,3% (Харків), 65,4% (Харківська 

обл.) і 76,09% (Закарпаття) зустрічалися з проявами інтолерантності в 

учнівському середовищі. Найчастіше це – в порядку частотності згадування – 

образливі, принизливі або зневажливі висловлювання по відношенню до 

представників інших етносів (26,6% опитаних в Харкові, 28,6% – в Миколаєві, 

60,9% – на Закарпатті і 61,2% – в Харківській області), демонстрація вищості 

однієї етнічної або релігійної групи над іншими (3,1% респондентів у Харкові, 

4,2% – у Харківській області і 54,35% – на Закарпатті), а також виокремлення в 

групи за етнічною ознакою, тобто добровільна сегрегація (36,96% опитаних на 

Закарпатті). Є свідчення про окремі випадки фізичного насильства та оголошення 

бойкоту (15,22% анкет із Закарпаття) (Див. Рис. 1.2). 

Фізичне насильство

Оголошення бойкоту чи ізоляція
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Рис. 1.2. Відповіді вчителів на запитання: «З якими проявами міжетнічної і 

міжрелігійної неприязні зустрічалися Ви або колеги з Вашої школи?» 

Під час ранжирування напрямів виховної роботи на перше місце більшість 

учителів поставили виховання гуманності. На друге – формування навичок 

здорового способу життя (у Харківській області), виховання працьовитості 



56 
 

(Закарпаття). Учителі Миколаєва розділили ІІ і ІІІ місця між формуванням 

навичок здорового способу життя і національної свідомості. Учителі Харкова 

поставили на 2 місце виховання толерантності. Третє місце в учителів Закарпаття 

і Харкова посідає формування навичок здорового способу життя, у вчителів 

Харківської області – виховання працьовитості. 

При цьому формування етнічної ідентичності та інтеркультурного 

менталітету (за визначенням «Концепції громадянського виховання особистості в 

умовах розвитку української державності» [220]) опинилися серед «аутсайдерів» 

– дев’яте і десяте місце в усіх учителів, окрім педагогів м. Миколаєва, в яких 

формування інтеркультурного менталітету на шостому місці. Серед напрямів, 

якими самі вчителі хотіли б доповнити цей перелік, названі підприємницька 

освіта (в інших трактуваннях – економічне, ринкове виховання), фізичне й етичне 

(духовно-етичне) виховання, виховання самосвідомості, ознайомлення з 

традиціями сімейного виховання українців. 

Таблиця 1.3 

Ранжирування напрямів виховної роботи 

Напрями виховної роботи Харків 
Харківська 

обл. 
Закарпаття Миколаїв 

Виховання гуманності  І І І І  

Виховання працьовитості  ІV  ІІІ ІІ V  

Виховання толерантності  ІІ ІV ІV–V  ІV  

Екологічне виховання  VІІІ VІ ІV–V  VІІІ 

Естетичне виховання  VІІ VІІІ VІ  ІХ 

Правове виховання  VІ VІІ VІІ VІІ 

Формування етнічної 

ідентичності  
Х ІХ ІХ Х  

Формування 

інтеркультурного 

менталітету  
ІХ Х Х VІ 

Формування навичок 

здорового способу життя 
ІІІ ІІ  ІІІ ІІ–ІІІ 

Формування національної 

свідомості  
V V VІІІ ІІ–ІІІ 
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Отже, є підстави зробити висновок про те, що переважна більшість учителів 

не схильна віддавати пріоритет міжкультурній освіті. 

Дещо відрізняється в різних регіонах України ставлення вчителів до 

висловлювань, які можуть характеризувати їхню позицію по окремих аспектах 

роботи в умовах культурного різноманіття освітнього простору. 

Тут варто звернути увагу на такі моменти. 

93,5% респондентів із Закарпаття, 89% – з Харкова, 77,5% – з Харківської 

області і 78,6% – з Миколаєва повністю, а 4,4% – із Закарпаття, 7,8% – з Харкова, 

18,4% – із Харківської області і 14,3% – з Миколаєва – тією чи іншою мірою 

погоджуються з тим, що етнічний склад учнів класу не має для них жодного 

значення (Див. Рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Ступінь згоди вчителів з твердженням: «Для мене етнічний склад учнів 

класу не має жодного значення» 

Така позиція на перший погляд може видаватися цілком виправданою, 

справедливою, проте, вона може означати, що вчитель не визнає і не приймає 

культурні відмінності учнів. У свою чергу, учень може розцінювати таке 

ставлення до себе як ігнорування вчителем культурних відмінностей, як 

заперечення права школяра на власну ідентичність. 
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Дещо менше опитаних – 92,7% у Миколаєві, 80,4% на Закарпатті, 59,2% у 

Харківській області і 37,6% у Харкові з більшою або меншою впевненістю 

стверджують, що строкатий в етнічному відношенні склад учнів вимагає 

посиленої уваги і створює додаткові труднощі в роботі з класом. Водночас 51,5% 

учителів у Харкові, 50% у Миколаєві, 26,5% в Харківській області і 19,6% на 

Закарпатті цей факт заперечують (Рис. 1.4). 

    

 

Рис. 1.4. Ступінь згоди вчителів із твердженням: «Багатоетнічний склад учнів 

вимагає посиленої уваги і створює додаткові труднощі в роботі з класом» 

Від 7,1% (Миколаїв) до 21,7% (Закарпаття) вчителів не знають, чи толерантні 

батьки їхніх учнів по відношенню до представників інших етнічних культур. 

92,2% учителів Харкова, 87,8% – Харківської області, 86,9% – Закарпаття і 

61,5% – Миколаєва категорично заперечують вплив етнічної приналежності учня 

на своє до нього людське ставлення. У той же час, від 1,6% (Харків) до 9,8% 

(Закарпаття) тією чи іншою мірою такий вплив підтверджують. 

Знову ж таки, неоднозначно можна трактувати відповіді вчителів на 

запитання анкети щодо залежності їхніх професійних дій від етнокультурної 

приналежності учня. З більшою або меншою впевненістю визнали таку 
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залежність 19,6% респондентів Закарпаття, 6,2% – Харківській області, 7,1% – 

Миколаєва і 4,7% – Харкова. Заперечували: 93,8% учителів Харківської області, 

93,7% – Харкова, 92,9% – Миколаєва і 73,9% – Закарпаття (Рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Ступінь згоди вчителів із твердженням: «Мої професійні дії відносно 

учня не залежать від його національності» 

36,9% учителів Закарпаття, 31,2% – Харкова, 18,4% – Харківській області і 

лише 8,3% – Миколаєва вважають, що дітям не потрібно знати, представниками 

яких народів є їхні однокласники. 77,5% учителів Харківської області, 65,7% – 

Харкова, 59,7% – Закарпаття і 53,9% – Миколаєва з цим не згодні (Рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Ступінь згоди вчителів із твердженням: «Дітям НЕ потрібно знати, 

представниками яких народів є їхні однокласники» 
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При цьому 91,7% учителів Миколаєва, 77,5% – Харківській області, 75% – 

Харкова і 65,2% – Закарпаття вважають, що їхні учні можуть розповісти про 

культуру і традиції свого народу.  

Водночас за даними анкетування, у класах опитаних нами учителів є – в 

порядку частотності згадування – українці, росіяни, вірмени, євреї, 

азербайджанці, угорці, грузини, роми, румуни, молдавани, чеченці, в’єтнамці, 

німці, татари, дагестанці, узбеки, курди, поляки, казахи, білоруси, турки, русини, 

словаки, литовці, араби, нігерійці, індуси, ефіопи (Табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Відповіді вчителів на запитання: «Які національності представлені  

серед учнів вашого класу/школи?» 

Харків  Азербайджанці, вірмени, араби, білоруси, в'єтнамці, грузини, 

дагестанці, євреї, індуси, казахи, курди, литовці, молдовани, 

нігерійці, поляки, роми, росіяни, румуни, татари, турки, узбеки, 

українці, чеченці, ефіопи  

Харківська 

область  

Азербайджанці, вірмени, курди, молдовани, роми, росіяни, 

румуни, українці, чеченці  

Закарпаття  Угорці, німці, роми, росіяни, румуни, русини, словаки, українці  

Миколаїв  Азербайджанці, вірмени, болгари, євреї, казахи, корейці, турки, 

українці  

Вважають за доцільне розповідати дітям про етнокультурну своєрідність 

народів, що проживають в Україні, 100% опитаних учителів Миколаєва, 95,6% – 

Закарпаття, 95,3% – Харкова і 92% – Харківської області. Заперечують 

доцільність цього 1,6% учителів Харкова і 4,3% – Закарпаття.  

Здійснюючи самооцінку своєї готовності до здійснення полікультурної 

освіти, 81,63% респондентів з Харківської області, 78,62% – із Закарпаття, 

71,9% – із Харкова і 42,9% – з Миколаєва відзначили, що іноді відчувають брак 

теоретичної інформації, нестачу практичних методичних умінь – 57,1% учителів 

Миколаєва, 45,65% – Харківської області, 7,8% – Харкова і 6,52% – Закарпаття. 

Визнали потребу в допомозі в організації і здійсненні полікультурної освіти 

школярів 93,48% респондентів і Закарпаття, 76,5% – з Харкова, 67,35% – з 

Харківської області і 57,1% – з Миколаєва. 35,7% учителів Миколаєва, 17,2% – 

Харкова, 8,16% – Харківській області і 4,35% – Закарпаття таку потребу 
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заперечували. Не змогли відповісти 24,49% респондентів з Харківської області, 

7,1% – із Миколаєва, 6,3% – з Харкова і 2,17% – із Закарпаття (Рис. 1.7). 

   

  

Рис. 1.7. Відповіді вчителів на запитання: «Чи потрібна Вам допомога в 

організації і здійсненні полікультурної освіти школярів?» 

Щодо практичної підготовки вчителі Харкова і Харківської області віддали 

перевагу спецкурсу з міжкультурної освіти і формування толерантності; вчителі 

Закарпаття – участі в роботі методичних семінарів з проблем полікультурної освіти 

учнів; учителі Миколаєва – проходженню тренінгу з формування міжкультурної 

толерантності. 26,8% опитаних учителів Закарпаття, 28,6% – Миколаєва, 22,45% – 

Харківської області і 15,6% – Харкова виявили бажання взяти участь у зустрічах з 

представниками громадських організацій національних меншин (Табл. 1.5).  

Таблиця 1.5 

Допомога в організації і проведенні міжкультурної освіти школярів,  

яку хотіли б отримати вчителі (у % від числа респондентів) 

Допомога в організації і проведенні міжкультурної освіти 

школярів, яку хотіли б отримати вчителі 

Х
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к
ів

 

Х
ар

к
ів

сь
к
а 

о
б

л
. 

З
ак

ар
п

ат
тя

 

М
и

к
о

л
аї

в
 

У забезпеченні науково-методичній літературою: 

готовими методичними розробками виховних заходів 68,7 85,71 89,13 21,4 

методичними рекомендаціями відносно міжкультурної освіти 34,4 28,57 82,6 42,9 
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Продовження таблиці 1.5 

Допомога в організації і проведенні міжкультурної освіти 

школярів, яку хотіли б отримати вчителі 

Х
ар

к
ів
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науково-популярною літературою про історію, культуру, 

традиції народів, що проживають в Україні 
34,4 30,61 82,6 42,9 

науково-популярною літературою про педагогічні традиції 

різних народів 
14,0 20,41 73,91 28,6 

У забезпеченні наочністю й обладнанням: 

засобами наочності, що ілюструють основні події історії 

народів, які проживають в Україні 
35,9 44,9 56,52 50,0 

засобами наочності, що ілюструють культурні досягнення 

народів, які проживають в Україні 
37,5 65,31 60,87 50,0 

засобами наочності, що ілюструють сьогоднішній день 

народів, які проживають в Україні 
39,0 36,73 41,3 50,0 

У удосконаленні практичної підготовки: 

взяти участь у роботі методичних семінарів з проблем 

міжкультурної освіти учнів 
10,9 28,57 76,08 14,3 

прослухати спецкурс з міжкультурної освіти і формування 

толерантності 
31,2 42,86 41,3 14,3 

пройти тренінг з формування міжкультурної толерантності 10,9 24,49 32,61 28,6 

Взяти участь у зустрічах з представниками громадських 

організацій національних меншин 
15,6 22,45 26,08 28,7 

Для наочності представимо наведені вище дані у вигляді гістограми (Див. 

Рис. 1.8). 

Враховуючи зацікавленість учителів у методичних розробках, літературі і 

засобах наочності, ми вирішили з’ясувати, як педагоги ставляться до створення 

регіональних банків навчально-методичних матеріалів для забезпечення 

міжкультурної освіти. Отримані результати представлені на рисунку 1.9 (Див.). 
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По осі абсцис розташовані: 

1 – забезпечення готовими методичними розробками виховних заходів;  

2 – забезпечення методичними рекомендаціями стосовно міжкультурної освіти;  

3 – забезпечення науково-популярною літературою про історію, культуру, традиції народів, які 

проживають в Україні;  

4 – забезпечення науково-популярною літературою про педагогічні традиції різних народів;  

5 – забезпечення засобами наочності, що ілюструють основні події історії народів, які 

проживають в Україні;  

6 – забезпечення засобами наочності, що ілюструють культурні досягнення народів, які 

проживають в Україні;  

7 – забезпечення засобами наочності, що ілюструють сьогоднішній день народів, які 

проживають в Україні;  

8 – участь у роботі методичних семінарів з проблем міжкультурної освіти учнів;  

9 – спецкурс з міжкультурної освіти і формування толерантності;  

10 – тренінг з формування міжкультурної толерантності;  

11 – участь в зустрічах з представниками громадських організацій національних меншин. 

Рис. 1.8. Розподіл відповідей вчителів на запитання про те, яку допомогу  

в організації і проведенні міжкультурної освіти школярів вони  

хотіли б отримати  
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Рис. 1.9. Відповіді вчителів на запитання: «Як Ви ставитеся до ідеї створення 

регіонального банку навчально-методичних матеріалів для забезпечення 

міжкультурної освіти?» 

 

Не досить одностайними були вчителі щодо необхідності цілеспрямованої 

підготовки до міжкультурної освіти молодого покоління і виховання 

міжкультурної толерантності (Див. Рис. 1.10). Її визнали всі респонденти 

Закарпаття, 67,2% – Харкова, 65,31% – Харківської області і 42,9% – Миколаєва. 

Натомість 35,7% опитаних учителів Миколаєва, 20,41% – Харківській області і 

15,6% – Харкова таку необхідність заперечували. Не визначилися 21,4% 

респондентів Миколаєва, 14,28% – Харківської області і 17,2% – Харкова. Як 

бачимо, ці відповіді достатньо чітко корелюють із відповідями на запитання про 

потребу самих учителів у допомозі (Порівн. із Рис. 1.7). 

Таким чином, аналіз анкет свідчить насамперед про недостатню увагу 

вчителів до проблем етнокультурного різноманіття сучасного суспільства й 

багатокультурності освітнього простору.  
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Рис. 1.10. Відповіді вчителів на запитання: «Чи вважаєте Ви необхідною 

цілеспрямовану підготовку вчителів до міжкультурної освіти молоді, виховання 

міжкультурної толерантності?» 

У процесі аналізу анкет створюється враження, що вчителі, послідовно 

відповідаючи на запитання, поступово змінювали власну думку стосовно 

порушеної проблематики від заперечення її важливості до визнання 

недосконалості своєї готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, потреби в допомозі й 

необхідності спеціальної підготовки до формування міжкультурного діалогу в 

дитячому середовищі. 

Отже, можемо констатувати, що підготовка вчителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, до 

формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі має починатися з 

формування в них відповідної мотивації, спрямованості на толерантність до 

проявів інокультурності, на ефективну взаємодію з представниками 

різноманітних культур. За наявності хоча би мінімальної мотивації до 

міжкультурної освіти в строкатому в етнокультурному відношенні дитячому 

середовищі на перше місце серед чинників, які перешкоджають досягненню 

успіху, виступає відсутність необхідних знань і специфічних педагогічних умінь. 
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Це свідчить про необхідність цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів до 

роботи в умовах етнокультурної строкатості сучасного соціуму. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок про те, 

що неготовність частини педагогів до роботи в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства і здійснення міжкультурної освіти найчастіше 

зумовлена небажанням визнати актуальність такої роботи, тобто відсутністю 

відповідної мотивації. Водночас за наявності зацікавленості педагогів у 

здійсненні міжкультурної освіти дітей на перше місце серед факторів, що 

перешкоджають досягненню успіху, виступає відсутність підготовленості – 

необхідних знань і специфічних педагогічних умінь. 

Під час опитувань і анкетувань дехто з учителів іноді не без гордості 

зазначає: «Мені байдуже, хто мої учні – українці, росіяни, азербайджанці чи євреї. 

Для мене вони просто учні. Я до всіх ставлюся однаково». Тут ми маємо справу з 

міфом про необхідність абсолютно однакового, «об’єктивного» ставлення до всіх 

учнів [Детальніше див.: 543, 579 тощо]. 

Відомий російський дослідник проблем багатокультурної освіти 

Г. Дмитрієв вважає, що така позиція може виглядати цілком виправданою, 

справедливою, проте вона означає, що вчитель не визнає і не приймає культурні 

відмінності учнів, тобто виявляє певну інтолерантність до проявів іншої культури. 

У свою чергу, учень може тлумачити таке ставлення до себе як ігнорування 

вчителем культурних відмінностей [139, с. 44]. Водночас свідоме чи несвідоме 

ігнорування вчителем культурних відмінностей учнів є проявом дискримінації і 

негативно позначається на результатах навчально-виховного процесу.  

Г. Дмитрієв наводить з цього приводу цікавий приклад. У 1982 р. 

Ф. Ериксон і Дж. Шульц досліджували, в якій манері шкільні психологи дають 

поради і роблять зауваження учням з різних етнокультурних груп у школах США. 

В результаті вони виявили, що діти з неєвропейських культурних груп не кивали 

головою і не вимовляли «угу» чи «ага» на знак згоди, не проявляли ніяких емоцій 

на обличчі і дивилися прямо в обличчя психологам європейського походження, 

які з ними розмовляли. Не зустрічаючи звичної для європейця реакції, психологи 
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припустили, що ці школярі не розуміють, про що йдеться, і стали знов 

повторювати те ж саме, але вже спрощеною мовою і сповільненим темпом, ще 

більш виразно вимовляючи слова. І знову не було жодної реакції. Психологи знов 

повторювали сказане. Коли Ф. Ериксон і Дж. Шульц інтерв’ювали цих школярів, 

ті дивувалися, навіщо повторювати те, що вони вже давно зрозуміли. Їх ображало, 

що з ними розмовляють, як з ненормальними. Психологи ж у свою чергу були 

переконані, що у цих школярів сповільнений або зовсім відсутній 

інтелектуальний розвиток. Ані психологи, ані учні в даному випадку не розуміли, 

що конфлікт між ними відбувається через етнокультурні відмінності: у багатьох 

народів світу слухають співбесідника, дивлячись йому в очі, але не виявляючи 

при цьому особливих емоцій. Коли учням розповіли, чого вчителі чекають від 

них, а психологам – про те, яка культура слухання у цих дітей, то конфлікт був 

розв’язаний і спілкування між ними стало більш продуктивним. Крім того, самі 

діти стали «угукати», а психологи перестали надавати великого значення 

емоційній нейтральності дітей [139, с. 18–19].  

Ігнорування, висміювання або приниження вчителем (а таке, на жаль, 

зустрічається на практиці) етнокультурних особливостей учня провокує 

вироблення в дітей і їхніх батьків опозиційного мислення, опозиційне ставлення 

до навчання і до навчального закладу в цілому. Очевидно, що в такого учня може 

сформуватися негативне ставлення і до культурного середовища, і до етнічної 

групи, що домінує в ньому, і навіть до нації і держави, в якій він проживає. І 

немає жодної гарантії, що приховане опозиційне ставлення не переросте в активне 

протистояння, агресію, екстремізм. І знову вся відповідальність буде лежати на 

дорослих, насамперед – на педагогах. 

На нашу думку, такий стан справ може бути зумовлений, поряд з іншими 

причинами, побутуванням в освітянському середовищі міфу про тотожність, 

«однаковість» цінностей, виховних поглядів, цілей, ідеалів у різних народів, що 

культивувався за радянських часів. Отже, сьогодні ми маємо справу з наслідками 

інформаційного вакууму у сфері етнокультурного розмаїття та тривалого 
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ідеологічного зомбування за часів, коли СРСР був відгороджений від решти світу 

«залізною завісою». 

Аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних 

програм, навчальних планів і програм навчальних дисциплін педагогічних вищих 

навчальних закладів України дає підстави зробити висновок про те, що на 

сьогодні на загальнодержавному рівні відсутній єдиний науково обґрунтований 

підхід до вирішення проблеми підготовки вчителів до роботи в умовах 

етнокультурного розмаїття, багатокультурності сучасного суспільства. 

Окремі аспекти окресленої проблеми побічно розглядаються у змісті 

навчальних курсів соціології, соціальної психології, політології тощо. Але 

цілеспрямована систематична робота з підготовки до роботи в умовах розмаїтого 

в етнокультурному відношенні соціуму, виховання міжкультурної толерантності 

як професійно значущої риси особистості вчителя відсутня. Етнопсихолог 

Є. Чорний висуває припущення, що такий стан справ може бути результатом 

стереотипного підходу до полікультурності, яка часто протиставляється етнічній, 

національній чи іншій ідентичності [515, с. 9]. Насправді ж навіть короткий огляд 

історії становлення та розвитку основних напрямів реалізації в освіті ідей 

полікультурності спростовує подібні протиставлення. 

Модернізація освітньої сфери на засадах між- (мульти-, полі-) культурності 

розпочалась у країнах Заходу, як уже зазначалося в попередньому підрозділі, ще в 

70-і роки ХХ століття і здійснюється за двома основними напрямами:  

– реформування (а в деяких випадках і створення) освіти для меншин (як 

«традиційних», тобто різноманітних етнічних груп, що здавна й компактно 

проживають у межах держави, так і «нових меншин» – новоприбулих 

іммігрантів), з метою забезпечення для них рівних можливостей в освіті, 

збереженні й розвиткові культури, користуванні рідною мовою, що і є головною 

метою, поставленою мультикультурним підходом; 

– виховання взаєморозуміння та толерантних відносин між представниками 

різних етнічних, а також мовних, релігійних та інших культурних груп у 

суспільстві, що досягається реформуванням змісту навчальних програм та 
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розробкою адекватних методів навчання для всієї системи освіти (а не лише для 

меншин) на засадах міжкультурності [21]. 

Означені завдання міжкультурної освіти молодого покоління, що є 

актуальними й для України, має реалізувати вчитель, здатний до ефективної 

життєдіяльності в складних умовах сучасного мінливого світу, спроможний 

стати для учнів еталоном толерантності, поваги до культурного розмаїття. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі розкрито особливості функціонування освіти в реаліях строкатого 

в етнокультурному відношенні соціуму та схарактеризовано стан готовності 

вчителів початкової школи до професійної діяльності в таких умовах. 

Однією з ключових особливостей професійної діяльності сучасного вчителя 

початкової школи є її соціальний контекст – надзвичайно різноманітне в 

етнокультурному, мовному, релігійному відношенні середовище. Сьогодні 

виконання вчителем кожної з його численних професійних функцій – освітньої, 

розвивальної, дидактико-методичної, соціально-виховної, ціннісно-орієнтаційної, 

а також функції професійно-особистісного самовдосконалення – потребує знання 

й урахування етнокультурних особливостей учнів класу, обґрунтованого й 

доцільного добору на цій основі змісту, методів і прийомів навчання та 

виховання, здатності налагоджувати продуктивний діалог і плідну співпрацю з 

батьками учнів і громадою – усього того, що можна об’єднати поняттям 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства. 

У свою чергу, готовність до професійної діяльності в цілому та до 

професійної діяльності в умовах етнокультурно строкатого соціуму має 

набуватись у процесі професійної підготовки в педагогічних навчальних закладах 

і виступати її результатом.  

Виявлено, що сьогодні у широкому вжитку взагалі та в педагогічному обігу 

зокрема можна зустріти низку термінів: мультикультурність 
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(мультикультуралізм), полікультурність (полікультуралізм), інтеркультурність 

(інтеркультуралізм), культурний плюралізм, транскультуралізм тощо, які часто не 

лише описують стан суспільства, а й визначають певні напрями культурної 

політики. Водночас серед дослідників відсутня єдність поглядів і підходів до 

тлумачення зазначених понять. Для вирішення завдань дослідження за основу 

обрано компромісну характеристику сучасного стану суспільства – етнокультурне 

різноманіття (етнокультурна строкатість), що є виключно дескриптивною та 

позбавлена нормативного навантаження. 

Розкрито основні положення зарубіжних концепцій і практик: освіти 

національних меншин, поліетнічної, полікультурної, міжкультурної освіти, що є 

своєрідними щаблями становлення й розвитку освіти, яка враховує культурне 

різноманіття суспільства і покликана сприяти його збереженню і розвитку. 

Розглянуто низку міжнародних документів, що регламентують 

функціонування освіти в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства: Рамкова конвенція з захисту прав національних меншин, Декларація 

про права осіб, що належать до національних чи етнічних, релігійних та мовних 

меншин, Декларація ЮНЕСКО „Про расу та расові забобониˮ, Конвенція про 

охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження тощо.  

Схарактеризовано вітчизняні нормативні й концептуальні документи, які 

стосуються різних аспектів функціонування системи освіти в умовах 

етнокультурного різноманіття суспільства: Концепція громадянського виховання 

особистості в умовах розвитку української державності (2000), План заходів щодо 

протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському 

суспільстві (2008), Концепція національного виховання студентської молоді 

[проект] (2009), Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2015–2019 рр. (2015) тощо. З’ясовано, що засадничою в них є ідея виховання 

молодої генерації громадян, об’єднаних в українську політичну націю незалежно 

від етнічного походження, плекання єдності в різноманітті культур, мов, традицій. 

Проаналізовано результати двоетапного пілотного дослідження готовності 

вчителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 



71 
 

сучасного суспільства: 2002–2003 рр. – анкетування вчителів початкових класів 

м. Харків і Харківської області (загалом 1020 осіб); 2008–2009 рр. – учителів 

початкових класів шкіл м. Харків, Харківської області, Закарпаття і м. Миколаїв 

(640 осіб). Виявлено, що відсутність у вчителів зазначеної готовності найчастіше 

зумовлено небажанням визнавати необхідність ураховувати факт етнокультурної 

неоднорідності контингенту учнів і використовувати це різноманіття як цінний 

освітній ресурс. Водночас, за наявності зацікавленості педагогів у здійсненні 

міжкультурної освіти дітей на перше місце серед чинників, що перешкоджають 

досягненню успіху, виступає відсутність необхідних знань і специфічних 

педагогічних умінь. Зроблено висновок, що підготовка вчителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття суспільства має розпочинатися 

з формування в них спрямованості на толерантність до проявів інокультурності, 

на ефективну взаємодію з представниками різноманітних культур. 

Виявлено, що професійна успішність учителя в умовах строкатого в 

етнокультурному відношенні соціуму має забезпечуватися його обізнаністю з 

особливостями етнічної культури, світогляду, звичаїв, традиційних педагогічних 

поглядів і вихованої практики народів, чиї юні представники сидять за партами в 

його класі. Зокрема це сосується вчителя початкової школи, якому належить 

закладати основи особистості молодого покоління, Отже, доцільним виявляється 

ознайомлення майбутніх учителів з вихованими традиціями різних етносів у 

процесі професійної підготовки. 

Отже, особливості функціонування освіти в сучасному багатокультурному 

соціумі і стан реальної готовності педагогів до роботи в багатокультурному 

освітньому середовищі актуалізують розробку теоретико-методичних основ і 

моделі формування в майбутніх учителів початкової школи готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття суспільства в 

процесі їхньої професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки. 

Основні матеріали розділу представлені в публікаціях: 543; 544; 545; 548; 

549; 552; 570; 571; 572; 573; 575; 577; 590; 597; 652. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ 

ЕТНОПЕДАГОГІКИ ЯК СУБДИСЦИПЛІНИ В МЕЖАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

НАУКИ 

 

 

2.1. Понятійно-термінологічний апарат порівняльної етнопедагогіки  

 

Розгляд місця й ролі порівняльної етнопедагогіки в системі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, а також теоретичних і 

методичних засад формування в студентів педагогічних вишів готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства, як і взагалі розгляд будь-якої наукової проблеми, доцільно розпочати 

з визначення понятійно-категоріального апарату дослідження. І тут можуть бути 

виокремлені декілька відносно самостійних напрямів.  

По-перше, необхідно чітко окреслити зміст основних понять зі сфери 

педагогіки вищої школи, вищої педагогічної освіти, що будуть вживатися в нашій 

дисертації. Конкретизація ключових понять дасть змогу уникнути непорозумінь, 

оскільки відомо, що в науково-педагогічному обігу ряд категорій і понять мають 

декілька дефініцій, які відображають різноманітні підходи до трактування їх 

сутності та змісту. Оскільки теорія та методика вищої педагогічної освіти, 

зокрема професійна підготовка вчителів початкових класів неодноразово 

виступали предметом численних наукових розвідок [Див. додаток В], ми не 

ставили за мету давати нові формулювання їхніх основних понять і будемо 

спиратися на вже наявні визначення та підходи до обґрунтування сутності, 

структури, змісту освіти тощо.  

По-друге, існує нагальна потреба в систематизації дефініцій та уточненні 

змісту основних понять порівняльної етнопедагогіки як відносно нової галузі 

педагогічного знання. 



73 
 

Становлення етнопедагогіки як самостійної субдисципліни в межах 

педагогічної науки, виникнення якої можна віднести до другої половини ХХ 

століття, зумовлює об’єктивну необхідність розробки відповідного мовного 

інструментарію, відбору лексичних засобів, здатних точно й однозначно 

відобразити наявні наукові знання. 

Як зауважує упорядник російського «Словника з освіти та педагогіки» 

В. Полонський, для педагогічної діяльності термінологія має не лише наукове, але 

й певною мірою практичне значення. Термін виступає своєрідним каталізатором, 

джерелом постановки та усвідомлення проблеми. Залежно від його трактування 

оцінка фактичного стану справ може бути правильною чи помилковою [365]. 

Водночас, продовжуючи думку В. Полонського, зазначимо, що 

упорядкування понятійно-темінологічного апарата педагогіки взагалі та 

етнопедагогіки зокрема має важливе значення для усунення розбіжностей між 

лексичними системами вітчизняної та зарубіжної науки у контексті входження 

української освіти в міжнародний освітній простір. 

Аналіз сучасної педагогічної літератури наочно демонструє не тільки 

практичну відсутність теоретико-методологічної бази вітчизняних 

етнопедагогічних досліджень, але навіть і нерозробленість понятійно-

категоріального апарату етнопедагогіки. Зумовлений такий стан справ, на нашу 

думку, нетривалістю історії власне етнопедагогічних досліджень. 

Як зазначає В. Ледньов [261, с. 39], понятійно-термінологічні складнощі 

зустрічаються в усіх науках. Особливо вони загострюються в періоди 

інтенсивного розвитку наук. Саме так сталося з етнопедагогікою, активізація 

інтересу до якої останнім часом викликала появу значної кількості наукових і 

науково-популярних публікацій. Розмаїття теоретико-методологічних підходів, 

аспектів розгляду і навіть особистих уподобань авторів багатьох з них зумовили 

значну понятійно-термінологічну строкатість, що часом серйозно утруднює 

розвиток етнопедагогіки, а також негативно впливає на якість викладання 

пов’язаних з нею навчальних дисциплін. 
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В основі зазначеної термінологічної строкатості лежать перш за все 

об’єктивні причини – етнопедагогіка як молода галузь науково-педагогічного 

знання останнім часом досить інтенсивно розвивається, що неминуче спричинює 

виникнення нових специфічних понять. Термінологічне ж забезпечення процесу 

становлення нової наукової дисципліни значною мірою відстає. На певному етапі 

це може розглядатись як цілком природне явище. Неприродним слід визнати 

інше: вирішення багатьох термінологічних питань з різних причин гальмується. 

Етнопедагогіка як досить молода галузь педагогічної науки почала 

формуватись у 60-ті рр. ХХ ст. на перетині педагогіки, етнології, антропології, 

культурології, фольклористики, соціології, соціальної психології, етнопсихології 

тощо. Варто зазначити, що й нині етнопедагогіку окремі автори часто розглядають 

як розділ чи напрям досліджень цих наук. Так, наприклад, С. Лур’є, окреслюючи 

предметні області етнології, відносить до них «системи виховання, яких 

дотримуються різні народи» [273, с. 7]. В. Павленко вважає етнопедагогіку одним з 

напрямів прикладної етнопсихології поряд з етноконфліктологією, етнопсихіатрією 

та етнолінгвістикою [346, с. 186–261]. О. Садохін і Т. Грушевицька у своєму 

навчальному посібнику з етнопсихології для вищих навчальних закладів також 

присвятили етнічній педагогіці окрему тему [411, с. 251–276]. 

Як відомо, обговоренню конкретних термінологічних проблем має 

передувати окреслення вимог, що висуваються до наукових термінів. Базуючись 

на дослідженнях В. Ледньова [261, с. 40], ми для своєї аргументації обрали такі 

позиції. Термін має: 1) бути однозначним, тобто позначати одне явище, що має 

достатньо чітко означені межі; 2) враховувати етимологічні аспекти питання; 

3) враховувати традиції термінокористування, що вже склалися; 4) враховувати 

термінологію суміжних наук, уникаючи суперечностей. 

У цьому підрозділі ми дамо визначення, згідно з якими відповідні терміни 

будуть далі вживатись у тексті дисертації. Усі дефініції, що будуть наведені, не 

претендують на повноту та остаточність і є операціональними, оскільки 

формулюються для використання в контексті конкретного дослідження. До того ж 

порівняльна етнопедагогіка як наука перебуває в стані становлення, отже основні 



75 
 

поняття й терміни, якими вона послуговується, ще будуть уточнюватись і 

конкретизуватися. 

Насамперед визначимо власне дефініцію поняття «етнопедагогіка». І тут 

перш за все слід зауважити, що в сучасному науково-педагогічному та науково-

популярному обігу паралельно, часто синонімічно вживаються два терміни: 

«етнопедагогіка» та «народна педагогіка». 

Поряд з цим останнім часом на сторінках педагогічної періодики з’явилася 

велика кількість публікацій, які можна умовно об’єднати під гаслом 

«Відроджуємо народнопедагогічні традиції». Проте, насправді в більшості з них 

мова йде про ознайомлення сучасних дітей з побутом і традиційною культурою 

українців, історією і географією України. Ще одну групу публікацій становлять 

сценарії адаптованих до сучасних умов народних свят чи розробки уроків і 

позакласних заходів з використанням фольклору та елементів обрядів. Їх автори 

щиро переконані, що це і є народна педагогіка або етнопедагогіка. Натомість тут 

правильніше було б говорити про українське народознавство чи українознавство. 

Ми повністю поділяємо стурбованість Є. Сявавко, яка, аналізуючи сучасний 

стан етнопедагогічних досліджень, констатує, що «нерідко навіть у серйозних 

наукових дослідженнях змішуються такі поняття, як народна педагогіка, 

народознавство, народна культура. Все це приписується до розряду етнопедагогіки. 

До етнопедагогіки відносять також всю, без винятків, народну обрядовість. Хоча 

відомо, що обрядовість постала з певних об’єктивних причин, і лише в народній 

системі виховання у поєднанні з іншими засобами використовується з виховною 

метою. Це ж стосується й інших сторін культури народу – народного мистецтва, 

пісенної творчості, сімейного побуту. Народна педагогіка створила засоби 

засвоєння молодими поколіннями надбань народної культури і в цьому її специфіка 

як однієї з галузей народної духовної культури» [457, с. 44].  

Наш власний досвід свідчить, що подібні публікації в педагогічній 

періодиці тільки дезорієнтують студента – майбутнього вчителя, призводять до 

підміни понять, привчають до недбалого вживання термінології. 
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У 2001 р. нами було проведено дослідження серед студентів навчальних 

закладів навчально-науково-педагогічного комплексу ХДПУ ім. Г.С. Сковороди 

(нині ХНПУ імені Г. С. Сковороди), які не вивчали курс етнопедагогіки [Див.: 

542; 547]. Було проведено анкетування студентів ІІ курсу факультету початкового 

навчання ХДПУ та учнів ІV курсів відділень підготовки вчителів початкових 

класів Харківського й Красноградського педагогічних коледжів. Метою 

дослідження було виявити початкові уявлення учнів і студентів про народну 

педагогіку та етнопедагогіку. Такі уявлення могли скластися на підставі 

ознайомлення з науково-педагогічною чи методичною літературою, педагогічною 

періодикою, а також прослуханих розділів академічного курсу педагогіки. 

Нас в основному цікавило, чи розмежовують студенти поняття «народна 

педагогіка» та «етнопедагогіка» і який зміст вкладають у ці поняття. Аби певною 

мірою замаскувати предмет нашого інтересу, ми запропонували студентам 

асоціативний тест: вони мали зафіксувати свої вільні асоціації щодо понять 

«педагогіка», «етнос», «народ», «народна педагогіка», «етнопедагогіка», 

«виховання», «мета виховання», «методи виховання», «засоби виховання». 

Аналіз результатів тестування показав, що 14,6% респондентів не мають 

уявлень про народну педагогіку. 14% ставлять знак рівності між народною 

педагогікою і народною освітою, оскільки для них це «навчання і виховання 

народу», «передача знань від покоління до покоління», «багато учителів, книжок, 

школа». Більше третини студентів (35%) ототожнюють народну педагогіку з 

народними традиціями, історією, культурою, фольклором; 3,2% – з етнографією, 

оскільки вважають народну педагогіку наукою про «якісь народи, їхні традиції, 

звичаї, символи». Відзначають велику виховну роль оточення, середовища, 

називають народну педагогіку педагогікою великої кількості людей, суспільства 

13,4% респондентів.  

Народна педагогіка виступає як родинна в уявленнях 8,9% студентів, у їхніх 

відповідях вона асоціюється з мамою, бабусею, колисковою, ласкою, добром. 

13,4% респондентів справедливо підкреслюють, що народна педагогіка – це не 

стільки теорія, скільки життєвий досвід людей. 7% студентів вважають, що 
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народна педагогіка відображає педагогічну культуру певного етносу; 2,5% – що 

навпаки – різних народів. Нарешті, 1,9% респондентів переконані, що народна 

педагогіка – це педагогічна просвіта широких народних мас [547, с. 157–159]. 

Етнопедагогіці «пощастило» навіть менше. 43,3% респондентів цей термін 

взагалі незнайомий, 5,7% могли лише сказати, що це наука, 14,6% студентів 

ставлять знак рівності між етнопедагогікою та народною педагогікою, при цьому 

8,3% вважають, що це педагогічна культура будь-якого одного конкретного 

народу, 6,4% – що це спадщина багатьох різних народів, 0,6% – що це 

педагогічний досвід сільського населення. 10,8% респондентів ототожнюють 

етнопедагогіку з народною творчістю, культурою, традиціями, а от у одного 

студента вона асоціюється лише з народними іграшками. 1,9% респондентів 

вважають, що етнопедагогіка сама вивчає народні традиції. Для 15,3% студентів 

вона тісно пов’язана з історією, зокрема історією педагогіки, хоча 9% 

респондентів наголошують на її архаїчності. По одному студенту зводять 

етнопедагогіку до взаємонавчання («передачі знань один одному») і до 

самовиховання. Ще один студент вважає, що це «загальна педагогіка, яка вивчає 

все». 2,5% респондентів, вочевидь плутаючи етнос з етикою, називають 

етнопедагогіку вихованням культури. 

Результати проведених нами тестувань, анкетувань і бесід зі студентами та 

слухачами курсів підвищення кваліфікації Харківського обласного науково-

методичного інституту безперервної освіти (нині Харківська академія неперервної 

освіти) свідчать, що матеріали педагогічної преси, а також фрагментарні 

відомості, що їх містить курс педагогіки педагогічних вишів, не спроможні 

сформувати в студентів і вчителів адекватні чіткі уявлення про народну 

педагогіку та етнопедагогіку.  

Стосовно основного змісту поняття «народна педагогіка» думки більшості 

дослідників в основному збігаються. На жаль, попри те, що історія вивчення 

(часто епізодичного) виховних традицій народних мас налічує декілька століть, 

ані Я. Коменський, ані Г. Сковорода, ані К. Ушинський, які свого часу активно 

залучали здобутки народного педагогічного генія в практику навчальних закладів 
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та використовували у власній освітній діяльності, не залишили нам визначення 

поняття «народна педагогіка».  

Одним з хронологічно перших і, на нашу думку, найбільш вдалих можна 

вважати визначення, сформульовані ще в першій третині ХХ століття російським 

вченим Г. Виноградовим, який вважав, що народна педагогіка – це: «сукупність 

навичок та прийомів, котрі використовує народ для формування особистості в 

певному напрямі» [77, с. 5]; «сукупність народних поглядів, засобів впливу на 

молоде покоління для його навчання та виховання» [77, с. 9]. Важливим для 

подальших досліджень у цих визначеннях є наголос на цілеспрямованості 

(«засоби впливу на молоде покоління» «для формування особистості в певному 

напрямі») народної педагогічної практики. Цікавим також є зауваження 

Г. Виноградова, згідно з яким народна педагогіка є не стільки системою, скільки 

сукупністю, сумою поглядів, засобів впливу на молоде покоління, виховних знань 

та вмінь народу [77, с. 5], що є непрямим свідченням розуміння автором 

емпіричної, позанаукової природи досліджуваних феноменів.  

Варто зазначити, що пізніше переважна більшість дослідників (В. Афанасьєв, 

Г. Волков, А. Гашимов, Г. Кальювее, Г. Сявавко та інші) дотримувалися саме 

такого погляду на народну педагогіку як на «суму», «сукупність», «комплекс» 

поглядів, традицій, прийомів виховання (Додаток Д). Таку точку зору, однак, не 

підтримують Ю. Грицай, Я. Журецький, В. Мосіяшенко, М. Стельмахович, які 

вбачають у народній педагогіці системне явище.  

Азербайджанський науковець А. Гашимов розглядає народну педагогіку як 

невід’ємний складник культури в найширшому етнолого-антропологічному 

трактуванні останньої, як «сукупність поглядів, ідей, звичаїв, традицій народних 

мас з питань виховання у широкому розумінні цього слова» [96, с. 27]. Ним уперше 

до змісту народної педагогіки було включено «звичаї і традиції народних мас». 

Саме А. Гашимов також наголосив на широкому розумінні поняття народного 

виховання, що з точки зору сучасної науки охоплює не тільки цілеспрямовані 

педагогічні впливи, а й стихійну та частково керовану соціалізацію молодого 

покоління. Такий широкий, комплексний підхід характерний саме для народної 
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педагогіки, що на практиці ніколи не була явищем, ізольованим від повсякденного 

життя соціуму. 

Ю. Грицай, Я. Журецький, Г. Кальювее акцентують увагу на соціально-

історичній природі народних виховних традицій та механізмах міжпоколінної 

трансмісії народнопедагогічного досвіду, адже, з їхньої точки зору, народна 

педагогіка – це: «система методів, прийомів та засобів навчання і виховання, яку 

створив народ і яка передається із покоління в покоління, збагачуючись і 

розвиваючись» [318, с. 5], «комплекс поглядів, звичаїв і традицій виховання дітей, 

що виникали в народі та передавались із покоління в покоління усно або через 

приклад» [185, с. 3]. При цьому Ю. Грицай, Я. Журецький, а також Л. Кравченко, 

М. Пашко та інші відзначають динамічність, еволюційність ідей і досвіду народної 

педагогіки, її здатність до модернізації в умовах сучасних соціокультурних 

трансформацій: «Народна педагогіка – це сукупність народних знань і досвіду, які 

збереглися у традиціях сімейного виховання, усній народній творчості та народних 

обрядах … сукупність педагогічних знань і досвіду, давня педагогічна культура 

народних мас, яка діє в народі до нашого часу» [354, с. 66, 67]. 

У Б. Кадирова та М. Стельмаховича вперше з’являється думка про 

аксіологічні аспекти народної педагогіки, що містить сукупність народних 

поглядів на ідеал людини як члена певного суспільства: «…галузь емпіричних 

педагогічних знань і досвіду, що виробляється в домінуючих серед народу 

поглядах на мету і завдання виховання, у сукупності народних засобів, умінь і 

навичок виховання та навчання; система емпіричних знань, засобів, принципів та 

вмінь, вироблених і застосовуваних народом у навчанні та вихованні 

підростаючих поколінь; педагогічні знання, ідеали й досвід народних мас у галузі 

навчання та виховання» [442, с. 4, 301]. І хоча пріоритет у висуненні ідеї 

аксіологічності досліджуваного феномена належить Б. Кадирову, його визначення 

ми не можемо брати за основу аналізу, оскільки автор занадто широко трактує 

народну педагогіку, практично ототожнюючи її з духовною культурою соціуму та 

залишаючи поза полем зору специфіку масової виховної практики: «сукупність 
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знань практики й теорії, що накопичені народними масами в процесі життєвої 

діяльності, осмислення, оцінки моральних і духовних цінностей» [183, с. 8]. 

Натомість В. Мосіяшенко, на нашу думку, занадто звужує сферу 

функціонування народної педагогіки, вважаючи її виключно «історико-

педагогічним феноменом»: для нього народна педагогіка – це «галузь 

педагогічного досвіду народу, яка розкриває його погляди на мету, завдання, 

форми, методи та засоби навчання і виховання; система емпіричних знань, 

засобів, принципів та вмінь, вироблених і застосовуваних ... в навчанні і 

вихованні підростаючих поколінь; явище, історико-педагогічний феномен» [301, 

с. 8, 9]. Ми не можемо погодитися з такою точкою зору, оскільки народна 

педагогіка як невід’ємний складник культури суспільства в широкому розумінні 

виконує в ньому подвійну функцію. Беремо на себе сміливість стверджувати, що 

народна педагогіка функціонує, так би мовити, на двох рівнях: соціуму та 

особистості. На рівні суспільства вона, готуючи молодь до життя та 

ретранслюючи молодим поколінням соціальний досвід предків, відіграє роль 

одного з механізмів самовідтворення соціуму (поряд з демографічним 

механізмом). На рівні особистості народна педагогіка виконує соціалізувальну 

функцію, формуючи в процесі засвоєння індивідом культури свого народу 

представника конкретного суспільства. 

З нашої точки зору, такими, що найповніше окреслюють сутність, 

специфіку та зміст народної педагогіки, можна вважати визначення упорядників 

«Педагогічної енциклопедії» (1966), а також Г. Волкова та Є. Сявавко: народна 

педагогіка – це  

 галузь емпіричних педагогічних знань і досвіду народних мас, що 

виявляються в панівних у народі поглядах на цілі й завдання виховання, у 

сукупності народних засобів, умінь і навичок виховання й навчання [352, т. 3, 

с. 35];  

 сукупність емпіричних знань з питань виховання, які розповсюджуються 

переважно усно, це практична діяльність у вихованні підростаючого покоління; 

емпіричні педагогічні знання незалежно від конкретної етнічної спільноти [82, с. 7];  
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 емпіричні педагогічні знання і сам досвід народних мас у справі 

виховання. Вона виявилася у народних виховних традиціях, у фольклорних 

творах з дидактичним змістом і спрямованістю, у звичаях, святах, якими 

супроводжуються найважливіші події в житті дітей, молоді, в іграх і забавках, а 

також у досвіді сімейного виховання [459, с. 5]. 

Пізніші дефініції (А. Ізмайлов, Б. Іщенко, В. Кукушин, В. Мосіяшенко та 

ін.) здебільшого тільки деталізують, уточнюють, варіюють сформульовані раніше. 

Водночас такі варіації іноді мимовільно досить суттєво змінюють зміст 

формулювання. У цьому сенсі варто звернутися до визначення, наведеного у 

навчальному посібнику А. Богуш і Н. Лисенко «Українське народознавство в 

дошкільному закладі»: народна педагогіка – це «галузь педагогічних знань і 

народного досвіду, які виражаються в панівних у народі поглядах на мету й 

завдання виховання; сукупність народних засобів, умінь та навичок виховання й 

навчання. Джерелами вивчення народної педагогіки є твори фольклору з 

педагогічним змістом і спрямуванням, етнографічні матеріали, народні виховні 

традиції, ігри та іграшки, народні й молодіжні свята, досвід сімейного виховання 

тощо» [53, с. 401]. Ми бачимо, що за основу взято визначення з «Педагогічної 

енциклопедії» (1966), але відсутність лише одного слова – «емпіричних 

[педагогічних знань]» – призводить до того, що народна педагогіка 

«перетворюється» на галузь наукових педагогічних знань. 

Необхідно також звернути увагу на концептуально важливу ідею Г. Волкова 

стосовно того, що народна педагогіка – це емпіричні педагогічні знання 

незалежно від конкретної етнічної спільноти [курсив наш – К.Ю.]. До цієї думки 

приєднуються упорядники Педагогічного енциклопедичного словника (2002) та 

В. Полонський, які вважають, що народна педагогіка є «сукупність знань і 

навичок виховання, що передаються в етнокультурних традиціях, народній 

поетичній та художній творчості, стійких формах спілкування та взаємодії дітей 

один з одним і з дорослими. Містячи багатовікову побутову культуру виховання, 

народна педагогіка зберігає спільні риси, наявні у виховних традиціях різних 
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народів» [353, с. 328]; «галузь педагогічної науки, в якій розглядаються етнічні 

особливості практики виховання та навчання різних народів» [365, с. 22]. 

Що ж стосується власне поняття «етнопедагогіка», то тут у поглядах 

дослідників подібна одностайність відсутня, спостерігаються значні розбіжності, 

множинність підходів.  

В українській науці найпоширенішим на сьогодні є підхід Є. Сявавко, яка 

вбачає в етнопедагогіці «народну педагогіку певної етнічної спільності» [459, 

с. 6]. Його певним чином конкретизував свого часу М. Стельмахович у монографії 

«Народна педагогіка», зазначивши, що «Етнопедагогіка – національний варіант 

загальнолюдської педагогічної культури» [442, с. 312]. 

Отже, одна з традицій термінокористування, що хронологічно першою 

склалася в українській науці, ототожнює поняття «етнопедагогіка» та «народна 

педагогіка». При цьому етнопедагогіка розглядається як педагогічні ідеї та 

традиції одного народу.  

Інша, пізніша традиція вважає етнопедагогіку галуззю педагогічної науки, що 

вивчає досвід народної педагогіки, але пов’язує ці дослідження тільки з якимось 

одним народом. Саме таке трактування поняття «етнопедагогіка» ми знаходимо в 

«Українському педагогічному словнику» (1997), «Етнічному довіднику» (1997) 

тощо: етнопедагогіка – це «наука про народну педагогіку. Етнопедагогіка 

досліджує досвід народу, з’ясовує можливості й ефективні шляхи реалізації 

прогресивних педагогічних ідей народу в сучасній науково-педагогічній діяльності, 

досліджує способи встановлення контактів народної педагогічної мудрості з 

педагогічною наукою, аналізує педагогічне значення тих чи інших явищ народного 

життя і з’ясовує їх відповідність чи невідповідність сучасним завданням 

виховання» [106, с. 120]; «галузь педагогіки, що включає в себе емпіричні 

педагогічні знання, навики, досвід певного етносу у вихованні підростаючого 

покоління. В етнопедагогіці загальнолюдські надбання трудового, етичного, 

естетичного виховання втілюються в системі виховання даного народу» [150, с. 57]. 

Варто зазначити, що М. Стельмахович в останні роки життя теж дійшов 

висновку, що «Етнопедагогіка – це наука про народну педагогіку» [441, с. 4]. 
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Вочевидь, цієї ж позиції дотримується й автор навчального посібника 

«Українська етнопедагогіка» (2008) В. Мосіяшенко, хоча недостатньо чітке, з 

нашої точки зору, визначення дає підстави для припущення про ототожнення ним 

етнопедагогіки та народної педагогіки певного етносу: етнопедагогіка – це 

«система цілей, завдань, принципів, методів, форм організації процесу становлення 

молодого члена суспільства і підготовки його до життя в структурі національно-

етнічних поглядів, норм і звичаїв окремого народу, етносу» [301, с. 9]. 

Поряд із цим, свого часу в СРСР суть етнопедагогіки розглядали значно 

ширше. Насамперед, варто звернути увагу на визначення, сформульовані 

Г. Волковим (який, власне, і ввів у науковий обіг термін «етнопедагогіка»): 

«Етнопедагогіка – наука про досвід народних мас у вихованні підростаючого 

покоління, їхні педагогічні погляди; це наука про педагогіку побуту, педагогіку 

сім’ї, роду, племені, народності, нації. Етнічна педагогіка досліджує особливості 

національного характеру, що склався під впливом історичних умов. ... галузь 

педагогічної науки, що досліджує виховні традиції різних народів» [82, с. 7], а 

також у пізнішому виданні: «Етнопедагогіка – наука про емпіричний досвід 

етнічних груп у вихованні й освіті дітей, про морально-етичні погляди на цінності 

сім’ї, роду, племені, народності, нації. Етнопедагогіка пояснює народну 

педагогіку та пропонує шляхи її використання в сучасних умовах, збирає й 

досліджує досвід етнічних груп, заснований на багатовіковому … поєднанні 

народних традицій» [83, с. 4].  

Подібну точку зору поділяють і психолог В. Мухіна, етнолог О. Садохін та 

інші. Так, В. Мухіна вбачає в етнопедагогіці науку «про емпіричний досвід 

етнічних груп у сферах виховання й освіти підростаючого покоління, морально-

етичних і естетичних поглядів на споконвічні цінності сім’ї, роду, племені, 

народності, нації, контролю й корекції поведінки, її мотивів всередині етносу, 

міжетнічних оцінок і поведінки, ставлення до природи. Дана наука пояснює 

народну педагогіку й пропонує шлях її використання в сучасних умовах... разом з 

етнопсихологією шукає і шляхи ефективного виховного впливу засобів народної 

педагогіки з урахуванням етнічних емоцій, що базуються на традиційних канонах, 
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ієрархії, міфології, іграх, містифікаціях» [310, с. 44]. Для О. Садохіна 

етнопедагогіка є галуззю педагогічної науки, що займається дослідженням цілей, 

завдань, методів, прийомів виховання та навчання, традиційних для конкретного 

народу; порівняльним вивченням навчання та виховання, що існують у різних 

народів; аналізом впливу національної психології на навчання та виховання; 

врахуванням закономірностей цього процесу в організації та здійсненні 

педагогічного впливу [412, с. 249]. 

Обидва підходи до оцінки місця етнопедагогіки в системі педагогічного 

знання досить детально охарактеризовані в «Педагогічному енциклопедичному 

словнику» (2002) [353]. Зокрема, представники першого вважають завданнями 

етнопедагогіки вивчення та використання в навчальному процесі традиційних 

народних уявлень про природу та місце в ній людини; ідеалів виховання та 

поглядів на цінності сім’ї, роду, племені, стосунків між старшими та молодими 

поколіннями, прийомів і традицій виховання та елементарної освіти, що склалися 

в різноманітних етнічних культурах. На думку упорядників «Педагогічного 

енциклопедичного словника», подібний підхід обмежує сфери функціонування 

етнопедагогіки сімейним вихованням та елементарною освітою. 

Представники другого підходу розглядають етнопедагогіку як один з 

інструментів побудови на етнокультурній основі широкої загальної освіти, що 

сприятиме оволодінню цінностями національної та світової культури [353, с. 329]. 

При цьому «перед змістом освіти висувається низка специфічних завдань – від 

визначення ролі та місця рідної мови в навчанні до відображення в навчальних 

курсах різноманітних традицій в уявленнях про світ та системи моральних 

цінностей» [353, с. 329]. 

Як бачимо, в останньому підході досить чітко простежується паралель з 

численними концепціями багатоетнічної (поліетнічної), багатокультурної (інтер-, 

мульти-, полікультурної тощо) освіти, що інтенсивно розвиваються у США та 

країнах Європи з 60-х рр. ХХ століття. 

Останнім часом у педагогічній науці сформувався також значно ширший 

погляд на етнопедагогіку, що вбачає її мету в урахуванні освітніх інтересів 
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представників різноманітних етнічних груп, які в процесі інтеграції в 

багатонаціональні державні утворення стикнулися з небезпекою втрати рідної 

мови, самобутньої народної культури, етнічної самосвідомості [353, с. 329]. Тим 

самим етнопедагогіці надається статус своєрідного інструмента розробки та 

реалізації державної національної політики.  

Цікаво, що витоки такого підходу знаходимо знову ж таки в 1960-х роках, 

але на іншому континенті, у США. Тоді в університеті Альбукерке (штат Нью-

Мексико) працювала Лабораторія кооперованої освіти під керівництвом доктора 

Henry G. Burger’а. У сучасній термінології лабораторія мала б назву, пов’язану з 

інклюзивною освітою в широкому розумінні, оскільки досліджувала шляхи 

підвищення ефективності навчання в «міжетнічних класах» – класах зі строкатим 

в етнокультурному відношенні контингентом учнів.  

Дослідження лабораторії розгортались у контексті провідної ідеї, висунутої 

доктором H. G. Burger’ом: «найбільш актуальними з усіх освітніх проблем є не 

навчальний план або методика. Це проблема зміни соціально-культурних 

відносин при одночасному поліпшенні навчального плану та методики» [616]. 

Цим підкреслювалась важливість урахування впливу на ефективність освітнього 

процесу відмінностей в культурних цінностях учнів.  

Співробітники лабораторії розробляли теоретичні та прикладні аспекти 

педагогічної антропології, що могли бути застосовані до культур, представники 

яких мешкають у Сполучених Штатах. Зокрема: 1) досліджувались етнічно 

зумовлені параметри освітнього процесу (вплив на когнітивні процеси 

етнокультурно зумовлених особливостей психомоторики, комунікації, сприйняття 

часу та простору, соціальної організації, етичних норм тощо); 2) виявлялись 

освітні проблеми, пов’язані з такими етнічними відмінностями; 

3) обговорювались шляхи крос-культурної адаптації елементів освіти; 

4) досліджувались освітні параметри (соціологія освітнього середовища, методика 

викладання, зміст навчальних предметів тощо), здатні підвищити ефективність 

навчання в класах зі строкатим в етнокультурному відношенні контингентом 

учнів. 
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Виданий лабораторією посібник «Ethno-Pedagogy : Керівництво з 

культурної чутливості» (1968) мало на меті «надати основну інформацію про те, 

що вчитель-лідер має знати про міжетнічний клас» [616]. З-поміж іншого, в 

посібнику вміщено приклади побудови крос-культурної освіти на основі 

врахування антропологічних і культурних особливостей представників шести 

етнічних груп, представлених на Північному Сході США: американців 

мексиканського та африканського походження, індіанців, навахо, пуебло та 

американців європейського походження. 

На загальному тлі дещо вирізняються дефініції, наведені в навчальному 

посібнику з основ етнології О. Садохіна та В. Грушевицької (2003), а також у 

«Словнику з освіти й педагогіки» В. Полонського (2004). Етнологи (і це можна 

зрозуміти) ставлять знак рівності між етнопедагогікою та емпіричним виховним 

досвідом «якогось народу» – народною педагогікою. Вони визначають 

етнопедагогіку як логічну, добре організовану систему, що виконує 

людиноформувальну роль; систематизований та узагальнений досвід виховання 

молодих поколінь якогось народу; сукупність емпіричних відомостей та знань з 

питань виховання, що історично склались у процесі формування того чи іншого 

народу [411, с. 252, 253]. В. Полонський же ототожнює народну педагогіку з 

етнопедагогікою та включає їх обидві до змісту педагогічної науки, адже, з його 

точки зору, етнопедагогіка є галузь педагогічної науки, в якій розглядаються 

етнічні особливості практики виховання та навчання різних народів [365, с. 22]. 

Аналіз наведених дефініцій свідчить про нагальну необхідність 

конкретизації терміна, оскільки, як зазначав свого часу К. Дейч, «значення слова 

визначається його межами, знанням того, що під нього не підпадає, як і того, що 

під нього підпадає. Якщо ж будь-яке слово включає в себе будь-кого і будь-що, то 

йому немає місця в науці» [Цит. за: 153, с. 158]. 

Різноманітність концептуальних підходів і авторських позицій не дозволяє 

остаточно зупинитися на жодному з розглянутих визначень поняття 

«етнопедагогіка». Тож ми маємо потребу принаймні для досягнення цілей 

нашого дослідження сформулювати власне визначення. 
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Формулюючи визначення поняття, необхідно насамперед зосередитися на 

відборі ознак для нього. Як зазначає В. Полонський, теорія визначення понять 

(практична логіка) вимагає насамперед відшукати спільну ознаку (категоріальну, 

групову чи родову), а також відмітні, специфічні ознаки, що дозволяють 

відокремити дане поняття від суміжних [365, с. 9]. Стосовно етнопедагогіки 

суміжними будуть виступати поняття «педагогіка [наукова, загальна]» та 

«народна педагогіка», від яких слід відмежуватися. 

Почнемо з поняття «народна педагогіка», оскільки, як ми бачили, саме з 

нею найчастіше ототожнюють етнопедагогіку. Отже, на відміну від народної 

педагогіки, що є сукупністю емпіричних педагогічних знань і виховного досвіду 

народу, етнопедагогіку ми визначаємо як субдисципліну в межах педагогічної 

науки. Варто зауважити, що ми, слідом за Г. Волковим, розглядаємо народну 

педагогіку саме як панівні в народі педагогічні погляди і виховний досвід, що не 

обов’язково мають етнічну специфіку.  

Тут доцільно провести паралель з тим аспектом змісту прикметника 

«народний», що наголошує на непрофесійності, аматорстві того чи іншого явища: 

народна культура, народне мистецтво, народна медицина тощо. Адже відомо, що 

народна культура – це «збірне поняття, що не має чітко визначених меж і містить 

культурні шари різних епох від глибокої давнини до нинішнього часу» [248, т. 2, 

с. 70]. У наш час її визначальною особливістю є «позапрофесійний статус у сфері 

сучасної багатошарової культури, неспеціалізований характер культурної 

діяльності, що, між тим, не виключає високого рівня майстерності, уміння, 

знання» [248, т. 2, с. 70]. 

Народне мистецтво – у своїй основі мистецтво аматорське, самодіяльне, 

непрофесійне. Воно репрезентує художню творчість людей, які не мають 

спеціальної художньої підготовки, аматорів. Саме аматорство, непрофесійність є 

ключовою ознакою народного мистецтва. У свою чергу, народне (самодіяльне) 

мистецтво може функціонувати контексті етнічної культури, а може й наслідувати 

класичні художні традиції. З іншого боку, фольклор – усна народна творчість – 

теж може розгортатись у площині традиційної етнічної культури (найчастіше 
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представленої мистецтвом аграрного населення), а може бути, наприклад, міським 

чи студентським (без яскраво вираженої етнічної специфіки). 

Те ж саме стосується і народної медицини. Нині народна медицина як 

сукупність емпіричних, позанаукових медичних знань і прийомів лікувально-

оздоровчої практики, що упродовж століть і тисячоліть викристалізовувалась у 

діяльності непрофесіоналів, людей без спеціальної медичної освіти, усе частіше 

привертає увагу професійної, наукової медицини. Народна медицина може мати 

етнічну (наприклад, китайська) чи регіональну (наприклад, східна) специфіку. 

Втім існує велика кількість лікувально-оздоровчих засобів і прийомів їх 

застосування, одночасно поширених у різних культурах. 

Аналогічно ключовою ознакою народної педагогіки є її емпіричний, 

позапрофесійний, позанауковий характер (хоча наукова педагогіка дуже багато 

запозичила свого часу в народної). У традиційних суспільствах народна педагогіка 

здебільшого має яскраво виражену етнічну специфіку. Натомість у сучасному 

модернізованому, урбанізованому суспільстві масова виховна та навчальна 

практика значною мірою втрачає своє етнокультурне забарвлення.  

Доцільно зауважити, що, чим більш традиційним є суспільство, тим більше 

специфічних етнічних ознак містять уявлення про ідеал людини як мету 

виховання, зміст, методи, прийоми народної педагогіки. Прикладом може 

служити сімейне виховання. У сучасних міських сім’ях в Україні виховання 

практично втрачає етномарковані риси, стає в цьому сенсі все більш 

універсальним. Натомість серед сільського населення ще досить широко 

побутують традиції виховання з яскраво вираженими етнічними формою та 

змістом. Це пояснюється тим, що сільське населення і в Україні, і в усьому світі 

завжди відрізняється більшою традиційністю, ніж міське.  

У своїй роботі ми будемо виходити з того, що народна педагогіка – це 

сукупність народних поглядів на цілі і завдання виховання, емпіричних 

педагогічних знань і досвіду, засобів впливу на молоде покоління для його 

соціалізації, виховання, навчання.  
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Для вітчизняної наукової лексики характерно вживання слів з частиною 

«етно-» та термінів зі словом «етнічний» на позначення здебільшого наукових 

галузей та міждисциплінарних напрямів: етноботаніка – область ботаніки, що 

збирає та систематизує народні знання про рослини [327, с. 966]; етногеографія, 

етнічна географія – область етнографії, що досліджує особливості розселення 

народів світу, окремих країн та регіонів у різні епохи для визначення етнічних 

кордонів, динаміки розвитку та чисельності народів [327, с. 966]; етнічна 

антропологія – розділ фізичної антропології, що вивчає географічні варіації 

морфологічних, фізіологічних і біохімічних показників людського організму [314, 

с. 5]; етнічна демографія – сформована на межі етнології і демографії наукова 

дисципліна, що вивчає особливості відновлення етносів з використанням методів 

демографічної науки [314, с. 5]; етнолінгвістика – міждисциплінарний напрям, 

що вивчає взаємодію між етносом і мовою, визначає місце мови в етнічній 

культурі, суспільстві, окремих етносоціальних групах [314, с. 6]; 

етномистецтвознавство – міждисциплінарний напрям, що вивчає етнічну 

специфіку художньої культури окремих народів, народне (традиційно-побутове) 

мистецтво різних етносів, його ґенезу, закономірності розвитку, походження, 

взаємозв’язок народного мистецтва з професійним, способи збереження і 

експонування витворів народного мистецтва в етнографічних музеях, використання 

народного мистецтва як джерела вивчення етнічної історії [314, с. 6]; етнонімія – 

область ономастики, що досліджує назви племен, народів та інших етнічних 

спільнот [327, с. 967]; етнопсихологія – одна з галузей соціальної психології, що 

вивчає особливості психічного складу рас і народів [488, с. 287] тощо. 

Співвідносячи поняття «педагогіка» та «етнопедагогіка», маємо відзначити 

таке. Педагогіку ми розглядаємо як науку про освіту, виховання та навчання 

людини [365, с. 19]. Педагогіка виступає по відношенню до етнопедагогіки як 

родове поняття, адже етнопедагогіка є субдисципліною в рамках педагогічної 

науки. Відмежовуючи поняття «педагогіка» та «етнопедагогіка», важливо 

виокремити ознаки, на підставі яких їх можна відрізнити відповідно до 
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пізнавальних та практичних цілей нашого дослідження. Відмітною ознакою 

етнопедагогіки є її предметне поле – народна педагогіка.  

Звертаючись до етимології терміна, зазначимо, що частина слова «етно» [від 

давньогрецького народ, плем’я] вказує на зв’язок з населенням різних місцевостей 

та епох [327, с. 966]. Звідси випливає, що етнопедагогіка має досліджувати не 

просто народну педагогіку, а педагогічні погляди і традиції різних народів, різних 

часів на порівняльній основі. Отже, з нашої точки зору, маємо всі підстави 

говорити про порівняльний характер етнопедагогіки та закріпити його в дефініції 

«порівняльна етнопедагогіка». При цьому в найзагальнішому вигляді визначення 

має формулюватися так: «Етнопедагогіка – це наука про народну педагогіку та 

її культурно зумовлену специфіку в різних етносів» (більш детальне й 

конкретне визначення буде нами сформульоване нижче).  

Відомий український етносоціолог В. Євтух, розглядаючи питання 

формування понятійно-термінологічного апарату науки, зазначає, що від ступеня 

адекватності терміна, реалізованого через те чи інше слово чи групу слів, змістові 

явища залежать якість його (явища) вивчення, інтерпретація й, зрештою, вплив на 

сприйняття цього явища не лише в науці, а й широким загалом [153, с. 158]. Сказане 

повною мірою стосується етнопедагогіки, для якої проблема конструювання 

понятійно-термінологічного апарату виявляється однією з центральних.  

Наголошуючи на особливій актуальності формування корпусу понять і 

термінів для наук, або ж навчальних дисциплін, які перебувають у стадії 

становлення, В. Євтух з’ясовує особливості цього процесу. Дослідник 

справедливо зауважує, що нові науки або ж нові напрями наукових досліджень у 

рамках однієї чи у взаємодії кількох близьких галузей знання (зокрема 

соціогуманітарного), як правило, формуються на стику наук. У цьому випадку, за 

його переконанням, підбір слів термінів і їхнє тлумачення має бути особливо 

ретельним, оскільки, крім суто змістовного функціонального навантаження, вони 

відіграють роль розмежувального фактору у визначенні специфіки тієї чи іншої 

області знання [153, с. 158-159]. 
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Однією зі своєрідних термінологічних «точок перетину» етнопедагогіки, 

етнологічних та інших соціогуманітарних дисциплін є категорія «виховання». 

Маємо підстави говорити, що одне з перших її етнологічних тлумачень належить 

Ф. Галтону, який у своїй роботі, датованій 1874 р., відносив до виховання всі 

зовнішні впливи на людину після її народження [620]. Тут ми бачимо явну 

подібність до сучасного широкого трактування цього поняття, адже поняття 

«виховання» в широкому розумінні в наш час розглядається як передача і 

організація засвоєння накопиченого людством соціально-історичного досвіду [270, 

с. 5]. Виховання як педагогічна категорія (тобто у вужчому сенсі) передбачає 

педагогічно цілеспрямовану [Виділено нами. К.Ю.] організацію діяльності, 

спілкування людини, які сприяють формуванню у вихованців певного ставлення до 

оточуючого світу, до самого себе, моральних норм і правил поведінки [270, с. 6]. 

Зміст поняття «виховання» в етнологічному дискурсі змінювався з розвитком 

науки. Так, після введення в науковий обіг у першій половині ХХ ст. поняття 

«соціалізація», виховання «втратило» частку змісту, що раніше йому приписувався.  

Аналіз численних словників, довідників, глосаріїв та монографій свідчить, 

що в етнологічних науках соціалізація розуміється в широкому сенсі – як 

різноманітні «впливи середовища в цілому, що залучають індивіда до участі в 

суспільному житті, вчать його розуміння культури, поведінки в колективах, 

утвердження себе й виконання різноманітних соціальних ролей» [537, с. 4]. За 

змістом це поняття виявляється близьким поняттю «виховання». Але в сучасному 

педагогічному трактуванні виховання передбачає головним чином і насамперед 

систему цілеспрямованих впливів, через які індивіду намагаються прищепити 

бажані риси й властивості, тоді як соціалізація охоплює і ненавмисні, спонтанні 

впливи, у результаті яких індивід залучається до культури і стає повноправним 

членом відповідного суспільства. Отже, зміст поняття «соціалізація» виявляється 

ширшим за «виховання» й містить останнє як свою складову. 

В етнологічному сенсі соціалізація дітей виступає як необхідний засіб 

міжпоколінної трансляції культури певного суспільства. В її вивченні 

виокремлюються такі взаємопов’язані аспекти: суб’єктний, який визначає, хто є 
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суб’єктом даних взаємовідносин: старші і молодші, чи батьки й діти, чи різні 

покоління тощо; об’єктний, який визначає, що саме, які знання, навички, 

цінності соціальні установки передаються, які властивості суспільство 

намагається прищепити дітям; процесуальний, що показує, якими шляхами й 

способами (безпосередня взаємодія дітей і дорослих, приклад, формальне 

навчання тощо) здійснюється трансмісія; інституціональний, що виявляє, за 

посередництва яких спеціалізованих соціальних інститутів здійснюється 

соціалізація [537, с. 4]. 

Безумовно, сучасні етнологічні дослідження світу дитинства не можуть 

претендувати і не претендують на тотальне охоплення проблематики соціалізації. 

Мова йде лише про вивчення традиційних інститутів, форм і методів 

соціалізації. При цьому поняття «традиційні форми» саме по собі є 

багатозначним і відносним та в різних контекстах може означати: щось архаїчне, 

звичне, укорінене в минулому народу на противагу сучасному, новому, такому, 

що виникло недавно чи привнесене ззовні; щось стабільне, консервативне, стійке 

на противагу більш мінливим, плинним явищам; щось самовідтворюване, таке, що 

автоматично передається з покоління в покоління (традиція як особливий спосіб 

передачі соціальної інформації, звідси – поняття «традиційні суспільства»). 

Відповідно, коли йдеться про традиційні форми соціалізації, маються на 

увазі такі відносини й інститути, які найглибше вкорінені в традиційно-побутовій 

культурі народу і які прямо чи опосередковано визначають специфіку і 

наступність його характеру та способу життя. Таким чином, «традиційне 

виховання» – це синонім «народної педагогіки», тобто виховних ідей і досвіду, що 

передаються з покоління в покоління в усній народній творчості, обрядах, звичаях 

тощо [537, с. 4]. 

Про близькість, спорідненість понять виховання й соціалізація, та, водночас, 

підпорядкованість першого другому свідчать такі факти.  

У Йєльському університеті зберігається «Регіональна картотека людських 

відносин» (Human Relations Area Files (HRAF)), що являє собою близько 

півмільйона сторінок друкованого тексту та містить відомості про різні сторони 
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життя багатьох народів світу, згруповані по культурах і по предметах. Розділ 

«Соціалізація» цієї картотеки складається з таких підрозділів: 

Засоби навіювання 

Відлучення від грудей та годування 

Привчання до дотримання чистоти 

Статеве виховання 

Соціалізація агресії 

Навчання незалежності 

Передача культурних норм 

Передача навичок 

Передача вірувань [346, с. 172]. 

Нескладно побачити, що більшість складників соціалізації в їхньому 

етнологічному трактуванні педагогами могли б бути віднесені до змісту виховання. 

Другим прикладом може служити складений групою американських 

культурантропологів під керівництвом Г. Баррі перелік агентів соціалізації, які 

розрізняються за характером впливу на дитину: опікуни, які здійснюють догляд 

за дитиною, задовольняють її фізичні та емоційні потреби; авторитети, які 

власним прикладом прищеплюють дитині культурні цінності й норми; 

дисциплінатори, які розподіляють покарання; вихователі, які цілеспрямовано 

навчають дитину, передають їй відповідні знання й навички; компаньйони, які 

беруть участь у спільній з дитиною діяльності на більш чи менш рівних правах; 

співмешканці, які мешкають в одному домі з дитиною [234; 611; 612]. 

Тут, по-перше, ми бачимо акцент саме на цілеспрямованості діяльності 

вихователів як агентів соціалізації в традиційних культурах, по-друге, знову ж 

таки, вихователі виступають лише як одна з семи категорій рівноважних агентів 

соціалізації. 

Широкого вжитку в етнологічному дискурсі, поряд з категоріями 

«виховання» й «соціалізація», набуло поняття «інкультурація», введене до 

наукового обігу в першій половині ХХ століття культурантропологом 

М. Херсковіцем (в іншій транскрипції – Гершковіцем). На думку вченого, у 
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процесі інкультурації індивід засвоює притаманні його рідній культурі 

світорозуміння та поведінку. В результаті особистість набуває когнітивної, 

емоційної та поведінкової подібності до членів даної культури та відмінності від 

членів інших культур [624]. 

За Херсковіцем, процес інкультурації починається з набуття дитиною 

перших поведінкових навичок, із засвоєння мовлення та опанування рідної мови, 

тобто практично з моменту народження, і не закінчується до самої смерті. 

Кінцевим результатом процесу інкультурації М. Херсковіц вважав людину, 

компетентну в культурі – в мові, ритуалах, цінностях тощо. Разом з тим, автор 

особливо наполягав на одночасності протікання процесів соціалізації та 

інкультурації, адже без засвоєння культури, входження в культуру людина не 

може існувати як член суспільства [624]. 

У процесі інкультурації, слідом за М. Херсковіцем, зазвичай виокремлюють 

дві стадії: первинну (дитячу) та вторинну (дорослу). 

Змістом первинної стадії інкультурації є засвоєння дітьми 

загальнорозповсюджених, життєво необхідних елементів культури. Інкультурація 

може реалізуватися тут у двох формах. Спочатку – у формі виховання, як 

цілеспрямований вплив на дитину з метою формування в неї необхідних для 

нормального життя поведінкових навичок, що характерні для всіх членів певного 

суспільства. Дещо пізніше, по мірі дорослішання, інкультурація все більше 

відбувається переважно не в спеціалізованих інститутах соціалізації, а шляхом 

наслідування дій дорослих, під керівництвом старших на власному досвіді й 

полягає насамперед у научуванні без спеціального навчання. Так чи інакше, 

первинна інкультурація дитини є передумовою її трансформації у дорослого члена 

певного суспільства, в особистість, здатну до адекватної участі в соціокультурному 

житті з усіма його етноспецифічними особливостями [624]. 

На відміну від сучасних уявлень гуманістичної педагогіки доби динамічної 

модернізації та глобалізації, в етнології, що досліджує традиційні суспільства, 

дитинство розуміється не як рання стадія існування людини, а як період 

соціокультурної підготовки людини до дорослого життя. У традиційних 
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суспільствах індивід вважається дорослим з моменту набуття ним певної 

сукупності якостей, з яких найбільш важливими, за даними етнографів, є: 

 досягнення необхідного ступеня зрілості організму, що, як правило, дещо 

перевищує сформовану раніше здатність до відтворення потомства; 

 оволодіння навичками власного життєзабезпечення у сфері домашнього 

господарства та суспільної праці; 

 оволодіння достатнім обсягом культурних знань і соціального досвіду 

через практичну діяльність у складі різноманітних соціальних груп та знайомство 

з різними «мовами» культури (наука, мистецтво, релігія, право, мораль тощо); 

 належність до однієї з соціальних груп чи спільнот, що складається з 

дорослих учасників системи суспільного розподілу праці. 

Досягнення дорослого стану не означає завершення процесу інкультурації, а 

тільки переводить його на якісно нову вторинну стадію. Інкультурація в дорослому 

віці вже не є безперервним процесом і, як вважається, стосується тільки окремих 

фрагментів культури – винаходів, відкриттів, нових ідей. Головним дієвим 

механізмом вторинної стадії інкультурації стає самостійне освоєння індивідом 

соціокультурного оточення в межах, установлених у даному суспільстві. 

Таким чином, функцією первинної стадії інкультурації є забезпечення 

збереження стабільності культури, оскільки основним змістом тут є відтворення 

вже наявних зразків, контроль і запобігання проникненню в культуру випадкових 

і нових елементів. На вторинній стадії носії культури мають можливість 

перебрати на себе відповідальність за експериментування, внесення в культуру 

інновацій різного масштабу [624]. 

Зустрічаються й інші трактування досліджуваних нами явищ і понять. Так, 

зокрема В. Павленко, С. Таглін, М. Шульга та інші вважають, що внаслідок 

інкультурації як процесу залучення особи до культурної спадщини формується 

особиста культура індивіда, яка охоплює різноманітні знання, значення, 

відомості, що належать до культури взагалі – не тільки до своєї і не тільки до 

етнічної. Натомість поняття, що відображує в єдності весь складний процес 

оволодіння особою елементами рідної етнічної культури, який допомагає їй стати 
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повноцінним членом етносу, набути етнокультурної компетентності, визначається 

цими дослідниками за допомогою терміна «етнізація» [346, с. 97]. 

За визначенням українського вченого М. Шульги, наведеним в «Етнічному 

довіднику», етнізація являє собою «становлення, розвиток і закріплення в 

особистісних структурах якостей, що відбивають особливості культури етносу, 

членом якого є особа. Етнізація на практиці розгортається як аспект соціалізації, 

елемент виховання, зріз формування типу життєдіяльності особи, перш за все 

становлення її емоційних, когнітивних, вольових процесів, як набуття 

особливостей оціночних, моральних суджень, естетичних уявлень, як формування 

композиції умінь, як засвоєння типових виробничих навичок, прийомів, стилю 

спілкування і поведінки, специфічного сприйняття світу, притаманної культурі 

етносу картини світу» [150]. 

Як зазначає М. Шульга, у процесі етнізації люди однієї культури засвоюють 

одну й ту ж саму заданість бачення світу, один і той же спосіб його категорізацїї, 

систематизації, типізації. На цьому ґрунтується переконаність у природності, 

нормальності, правильності «нашого» способу життя в широкому розумінні цього 

слова, у самоочевидності для нас багатьох істин, спільності аксіом. Завдяки цьому у 

людей однієї культури існує взаємозамінність точок зору, збіг уявлень у головному, 

тотожність засобів інтерпретації природного і соціального світу, завдяки чому його 

предмети постають перед нами одними і тими ж, у крайньому разі – емпірично тими 

ж самими. Саме в цьому явищі знаходиться основа того, завдяки чому окремі люди 

відчувають себе як «ми», тобто як ті, хто сприймає і розуміє світ як Я [150]. 

При цьому М. Шульга вбачає в перебігу процесу етнізації два етапи, 

аналогічні етапам інкультурації, обґрунтованим М. Херсковіцем, і наповнені 

специфічним етнокультурним змістом. Особливого значення для порівняльної 

етнопедагогіки мають дослідження змісту, форм і механізмів, притаманних 

першому етапу етнізації. 

Поряд з категоріями соціалізації, інкультурації, етнізації, виховання, в 

етнопсихології використовується ще одне поняття – культурна трансмісія, що 

поєднує процеси інкультурації, етнізації і соціалізації та розглядається як 
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механізм, за допомогою якого етнічна група «передає себе у спадок» своїм новим 

членам, насамперед дітям [234, с. 31–32, 42–43]. 

При розгляді в педагогічному контексті механізмом соціалізації, етнізації, 

культурної трансмісії, виступає якраз народна педагогіка, що, з одного боку, 

забезпечує «формування людини як культурної істоти», представника 

конкретного культурного співтовариства, з іншого – сприяє збереженню єдності 

спільноти через ретрансляцію від покоління до покоління усього способу життя 

та світосприймання народу. 

Інтегративний характер етнопедагогіки як субдисципліни на перетині 

педагогіки, етнології, культурології, етнопсихології, антропології, соціології та 

інших галузей науки зумовлює необхідність формулювання дефініцій низки 

понять, що, не будучи специфічними для загальної педагогіки, водночас є 

спільними для названих наук і виступають для порівняльної етнопедагогіки так 

званими залученими.  

Більшість залучених понять етнопедагогіки – «етнос», «нація» та похідні 

від них «етнічність», «етнічна самосвідомість», «національна самосвідомість» 

(такі, що виступають як компоненти мети народної педагогіки), а також 

«культура», «традиція» (такі, що позначають весь простір та механізми 

соціалізації, виховання, етнізації молодого покоління) – є спільними для етнології, 

антропології, історії, етносоціології, етнополітології, соціальної психології, 

етнопсихології, культурології тощо. Показово, що вони не мають 

загальноприйнятих визначень, оскільки кожна з названих наук розглядає 

відповідні явища та феномени під власним специфічним кутом зору. При цьому в 

межах кожної науки існують численні напрями, концепції та школи, які теж 

мають свої підходи до вивчення згаданих явищ. 

Як відомо, визначати поняття можна по-різному залежно від призначення 

дефініції [Див., наприклад, 261, с. 24]. Це можуть бути в певному сенсі приблизні 

науково-популярні визначення, розраховані на непрофесійну аудиторію, а також 

наукові дефініції, в яких, у свою чергу, можна виділити два типи: по-перше, 

визначення-формулювання, що, наприклад, наводяться в підручниках і 
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відзначаються по можливості лаконічністю; по-друге, розгорнуті повні 

визначення. У нашій роботі ми можемо дати лише перше з цих двох типів 

наукових визначень, визначення-формулювання, оскільки формулювання 

дефініцій вищезазначених понять не є метою нашого педагогічного дослідження. 

На жаль, у спадщину від радянської науки нам залишилася традиція 

змішування, ототожнення понять «етнос» і «нація», «етнічний» та 

«національний» як у масовій свідомості, так і в освітянському обігу. Це часто 

призводить до плутанини, розпливчастості визначень і формулювань, чи навіть до 

непорозумінь. Як зазначає Т. Стефаненко, радянська паспортна система 

перетворила «національність» на расову категорію, що визначається «по крові» 

(за походженням батьків), тоді як у всьому цивілізованому світі це поняття 

означає громадянство [445, с. 28]. У часи панування комуністичної ідеології нація 

розглядалась як найвищий ступінь історико-економічного розвитку етносу. Отже, 

спочатку розглянемо основні сучасні підходи до визначення поняття «етнос». 

Етимологічно поняття «етнос (ethnos)» походить з давньогрецької мови, де, 

за свідченнями словників давньогрецької мови, це слово мало декілька значень, 

серед яких основними були: народ, плем’я, рід, група людей, іноземне плем’я, 

язичники, стадо, рід. Етимологічний аналіз дає змогу побачити в усій цій множині 

значень вказівку на всіляку сукупність однакових живих істот, які мають певні 

спільні властивості (звичаї, поведінкові звички, зовнішній вигляд тощо) [66, с. 6]. 

На архаїчній стадії існування слова переважали значення «стадо», «рій», група», 

хоча вже існувало поняття «плем’я», «народ». Дослідники вважають, що 

приблизно в VІ–V ст. до н.е. основним значенням цього слова стає «плем’я», 

«народ негрецького походження», «негрецьке плем’я» (натомість на позначення 

грецького населення вживалося слово «демос»). Саме з цим значенням воно й 

було запозичене римською культурою та латинською мовою. Пізніше від цього 

терміна утворився прикметник «етнічний (ethnicos)», що використовується в 

біблійних текстах у значенні «язичницький», «нехристиянський», тобто знову ж 

таки з акцентом на чужинності, чужорідності, інакшості. 
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Практично до самого кінця ХVІІІ ст. поняття «етнос» вживалося вельми 

обмежено. Застосування цього терміна в науковій літературі в значенні «народ» 

було започатковано лише у ХІХ ст. Так, у роботах відомого німецького етнолога 

А. Бастіана, з чиїм ім’ям здебільшого і пов’язують введення до наукового обігу 

терміна «етнос», поняття «народний» та «етнічний» вживаються як синоніми, а 

означення «етнічний» стосується культурно-специфічного обличчя народу. 

Першим у 20-ті рр. ХХ ст. сформулював наукове визначення поняття 

«етнос» і дав йому наукову інтерпретацію етнограф С. Широкогоров. Дослідник 

виходив з того, що етнос є однією з форм розвитку та існування людства, і 

розглядав його як групу людей, які говорять однією мовою, визнають своє єдине 

походження, мають комплекс звичаїв, уклад життя, що зберігаються та 

освячуються традицією та відрізняють його від інших таких груп [525] [Додаток 

Д, табл. Д.3]. 

Вітчизняна наука майже до середини 60-х рр. ХХ ст. практично не 

послуговувалася поняттям «етнос» з тієї причини, що в радянському 

суспільствознавстві всі дослідження етнічних проблем проводились у рамках 

марксистської теорії націй, де канонічним було визнано сталінське визначення 

нації. Відповідно, всі інші поняття в цій області автоматично відкидались як 

неспроможні [412, с. 69]. 

З 60-х рр. ХХ ст. у радянській науці найбільшого поширення набула концепція 

етносу Ю. Бромлея. За визначенням вченого, етнос – усталена міжпоколінна 

сукупність людей, яка історично склалася на певній території і має не тільки спільні 

риси, але й відносно стабільні особливості культури (включно з мовою) й психіки, а 

також усвідомлення своєї єдності та відмінності від інших подібних утворень 

(самосвідомість), зафіксоване у самоназві (етнонімі) [66, с. 57–58]. Характерною 

рисою цієї спільноти є також переважне укладання ендогамних шлюбів. 

За своїми ключовими положеннями концепція етносу Ю. Бромлея є 

близькою примордіалізму, який вбачає в етнічності одвічну (в радикальних 

версіях – вроджену) властивість людської природи. Засновник соціобіологічної 

концепції примордіалізму П. Ван ден Берге вважає, що етнічні й расові почуття – 
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це розширення почуттів спорідненості, адже «з прогресивним зростанням розміру 

людських спільнот межі етносу ставали ширшими, зв’язки спорідненості, 

відповідно, розмивалися … однак потреба в колективності ширшій, ніж 

безпосереднє коло родичів на основі біологічного походження, продовжує бути 

присутньою навіть у сучасних масових індустріальних суспільствах» [648, с. 18–

19, 35]. На думку П. Ван ден Берге, «споріднений відбір» відіграв вирішальну 

роль у формуванні як етнічних груп, так і феномена поліетнічності. 

Існують і чисто соціальні концепції примордіалізму – соціокультурні чи 

культурно-історичні. Вони представлені роботами К. Гірца, Р. Гамбіно, 

У. Коннора та інших, у яких етнічність розуміється як явище соціальне та 

об’єктивне, притаманне всім стадіям еволюції людського суспільства, а її 

одвічність пов’язується з інерцією культурних традицій. Головне, з чим 

погоджуються всі примордіалісти, – те, що етнічність як емоційна близькість, 

почуття причетності до етнічної спільноти є неодмінним і фундаментальним 

аспектом самосвідомості кожної людини. 

У всіх версіях примордіалізму для порівняльної етнопедагогіки цінним є 

акцент на таких атрибутах етносу як почуття спорідненості його представників, 

прагнення до згуртування та неперервність традицій етнічної культури. Адже 

саме ці одвічні властивості мають бути передані молодим поколінням кожного 

етносу за посередництва народної педагогіки. 

У наші дні багато вчених – етнологів, політологів, психологів продовжують 

розглядати етнос як об’єктивне явище, реальну соціальну групу, що склалась у 

ході історичного розвитку суспільства, але бачать певні недоліки 

примордіалістської парадигми та теорії етногенезу Ю. Бромлея. 

В. Степанов і А. Сусоколов заклали фундамент інформаційної моделі етносу. 

Вона базується на постулаті про лімітованість інформаційних можливостей 

людини, які не можуть розвиватися безмежно, не завдаючи шкоди особистості. І 

тут етнос із його специфічним менталітетом, тобто світоглядом, світосприйняттям, 

способом пізнання виступає своєрідним «фільтром», що певним чином 

диференціює та структурує для особистості інформацію про природне й соціальне 
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довкілля, творячи етнічну картину світу. Інформаційна модель етносу становить 

певний інтерес для порівняльної етнопедагогіки, оскільки зосереджує увагу на 

тому, що, як стверджують дослідники, «його головною функцією є збереження, 

відтворення й розвиток етнокультурної інформаційної мережі та передача через неї 

усталеного комплексу етнокультурної інформації» [Цит. за 346, с. 55]. 

З точки зору послідовників конструктивістського підходу (Б. Андерсон, 

Ф. Барт, Р. Брубейкер, Е. Геллнер, Р. Дженкінс, Е. Хобсбаум та інші), етнічність 

конструюється окремими індивідами чи групами з метою консолідації людей для 

досягнення певних результатів. У цьому сенсі етнічність є контекстом процесу 

соціальної організації, культурні відмінності свідомо конструюються, а етнічну 

ідентичність від інших видів соціальної ідентичності відрізняє насамперед 

уявлення про спільну культуру (чи віра в неї), спільне походження (реальне чи 

уявне), спільну історію. Представники конструктивізму (Д. Бел, Дж. Окамура, 

М. Фішер та інші) детально описують діяльність інтелектуальних та мистецьких 

еліт зі створення, конструювання етнічної культури, «винаходження традицій», 

розповсюдження етнічної самосвідомості в народі тощо.  

Для етнопедагогіки цінними є міркування послідовників 

конструктивістського підходу щодо динамізму етнічної культури в цілому та 

ситуативності й мотивованості етнічної ідентичності (самосвідомості) людини, які 

уможливлюють цілеспрямовані впливи в напрямі розвитку культури та корекції 

етнічної свідомості спільноти й самосвідомості особистості. 

Представники інструменталізму (Л. Белл, Н. Глейзер, М. Есман, А. Коен, 

Д. Мойніхен, Дж. Ротшильд, К. Янг та інші) наголошують на тому, що ключову 

роль у конструюванні етнічності, мобілізації членів етнічної групи на колективні 

дії відіграють лідери, які переслідують політичні цілі, а не висловлюють 

культурну ідеологію групи чи «волю народу». За влучним висловом М. Бенкса, 

примордіалісти вміщують етнічність «у серце людини», а інструменталісти – «в 

голову» [18, с. 31]. Для послідовників інструменталізму етнічна ідентичність – 

переважно продукт маніпулювання з боку еліт («етнічних підприємців»), які 

наживають символічний і політичний капітал на етнізації соціальних проблем, на 
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акцентуванні й експлуатації міжгрупових відмінностей і протиріч, що 

формулюються виключно в етнічних термінах. У такий спосіб етнічність 

перетворюється на певну роль, що свідомо обирається людиною або групою під 

впливом тих чи інших факторів і використовується для досягнення певних 

політичних чи економічних цілей [18, с. 32]. 

Для етнопедагогіки ідеї інструменталізму можуть мати значення як 

застереження щодо небажаності політизації етнічності чи інших спекуляцій на 

етнокультурній проблематиці. 

Окреме місце серед теоретичних моделей етносу посідає соціо-біо-

географічна концепція Л. Гумільова [120; 121]. Л. Гумільов розглядає етнос як 

природну форму існування виду Homo Sapiens. На його думку, відмінності між 

етносами визначаються не мовою, не расою, не релігією чи культурою, а «лише 

стереотипом поведінки, який є найвищою формою активної адаптації людини до 

ландшафту». Звідси випливає, що саме різноманітність ландшафтів зумовлює 

розмаїття етносів [346, с. 55]. Таким чином, концепція Л. Гумільова протиставляє 

біогеографічні детермінанти етнічності соціальним, відповідно, весь її понятійний 

апарат міститься в континуумі біологічно-природного – психологічно-

суб’єктивного полюсів з тяжінням до першого з них.  

Варто зазначити, що ставлення до цієї теорії в наукових колах є 

неоднозначним. Досить сказати, що на концепцію Л. Гумільова широко посилаються 

й активно використовують її для обґрунтування власних висновків етнопсихологи 

(А. Налчаджян, В. Павленко, С. Таглін та ін.). Натомість у колах етнологів названа 

теорія залишається офіційно не визнаною. 

Значення ідей Л. Гумільова для порівняльної етнопедагогіки полягає в увазі 

до природного середовища існування етносу, яке значною мірою зумовлює 

специфіку культури народу. 

Дискусійним у сучасній етнології залишається і питання про атрибути 

етнічності, а також про властивості, що відрізняють один етнос від інших. 

Непереконливість «класичного» бромлеєвського визначення поняття 

«етнос» продемонстрував у 1995 р. етнолог Є. Колпаков: «Слід сказати, що якість 
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класичного визначення етносу така, що навіть радянський партійно-державний 

апарат підходить під нього без особливих перебільшень. Стійка сукупність людей, 

що історично склалася на певній території – у наявності. Особливості мови – хіба 

апаратно-канцелярський жаргон не є «новомовою»? Особливості культури – 

сферу матеріальної культури краще не обговорювати, але є ще й особливі 

ритуали, правила поведінки тощо. Самосвідомість своєї спільності та єдність 

інтересів, а також певне протиставлення «ми»–«вони» тут навіть сильніше, ніж у 

багатьох народів. Що входить до поняття самоназва? «Номенклатура», «кращі 

люди», просто «люди», «справжні комуністи», «наші»... До речі, апарат має і такі 

додаткові ознаки, як ендогамія – переважання шлюбів всередині своєї групи. 

Виходить, що етнос за визначенням не відрізняється від інших видів соціальних 

спільнот і навіть радянського партійно-державного апарата» [205]. 

Зважаючи на невирішеність питання про атрибути етнічності й визначальні 

ознаки етнічних спільнот, найбільш об’єктивною ми вважаємо точку зору вчених, 

які не наполягають на чітких, раз і назавжди затверджених критеріях розрізнення 

етносів. Серед зарубіжних досліджень нам найбільше імпонує точка зору 

Р. Наролла, який пропонує в кожному конкретному випадку враховувати різні 

фактори: самосвідомість (якщо вона є), усвідомлення спільності походження, 

форми шлюбно-сімейних відносин, релігію, а головним чином – мовну тотожність 

та територіально-організаційну відокремленість [Див.: 66, с. 20]. Одразу 

відзначимо: мова й територіально-організаційна відокремленість – критерії, які є 

найуживанішими, але не обов’язковими. 

Вітчизняні й зарубіжні вчені теж надають широкий спектр факторів, що 

можуть застосовуватися як етнодиференціювальні ознаки: мова та культура 

(П. Кушнер та інші), територія та етнічна самосвідомість (М. Чебоксаров, 

В. Козлов та інші), особливості психічного складу (В. Козлов та інші), 

антропологічні особливості (К. Чистов, С. Артановський та інші), спільність 

походження (Г. Шелепов та інші), релігія (А. Налчаджян та інші). Але жодна з 

ознак не є неодмінною [445, с. 44]. 
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У власне педагогічному сенсі важливі не розбіжності, іноді дійсно 

радикальні, між сучасними підходами до інтерпретації змісту поняття «етнос». 

Для нашого дослідження не суттєво навіть, чи є етнічні відмінності реальною 

споконвічною характеристикою людства, чи вони є соціальним конструктом. 

Значно важливіше те спільне, що присутнє в усіх сучасних підходах – визнання 

етнічної самосвідомості, усвідомлення членами етносу своєї спільності та 

відмінності від інших подібних утворень однією з провідних чи навіть єдиною 

характеристикою етносу. Це означає, що етнос є для індивідів значущою 

соціальною групою і психологічно комфортною спільнотою. Тому з психолого-

педагогічних позицій можемо прийняти формулювання етнопсихолога 

Т. Стефаненко, яка визначає етнос як стійку у своєму існуванні групу людей, які 

усвідомлюють себе її членами на основі будь-яких ознак, що сприймаються як 

етнодиференціювальні [445, с. 32]. 

При цьому, зазначає Т. Стефаненко, як етнодиференціювальні можуть 

виступати найрізноманітніші характеристики: мова, цінності й норми, історична 

пам’ять, релігія, уявлення про рідну землю, міф про спільних предків, 

«національний характер», народне й професійне мистецтво. Перелік цей 

безкінечний, у ньому може опинитись і форма носу, і спосіб надівання халату, і 

багато що інше [445, с. 32]. 

В етнопедагогіці знаходять застосування численні терміни, похідні від 

терміна «етнос»: «етнічність», «етнічна свідомість (самосвідомість)», «етнічна 

ідентичність» тощо. За визначенням В. Євтуха, етнічність відтворює якісні 

характеристики людини або групи людей, пов'язані з їхнім етнічним походженням і 

які виявляються у побуті, культурі, поведінці й в цілому у ментальності, 

підтверджуючи це походження й вирізняючи їх з поміж інших [150]. Широкого 

розповсюдження термін набув у середині 60-х рр. ХХ ст., коли у країнах зі 

строкатим в етнокультурному відношенні складом населення почала зростати 

зацікавленість походженням, а відтак культурою, традиціями представників різних 

народів, які волею долі опинилися в кордонах однієї держави. 
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За визначенням В. Надольської, етнічна самосвідомість (що у широкому 

розумінні відповідає англійському «етнічна ідентичність») – це уявлення людей 

про власний етнос, його властивості. Вона включає ототожнення людиною себе з 

певною етнічною спільнотою, етнодиференціювальні символи, які служать для 

виділення членів своєї групи, етнічні стереотипи і почуття, усвідомлення 

моральної і психологічної єдності групи, уявлення про «рідну землю», 

усвідомлення спільних інтересів та ін. [314, с. 19]. У свою чергу, поняття 

«етнічна ідентичність» відображає результат процесу ідентифікації, тобто 

співвіднесення, ототожнення людиною себе зі своїм народом. 

Оскільки нині переважна більшість держав світу багатоетнічні, остільки для 

переважної більшості країн окреслюється проблема консолідації представників 

численних відмінних за своєю культурою етносів в єдину загальнодержавну 

громаду, створення багатоетнічної, багатокультурної спільноти громадян.  

У сучасному науковому, суспільно-політичному, побутовому обігу 

спостерігається ототожнення, синонімічного вживання термінів «етнос» і «нація».  

Поняття «нація» (від латинського nation – «бути вродженим», похідного від 

імені римської богині народження та родового походження) у різні часи 

змінювало свій зміст. В античності воно означало «спільне походження» і було 

синонімом поняття gens – «плем’я». Згідно з Ю. Габермасом, «на противагу 

поняттю «civitas» слово «Nation», як і «gens» [рід, родова община] та «populus» 

[народ, народність], стосувалося народностей (часто означуваних як «дикі», 

«варварські» або «язичницькі»), ще не організованих як політичні спільноти. У 

цьому сенсі нації спочатку були спільнотами людей одного й того ж походження, 

які ще не об’єдналися в політичну форму держави, але пов’язані спільним 

поселенням, спільною мовою, звичаями і традиціями» [88, с. 345]. 

У Середні віки нацією почали називати місцеві спільноти, об’єднані мовною 

та/або професійною спільністю, а в часи М. Лютера термін «нація» став іноді 

вживатися для позначення всіх станів у державі. Це поняття використовували 

стосовно гільдій, корпорацій, спілок, мас людей і груп, заснованих на спільній 

культурі й історії. Американський антрополог К. Вердері з цього приводу 
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зазначає: «У всіх випадках воно служило інструментом відбору – тим, що з’єднує 

в спільну масу одних людей, яких треба відрізняти від інших, які існують поряд із 

цими першими; от тільки критерії, які використовувалися при цьому відборі … 

наприклад передача ремісничих навичок, аристократичні привілеї, громадянська 

відповідальність і культурно-історична спільність, – варіювались у залежності від 

часу та контексту» [Цит. за: 18, с. 86]. 

Д. Дідро називав нацією «незначну кількість людей, які населяють певний 

досить чітко окреслений район і підпорядковуються одному і тому ж уряду» [Цит. 

за: 18, с. 88]. Однак, вже у Ж.-Ж. Руссо поняття «nation» виступає як синонім 

поняття «держава», і нація головним чином розуміється як «народ, який має 

constitution» [Цит. за: 18, с. 88]. Цим латинським словом Ж.-Ж. Руссо позначає як 

основний закон держави, так і «устрій», склад людського чи політичного тіла, 

тобто чиюсь тілесну конституцію). 

Шлях становлення поняття «нація» підсумовує історик і антрополог 

К. Вердері: «Історично ідея «нації» означала відносини двох типів: по-перше, 

відносини громадянські, в яких нація виступає колективним сувереном, утвореним 

зі спільної участі в політичних процесах; по-друге, відносини, відомі як 

«етнічність», через які нація включає в себе всіх тих, котрі, як припускається, 

мають спільну мову, історію або ширшу «культурну» ідентичність. 

«Громадянське» значення нації, мабуть, виникло в центрах ліберальної демократії, 

де воно лише іноді співіснує (як, наприклад, у Франції) з «етнічним». Останнє 

значення однак є найпоширенішим у Східній Європі» [Цит за: 446, с. 552]. 

Французький соціолог та історик Д. Шнаппер переконана, що «слід уже 

залишити позаду це історичне протиставлення та визнати, що не існує двох ідей 

нації» [528, с. 7]. Книжку, присвячену аналізу сучасних теоретичних концепцій 

нації, вона так і назвала: «Спільнота громадян», обстоюючи ідею спільноти, де 

«усі люди, незалежно від свого історичного (в найширшому розумінні цього 

слова) чи етнічно-релігійного походження та соціальних характеристик, – усі 

вони є громадянами» [528, с. 6]. 
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Дійсно, останнім часом усе більше дослідників поступово відмовляються від 

поняття «нація» в етнічному сенсі, погоджуючись з тим, що існують багатоетнічні 

нації – британська, американська, канадська та інші. 

Провідний американський спеціаліст з національного питання Г. Кон пише, 

що нації «не можуть бути ототожнені з родами, племенами, етнічними групами – 

спільнотами людей, які об’єднуються походженням від справжнього чи уявного 

спільного предка чи спільним місцем проживання» [Цит. за: 27, с. 47]. Тільки 

«прагнення жити разом», стверджує Г. Кон, об’єднує людей і складає основу 

нації. Цієї ж точки зору дотримується інший американський соціолог Р. Емерсон. 

На його думку, почуття спільності долі є вирішальним фактором для формування 

нації. Р. Емерсон підкреслює, що членам нації притаманне відчуття того, що вони 

об’єднані в одне ціле спільною спадщиною в минулому та спільною долею в 

майбутньому. 

Нація політична – це велике, історичне, динамічне, цивілізоване 

співтовариство громадян, часто поліетнічне, але об’єднане навколо якогось одного 

етносу, із національною мовою внутрішнього державного спілкування (та можливо 

однією чи кількома локальними офіційними мовами), із власною територією, 

спільними інтересами, спільною волею бути єдиним цілим, спільною національною 

культурою (як синтезом кількох етнічних культур), усвідомленням спільності 

минулого, сучасного і особливо майбутнього і водночас власної самобутності та 

спільною назвою [314, с. 22]. Аналіз змісту наведених понять дає підстави 

говорити, що Україна рухається шляхом формування нації політичної, яка є 

поліетнічним соціальним утворенням. 

Так, за результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р., 

громадянами нашої держави, поряд з понад 37,5 млн. етнічних українців, є 

8 млн. 334 тис. росіян, 275,8 тис. білорусів, 258,6 тис. молдован, близько 

248,2 тис. кримських татар, 204,6 тис. болгар, 156,6 тис. угорців, 151 тис. румунів, 

144,1 тис. поляків, 103,6 тис. євреїв, 99,9 тис. вірменів, 91,5 тис. греків, 73,3 тис. 

татарів, 47,6 тис. ромів, 45,2 тис. азербайджанців, 34,2 тис. грузинів, 33,3 тис. 

німців, 31,9 тис. гагаузів, понад 7 тис. литовців, понад 6 тис. словаків, близько 
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6 тис. чехів, понад 2,8 тис. естонців, близько 1200 караїмів, 406 кримчаків, а 

також представники ще 110 етносів [406]. 

На території однієї лише Харківської області в 2001 р. мешкали: 2 млн. 

48,7 тис. українців, 742 тис. росіян, 14,7 тис. білорусів, 11,5 тис. євреїв, 11,1 тис. 

вірменів, 5,6 тис. азербайджанців, 4,4 тис. грузинів, 4,2 тис. татар, 2,5 тис. молдован, 

2,4 тис. в’єтнамців, 2,3 тис. ромів, а також представники ще 100 етносів [407]. 

Всі відомі спроби поділити за об’єктивними критеріями етнічні спільноти 

на нації, народності, етнічні та племінні групи фактично малопродуктивні. Як 

зазначає норвезький антрополог Т. Х. Ериксен, нація є продукт ідеології 

націоналізму і вона виникає з моменту, коли група впливових людей вирішує, що 

саме так воно повинно бути. І в більшості випадків нація починається як явище, 

що породжується міською елітою. Тим не менш, аби стати ефективним 

політичним засобом, ця ідея має розповсюдитися на масовому рівні [619]. 

Детальний аналіз ситуації на пострадянських теренах, де кожна незалежна 

держава намагається вибудувати єдину націю, змушує нас погодитися зі словами 

А. Собчака щодо того, що вирішальним фактором конституювання нації є 

«усвідомлене прагнення людей бути єдиним народом і жити разом. Однак таке 

прагнення виникає й живиться не тільки спільністю мови, культури, традиції 

тощо, але й тим, що можна визначити як загальне благополуччя життя, загальна 

атмосфера задоволення життям. І країною, в якій ти живеш. Поки що, на жаль, у 

нас цього немає… Не відсутність національної ідеї, а неблагополуччя життя, що 

затягнулося, – це головна небезпека для майбутнього країни, для її єдності» [433]. 

У своїх дослідженнях [Див., наприклад: 571; 572; 652] ми уникаємо вживання 

терміну «нація» в етнічному розумінні. Натомість спираємося на підхід 

Р. Емерсона, Г. Кона, Ю. Габермаса та інших, а також визначення українських 

етнологів В. Кафарського й Б. Савчука і говоримо про націю в політичному сенсі 

як населення країни, сукупність усіх громадян, які незалежно від свого 

етнічного походження свідомо визнають її державотворчі устремління, 

поділяють консолідуючу національну ідею та пов’язують своє майбутнє з 

даною державою [564]. Вважаємо за доцільне навести також влучне визначення 
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української дослідниці Т. Бердій, згідно з яким етнос є формою моноспільноти, а 

нація – поліетнічним і полікультурним утворенням [35, с. 17; 36]. 

Отже, в підрозділі упорядковано вживання основних понять «народна 

педагогіка», «етнос», «етнопедагогіка» у проблемному полі дослідження. 

Зроблено висновок про недоцільність уживання терміну «нація» в етнічному 

контексті.  

 

2.2. Витоки і джерела порівняльної етнопедагогіки 

 

Увівши до наукового обігу в 1962 р. поняття «етнопедагогіка», чуваський 

педагог Г. Волков, утім, жодним чином не претендував на пріоритет у 

дослідженнях емпіричної виховної спадщини народів. Навпаки, він усіляко 

підкреслював, що витоки вивчення народної педагогіки сягають своїм корінням 

праць таких педагогів-класиків, як Я. А. Коменський, Й. Г. Песталоцці, 

К. Ушинський та ін. [82]. Так, у розділі «Народні традиції виховання й спадщина 

педагогів-демократів» монографії «Етнопедагогіка» [82] дослідник характеризує 

міркування щодо важливості використання прогресивного виховного досвіду 

народу, які належать не тільки названим педагогам, а також і їхнім 

послідовникам, зокрема просвітителям народів колишньої Російської Імперії 

Х. Абовяну, Г. Агаяну, А. Бакиханову, Я. Гогебашвілі, Р. Ефендієву, К. Іванову, 

М. Махмудову, С. Михайлову, К. Насирі, К. Хетагурову, І. Яковлєву та ін., а 

також радянським педагогам А. Макаренку та В. Сухомлинському. 

У своєму пізнішому підручнику «Етнопедагогіка» для середніх і вищих 

педагогічних навчальних закладів Г. Волков відводить цілий розділ «Народне 

виховання в спадщині класиків педагогіки» висвітленню поважного й дбайливого 

ставлення Я. А. Коменського, К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського до 

народної педагогіки як джерела педагогіки наукової [83, с. 13–25]. 

Слідом за Г. Волковим питання дослідження, осмислення та використання 

Я. А. Коменським, К. Ушинським, А. Макаренком, В. Сухомлинським та іншими 

відомими педагогами-просвітителями в сучасній їм освітній практиці народних 
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педагогічних поглядів і народного педагогічного досвіду традиційно детально 

характеризуються практично всіма, хто вивчає етнопедагогічну та народно-

педагогічну проблематику [Див., наприклад: 40; 124; 126; 243; 373 та ін.]. Тому ми 

не ставимо собі за мету детально зупинятися на їх розгляді. 

Проте, аналіз праць Г. Волкова дає підстави і для певним чином критичних 

міркувань. Адже, відзначаючи, що всі видатні педагоги й просвітителі надавали 

виключного значення виховним можливостям фольклору, відносячи до засобів 

народної педагогіки прислів’я, загадки, пісні та казки, а до факторів народного 

виховання – природу, гру, слово, працю, спілкування, традиції, мистецтво, 

релігію, взірець-ідеал [83], вчений, утім, не поширює сферу теоретичної уваги 

майбутніх педагогів на фольклористику.  

Так само, започатковуючи етнопедагогіку як наукову субдисципліну, він з 

незрозумілих причин не посилається на роботи етнографів та етнологів. Разом з 

тим, авторитет Г. Волкова певним чином і досі утримує принаймні російських 

дослідників від активних пошуків у напрямі розширення джерельної бази 

етнопедагогіки. 

У тому ж 1974 р., коли вийшла друком монографія Г. Волкова 

«Етнопедагогіка» [82], побачила світ і монографія української дослідниці 

Є. Сявавко «Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку» [459]. Слід 

зазначити, що в цій роботі авторка окреслює значно ширше коло джерел, що 

можуть претендувати на місце в підмурку етнопедагогіки, та аналізує спадщину 

не тільки педагогів, а й багатьох митців і вчених минулого. Ми не маємо на увазі 

традиційного для тогочасних педагогічних (і не тільки) публікацій посилання на 

авторитет революціонерів-демократів О. Герцена, В. Бєлінського, 

М. Добролюбова, М. Чернишевського, яке розглядаємо переважно як 

обов’язковий реверанс у бік офіційної комуністичної ідеології [459, с. 8]. 

Здебільшого нас цікавить характеристика педагогічних поглядів Т. Шевченка, 

Лесі Українки, І. Франка, у яких Є. Сявавко знаходить щире хвилювання про 

освіту і виховання народних мас та високу оцінку усної народної творчості як 

важливого виховного фактору [458, с. 6; 459, с. 8–9], а також освітян 
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демократичного спрямування другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Б. Грінченка 

і С. Русової – в пізнішому навчально-методичному посібнику «Українська 

етнопедагогіка» [458]. 

Окремої уваги Є. Сявавко надала спадщині О. Духновича, який першим серед 

українських вчених вжив термін «народна педагогіка» на означення системи 

емпіричних знань, показав її роль у підготовці молоді до життя, зробив чіткі 

узагальнення, що започаткували новий напрям у науці, пов’язаний з дослідженням 

традицій народної педагогіки. На думку дослідниці, народно-педагогічні принципи 

виховання було покладено і в основу першого на українських теренах підручника з 

педагогіки – «Народная педагогія в пользу училищ и учителей сельскихъ» 

О. Духновича [148; 458, с. 7]. 

Дослідниця особливо відзначає визначну роль у справі збирання і 

популяризації надбань української народної педагогіки видатних діячів 

української науки і культури М. Драгоманова, В. Гнатюка, К. Квітки, Ф. Колесси, 

П. Куліша, О. Марковича, О. Потебні та ін. [458, с. 5–6; 459, с. 9]. До безумовних 

переваг дослідження Є. Сявавко слід віднести звертання до праць етнографів 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.: українських (Йосип і Данило Лепкі, А. Малинка, 

А. Онищук, П. Чубинський та ін.), білоруських (В. Перетц та ін.), російських 

(П. Штейн, А. Терещенко та ін.) [458, с. 5–6; 459, с. 9–11].  

Серед етнографів радянської доби дослідниця відзначає Г. Виноградова і 

Н. Загладу, в чиїх працях убачає перші спроби систематизації й узагальнення 

практичного досвіду народної педагогіки. Так, авторка підкреслює, що 

Г. Виноградов у своїй книжці «Русская народная педагогика. Очерки и наброски» 

розглядає традиції виховання як рівноцінну педагогічну систему серед інших 

педагогічних систем, що в різний час висувалися окремими вченими-педагогами. 

При цьому Г. Виноградов наголошує на необхідності вивчення народної 

педагогіки в її історичному розвитку, хоча, на думку Є. Сявавко, з огляду на 

малий обсяг роботи й обмежується лише постановкою питання. Саме українська 

дослідниця однією з перших реалізувала у своїх працях ідею застосування 

діахронного підходу до вивчення народної педагогіки [458, с. 6–7; 459, с. 9–12]. 
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У монографії Н. Заглади «Побут селянської дитини» [158, с. 214–395], яка є 

результатом багатолітніх спостережень за родинним вихованням в одному з сіл на 

Поліссі, Є. Сявавко відзначає цінність фактичного матеріалу щодо традиційних 

засобів виховання дітей від раннього до підліткового віку, зауважуючи втім, що 

авторка майже не дає педагогічного аналізу народних виховних засобів, а 

обмежується лише їх описом [458, с. 7; 459, с. 10]. 

Не залишилися поза увагою Євгенії Іванівни і дослідження традиційних 

ідей і досвіду виховання різних народів СРСР: грузинів (А. Хінтібідзе), 

азербайджанців (А. Гашимов), вірмен (В. Арутюнян), татар (Я. Ханбіков), 

українців (Ю. Ступак, М. Стельмахович) та інших, у яких показано роль народної 

педагогіки в підготовці молодого покоління до життя й праці [459, с. 10–11]. 

Та найціннішим, на наш погляд, є аналіз Є. Сявавко праць західних 

антропологів і етнографів, серед яких М. Мід [293]; G. Bamler [609], W. D. Hambly 

[622], О. Leroy [632], A. J. Todd [643] та інших. У їхніх роботах дослідниця 

відзначає багатий фактичний матеріал, зібраний на значних територіях Азії, 

Африки, Америки, який свідчить про провідну роль сім’ї та вікових груп, традицій 

догляду за дитиною, її виховання, соціалізації та інкультурації у справі виживання 

народів, збереження їхньої ідентичності [458, с. 5; 459, с. 7]. Сьогодні ми можемо 

лише уявити собі ті складності, що поставали на шляху радянських вчених, які 

мали необхідність вивчати праці науковців «ворожого» буржуазного табору. І тим 

вагомішим є внесок у становлення й розвиток етнопедагогіки Є. Сявавко, яка у 

жорстких тогочасних умовах змогла подолати всі штучні ідеологічні й 

бюрократичні перепони. 

Отже, до основних здобутків праць Є. Сявавко маємо підстави віднести 

розширення джерельної бази етнопедагогіки за рахунок охоплення матеріалів не 

тільки педагогічних, але й етнографічних, культурологічних, фольклористичних 

досліджень. 

Подібним шляхом рухається і А. Ізмайлов, окреслюючи джерела 

етнопедагогічних знань у своїй монографії «Народна педагогіка: Педагогічні 

погляди народів середньої Азії та Казахстану» [173]. Зокрема, автор також вбачає 
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коріння вивчення народно-педагогічної спадщини в другій половині ХІХ – початку 

ХХ ст., коли В. Водовозов написав статтю про книги, видані для народного 

читання, назвавши її «Російська народна педагогіка»; Д. Булгаковський та 

Г. Пінчук намагалися виявити виховну функцію пам’яток народної педагогіки – 

прислів’їв, пісень, загадок, обрядів; Є. Покровський досліджував історичні, 

етнографічні, педагогічні та гігієнічні аспекти російських дитячих ігор та їхню роль 

у фізичному й моральному розвиткові дитини; М. Нікіфоровський зібрав і зробив 

надбанням громадськості білоруські прикмети, вірування, звичаї і обряди та 

окреслив їхній етнізувальний та соціалізувальний потенціал; А. Соболєв збирав, 

досліджував та публікував дитячі ігри та пісні як засоби народної педагогіки; 

І. Сенігов прагнув показати особливості народних уявлень про людину та її 

формування в контексті традиційної навчально-виховної практики [173, с. 69–70]. 

Разом з тим, А. Ізмайлов характеризує вже згадані Є. Сявавко праці 

Г. Виноградова, А. Хінтібідзе, Г. Волкова, Я. Ханбікова, А. Гашимова, а також 

роботи В. Афанасьєва «Етнопедагогіка неросійських народів Сибіру й Далекого 

Сходу», Ш. Мірзоєва «Народна педагогіка», К. Пірлієва «Нариси етнопедагогіки 

туркменського народу», прагнучи вичленувати визначення й на основі їх аналізу 

розкрити сутність поняття «народна педагогіка» [173, с. 70–75]. 

Що ж стосується власне етнопедагогічних розвідок, то в А. Ізмайлова вони 

здебільшого мають описовий характер, надто нагадуючи за стилем роботи 

Г. Волкова. Через надмірне захоплення автора фольклорними прикладами 

монографія справляє враження скоріше літературознавчої, аніж педагогічної праці. 

Отже, маємо підстави констатувати, що в працях дослідників Г. Волкова та 

Є. Сявавко, які власне й започаткували на теренах відповідно Росії та України 

етнопедагогіку як субдисципліну в межах наукової педагогіки, джерелами 

етнопедагогічних розвідок виступають: 

 праці педагогів, які вивчали народні погляди й досвід виховання; 

 просвітницька спадщина діячів національного відродження – літераторів, 

музикантів, фольклористів та ін.; 

 матеріали етнографічних досліджень (лише у Є. Сявавко). 
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Слід зазначити, що здійснений нами огляд численних дисертацій з 

етнопедагогічної проблематики засвідчив переважну увагу сучасних дослідників 

до інтерпретації праць своїх попередників-педагогів і майже повне ігнорування 

матеріалів етнографії. Точніше, автори згаданих сучасних досліджень активно 

послуговуються етнографічними матеріалами: широко – зразками фольклору, 

дещо менше – описами звичаїв, обрядів тощо, – але при цьому не посилаються на 

їхні джерела, віддаючи перевагу безадресному переписуванню прикладів з однієї 

дисертації до іншої без зазначення хронологічних координат побутування чи 

приналежності до певної соціальної (верствової) субкультури. 

На нашу думку, саме з цієї причини досі справедливим залишається висновок 

Г. Комарової, сформульований ще 30 років тому, в 1980 р. у статті «Про поняття 

«етнопедагогіка» в сучасній етнографії та педагогіці», згідно з яким всі вітчизняні 

етнопедагогічні «праці описові і присвячені життю одного якогось народу, а 

оскільки порівняльні дослідження відсутні, педагогіка різних народів виглядає 

напрочуд схожою» [209, с. 202]. Від себе додамо: не тільки схожою, а й 

ідеалізованою, а часто навіть і спотвореною з «найкращих» ідеологічних міркувань.  

У першому розділі дисертації ми вже згадували про ідеологічне підґрунтя 

такого стану етнопедагогічних досліджень, як, утім, і педагогічних у цілому. 

Педагогіка як сфера плекання молодого покоління виявилася, мабуть, найбільш 

«ідеологічно навантаженою». Тому вчені-педагоги практично не мали 

альтернативи оспівуванню успіхів соціалістичного будівництва, зокрема – на ниві 

подолання пережитків минулого у свідомості мас, до яких зараховувалися всі 

традиційні погляди, що не збігалися з позицією компартії.  

Разом з тим, не зважаючи на те, що нині дуже багато говорять про надмірну 

ідеологічну заангажованість історичної науки, в етнографії (яка у вітчизняній 

номенклатурі наукових спеціальностей віднесена саме до історичних наук) все ж 

таки навіть за доби панування комуністичної ідеології збереглася можливість 

більш-менш об’єктивного відображення дійсності, хоча б минулого. Щоправда, 

вивчення традиційних культур народів, що мешкали на території СРСР, 

обмежувалося щонайпізніше першою третиною ХХ ст. Але й за таких умов 
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сьогодні ми маємо потужний масив етнографічних даних, які, серед іншого, 

зберегли для нащадків чимало документальних свідчень про традиції догляду за 

дітьми, виховання, етнізації та соціалізації молодого покоління в різних народів. 

Такі матеріали мають бути обов’язково затребувані педагогами-дослідниками для 

подальшого розвитку етнопедагогіки. 

Слід зазначити, що деякими авторами (наприклад, І. Кон, Н. Побірченко та 

іншими) навіть вживається термін «етнографія дитинства», або «дитяча 

етнографія» (Г. Виноградов).  

За визначенням двотомної «Російської педагогічної енциклопедії», 

етнографія дитинства, чи етнологія дитинства, – це міждисциплінарна галузь 

знання, що займає рубіжне положення між етнографією, соціологією, психологією 

та педагогікою і займається порівняльним вивченням традиційних способів 

виховання дітей та самого світу дитинства, включно з дитячими іграми, 

фольклором тощо [214]. 

Автор названої енциклопедичної статті І. Кон зазначає, що в кожному 

суспільстві, на кожному етапі його розвитку існують різі стилі і методи 

виховання, що припускають численні етнічні, культурно-регіональні, сімейні 

тощо варіації. Навіть емоційне ставлення батьків до дитини не можна розглядати 

ізольовано від інших аспектів історії, зокрема від загального стилю спілкування 

та міжособистісних стосунків, цінності, що надається індивідуальності. 

Прикладом може служити висунута американським психоісториком Л. Демозом 

гіпотеза про еволюцію стилів ставлення дорослих до дітей та визнання права за 

дітьми на індивідуальність й інтимність внутрішнього світу [136, с. 83–85]. Всі ці 

явища тісно пов’язані з етнічними особливостями та традиційно-побутовою 

культурою, що становлять предмет етнографії [214, с. 643]. 

Що стосується самого поняття «етнографія», тут також не все просто. 

Насамперед звертає на себе увагу той факт, що в науковій літературі 

вживаються два терміни – «етнографія» та «етнологія» – при чому часто 

синонімічно. Вважається, що обидва терміни виникли наприкінці ХVІІ ст. Уперше 

термін «етнографія» згадується в праці «Загальна Північна історія» німецького 
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історика А. Л. Шлезера, який використав це слово як синонім терміну 

«Völkerkunde», тобто описове та історичне вивчення країн і народів. Перше 

вживання терміна «етнологія» німецький історіограф Г. Вермойлен відносить до 

праці словацького історика А.Ф. Коллара 1783 р. [603, с. 13]. Разом з тим, у науці 

досі не склався єдиний підхід до трактування цих понять. 

Так, В. Надольська вбачає в етнології «галузь гуманітарних наук, що вивчає 

етноси, їхнє походження, етнічну історію, традиційно-побутову культуру, 

характер міжетнічних взаємин» [314]. Натомість у «Сучасному словнику 

іншомовних слів» «галузь історичної науки, що вивчає побут і культуру народів 

світу» названа етнографією; цим же терміном позначено «особливості побуту, 

моралі, культури тієї чи іншої народності (наприклад, етнографія українців 

Карпат)» [456, с. 231]. У підручнику ж О. Садохіна етнографія визначається як 

«частина етнології, описовий рівень досліджень, що фіксує культурно-побутові та 

соціальні відмінності між народами і, перш за все, відмінності неєвропейських 

народів від європейських» [412]. 

До курйозів історії науки можна віднести той факт, що А. Р. Редкліфф-

Браун відносив праці Ф. Боаса до сфери етнології, тоді як сам Ф. Боас називав 

свою область наукових інтересів антропологією [603, с. 12–13].  

Одне з найбільш обґрунтованих розмежувань етнографії та етнології 

здійснено в 1957 р. К. Леві-Стросом. Відомий французький етнолог і соціолог, 

зокрема, вказує, що «етнографія займається спостереженням і аналізом людських 

груп із врахуванням властивої їм своєрідності (з теоретичних і практичних 

міркувань … групи часто вибираються серед тих, які найбільше відрізняються він 

нашої) і намагається якомога точніше відтворити життя кожної з них, тоді як 

етнологія порівнює подані етнографами матеріали… При таких визначеннях 

етнографія набуває однакового значення в усіх країнах, етнологія ж відповідає 

приблизно тому, що в англосаксонських країнах (де термін «етнологія» 

вживається все рідше) розуміється як соціальна й культурна антропологія 

(соціальна антропологія займається здебільшого вивченням інституцій, що 

розглядаються як система уявлень, культурна ж антропологія – вивченням 
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засобів, а в окремих випадках ще й вивченням інституцій, що сприймаються як 

засоби для обслуговування соціального життя)» [258, с. 8]. 

Аналізуючи риси спільності й відмінності етнографії й етнології, К. Леві-

Строс зазначає, що перша ґрунтується на збиранні й систематизації емпіричних 

матеріалів, тоді як друга вивчає скоріше моделі, створені на підставі й за 

допомогою цих матеріалів. З іншого боку, етнографія та етнологія відповідають 

двом етапам того самого дослідження – емпіричне спостереження і створення 

моделей [258, с. 271]. 

Нині, як і півстоліття тому, в різних країнах наука, предметним полем якої є 

крос-культурне різноманіття життєвого досвіду людей у різних соціальних 

групах, суспільствах та культурах, може називатися етнографією, етнологією, 

антропологією, соціальною антропологією, культурною антропологією… 

Наприклад, у Великій Британії відповідні знання можна отримати на факультетах 

соціальної антропології, у США – культурної антропології, у Франції – етнології, 

в Україні – соціальної антропології та етнографії [603, с. 12]. 

Безумовно, способи виховання дітей, як і в цілому сімейно-побутовий 

уклад, були й є одними з найстаріших, іманентних елементів традиційного об’єкта 

етнографічного дослідження. Адже без характеристики їхньої етнічної 

своєрідності принципово неможливий будь-який цілісний опис життя народу. 

Відомості такого роду, іноді вельми детальні, знаходимо вже у звітах 

мандрівників ХVІІ–ХVІІІ ст. Пізніше, у ХІХ ст. сімейний побут стає предметом 

спеціального вивчення етнографів, істориків і фольклористів [Див., наприклад: 

638]. Проте, окремі елементи соціалізації описуються ними здебільшого 

ізольовано, поза зв’язком з цілісним комплексом життя етносу. Так, стосовно 

власне етнографічних досліджень Г. Комарова справедливо зауважує, що 

«Наприклад, детально описувалися умови й обстановка пологів, способи носіння 

чи загортання дитини, дитяча колиска, дитячі ігри та іграшки, але становище 

дітей в сім’ї, суспільстві, їхні взаємовідносини з дорослими, весь суспільний бік 

проблеми дитинства зазвичай не були об’єктом спеціального аналізу» [209].  
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У 20-ті роки ХХ століття радянські вчені Г. Виноградов, Н. Заглада, 

О. Капиця та інші суттєво розширили «дитинознавчу» тематику етнографічних 

досліджень, висунувши вивчення народної педагогіки та дитячого фольклору як 

самостійне завдання етнографії та фольклористики.  

Зокрема, говорячи про перспективи досліджень народної педагогіки, 

Г. Виноградов вважав методологічно важливим вести уважне спостереження за 

двома процесами в народному житті: процесом «вростання нового покоління в 

життя дорослих, тобто успадкування культурних надбань юним поколінням» і 

процесом «введення у володіння, тобто передачі культурної спадщини одного 

покоління іншому» [78, с. 7]. Також звертає на себе увагу той факт, що, говорячи 

про власне народну педагогіку, вчений насамперед має на увазі сімейний досвід: 

«Стосовно маси російського населення вести мову про сімейне виховання, чи про 

«дошкільну підготовку» означає говорити про народну педагогіку» [78, с. 98]. 

Г. Виноградов надавав особливої ваги сімейному досвіду (в тому числі 

виховному), сімейним переказам, – всьому тому, що може бути визначене як 

сімейна пам’ять і дозволяє багато зрозуміти в процесі «вростання нового 

покоління в життя дорослих». Одним зі свідчень цьому є твердження вченого про 

те, що «На дітей безсумнівно має вплив, хоча й неусвідомлювано, непомітно для 

них, все те, що говориться чи співається, розповідається в повсякденному житті» 

[78, с. 374]. Отже, Г. Виноградов залучав до народної педагогіки не тільки 

цілеспрямовані, навмисні впливи на дитину, але й впливи опосередковані, 

ненавмисні, спонтанні, – все те, що сучасна наука відносить до сфери соціалізації. 

У зв’язку з цим вчений наполягав на ретельному дослідженні не лише 

досвіду сімейного виховання, але й дитячого життя в усій його цілісності: 

«Окремі питання й сторони дитячого життя є предметом вивчення. Уся ж 

сукупність, у повному обсязі область дитячого побуту ще не стала об’єктом 

систематичного вивчення» [78, с. 29]. Утім, і сьогодні ми поділяємо стурбованість 

ученого з приводу того, що для вичерпних теоретичних висновків не вистачає 

даних стаціонарних спостережень за життям дітей «у їхній натуральній 

обстановці, у великій чи малій групі – в масі» [78, с. 29]. Зокрема, дослідник 
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уважав перспективним спостереження за поширеними на початку ХХ ст. малими 

співтовариствами рибалок і христославів, які Г. Виноградов називав «дитячими 

артілями». На думку Г. Виноградова та його сучасних послідовників, цілісний 

опис дитячого побуту має передбачати опис ігрового репертуару групи, норм 

звичаєвого права, ціннісних орієнтацій, характеру взаємовідносин дорослих і 

дітей тощо [512, с. 14]. 

У контексті дослідження особливої ваги набуває переконання 

Г. Виноградова стосовно необхідності й перспективності порівняльного вивчення 

дитячого фольклору та всього, що може пролити світло на широку тему «про 

шляхи культурного взаємовпливу народів» у поліетнічних зонах [512, с. 17]. 

Однак ця робота не отримала тоді достатнього розмаху через брак чіткої 

теоретичної програми.  

У той же час, наприкінці 20-х років ХХ ст., за рубежем намітився поворот 

від описової спрямованості етнографічних досліджень дитинства й виховання до 

теоретичного їх осмислення. Як зазначає І. Кон, це сталося через загострення 

старої суперечки про співвідношення біологічних і соціальних факторів розвитку 

людини, суперечки, яку Ф. Галтон ще у 1874 р. подав у вигляді антитези 

«природи» (спадковість, вроджені задатки і все інше, з чим індивід приходить у 

світ) і «виховання», що містить усі впливи ззовні, яким людина підлягає після 

народження» [620]. 

З 20-х рр. ХХ ст. питання традиційних способів виховання стали предметом 

самосійних досліджень, насамперед представників наукової школи, відомої у світі 

під назвою «культура і особистість»2, – Ф. Боаса, М. Мід, Р. Бенедикт, 

А. Кардинера, К. Клакхона, Р. Лінтона, М. Спіро та ін. 

Основною рисою, за якою ця наукова школа відрізнялася від своїх 

попередників і сучасників, була особлива зацікавленість процесом формування 

особистості в ранньому дитинстві, що базувалася на ідеях культурного 

детермінізму щодо формування характеру в результаті виховання. Під впливом 

                                                           
2 Цікавим видається той факт, що школу «культура і особистість» психологи вважають етнопсихологічною [Див., 

наприклад, 346], культурологи – культурологічною [Див., наприклад, 33], етнографи – етнографічною [Див., 

наприклад, 214]. 
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фрейдизму основна увага була зосереджена, поряд з іншими питаннями, на аналізі 

значення раннього досвіду дитинства для формування особистості та її 

функціонування в дорослому віці. 

Представники школи «культура і особистість» та їхні послідовники 

стверджували, що існує специфічна для кожного народу «базова структура 

особистості», яка є оптимальною для життя в тих умовах, у яких існує етнос [346, 

с. 43]. Вони вважали, що «базова особистість» може формуватися під впливом 

способів догляду за дитиною в ранньому віці. 

Науковцями школи «культура і особистість» було запропоновано 

теоретичну схему, яку наводять у своїй праці українські етнопсихологи 

В. Павленко і С. Таглін [346, с. 14]: 

Первинні інститути → Базова особистість → Вторинні інститути. 

Під первинними інститутами представники школи «культура і особистість» 

мали на увазі традиційно регламентовану, типову для даної культури практику 

поводження з дітьми протягом перших років їхнього життя, що зумовлює ранній 

досвід дитинства і зводиться до режиму годування немовлят, способів купання, 

особливостей сповивання, заколисування, тривалості й частоти годування і т. ін. 

[346, с. 14; 44]. Цей «досвід раннього дитинства» (у термінах фрейдизму, 

прихильниками якого були більшість представників школи «культура і 

особистість») визначає міру та якість пригнічення або сублімації підсвідомих 

імпульсів, інстинктивних емоцій та бажань, що, у свою чергу, формує певний тип 

етнічного характеру – «базову структуру особистості» [346, с. 14]. Вважалося, що 

особистість остаточно формується в ранньому дитинстві і ніби «застигає» в цьому 

стані назавжди – так культура впливає на особистість. З іншого боку, втілення 

потреб базової особистості в релігії, мистецтві тощо (психоаналіз трактує все це 

як певні засоби психологічного захисту, сублімації) становило основу так званих 

вторинних інститутів і пояснювало, як сама базова особистість впливає на 

культуру, творячи її неповторні риси. 

Реалізацію ідей школи «культура і особистість» В. Павленко і С. Таглін 

ілюструють прикладом праць її відомого представника Д. Горера. Звернувшись до 
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проблем російського національного характеру, дослідник вивчив практику 

поводження з малюками у росіян і дійшов висновку, що найголовнішими рисами 

їхнього характеру є пасивність, інертність, безініціативність. Свої висновки 

вчений аргументував, зокрема, тим, що традиційний догляд за немовлям 

передбачав специфічний дуже тугий спосіб сповивання. Дитина, сповита у такий 

спосіб, зовсім не могла рухатися і взагалі проявляти будь-яку ініціативу, а 

оскільки так сповивали довго, то раннім її досвідом дійсно було обмеження будь-

якої активності, що певною мірою й позначалося, як вважав Д. Горер, на її 

майбутній дорослій поведінці та складі характеру [346, с. 15]. 

Пізніше критики назвали таку аргументацію «пелюшковим детермінізмом», 

наголошуючи на численних спрощеннях, як-то: фаталістичне трактування ролі 

раннього дитинства в розвитку особистості; зведення складних процесів 

соціалізації до окремих елементів догляду за дитиною; абсолютизація 

міжкультурних і недооцінка внутрішньокультурних міжособистісних 

відмінностей; ідея спільної та єдиної для всього суспільства структури 

особистості й ототожнення її з національним характером тощо [346, с. 15]. 

Представники школи «культура і особистість», взявши до уваги критичні 

зауваження щодо багатьох теоретичних положень і конкретних емпіричних 

досліджень, уточнили свої окремі ідеї. Зокрема, поняття «базова особистість» 

було доповнене поняттям «модальна особистість», що дало змогу 

диференціювати оптимальну для умов даної культури структуру особистості, якої 

вимагає соціум, та реально виявлені в спостереженнях та експериментах 

статистично переважаючі конфігурації структури особистості [346, с. 15–16]. 

У контексті нашого дослідження особливий інтерес являють саме 

започатковані школою «культура і особистість»:  

 увага до раннього досвіду дитинства та його впливу на функціонування 

дорослої особистості;  

 ідея про зумовленість структури «базової особистості» умовами життя 

етносу;  
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 емпіричні дослідження світу дитинства, процесів соціалізації, виховання, 

інкультурації в різних етнічних культурах.  

Зокрема, безцінний вклад у скарбницю емпіричних матеріалів, що можуть 

служити джерельною базою етнопедагогіки, зробили яскраві дослідниці – 

представниці школи «культура і особистість» – М. Мід (серія досліджень 

острівних культур Океанії, зокрема «Дорослішання на Самоа» (1928), «Як 

зростають на Новій Гвінеї» (1930), «Гірські арапеші» (1935) тощо [293]) і 

Р. Бенедикт («Конфігурація культур у Північній Америці» (1932), «Моделі 

культур» (1934)). Не можна залишити поза увагою також опубліковану вже після 

другої світової війни монографію Дж. М. Уайтинга й І. Чайлда «Виховання дітей 

та особистість» (1953). Названі та численні інші праці представників школи 

«культура і особистість» присвячені дослідженню факторів, механізмів і агентів 

виховання, соціалізації, інкультурації, а також аналізу емпірично зафіксованої 

поведінки дітей в різних культурах, що є надзвичайно цінним для порівняльної 

етнопедагогіки. 

Окремо слід зупинитися на короткій характеристиці праць учениці Ф. Боаса, 

американської дослідниці Маргарет Мід (1901–1978), яка була не тільки знаним 

вченим, але й прекрасним популяризатором науки. М. Мід стала першим 

етнографом, який зробив світ дитинства основним і головним предметом своїх 

досліджень. Саме завдяки її польовим дослідженням на Самоа (1924–1925), 

островах Адміралтейства (1928–1929, 1953, 1965, 1966, 1967), Новій Гвінеї (1930–

1933), острові Балі в Індонезії (1936–1939) тощо європейський та американський 

читацький загал отримав можливість відкрити для себе раніше невідомі та 

незвичні стилі й методи виховання. Її книги «Дорослішання на Самоа. 

Психологічне дослідження примітивної юності для Західної цивілізації», «Як 

зростають на Новій Гвінеї. Порівняльне дослідження примітивного виховання», 

«Стать і темперамент у трьох примітивних суспільствах» одразу стали 

бестселерами та отримали високі оцінки спеціалістів-етнографів. Навіть класик 

етнографії, суворий та прискіпливий як рецензент Б. Малиновський назвав 
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«Дорослішання на Самоа» «видатним досягненням» і «безумовно першокласним 

зразком описової антропології3». 

І. Кон до основних досягнень М. Мід відносить теоретичний аналіз 

екзотичних виховних традицій далеких народів. При цьому дослідниця на основі 

здійсненого аналізу та всупереч основним ідеям фрейдизму робить висновок, що 

не дитинство зумовлює специфіку культури, а навпаки, культурні традиції, 

розвиваючись за власними законами, визначають зміст дитинства: у будь-якому 

суспільстві дитина народжується з певними універсальними біологічними 

передумовами (безпомічність, залежність від дорослих, особливості статі, 

темпераменту тощо), але кожна культура використовує ці універсалії по-своєму, 

специфічно. Тому порівняльне вивчення цілей, засобів і методів соціалізації дітей 

не тільки виявляє специфіку кожної конкретної відмінної від нашої культури, але 

й дозволяє глибше пізнати притаманні нашій власній культурі механізми 

соціалізації [213, с. 16]. 

З цього приводу сама М. Мід, за свідченням її друга та колеги Р. Бунзель, 

завжди ставила собі не питання «Як ми можемо зрозуміти інших?», а «Як ми 

можемо пізнати себе?». Тому для робіт М. Мід таке характерне зіставлення, 

порівняння «примітивного» виховання з північноамериканським, до того ж часто 

не на користь останнього [213, с. 16]. 

Але повернемося до характеристики різноманітних джерел порівняльної 

етнопедагогіки, зокрема до етнографії дитинства. У 30–60-х рр. ХХ ст. було 

опубліковано низку монографій, що суттєво збагатили її джерельну базу. До 

таких робіт І. Кон насамперед відносить класичні роботи Р. Фьорса про 

полінезійців, М. Фортеса про західноафриканську народність талленсі, 

Дж. Уайтінга про папуасів квома, Х. Я. Хогбіна про меланезійців вогео, К. Дюбуа 

про мешканців острова Алор, М. Рід про африканців нгоні та інші [213, с. 17]. 

Цікаві й корисні джерела для порівняльно-етнопедагогічних розвідок 

містить і історія вітчизняної науки. 

                                                           
3 У цьому висловлюванні Б. Малиновського маємо ще одне підтвердження «непевності» кордонів, що 

розмежовують етнографію, культурологію, антропологію. 
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Ще в середині ХІХ ст. під керівництвом дійсного члена Російської 

Географічної Спілки М. Надєждіна було розроблено програму комплексних 

досліджень, у якій, зокрема, передбачалося вивчати специфіку не тільки побуту, 

культури, умов життя, сімейних відносин, а й виховання народів Російської 

Імперії. З 1848 р. розпочалося інтенсивне збирання матеріалів по всіх регіонах 

держави, в тому числі – і в Україні [346, с. 16]. Проте, окремі розрізнені відомості 

стосовно традицій виховання й соціалізації в українців можна знайти також у 

більш ранніх народознавчих розвідках в Україні. 

Так, у 1817 р. у Харкові було надруковано статтю І. Воронова  

«О причинах различий умственных и нравственных способностей», присвячену 

комплексному аналізу чинників, що впливають на виникнення відмінностей в 

народних характерах. Автор пропонував усі чинники поділити на дві групи: 

фізичні та моральні. До першої групи дослідник відніс будову тіла, темперамент, 

клімат, спосіб харчування; до другої – поряд з релігією і способом правління – 

виховання [346, с. 29]. 

Рухаючись у руслі висунутої М. Костомаровим ще в 40-ві рр. ХІХ ст. ідеї 

про можливість дослідження характеру народу опосередковано, шляхом вивчення 

продуктів його діяльності, творчості, а насамперед – народних пісень, харківський 

філолог О. Вєтухов у другій половині ХІХ ст. звернувся до колискових пісень 

різних народів. Він виходив з того, що в побажаннях матері своїй дитині, 

висловлюваних нею під час заколисування, віддзеркалюються найважливіші 

цінності, мрії, ідеали народу. В одному з розділів своєї праці «Відображення 

національності творця в колискових піснях» (1892) він проаналізував українські, 

російські, білоруські, польські та перські колискові пісні і зробив висновки про 

національні системи цінностей та зумовлені ними виховні ідеали цих народів 

[346, с. 31–32]. На думку О. Вєтухова, польські колискові сприяють формуванню 

дитини набожної (мати у них постійно просить дитині благословення божого) та 

схильної до життєвих розрахунків (серед колискових багато пісень-лічілок), 

перські – закріплюють підлегле становище жінки. Великорос же постає «у пісні 

своїй веселуном, балагуром та жартівником», не байдужим, однак, до 
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матеріального життя настільки, що навіть у мріях про майбутнє щасливе життя 

дитини золото посідає чи не найперше місце [346, с. 256].  

Українські ж колискові, як зауважує О. Вєтухов, акцентують увагу 

маленького слухача переважно на іншій системі суспільних цінностей. Вони 

майже не розповідають «про багате, розкішне життя без праці». Фізичне здоров’я 

(«і в ручки, і в ніжки, і в голівоньку трішки»), «добра година та щастя» – ось усе 

необхідне для особистого добробуту українця, ось усе те найкраще, чого бажає 

мати своїй дитині в особистому плані. За висновками дослідника, українські 

колискові містять ще величезний шар соціально-етичних еталонів і настанов: 

«Суспільні інтереси у малоросійських колискових виходять на перший план. У 

малоросійських піснях усіх розрядів сімейне щастя поставлене вище особистого, 

громадському ж добробуту віддається в жертву і перше, і друге» [346, с. 256]. 

Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. пройшли під знаменом діяльності 

українських Громад. Н. Побірченко у монографії «Пора дитинства в 

етнографічній спадщині членів українських Громад» аналізує ті аспекти 

спадщини громадівців, де вони приділили найбільшу увагу етнографії дитинства, 

а саме: допологовому періоду, немовлячому віку, ігровій діяльності дитини та 

етнографії батьківства [359]. 

Утім, навіть на тлі багатого й цінного для сучасних дослідників спадку діячів 

українських Громад надзвичайно вирізняється зібрання етнографічних матеріалів 

«Дитина у звичаях і віруваннях українського народу», виконане Марком 

Грушевським та оброблене Зеноном Кузелею [117]. У своїй рецензії І. Франко 

називає цю книгу «пребагатою збіркою» «матеріалу про дітей в українському селі: 

вірування й забобони, гігієна й спосіб виховання, забави й щоденні заняття, 

становище в родині і в громаді … від перших об’явів вагітності матері … аж до 

парубоцтва й дівочення» [117, с. 8]. Збірка презентує надзвичайно багатий і 

різносторонній матеріал з етнографії дитинства, доповнений коментарями 

етнографа та інформацією про аналогічні явища в культурах інших народів. 

Розпочата Марком Грушевським і З. Кузелею робота знайшла гідне 

продовження в етнографічних розвідках 20–30-х рр. ХХ ст. в Україні, коли було 
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зібрано величезний емпіричний матеріал стосовно етнічної специфіки духовного 

життя людини, що містив також відомості про особливості народного виховання, 

інститути соціалізації, родинну педагогіку. Як зазначають В. Павленко і С. Таглін, 

серед праць етнопедагогічної спрямованості, вміщених у виданнях Етнографічної 

комісії Української Академії Наук та Етнографічного товариства, чільне місце 

посідають публікації про перші роки життя дитини. Були реалізовані спеціальні 

програми збирання матеріалів про материнство і пестування (Бюлетень 

Етнографічного товариства, 1930, №14), про фізичне виховання немовлят 

(Записки Етнографічного товариства, 1925, №1), про започаткування мови й 

письма (праці Етнографічної комісії УАН, 1923, №13). Об’єктами спеціального 

вивчення стали колискові пісні, дитячі лічилки, казки (Бюлетень Етнографічної 

комісії УАН, 1930, №14), ігри та іграшки малюків (Н. Заглада, 1929) [346, с. 41]. 

Виховання, побут дитини були відображені в експозиціях відділів порівняльного 

народознавства та суспільного життя Музею народознавства. 

Сучасні етнопсихологи вважають, що, зосередившись на дослідженні 

пестушок, утішок і примовок, що супроводжували різні дії дитини (потягування, 

рухи рук, ходіння тощо) та спільні дії дітей з батьками (гра пальцями, обличчям, 

носом), а також на вивченні засобів і пристосувань, за допомогою яких малюків 

навчали сидіти, стояти, ходити, українська етнографія випередила свій час і 

фактично вийшла у сферу наукового дослідження сенсомоторного розвитку 

дитини, а також стала попередницею західних «дидактичних програм раннього 

дитинства». Тоді ж у поле зору вітчизняної наукової педагогіки потрапили такі 

особливості батьківської поведінки з немовлятами, які німецькі дослідники Х. і 

М. Папоушеки (1983) вважають психобіологічними підвалинами родинної 

педагогіки: цілеспрямоване наслідування міміки та вокалізації немовляти (аби 

дати йому змогу порівнювати), мелодійне та інтонаційне варіювання голосного 

звука задля категоризації спілкування (позначення запитання та відповіді, 

застереження тощо), власна відповідь на поставлене дитині запитання, поступове 

ускладнення форм спілкування тощо [346, с. 41]. 
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Дані сучасних психолого-педагогічних досліджень свідчать, що 

етнокультурне середовище розвитку дитини моделюється вже на фонетичному 

рівні, і цим забезпечується формування етнічної специфіки психіки дитини ще до 

засвоєння нею мови. Для етнопедагогіки надзвичайно цікаві як особливості, так і 

результати застосування цього механізму батьками. Поряд з цим, українознавство 

20-30-х рр. ХХ ст. (в тому числі, на основі аналізу зібраних Марком Грушевським 

і З. Кузелею матеріалів [117, с. 90–91]) висунуло гіпотезу про єдність 

фонетичного та жестового механізмів моделювання світу, коли вимовляючи 

перекличні вигуки, дитина робить голівкою ті самі рухи, що й відповідна тварина 

[346, с. 42]. 

В. Павленко і С. Таглін переконані, що, розглядаючи жести, міміку, 

природні та перекличні вигуки як важливі складові процесу мовленнєвого 

розвитку дитини, українська етнографія зазначеного періоду, по-перше, готувала 

ґрунт для майбутніх досліджень фоносемантичного механізму етнічної 

специфікації свідомості, а по-друге, – допомагала побачити цілісний процес 

формування базових структур психіки й наблизитися до наукового обґрунтування 

етнопедагогіки [346, с. 42]. 

Цікавим нам видається ще одне міркування харківських етнопсихологів на 

підставі аналізу матеріалів української етнографії 20–30-х рр. ХХ століття. 

В. Павленко і С. Таглін вважають, що етнографічні дослідження родинної 

педагогіки передували і фактично наблизилися до ключових ідей сучасної теорії 

поетапного формування розумових дій П. Гальперіна (ТПФРД), оскільки чітко 

продемонстрували, як поступово міжособистісна дія (дитина – дорослий) 

привласнюється дитиною і переходить у внутрішній план. У цьому контексті 

доцільним є не тільки розгляд етнокультурної специфіки засобів, методів і 

прийомів традиційного виховання, зокрема колискових пісень, про яку говорив, 

зокрема, О. Вєтухов, а й запропонованої ним їх класифікації за ознакою 

поступового ускладнення змісту. Дійсно, якщо в першій групі колискових 

відбивається лише найближчий, домашній світ дитини (колиска, сон, кіт тощо), у 

другій – реалії майбутнього повсякденного життя (доньчин посаг, побутові 
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справи, внутрішньосімейні стосунки тощо), а третю групу становлять пісні про 

козацькі походи, турецькі напади та інші історичні події, – то перед поглядом 

дослідника постає саме життєва реалізація програми, окресленої в ТПФРД, – 

процес поетапного формування й розширення світогляду дитини [346, с. 41–42]. 

У 1930 р. М. Рибніков опублікував роботу «Селянська дитина: нариси з 

педології селянської дитини» [410], засновану на результатах по суті 

етнографічних досліджень життя дітей у різних регіонах країни. 

Особливу увагу автор звернув на різні аспекти процесу трудової соціалізації 

дітей: вікову періодизацію трудового виховання; характеристику впливів різних 

агентів трудової соціалізації – батьків, старших родичів, сиблінгів; статевовікову 

диференціацію змісту трудових доручень і обов’язків; ставлення дітей до різних 

видів праці тощо.  

На жаль, названа робота не часто привертає увагу сучасних дослідників. 

Харківські етнопсихологи В. Павленко і С. Таглін у своїх дослідженнях 

звернулися і до праць представників діаспори. Зокрема, характеризуючи роботи 

Б. Цимбалістого, який позиціонував себе як послідовник школи «культура і 

особистість», сучасні дослідники звертають особливу увагу на його спроби 

проаналізувати традиційну структуру сімейних стосунків українців. Вивчаючи 

життя селян Галичини і проводячи опитування дорослого населення, 

Б. Цимбалістий дійшов висновку, що дітей в українській родині виховує 

переважно мати. Батько залишає за собою право іноді втручатися в цей процес, 

переважно задля дисциплінування, покарання. Тому для дитини образ батька 

втілює риси грізного й неприступного божества. На відміну від патріархального 

типу сім’ї Західної Європи, в Україні, з точки зору дослідника, зберігся 

матріархальний тип, і ця особливість має велике значення для формування 

національного характеру: «… норми поведінки, особливості моралі, ідеал 

людини, життєві настанови українців відповідають нормам та ієрархії цінностей, 

типовим для жінки, для жіночої свідомості» [346, с. 44]. 

Цікавими вважають сучасні етнопсихологи і спостереження Б. Цимбалістого 

щодо особливостей годування немовлят у традиційній селянській родині. Коли 
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дитина хоче їсти і починає кричати, мати одразу годує її досхочу. Як і всі західні 

психоаналітики, Б. Цимбалістий вважав, що при такому піклуванні дитина ростиме 

більш довірливою у своєму ставленні до світу, матиме інстинктивну впевненість у 

тому, що «якось воно буде», зберігатиме оптимізм незалежно від життєвих 

обставин і умов, з якими доведеться зіткнутися [346, с. 44]. 

У колишньому СРСР у повоєнний період етнографами було зібрано досить 

значний фактичний матеріал про традиційні педагогічні ідеї і практику різних 

народів, обряди дитячого циклу, традиційні методи трудового виховання тощо. 

Було здійснено перші спроби узагальнення народної педагогіки різних етносів, що 

мешкали на теренах Союзу, та навіть започаткувати педагогічну субдисципліну – 

етнопедагогіку (Г. Волков). 

Утім, І. Кон закликає не переоцінювати зроблене на той час. Насамперед він 

звертає увагу на величезну диспропорцію в регіонально-географічному розподілі 

наукових даних. За його даними, народам Африки, Океанії та індіанцям Північної 

Америки присвячено значно більше досліджень, ніж народам Азії, Південної та 

Центральної Америки. Украй строкатою є і їхня тематика. Одні автори аналізують 

форми і методи традиційного виховання, інші – особливості фізичного, 

психологічного чи соціального розвитку дітей, треті – специфічні обряди 

переходу, ініціації тощо. «Зістикувати» ці дані часто неможливо [213, с. 18]. 

Для подолання названих диспропорцій за участі І. Кона на початку 80-х рр. 

ХХ ст. було започатковано серію етнографічних досліджень традиційних форм і 

методів виховання дітей і підлітків у народів Зарубіжної Азії. Майбутнім авторам 

колективної праці було запропоновано не детальну програму, а лише декілька 

блоків основних питань, за якими слід було шукати інформацію. Програму 

наведено в монографії І. Кона «Дитина і суспільство». Зокрема, до програми 

увійшли такі блоки: загальна характеристика описуваного етносу; уявлення про 

життєвий цикл та його етапи; система інститутів соціалізації в цілому; сім’я як 

інститут соціалізації; спільнота однолітків як фактор соціалізації; соціалізація на 

рівні общини та суспільства; трудове виховання; статева соціалізація та засвоєння 

статевих ролей; міжпоколінні стосунки; соціально-класові та індивідуальні 
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варіації процесу соціалізації; взаємодія традиційних і сучасних інститутів та 

способів соціалізації [213, с. 56–58]. 

За результатами проведеного дослідження вийшла низка збірок матеріалів 

стосовно етнографії дитинства народів Австралії, Океанії, Індонезії [536]; Східної 

та Південно-Східної Азії [537]; передньої та Південної Азії [538]. Підсумком 

стала фундаментальна праця І. Кона «Дитина і суспільство: історико-

етнографічна перспектива» [213]. 

Розвиваючи думку Г. Комарової про описовість майже всіх вітчизняних 

«етнопедагогічних» праць та схожість і навіть однаковість народних педагогік 

різних народів з причини відсутності порівняльних досліджень, І. Кон формулює 

низку інших критичних міркувань. Так, на його думку, багато авторів-педагогів 

не розрізняють досить строго соціально-моральні ідеали, ціннісно-нормативні 

уявлення народу та його реальну виховну практику і її результати, які ніколи й 

ніде не збігаються. Не завжди достатньо глибоким є і соціологічний аналіз фактів: 

як диференціюється той чи інший звичай в залежності від класової приналежності 

сім’ї, середовища існування, статі дитини, статевовікового розподілу праці в сім’ї 

та суспільному житті тощо. Описи реально існуючих взаємовідносин і методів 

виховання часто не відмежовуються від культурних стереотипів, образів 

дитинства, що побутують в ідеології і масовій свідомості народу [213, с. 18]. 

Нечіткість понятійного апарату та відсутність розмежування між констатацією 

фактів і їх теоретичною інтерпретацією є слабкою стороною багатьох подібних 

праць [213, с. 19]. 

Ми повністю поділяємо думку знаного вченого і маємо зазначити, що 

етнографічні дослідження навіть радянської доби у порівнянні з педагогічними 

роботами є більш об’єктивними. Етнографи частіше, ніж педагоги, фіксують 

справжній стан справ, а не своє ідеологічно скоректоване уявлення про дійсність. 

Яскравим прикладом може служити етнографічна інформація, наведена в дисертації 

Т. Бесаєвої «Обряди і звичаї осетинів, пов’язані з народженням і вихованням дитини 

(кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)» [41]. 
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Зокрема, дисертантка адекватно інтерпретує звичай уникання між батьками й 

дітьми як архаїчний пережиток. Через цей звичай ні батько, ні мати у присутності 

сторонніх не могли колисати дітей, годувати їх та взагалі виявляти по відношенню 

до них якусь турботу. Літературний і польовий матеріал одностайно свідчить про 

те, що мати й батько не могли торкнутися дитини, якщо навіть її життю 

загрожувала небезпека. Старі люди неодноразово розповідали дисертантці про 

випадки, коли дитина на очах батька підповзала до вогню, а батько через 

присутність своїх батьків (які, до речі, могли і не бачити цього), не запобігав 

нещастю, і дитина в результаті опіків помирала чи ставала калікою. Звичай 

уникання позбавляв осетинку можливості виконувати при старших родичах свої 

материнські обов’язки. Мати не могла погодувати дитину в присутності старших 

родичів чоловіка, не могла заспокоїти немовля, яке плаче, взяти його на руки. 

Жінка не могла пройти по вулиці, тримаючи на руках свою маленьку дитину [41, 

с. 15]. Зазначимо, що дослідник-педагог через необґрунтовану віру в беззаперечну 

прогресивність будь-яких народних звичаїв і традицій скоріш за все інтерпретував 

би наведений матеріал як свідчення безумовної поваги до старших, а не як архаїзм. 

Численні етнографічні матеріали заперечують і таку «етнопедагогічну 

аксіому», як вирішальна роль виключно біологічних батьків у вихованні [83, 

с. 64–65]. Етнографи відзначають «рухливість» дітей у багатьох народів Океанії 

навіть у середині ХХ ст.: на острові Нукуоро у 1950–60-х рр. 61% дітей жив не в 

батьківській сім’ї, причому дехто переходив із однієї сім’ї в іншу двічі, тричі і 

навіть чотири рази [69]. Звичай обов’язкового виховання дітей поза батьківською 

сім’єю був широко розповсюдженим і в ранньокласовому суспільстві. Наприклад, 

у багатьох народів Північного Кавказу відомий звичай аталицтва [41, с. 16 та ін.]. 

Навіть сенс термінів «спорідненість», «батько», «матір» у деяких культурах 

може значно відрізнятися від звичного для європейця [69, с. 7]. Так, є народи, у 

яких спорідненість трактується перш за все як «спорідненість за народженням» 

(«мати – це та, яка мене народила»). У деяких етнічних груп досить поширене 

інше трактування – «спорідненість за годуванням», тобто мати й батько – це ті, 

хто годує, а син чи дочка – ті, кого годують. Цікаво, що з плином часу в родині 
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відбувається природна зміна ролей, відповідно, літній немічний старенький стає 

сином молодого чоловіка – свого колишнього сина, і старшим братом його 

малолітніх дітей.  

У деяких народів є ще трактування спорідненості як «спорідненості за 

предком». Представники таких народів вважають, що для народження дитини, 

крім чоловіка й жінки, потрібен ще третій – предок. Його душа живе у світі 

мертвих і прагне повернутися до світу живих у новонародженій дитині [346, 

с. 221–222]. 

Цінну інформацію стосовно виховних традицій, способів соціалізації та 

етнізації молодого покоління народів світу, найчастіше ще не затребувану 

дослідниками-педагогами, знаходимо в датованих останніми чотирма 

десятиліттями роботах етнографів Н. Беляєвої [34], Т. Бесаєвої [41], Н. Гаврилюк 

[89], Н. Гогоберідзе [103], Л. Гостієвої [113], С. Дбар [127], А. Жумаєва [156], 

С. Киржинова [188], С. Мафедзева [282; 283], О. Моан [298], І. Снєжкової [432], 

Л. Соловйової [437], І. Союнової [438] та інших; а також у збірниках «„Світ 

дитинства” в традиційній культурі народів СРСР» [295], «Звичаї та обряди, 

пов’язані з народженням дитини» [336], «Етнографія дитинства. Традиційні методи 

виховання дітей у народів Австралії, Океанії та Індонезії» [536], «Етнографія 

дитинства. Традиційні форми виховання дітей і підлітків у народів Східної та 

Південно-Східної Азії» [537], «Етнографія дитинства. Традиційні форми виховання 

дітей і підлітків у народів Передньої та Південної Азії» [538] тощо. 

Корисними можуть стати дослідження, присвячені сім’ї як одному з 

провідних інститутів виховання й соціалізації дитини (Н. Деметер [135], До Тхи 

Бінь [140], І. Кон [211; 212], Ф. Кудусова [241], С. Мафедзєв [282; 283], 

З. Мустафаєва [306–308], А. Пономарьов [371], О. Почагіна [377], Т. Сарсенбаєва 

[415], М. Серебрякова [422], Я. Смирнова [431], Р. Чмелик [519], М. Шмельова 

[527], О. Ярошинська [601], М. Ярушак [604] та ін.). 

Етнографічні та психологічні дослідження можуть містити корисну для 

порівняльної етнопедагогіки інформацію стосовно соціалізувальних та 

етнізувальних функцій різноманітних соціальних інститутів традиційного 
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суспільства та народної обрядовості, зокрема таких як вікові ініціації, культ 

предків і навіть екзотична кувада (В. Балушок [25], Т. Бернштам [38; 39], О. Дреєв 

[144], М. Маєрчик [275; 276], А. Мінгбоєв [294], С. Мудрик [304], О. Мусукаєв 

[309], М. Тендрякова [261; 262], С. Тюхтєнєва [474], Т. Федянович [484], 

А. Хазанов [493], Б. Шишло [526], І. Щербак [532] та ін.).  

Етнографічні, психологічні, філософські дослідження різних аспектів 

духовної культури народів – традиційної моралі, етикету, ігор, фольклору тощо – 

теж можуть містити інформацію, корисну для етнопедагогіки. Зокрема, чимало 

матеріалів, що можуть бути поінтерпретовані в етнопедагогічному ключі, ми 

отримали з робіт таких авторів: А. Байбурін [22; 23], Б. Бгажноков [30], 

Ю. Бромлей, А. Воронов [65], Я. Вількін [76], М. Гайдай [92], Б. Горбунов [108], 

С. Григорьєв [114], Е. Кучменко [250], Н. Мельничук [289], І. Мороз [299], 

К. Нургалієв [331], Б. Романов [408], В. Руднєв [409], А. Саїдов [413], А. Топорков 

[23; 470], Л. Чижикова [517], К. Чистов [518] та ін. 

Як зазначає І. Кон, у сучасній етнографії дитинства існують різноманітні 

методичні підходи до проблеми соціалізації дитини. Одні вчені вивчають 

специфічні закономірності розвитку людини в даному суспільстві; їх цікавить не 

особливості культури самі по собі, а те, чим відрізняються діти даного народу від 

дітей, які зростають в іншому соціально-культурному середовищі. Інші шукають 

відповідь на питання, як саме діти засвоюють культуру свого народу, які 

специфічні механізми й процеси їх залучення до культури. Якщо в першому 

випадку порівнюються результати соціалізації, то в другому – її засоби й методи. 

Третя група дослідників вивчає взаємозв’язок між вихованням дітей і деякими 

аспектами соціальної структури суспільства: хто і як визначає співвідношення 

цілей і засобів виховання, як взаємодіють один з одним окремі інститути 

соціалізації, як контролюються та коректуються її результати тощо. Ряд 

дослідників прагне простежити взаємозв’язок між типовим для даного 

суспільства стилем виховання та соціальним характером, особистісними 

особливостями дорослої людини [214, с. 643]. 



134 
 

Таким чином, маємо підстави принаймні в контексті нашого дослідження не 

розмежовувати поняття «етнопедагогіка» та «етнографія дитинства». Більше 

того. За аналогією з етнологією та етнографією будемо розглядати етнографію 

дитинства як емпіричне підґрунтя, описовий розділ порівняльної етнопедагогіки, 

що надає емпіричний матеріал для подальших теоретичних, уже суто 

педагогічних міркувань і висновків. 

Безумовно, дані етнографічних (етнологічних, антропологічних, 

культурологічних) досліджень є первинним джерелом відомостей, що мають 

стати вихідним матеріалом для порівняльно-етнопедагогічних розвідок. Разом з 

тим, не можна залишити без уваги висновки інших етнологічних наук, що можуть 

мати відношення до процесів традиційного виховання, соціалізації, етнізації 

молодого покоління та специфіки їхніх змісту, форм і методів у різних народів. 

Насамперед маємо на увазі етнопсихологію, а також етномедицину, 

етносоціологію, етнополітологію тощо. 

Аналіз етнопсихологічної літератури засвідчив, що більшість вчених 

приділяють досить значну увагу різноманітним аспектам традиційної 

народнопедагогічної практики, вважаючи, втім, що етнопедагогіка є 

субдисципліною в межах психологічної науки, прикладною етнопсихологією 

[Див., наприклад: 346, с. 185–261], або розглядаючи проблеми, що цікавлять нас, 

у контексті становлення й функціонування особистості в культурі [Див., 

наприклад: 234, с. 29–246; 445, с. 102-193 та ін.]. 

Так, принципово важливим для подальшого розвитку порівняльної 

етнопедагогіки є висновок Дж. В. Беррі, А. Х. Пуртинги, М. Х. Сигалла та 

П. Р. Дасена про те, що не тільки соціальне оточення саме собою, але також і цілі 

соціалізації можуть відрізнятися в різних культурах [234, с. 40], який суперечить 

традиційному для етнопедагогічних робіт твердженню про спільність 

педагогічних культур різних народів та загальнолюдський ідеал гармонійно 

розвиненої особистості [83, с. 8, 48–49, 61 тощо].  

Зокрема, представники інтернаціонального колективу вчених зазначають, 

що слід розрізняти дві орієнтації: у західних суспільствах соціалізація може бути 
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більше орієнтована на саморегуляцію й автономність, тоді як у багатьох інших 

країнах відбувається орієнтація переважно на різні типи соціальної взаємодії [234, 

с. 40]. Навіть серед традиційних суспільств спостерігаються суттєві відмінності: 

наприклад, за даними Дж. Беррі, у скотарських та землеробських суспільствах, які 

здатні до «накопичення продовольства», люди частіше мають бути 

«добросовісними, поступливими та консервативними» тоді як у мисливських 

суспільствах та суспільствах збиральників (з низьким рівнем «накопичення 

продовольства») люди мають бути, відповідно, «індивідуалістичними, 

самовпевненими та сміливими» [234, с. 47]. Етнопсихологічні дослідження 

довели, що в різних культурах уявлення про моральність теж різні [213]. 

Як зазначає І. Кон, нормативний канон людини, з яким співвідносяться 

соціально-педагогічні цінності (у педагогічній термінології – виховний ідеал) 

будь-якого народу, неможна вивчати безвідносно до конкретних соціальних 

ідентичностей. Порівнювати ж самі еталони (чоловіка, жінки, лицаря, бюргера, 

селянина, монаха тощо) можна тільки з урахуванням всієї системи соціальної 

ієрархії та специфічної точки зору даної верстви чи групи, представники яких 

схильні підносити власні чесноти за рахунок інших [213, с. 126–127]. У 

переважній більшості сучасних «етнопедагогічних» робіт маємо наочне 

підтвердження цієї думки. Адже за радянських часів «єдино правильною» 

вважалася точка зору пролетаріату, дещо рідше – селянства як його класового 

партнера. Звідси ототожнення нормативного еталону особистості селянина чи 

ремісника з загальнонародним і, відповідно, повне ігнорування виховних ідеалів, 

педагогічних поглядів і досвіду інших соціальних верств [83, с. 68–71, 138 тощо]. 

Сказане повною мірою стосується і уявлень про мораль, коли в етнопедагогічних 

роботах моральні норми якоїсь однієї соціальної групи (найчастіше селянства та 

ремісників) видаються за такі, що притаманні всьому народу. 

Практично досі не затребувані етнопедагогікою численні напрацювання 

етнопсихології щодо етнічної специфіки сприймання, когнітивних процесів, 

емоційного світу особистості та механізмів їхнього становлення й розвитку в 

різних культурах [Див., наприклад: 228; 260; 616; 618; 633; 639 та ін.]. Наприклад, 
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змістовні характеристики народних систем виховання дитини як засобу 

формування її психіки знаходимо в дослідженнях харківських етнопсихологів 

В. Павленко й С. Тагліна. Автори аналізують реальні соціогенетичні можливості 

систем народного виховання дітей молодшого, дошкільного, підліткового та 

юнацького віку, порівнюючи традиційні засоби народнопедагогічного впливу на 

дитину з рекомендаціями наукової педагогіки і психології. Зокрема, дослідниками 

розглянуто народнопедагогічну практику фізичного виховання немовлят; 

виховання сенсорних здібностей, мовленнєвого, розумового розвитку 

дошкільників та розвитку в них уяви; ігрового засвоєння норм соціальної 

взаємодії підлітками, формування ціннісних орієнтацій юнацтва [346, с. 186–216]. 

Значну увагу приділяють В. Павленко й С. Таглін етнічним відмінностям у 

психіці як результату народної педагогіки. Спираючись на результати 

міжкультурних досліджень сприйняття кольорів (Е. Сепір, Б. Уорф, Д. Лі та ін.), 

геометричних фігур (О. Лурія, Е. Хелловен, М. Сигалл, Д. Кемпбел, М. Херсковіц 

та ін.), ілюзій сприйняття (У. Ріверс, О. Лурія та ін.), перцептивних (або 

когнітивних) стилів (Дж. Даусон, Дж. Беррі, М. Уобер та ін.), українські 

етнопсихологи дійшли висновку, що, дошукуючи засобів етнічної специфікації 

свідомості, що їх використовує традиційна народна педагогіка, перш за все треба 

мати на увазі характер тієї предметної діяльності, до якої стихійно чи спрямовано 

дорослі члени етносу залучають дитину. Структура діяльності зумовлює 

структуру психічних дій, а отже, операційні розбіжності в матеріально-

предметних діях представників різних етнічних спільнот матимуть відповідники й 

у розумовій діяльності (перцепції, уяві, мисленні) [346, с. 227, 259–260].  

Харківські етнопсихологи підкреслюють, що додатковими 

етноспецифікаторами свідомості слугують народні іграшки (або інші предмети 

хатнього вжитку, що їх заступають), які потрапляють до рук малечі: саме серед 

них діти знаходять матеріальні еталони сенсорних властивостей – кольору, 

форми, ваги тощо, а також знакові знаряддя розумових дій. Характер взаємодії 

дитини з дорослими членами етносу та однолітками (суворо регламентований або 

вільний, спільний або «приватний» тощо) зумовлює певні етнічні розбіжності в 
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інтелектуальних здібностях, у тому числі наявність чи відсутність пізнавального 

егоцентризму, анімізму, розуміння принципу збереження кількості тощо. Дитячі 

ігри разом з іншими засобами народної педагогіки (колисковими, пареміями, 

обрядовою діяльністю) слугують знаряддям формування і етнічних моральних 

еталонів, тобто норм соціальної взаємодії та ціннісних орієнтацій. Ці останні є 

важливим структурним елементом етнічної свідомості й у вигляді нормованої 

поведінки стають важливим народнопедагогічним засобом формування психічних 

здібностей дитини [346, с. 259–260]. 

Активні міжкультурні комунікації, що є характерною відзнакою сучасного 

етапу розвитку суспільства, спричинюють піднесення уваги педагогів до 

напрацювань етнопсихологів у сфері міжетнічних відносин, трансформації 

етнічності в ситуаціях міжкультурних взаємодій чи перебування в іноетнічному 

середовищі, закономірностей перебігу процесів адаптації та акультурації тощо 

(Л. Алієва [3], А. Аль-Хадіді Сауд [4], А. Байбурін [22; 23], П. Гнатенко [101; 

102], Ю. Гулий [119], Л. Гумматова кизи [122], Н. Лебедєва [284; 285], 

О. Луньова, М. Мартинова, Т. Стефаненко [285], А. Оконешнікова [339], 

В. Павленко [102; 346], Л. Почебут [378], С. Соколовський [434], С. Таглін [346; 

347], В. Трусов [473], Фан Тхи Кім Нган [481] та ін.). Особливо актуальні ці 

проблеми для системи освіти в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства, для педагогів навчальних закладів строкатих в етнокультурному 

відношенні регіонів та регіонів активного притоку мігрантів. 

Нині не можна також обійтися без даних етносоціології та етнополітології 

щодо внутрішньоетнічних соціальних процесів та міжетнічних стосунків, 

піднесення чи занепаду етнічної свідомості, зародження націоналістичних 

тенденцій та запобігання їх переростання в шовінізм і ксенофобію тощо 

(П. Гнатенко [101; 102], Д. Джавахішвілі [480], І. Кресіна [232], М. Олефір [340], 

Н. Сарджвеладзе та ін.). 

Отже, на жаль, донедавна етнопедагогіка використовувала для власних 

висновків надто обмежене коло наукових джерел. Виконаний огляд дає змогу 

розширити джерельну базу порівняльної етнопедагогіки та віднести до неї 
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різноманітні матеріали етнографії, антропології, культурології, етнопсихології, 

етносоціології, етнополітології, філософії та інших наук і наукових напрямів, що 

містять інформацію стосовно змісту, форм і методів традиційного виховання, 

суспільних інститутів соціалізації, специфіки етнізації молодого покоління в 

традиційних культурах різних народів, а також міжетнічних відносин, подолання 

конфліктів на міжетнічному ґрунті, адаптації особистості до інокультурного 

оточення тощо. 

 

2.3. Методологія порівняльних етнопедагогічних досліджень 

 

На відміну від основного масиву «класичної» педагогіки з її тривалою 

історією розвитку порівняльна етнопедагогіка знаходиться ще у стадії 

формування свого предметного поля, уточнення понятійного апарату, розробки 

концептів. Пошук власного місця в системі наукового знання про людину, 

закономірності її становлення як особистості й водночас члена певного 

суспільства утруднений для етнопедагогіки ще й тим, що разом з нею 

проблематику міжпоколінної трансмісії традиційної культури, функцій 

соціокультурного середовища в цих процесах вивчають етнологія, 

етнопсихологія, культурна та соціальна антропологія, соціологія, культурологія, 

етнодемографія та низка інших дисциплін. З цього приводу відомий соціолог 

З. Сікевич зазначає: «Характерно, що дослідницьке «поле» окремих 

етносоціальних наук постійно перетинається і навіть співпадає, і тому практично 

будь-яке дослідження етнічних явищ неминуче набуває міждисциплінарного 

характеру» [Цит. за: 18, с. 5]. 

Порівняльна етнопедагогіка є наслідком як розвитку наукової спеціалізації, 

диференціації науки, в даному випадку педагогіки, так і, навпаки, синтезу наук, 

кросс-наукового розгляду проблем. Таким чином, вона претендує на 

комплексність і інтегративність одержуваного знання. Проте, відомо, що всі 

науки про етнічні процеси і явища різняться точками зору на етнос як спільний 

об’єкт дослідження цих дисциплін. Тож, за аналогією з визначенням, згідно з 
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яким «етнічна соціологія – це спеціальна соціологічна теорія (галузева 

соціологія), яка вивчає соціальну обумовленість етнічних явищ» [423, с. 10], ми 

можемо визначити етнопедагогіку як субдисципліну в межах педагогічної науки, 

що вивчає народну педагогіку та її етнокультурну специфіку в різних етносів 

як багатовимірні аспекти життя етнічних спільнот, пов’язані з 

позадемографічними механізмами їхнього самовідтворення. При цьому 

закономірно у фокусі уваги порівняльної етнопедагогіки опиняється етнічна 

специфіка традицій і механізмів соціалізації, інкультурації та етнізації, а також їх 

трансформація в сучасному світі, емпіричний досвід більш-менш 

цілеспрямованого виховання і навчання молодого покоління у різних народів. 

Утім, розуміння, наприклад, численних звичаїв і обрядів, пов’язаних з 

народженням і вихованням дитини, які можуть кардинально відрізнятися від 

європейських, неможливе без їхнього розгляду в цілісному контексті культури 

кожного етносу. І тут порівняльній етнопедагогіці будуть корисними відомості 

щодо світогляду народу, притаманних йому теорій антропогенезу, міфології тощо, 

з яких можна дізнатися: як члени етносу уявляються собі походження, природу й 

суть людини; якими є риси «базової особистості» як імпліцитний педагогічний 

ідеал; якими є традиційні гендерні ролі й, відповідно, соціально схвалювана 

поведінка хлопчиків і дівчаток тощо. Відомості з етномедицини, етноботаніки та 

етнозоології допоможуть зрозуміти окремі традиційні прийоми догляду за 

дитиною, лікування, попередження хвороб тощо. 

З іншого боку, не можна залишити поза увагою актуальні в сучасних умовах 

процеси міжетнічної комунікації, міжетнічних відносин (якими б неоднозначними 

вони не були) і їхній вплив на становлення особистості, яка знаходиться в зоні 

міжетнічної, міжкультурної взаємодії. І тут також виникає низка «точок 

перетину» з проблематикою суміжних наук – етносоціології, етнополітології, 

етнопсихології тощо. 

Разом з тим, до сьогодні не достатньо розробленими залишаються 

методологічні засади етнопедагогіки як галузі наукового знання та навчальної 

дисципліни. На псевдонауковість, емпіричність, описовість значної кількості 
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праць, які «переказують сюжети етнографії, художньої літератури, історії», ще 

1994 року звертала увагу О. Сухомлинська, з прикрістю констатуючи, що власне 

етнопедагогіка в них так і «не стала науковою дисципліною або ж її структурним 

елементом» [454, с. 2]. Як один з найбільших недоліків публікацій на 

етнопедагогічну тематику О. Сухомлинська відзначає статичність відображення 

культурних традицій народу, відірваного від реалій сучасного соціально-

культурного стану суспільства: «... просто подається застарілий етнопедагогічний 

матеріал середини ХІХ – початку ХХ ст., популяризується значною мірою 

ідеалізована структура мислення й світосприйняття українського народу 

козацької доби, на зламові сторіччя або ж у першій чверті ХХ ст. Культурні ж 

традиції поціновуються статично, не розрізнюється, як диференціюються той чи 

інший звичай (традиція виховання) залежно від соціальної приналежності родини, 

середовища мешкання тощо... У етнопедагогіці... минуле постає як статична 

даність, як еталон, як панацея від усіх лих» [454, с. 2]. Проте, і сьогодні в 

дослідженнях етнопедагогічної проблематики переважають роботи етнографічно-

описового та рецептурно-методичного спрямувань без опори на серйозну 

методологічну базу. 

2.3.1. Обґрунтування введення поняття «порівняльна етнопедагогіка» 

Серйозною вадою багатьох сучасних вітчизняних публікацій на 

етнопедагогічну тематику є, з нашої точки зору, монокультурна замкненість. І 

цьому є декілька причин. По-перше, монокультурна обмеженість певною мірою 

витікає з ідеалізації української ментальності, що намітилася останнім часом і 

змикається з псевдонауковими, міфологічними теоріями (зокрема, про 

цивілізаційну роль аріїв-українців та подібні їй). По-друге, як ми вже зазначали в 

підрозділі 1.1, офіційна наука часів панування комуністичної ідеології ігнорувала 

етнокультурну своєрідність народів, які входили до складу Радянського Союзу. 

Тому тепер ми значно більше знаємо про традиційні форми виховання дітей 

«екзотичних» етносів, ніж у народів, поряд із якими живемо століттями. 

Заповнення окреслених «білих плям» і подолання методологічної 

неспроможності етнопедагогіки як молодої галузі науково-педагогічного знання 
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можливе, на нашу думку, за умов розробки та реалізації комплексної 

дослідницької парадигми – порівняльного підходу. Порівняльний підхід має 

поєднувати дві дослідницькі стратегії: крос-культурну та історичну. Крос-

культурна стратегія в етнопедагогіці полягає в культурологічному аналізі, 

зіставленні, порівнянні традиційних педагогічних уявлень і досвіду різних 

етносів, що живуть в один і той самий час (синхронний вимір). У межах 

історичної стратегії розглядаються традиційні педагогічні феномени, що 

виникали й розвивались як органічні складники культури одного й того самого 

етносу на різних етапах його існування (діахронний вимір). 

Навіть короткий огляд предметного поля та дослідницьких проблем 

етнопедагогіки дає підстави для висновку про те, що значна кількість феноменів 

народної педагогіки – системи норм і цінностей, звичаї і традиції, побутова 

культура, міфологія, фольклор, сімейний уклад, звичаєве право, уявлення про 

«базисну особистість», етнічні особливості психіки тощо – лежить поза сферою 

явищ, що традиційно розглядаються педагогічною наукою. Але без їх урахування 

знання про механізми та закономірності становлення особистості залишиться 

фрагментарним, несистемним, міфологічним, псевдонауковим. Так, поза цілісним 

розглядом культури неможливо пояснити такі незвичні для європейця явища, як, 

наприклад, заборону на острові Балі торкатися голівки дитини до досягнення нею 

річного віку [24], перешкоджання японськими мамами спробам дітей навчитися 

ходити знову ж таки до того, як їм виповниться рік [346, с. 220], чи описану 

У. Робертсоном гру дівчаток з племені аборигенів Західної Австралії, коли вони, 

жартуючи й посміхаючись, б’ють одна одну палкою-копалкою по голові [Див.: 

346, с. 223]. 

Отже, принципи об’єктивності та науковості вимагають розгляду народної 

педагогіки не ізольовано від цілісного контексту життєдіяльності етносу, а як 

органічної складової його багатогранної культури.  

«Культура» в перекладі з латини означає «обробка», «удосконалення», 

«розвиток»; «землеробство». Інакше кажучи, в первісному значенні – це обробка, 

олюднення, перетворення природи як середовища існування. Серед усього 
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розмаїття наукових дефініцій поняття «культура» (яких, за деякими 

підрахунками, на сьогодні налічується більше тисячі) ми звернемося до розгляду 

тих, що є найбільш поширеними в культурно-антропологічній сфері [Дод. Б, табл. 

Б.4]. Аналіз їхнього змісту свідчить, що увага акцентується на антитезі культура – 

природа, де культура, за влучним висловом відомого соціального антрополога 

К. Клакхона, – це частина середовища існування, створена самими людьми.  

У роботі ми будемо спиратися на підхід російського культуролога А. Бєліка, 

для якого культура – це «особлива форма життєдіяльності людей, що дає змогу 

виявитися розмаїттю стилів життя, матеріальних способів перетворення природи 

та створення духовних цінностей. Структурно культура містить особливості 

способів підтримки життєдіяльності суспільства (економіка); специфіку способів 

поведінки; моделі взаємодії людей; організаційні форми (культурні інститути), що 

забезпечують єдність спільноти; формування людини як культурної істоти; 

частину чи підрозділ, пов’язані з «виробництвом», створенням і функціонуванням 

ідей, символів, ідеальних смислів, які надають сенс світосприйманню, що існує в 

культурі» [33, с. 9–10]. 

На основі аналізу численних визначень поняття «культура» вважаємо за 

доцільне для цілей нашого дослідження сформулювати таке робоче визначення: 

Культура – специфічно людський спосіб організації та розвитку 

життєдіяльності й адаптації до середовища існування, що виявляється в 

процесах і продуктах матеріальної та духовної праці, системі соціальних 

норм та інституцій, сукупності ставлень людей до природи, суспільства й до 

самих себе. 

На наше переконання, народна педагогіка виступає дієвим механізмом 

соціалізації та інкультурації, що, з одного боку, забезпечує формування людини як 

культурної істоти, представника конкретного культурного співтовариства, з іншого 

– сприяє збереженню єдності спільноти через ретрансляцію від покоління до 

покоління усього способу життя та світосприймання народу. На цьому базується 

особливість нашого підходу, що передбачає дослідження народної педагогіки в 

нерозривній єдності з цілісною культурою конкретної етнічної спільноти, а також 
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зіставлення етнокультурних відмінностей у виховних традиціях різних народів не 

тільки з педагогічних позицій, але й з позиції культурології, та із застосуванням 

специфічних культурологічних дослідницьких методів.  

Усі названі характеристики феномена культури мають принципове значення 

для вивчення традиційних виховних і соціалізувальних поглядів і практик різних 

народів, оскільки:  

 ціннісно-смислова сфера культури детермінує стратегічні й тактичні цілі 

виховання, соціалізації, етнізації молодих поколінь, формулюючи нормативний 

образ члена етносу у вигляді ідеальної особистості, виховного ідеалу, образу-

взірця тощо; 

 нормативно-регулятивна сфера культури задає принципи, формулює 

етноспецифічні завдання, методи і прийоми виховання, соціалізації, інкультурації 

молодого покоління; 

 знаково-комунікативна сфера культури надає конкретні притаманні 

кожному етносу засоби виховання, соціалізації, інкультурації дітей і молоді. 

Зазначене зумовлює, за нашим глибоким переконанням, необхідність 

уведення поряд з існуючим нині загальним, неструктурованим поняттям 

«етнопедагогіка», уточненого, конкретизованого: «порівняльна етнопедагогіка».  

Як нова субдисципліни в межах педагогічної науки, порівняльна 

етнопедагогіка має насамперед визначитися зі своєю методологію. Про важливість 

формування чітких методологічних засад будь-якої науки свого часу дуже образно 

писав Л. Виготський: «Є два типи наукових систем по відношенню до 

методологічного хребта, що їх підтримує. Методологія завжди подібна до кістяка, 

скелета в організмі тварини. Найпростіші тварини, як равлик і черепаха, носять 

свій скелет зовні та їх, як устриць, можна відділити від кістяка, вони залишаються 

малодиференційованою м’якоттю; вищі тварини носять свій скелет всередині і 

роблять його внутрішньою опорою, кісткою кожного свого руху» [87, с. 352]. 

Наведена метафора яскраво характеризує відмінності між двома видами 

методології, що співіснують у будь-якій науці. Ззовні розміщується експліцитна, 

офіційна, «парадна» методологія. Свого часу саме такою «парадною» й офіційною 
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методологією було марксистсько-ленінське вчення, що декларувалось як 

підґрунтя будь-якого дослідження. Нині ж досить частими є випадки опису 

методології дослідження «заднім числом»: коли роботу вже завершено, дисертант 

намагається підшукати «методологічні основи» виконаного дослідження, 

переписуючи в автореферат перші-ліпші формулювання з інших робіт. Утім, як і 

мушля равлика (якщо рухатися в руслі метафори Л. Виготського), така штучна 

псевдометодологія не є справжнім захистом, і її руйнація невідворотно 

призводить до зруйнування всієї псевдонаукової конструкції. 

Справжня ж методологія, як комплекс правил, норм, прийомів, способів 

реального дослідження, може існувати неявно, імпліцитно, «приховано» в «тілі» 

самого дослідження. Але, навіть не будучи відрефлексованою дослідником 

(«методологія для внутрішнього користування»), вона є завжди. І справа полягає 

саме в подоланні суперечностей між експліцитною та імпліцитною 

методологіями, їх зближенні, по-перше, шляхом виявлення прихованої але 

реальної методології, по-друге, шляхом її відрефлексування й корегування з 

метою наближення до стану, коли вона зможе бути пред’явлена як експліцитна, 

офіційна, «методологія для всіх». 

Упорядники «Сучасного словника із суспільних наук» наводять такі 

визначення поняття «методологія» (від. грецького methodos– шлях дослідження, 

теорія, вчення і logos – наука): 1) система вихідних, основоположних принципів, 

які визначають спосіб підходу до аналізу й оцінки явищ, характер ставлення до 

них. Особливості та спрямованість пізнавальної та практичної діяльності; 

2) спеціальна частина теорії (в науці або філософії), присвячена обґрунтуванню 

змісту, доцільності та виправданості певних методів у тій чи іншій сфері пізнання 

[455, с 228]. 

«Сучасний словник іншомовних слів» визначає методологію як: 1) вчення 

про методи наукового пізнання; 2) сукупність прийомів дослідження, що їх 

застосовують у якій-небудь науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання 

[456, с. 365]. Маємо підстави визначити наведені трактування відповідно як 

широкий і вузький контексти. 
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П. Образцов дещо конкретизує поняття «методологія» у широкому 

контексті і трактує її як сукупність загальних, насамперед світоглядних принципів 

у їхньому застосуванні до вирішення складних теоретичних і практичних задач, 

як світоглядну позицію дослідника. Разом з тим методологія – це вчення про 

методи пізнання, що обґрунтовує вихідні принципи й способи їхнього 

конкретного використання в пізнавальній і практичній діяльності [333, с. 9]. 

Традиційно у структурі методологічного знання сучасні вчені 

виокремлюють декілька рівнів. Найчастіше це загальнонауковий, конкретно 

науковий і технологічний рівні [51; 539]. 

2.3.2. Загальнонауковий рівень методології порівняльної етнопедагогіки 

Загальнонаукова методологія утворюється теоретичними концепціями і 

підходами, що можуть бути застосовані до всіх чи більшості наукових дисциплін. 

Загальнонауковий рівень методології в суспільних і гуманітарних науках 

утворюють системний і синергетичний підходи. 

Становлення системного підходу як одного з провідних методологічних 

напрямів сучасної науки пов’язано з подоланням кризи наукового пізнання, яка 

стала очевидною на межі ХІХ–ХХ століть. Нині системний підхід розглядається 

переважною більшістю вчених як провідний напрям розвитку наукового пізнання 

об’єктів складної природи, як «конкретне виявлення діалектичного методу в тих 

гносеологічних ситуаціях, коли предметом пізнання виступають системні 

об’єкти» [180, с. 17]. 

Концептуальні положення системного підходу викладено у визнаних уже 

класичними монографічних працях В. Афанасьєва [16], І. Блауберга та Е. Юдина 

[51], В. Дружиніна та Д. Конторова [146], М. Кагана [180], І. Новика [329], 

Б. Українцева [477], Г. Щедровицького [531], Е. Юдіна [539] та ін. 

Нас у першу чергу цікавлять визначення основних положень системного 

підходу, в яких система розглядається як множина пов’язаних елементів: 

 система – це «сукупність об’єктів, взаємодія яких викликає появу нових, 

інтегративних якостей, що не притаманні окремим складовим системи» 

(В. Афанасьєв) [16, с. 19]; 
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 «система – це упорядкована множина взаємопов’язаних компонентів тієї 

чи іншої природи, що характеризується єдністю, яка виражається в інтегральних 

властивостях і функціях цієї множини» (В. Тюхтін) [475, с. 11]; 

 система – це «упорядкована множина елементів, що утворює певне ціле, 

властивості якого не зводяться до властивостей його складників» (М. Каган) [180, 

с. 19]. 

Аналіз наведених та інших подібних їм визначень дає підстави для висновку 

про найсуттєвіші характеристики системи, до яких відносимо такі: 

1) система містить множину взаємопов’язаних елементів; 

2) сукупність цих елементів є цілісним утворенням; 

3) властивості системи як цілісності не зводяться до властивостей її 

складових. 

Підсумовуючи теоретичні надбання системології, українські дослідники 

С. Гончаренко, В. Кушнір та Г. Кушнір зазначають, що системний підхід – це 

послідовність процедур для створення складноорганізованого об’єкта як системи, а 

також спосіб опису, пояснення, прогнозування поведінки таких об’єктів; напрям 

методології наукового пізнання, в основу якого покладено розгляд об’єктів 

дослідження як систем і який передбачає розкриття цілісності об’єкта дослідження, 

виявлення розмаїття зв’язків у ньому та зведення цього розмаїття до певної цілісної 

картини; сукупність методів і засобів, що дають змогу досліджувати властивості, 

структуру й функції об’єкта дослідження як системи зі складними взаємодіями й 

взаємозв’язками; принцип, який становить сукупність методів і засобів певної 

логічної системи, що повинна забезпечити глобальну ціль функціонування об’єкта 

як системи; дослідження складноорганізованих об’єктів як комплексу 

взаємопов’язаних підсистем, поєднаних загальною ціллю, що розкриває 

інтегративні властивості об’єкта як системи, а також зовнішні й внутрішні зв’язки; 

цілісне бачення складноорганізованих об’єктів дослідження [105, с. 4]. 

У контексті нашого дослідження традиційні педагогічні погляди й 

емпіричний досвід різних етносів у сфері виховання, соціалізації, етнізації 

молодих поколінь розглядаються як система й водночас – як підсистеми системи 
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вищого рівня, а саме культури етносу. Народна педагогіка кожного етносу як 

система має свою мету як системотвірний чинник (самовідтворення етносу в 

нових поколіннях і становлення кожної дитини як повноцінного, компетентного в 

рідній культурі члена етносу), структуру (нормативний образ члена етносу як 

мета виховання; зміст виховання, соціалізації, етнізації; організаційні форми та 

агенти виховання, соціалізації, етнізації; методи і прийоми виховного впливу 

тощо) та внутрішньосистемні взаємозв’язки між структурними компонентами 

системи тощо. Як підсистема системи вищого рівня – культури етносу – народна 

педагогіка виконує певні функції (є позабіологічним, позадемографічним 

механізмом самовідтворення етносу; стабілізує та транслює молодим поколінням 

традиційний спосіб життя етносу) та вступає у функціональні зв’язки з іншими 

підсистемами системи культури. 

Опис, пояснення й прогнозування поведінки системи народної педагогіки 

має здійснювати наукова система – порівняльна етнопедагогіка. Як наукова 

субдисципліна, порівняльна етнопедагогіка теж є системним утворенням і 

повинна мати свої: 

 мету (теоретичне осмислення феномена народної педагогіки та її 

специфіки в традиційних культурах різних етносів) і завдання (опис, 

інтерпретацію, зіставлення емпіричного педагогічного досвіду різних культур та 

пошук можливостей їх використання в умовах сучасної освіти); 

 структуру (методологію (досі не розроблену); емпіричний базис, 

представлений етнографією дитинства; теоретико-педагогічні концептуальні 

схеми; методичний інструментарій тощо);  

 функціональні взаємозв’язки з іншими розділами педагогіки й іншими 

науками (етнологією, антропологією, культурологією, етнопсихологією, 

етносоціологією, етнополітологією, фольклористикою тощо). 

Тож маємо всі підстави стверджувати, що одним з провідних 

методологічних підходів у порівняльних етнопедагогічних дослідженнях має бути 

системний підхід. Водночас культура етносу як об’єкт вивчення і народна 
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педагогіка як предмет дослідження етнопедагогіки є надскладними, здатними до 

самоорганізації системами. 

Методологічна неспроможність дослідницького інструментарію класичної 

науки, раціонально-механістичного природничо-наукового пізнання, детермінізму 

та біхевіоризму виявити, описати й пояснити процеси, що відбувають в 

надскладних (таких, що містять значну кількість елементів і зв’язків між ними) 

відкритих систем, здатних до самоорганізації, спричинила виникнення 

синергетичного підходу. 

Синергетика (від грецького sinergeia – спільна дія, співпраця, 

співдружність) є одним з провідних напрямів сучасної науки, теорією 

самоорганізації в природі та суспільстві як відкритих системах. Предметом 

синергетики виступають механізми спонтанного утворення й збереження 

складних систем, особливо таких, що знаходяться в стані стійкої нерівноваги з 

середовищем. Таким чином, сферу дослідження синергетики складають нелінійні 

ефекти еволюції систем будь-якого типу, кризи й біфуркації, тобто нестійкі фази 

існування, що передбачають множинність сценаріїв подальшого розвитку [335]. 

Зародження і становлення синергетики відбувалося в континуумі 

природничих наук у дослідженнях таких вчених, як Г. Хакен, Г. Ніколіс, 

І. Пригожин, А. Баблоянц, С. Вейнберг, П. Гленсдорф, Р. Грехем, К. Джордж, 

Р. Дефей, Дж. Кагліоті, М. Курбейдж, С. Курдюмов, Л. Лугіато, Х. Майнхардт, 

К. Майнцер, Б. Мізра, Дж. С. Ніколіс, К. Ніколіс, Л. Розенфельд, М. Стадлер, 

Дж. Томпсон, Дж. В. Хант, Ф. Хенін та ін. Формування синергетичного 

світобачення розглядається багатьма авторами як таке, що спричинює 

парадигмальні трансформації сучасної природничо-наукової традиції (В. Крон, 

Дж. Кюпперс, М. Моісеєв, Х. Новотни та ін.). На думку Е. Тоффлера, ідеї 

синергетики «відіграють центральну роль в останній за часом науковій 

революції» [328]. 

Розповсюдження дослідницьких прийомів синергетики на області 

гуманітарного знання, що спостерігається останнім часом, зумовлено її 

міждисциплінарним потенціалом, загальнонауковою значимістю предмета, стилю 
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мислення і математичного апарата, який дозволяє деякою мірою подолати певну 

традиційну дескриптивність окремих людинознавчих наук. Разом з тим, 

застосування ідей та інструментарію синергетики в дослідницькому полі 

суспільних наук має і своїх опонентів (О. Болдачов, К. Момджян та ін.). Зокрема, 

О. Болдачов зазначає, що еволюційні процеси в складних біологічних і соціумних 

системах, що їх намагаються аналізувати в рамках філософсько-синергетичного 

підходу, надзвичайно далекі від фізичних явищ, що реально вивчаються 

синергетикою як точною наукою, – наприклад, феномена формування структур у 

нерівноважних середовищах. Однак, дослідник відзначає і значний позитивний 

результат проникнення синергетики в гуманітарні науки, який, на його думку, 

полягає в тому, що синергетична термінологія надала можливість більш або менш 

послідовно, науково строго обговорювати феномени, що раніше не піддавалися 

будь-якій формалізації [55, с. 94]. 

Утім, більшість сучасних дослідників (В. Аршинов, С. Гомаюнов, 

К. Делокаров, І. Євін, О. Князєва, С. Курдюмов, Г. Малінецький, О. Мітіна, 

М. Моїсеєв, О. Музика, А. Назаретян, В. Петренко та ін.) сходяться в тому, що 

синергетика в рамках її застосування соціогуманітарними науками має чималий 

потенціал, який може бути використаний для створення різноманітних 

пояснювальних моделей проблемних сторін життя людини, суспільства й природи 

в цілому. Синергетика (або синергетичний дослідницький підхід) дає змогу по-

новому поглянути на походження й еволюцію психіки, інтелекту, духовної 

культури, що розглядаються як механізми адаптації людини до природного 

середовища, або, в іншій інтерпретації, – як антиентропійні фактори, дослідити 

динаміку індивідуальної і суспільної свідомості тощо.  

Інтерес представників гуманітарного знання, в тому числі педагогів до ідей 

синергетики зумовлюється нагальною необхідністю перегляду, уточнення й 

доповнення усталених детерміністських концепцій розвитку суспільства й 

особистості в нинішніх надзвичайно динамічних умовах масштабних суспільних 

трансформацій. Сьогодні активно обговорюються можливості нової 

синергетичної парадигми виступити у вигляді постнекласичної методологічної 
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основи соціального пізнання та її потенційності в плані вирішення інтегративних 

завдань, що постають перед соціальним науками. На початку ХХІ століття ідея 

застосування синергетичних категорій для експлікації різноманітних явищ 

суспільного життя дала поштовх формуванню нового наукового напряму – 

соціальної синергетики, або соціосинергетики [305]. 

Застосування синергетичної парадигми в процесі розробки методологічних 

засад порівняльної етнопедагогіки як нової субдисципліни педагогічної науки та 

навчальної дисципліни курсу професійної підготовки майбутніх учителів 

зумовлюється необхідністю осмислення низки складних соціогуманітанних 

проблем, що не знайшли остаточного вирішення в контексті «традиційних» 

методологічних підходів: цивілізаційного, функціонального, формаційного тощо. 

Зокрема, йдеться насамперед про глобальні виклики сучасності, які 

вимагають негайної консолідації та координації інтелектуальних, техніко-

технологічних і гуманітарних ресурсів усього людства заради забезпечення 

виживання. Також потребують дослідження й адекватної реакції освітянської 

спільноти, з одного боку, активізація практично в усьому світі процесів 

регіоналізації, пошуку етнічного коріння, з іншого, – феномен зростання 

суб’єктивної значущості етнічної ідентичності у свідомості сучасної людини. 

Не можна оминути увагою і науково-педагогічні аспекти проблеми 

«зовнішньої культурної політики» – необхідність протидії уніфікувальним 

глобалізаційним тенденціям з метою збереження культурної самобутності країни. 

Сфера «внутрішньої культурної політики» держави теж спричинює проблеми, які 

вимагають осмислення й відреагування системи освіти: в соціально-політичній 

площині це – встановлення балансу між доцентровими, уніфікувальними та 

відцентровими, такими, що зберігають етнічне розмаїття суспільства, 

тенденціями; у соціально-культурній площині – пошук та підтримка на 

загальнодержавному рівні доцільного співвідношення між 

загальнонаціональними інтересами та прагненням етнічних спільнот до 

збереження й розвитку власної культурної унікальності, в тому числі задоволення 
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їхніх освітніх потреб. До аналізу названих проблем цілком може бути 

застосований інструментарій і прогностичний потенціал соціальної синергетики. 

У контексті порівняльної етнопедагогіки одним з ключових є поняття 

культури, трактування якої з позиції синергетики заслуговує на особливу увагу. В 

моделі самоорганізації суспільство розглядається як нерівноважна система 

особливого типу, стійкість якої забезпечується штучним опосередкуванням 

зовнішніх (з природним середовищем) і внутрішніх відносин. Саме вся сукупність 

механізмів, що опосередковують ці відношення, – знаряддя праці й інші 

матеріальні продукти, мови, міфологія, мораль тощо – і об’єднується поняттям 

«культура». При цьому слід мати на увазі, що стабілізація нерівноважного стану 

будь-якої системи можлива лише за рахунок зростання ентропії в інших системах. 

Таким чином, існування соціального організму пов’язане з неминучим 

руйнуванням середовища та з антропогенними кризами. 

Як зазначає А. Назаретян, антропогенні кризи супроводжують історію 

майже будь-якої культури та максимально загострюються тоді, коли монотонне 

посилення антиентропійних механізмів робить їх надто витратними, тобто 

руйнівними для середовища. В результаті механізми, що забезпечували відносно 

стійкий стан на попередньому етапі, стають контрпродуктивними та обертаються 

своєю протилежністю – загрозою катастрофічного зростання ентропії. Фаза 

нестійкості завершується або деградацією системи, або формуванням складніших, 

«м’якіших» механізмів, що дозволяють досягати корисного результату меншими 

руйнаціями природного й соціального середовища [316, с. 94]. 

Застосування даної концептуальної схеми при вивченні конкретного 

історичного матеріалу дозволило сформулювати закон техно-гуманітарного 

балансу або закон еволюційних кореляцій: чим вище потенціал виробничих і 

бойових технологій, тим доверешеніші засоби стримування агресії необхідні для 

виживання соціуму [316, с. 94].  

А. Назаретян також акцентує увагу на особливості трактування феномену 

адаптації теорією нестійкої рівноваги порівняно з функціональною соціологією: 

соціальна система адаптується не стільки до умов середовища, що спонтанно 
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змінюються, скільки до власних зростаючих можливостей та наслідків людської 

діяльності [316, с. 95]. І далі: «Синергетика … робить акцент на іманентному 

характері суперечностей між суспільством і природою, тимчасова стабілізація 

відносин між якими забезпечується насамперед балансом параметрів культурного 

розвитку та систематично порушується активністю самого суспільства» [316, с. 95]. 

Певну ілюстрацію дії закону техно-гуманітарного балансу наводить історик 

Г. Померанц: «Історія – це прогрес моральних завдань. Не звершень, ні, – але 

завдань, які ставить перед окремою людиною колективна могутність людства, 

завдань все більш і більш складних, таких, що їх майже не можливо виконати, але 

які сяк-так виконуються (інакше все б давно розвалилося)» [367, с. 59].  

Таким чином, синергетична модель розвитку дозволяє під новим кутом зору 

розглянути передісторію та сутність глобальної кризи сучасності, що є проявом 

закону техно-гуманітарного балансу, окреслити перспективи вирішення 

найгостріших проблем та передбачити можливі незворотні наслідки. І тут 

важливо взяти до уваги іншу загальносистемну закономірність, що була розкрита 

в межах теорії самоорганізації та має принципове значення для розуміння 

глобальних проблем. 

Дослідник Є. Сєдов, аналізуючи динаміку організаційних зв’язків у 

складних системах, які розвиваються, довів, що ефективне зростання різноманіття 

на верхньому рівні структурної ієрархії завжди «оплачується» обмеженням 

різноманітності на попередніх рівнях, і навпаки, зростання різноманітності на 

нижчому рівні обертається руйнацією вищих рівнів [418, с. 92]. Вчені знайшли 

підтвердження дії цього закону для систем будь-якого типу – природних, 

соціальних, семіотичних тощо. Це доводить, що закон ієрархічних компенсацій 

(закон Сєдова) має загальнонаукове значення і є доповненням сформульованого 

У. Ешбі системологічного закону необхідного різноманіття, згідно з яким 

адаптивний та еволюційний потенціал системи є пропорційним накопиченому 

різноманіттю. 

Прикрим, але неминучим наслідком дії в сучасних умовах закону 

ієрархічних компенсацій мають стати скорочення різноманіття живої природи 
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(свідками чого ми вже є) [451] та гомогенізація етнічних, регіональних, релігійних 

та інших макрогрупових культур [315]. Відповідно, як зазначає А. Назаретян, 

«збереження історичної самобутності кожної культури – завдання, вочевидь, 

шляхетне, але нереалістичне і, якщо його розуміти буквально, може мати 

небезпечні наслідки» [316, с. 96]. 

Свою останню тезу А. Назаретян підкріплює низкою міркувань. Усі 

традиційні духовні культури та релігії формувались у контексті зовсім інших 

інструментальних можливостей, які не можуть бути зіставлені з сучасними, 

відповідали вимогам свого історичного часу та, безумовно, трансформувалися в 

міру змін цих вимог. Останні ж до недавнього часу полягали головним чином у 

тому, аби впорядковувати соціальне насильство, протидіяти його хаотизації, 

оскільки історія ще не поставила перед людством радикальніше завдання – 

видалити насильство з політичної арени. Тому кожна культура більш чи менш 

жорстко поділяла людей на своїх і чужих і, як правило, містила як стрижневий 

компонент образи героїв, богатирів та воїтелів, які систематично мобілізувалися, 

аби надихати нових бійців [316, с. 96].  

Сьогодні, в умовах глобальної кризи людство, оволодівши небаченим 

донині технологічним потенціалом, зможе уникнути знищення на черговому 

витку еволюції лише в тому випадку, якщо люди і тепер встигнуть своєчасно 

удосконалити систему базових цінностей, норм і механізмів самоорганізації 

відповідно до нових вимог історичної ситуації. Вважаємо, що сучасна система 

цінностей має бути позбавлена пропаганди виключності, переваг однієї культури 

над іншими, агресивного протистояння «іншості» за будь-якою ознакою: 

політичною, етнічною, релігійною, майновою тощо. Прогнозуючи подальший 

розвиток людства, А. Назаретян передбачає, що різноманіття макрогрупових 

культур, які самоорганізуються за моделлю «ми–вони», сходитиме нанівець, 

трансформуючись у різноманіття мікрогрупових та індивідуальних культур [316]. 

У цьому контексті надактуальними стають проблеми ретельного аналізу й 

узагальнення досвіду народної педагогіки різних етносів, а також розробки 

науково виважених методичних рекомендації стосовно його впровадження в 
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навчально-виховну практику системи освіти. Насамперед маємо на увазі такі 

надбання народної педагогіки, які, зберігаючи й відтворюючи етнічну 

своєрідність різноманітних культур, водночас не несуть загрози виникнення 

етноцентризму, націоналізму, ксенофобії, негативно забарвлених етнічних 

стереотипів та не провокують міжетнічні й міжкультурні конфлікти. У 

традиційних педагогічних культурах різних народів можна знайти й з успіхом 

використати зразки виховання поваги до іншого, навчання мирного співіснування, 

встановлення дружніх стосунків і співпраці заради спільного благополуччя. 

Водночас педагогам необхідні знання про етнічну специфіку народної педагогіки 

для використання її надбань у процесі особистісно орієнтованого навчання й 

виховання дітей і молоді – представників різних етносів. 

2.3.3. Конкретно-науковий рівень методології порівняльної 

етнопедагогіки 

Розгляд порівняльної етнопедагогіки як відносно молодої наукової 

субдисципліни, що виникла в 60-ті рр. ХХ ст. на перетині етнології, педагогіки, 

антропології, етнопсихології, соціології, фольклористики та інших 

людинознавчих дисциплін, зумовлює необхідність застосування методологічного 

плюралізму. Методологія порівняльної етнопедагогіки як наукової субдисципліни 

та водночас важливої складової професійної підготовки вчителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства має 

базуватися, на нашу думку, на низці підходів, притаманних етнологічним наукам. 

Одним з історично перших напрямів дослідження суспільства й культури був 

еволюціонізм, що виник у середині ХІХ ст. практично одночасно з теорією 

органічної еволюції Ч. Дарвіна (оскільки праці перших антропологів-

еволюціоністів публікувалися майже одночасно з «Походженням видів», існують 

навіть припущення, що Е. Тейлор [в іншій транскрипції – Тайлор] справив певний 

вплив на Ч. Дарвіна) [133, с. 15]. Ідея прогресу, властива принципові еволюції, 

наштовхнула теоретиків еволюціонізму в етнографії (антропології) (Л. Морган, 

Е. Тейлор, Дж. Фрезер та ін.) на думку про єдиний напрям розвитку всього 

людства: всі людські групи рухаються паралельними шляхами і подолали більшу 
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або меншу їх частину. Хода людства є переходом від простого до складного, від 

ірраціонального до раціонального [133, с. 15]. Отже, є суспільства розвинуті та 

«примітивні». При цьому найрозвинутішими вважалися західні суспільства і, 

оскільки суспільні інститути пройшли подібний шлях еволюції, інститути 

європейців набули найпередовіших з усіх можливих форм [133, с. 13–14]. 

Проте, вже наприкінці ХІХ ст. стали помітними вади еволюціонізму: 

однолінійність еволюційної форми культурної динаміки, коли всі суспільства 

неминуче переживають кожну стадію, і кожна нова стадія є досконалішою за 

попередню; панування оціночних суджень щодо досконалості й «примітивізму» 

культур; поверховість і гіпотетичність висновків. Утім, в історії науки 

еволюціонізм залишається помітним явищем і може прислужитися порівняльній 

етнопедагогіці завдяки своїм вихідним положенням, серед яких: цілісність 

людства; закономірність культурного розвитку; принципова можливість для 

кожного народу досягти максимального розвитку; подібність інститутів різних 

суспільств [133, с. 13–38]. Поряд з цим, еволюціонізм започаткував науковий 

інтерес до поняття «адаптація», адже людська культура в цьому контексті 

розглядається як сукупність процесів адаптації людей, організованих у 

суспільства, до їхнього природного оточення [603, с. 18]. 

Перші критичні зауваження прозвучали на адресу еволюціонізму з боку 

наукової течії дифузіонізму. Так, на думку еволюціоністів, кожне суспільство 

неминуче проходить певні стадії, перехід між якими відбувається через винахід 

нових інструментів, відкриття нових ідей та інститутів. Отже, кожне суспільство 

самостійно винайшло вогонь, залізо, релігію, землеробство тощо. Дифузіоністи ж 

(Г. Е. Сміт, Ф. Гребнер та ін.) вважають таке твердження абсурдним. Згідно з 

їхньою теорією, більшість культурних рис були винайдені лише в кількох 

окремих місцях, а потім запозичені іншими суспільствами. Отже, ідеї та культурні 

риси переміщуються, передаються з одного континенту на інший і поширюються 

по всьому світу шляхом міграції або торгівлі. Іншими словами, винахід – це 

унікальне явище, яке «дифузіонує» в інші суспільства [133, с. 36–37].  
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Інший цікавий аспект методології дифузіонізму стосується ідеї 

спорідненості елементів різних культур, аналогічної спорідненості видів тварин і 

рослин. У викладі Е. Тейлора ця думка має такий вигляд: «Для етнолога лук і 

стріла утворюють вид; звичай змінювати форму черепа дітей теж є видом, звичка 

групувати числа в десятки – теж вид. Географічне розподілення цих предметів та 

передавання їх з одного регіону в інший мають вивчатися так само, як натуралісти 

вивчають географічне поширення різних видів тварин або рослин» [647, с. 1]. 

Таким чином, дифузіонізм увів до наукового обігу уявлення про поширення 

або ж запозичення культурних рис як важливий механізм соціальних змін і 

акцентував увагу на процесах міжкультурних комунікацій. 

Однією з найвпливовіших теоретичних шкіл етнографії (антропології, 

культурології) є функціоналізм, який пояснює соціальні й культурні інститути, 

відносини та поведінку в термінах функцій, що виконуються ними в 

соціокультурних системах [603, с. 20]. Як науковий підхід, функціоналізм 

базується на розгляді суспільства як системи, що складається зі структурних 

елементів, які функціонально пов’язані один з одним та виконують певні функції 

по відношенню до суспільства в цілому. Згідно з цим підходом, різні соціальні 

феномени (дії, відносини, інститути) мають бути пояснені через призму функцій, 

що виконуються ними в соціокультурній системі, взаємодії з іншими інститутами 

та внеску у збереження соціокультурної системи як цілого чи її окремих частин. 

Одним з перших почав розрізняти причинне пояснення та функціональний 

аналіз Е. Дюркгейм, який вважав, що функціональний аналіз має відповісти на 

питання про роль, яку те чи інше соціокультурне явище відіграє у встановленні 

«спільної гармонії» (соціальної солідарності) [603, с. 21]. Ідеї Е. Дюркгейма 

отримали розвиток у працях А. Редкліфф-Брауна та Б. Малиновського щодо 

суспільства як системи, що саморегулюється і складається з тісно 

взаємопов’язаних та взаємозалежних частин, які виконують функції з 

підтримання та збереження цілісності й життєздатності системи. На цій основі 

О. Ярська-Смирнова й П. Романов роблять висновок про прихильність 

функціоналізму до холістичного підходу, тобто вивчення явища в контексті, та 
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його прагнення до проблемно-орієнтованих порівнянь [603, с. 22]. Отже, саме 

функціональний підхід уможливлює введення поняття «порівняльна 

етнопедагогіка», оскільки наголошує на розгляді традиційних соціалізувальних, 

виховних, інкультурувальних практик як невід’ємної складової цілісної народної 

культури, що не може бути вивчена й витлумачена поза цілісним 

загальнокультурним контекстом, який, безумовно, різниться у кожного 

народу.Разом з тим, на відміну від Е. Дюркгейма, який підкреслював необхідність 

розглядати діахронно-наслідкові зв’язки окремо від синхронно-функціональних, 

але не протиставляти їх, А. Редкліфф-Браун різко розмежував ці види аналізу, 

абсолютизуючи як єдиний науковий метод синхронно-функціональний аналіз 

[603, с. 23]. Можливо, саме з цієї причини функціоналізм іноді звинувачують в 

антиісторизмі. Адже, орієнтуючись на теорію рівноваги та виявляючи винятковий 

інтерес до стабільності соціальних систем і принципу універсальної 

функціональності, функціональний підхід залишав поза розглядом такі важливі 

аспекти суспільного життя, як конфлікт і мінливість. Започатковане А. Редкліфф-

Брауном статичне й позаісторичне розуміння структури і функції виявилося не 

здатним розпізнати ані характер внутрішніх конфліктів у межах окремих систем, 

ані причини соціальних змін усього суспільства [603, с. 25–27]. 

З цього приводу К. Леві-Строс зазначав, що, обмежуючись виключно 

синхронно-функціональним розглядом, «дослідник прирікає себе на 

неможливість пізнання даного моменту, адже лише історичний розвиток дає 

можливість зважити й оцінити елементи теперішнього в їхніх внутрішніх 

взаємозв’язках. Краще обмаль історії (такий, нажаль, талан етнолога), ніж її 

цілковита відсутність» [258, с.  19]. 

Застосовуючи функціональний підхід, методологія порівняльної 

етнопедагогіки має врахувати його зазначені вади і розглядати: 

 у межах діахронної стратегії – ґенезу тих чи інших традиційних виховних 

практик, що виконують певні функції в забезпеченні життєдіяльності етносу;  

 у межах крос-культурної стратегії – синхронно-функціональну подібність 

народнопедагогічних явищ у різних етнічних культурах. 
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У 50-ті рр. ХХ ст. функціоналізм отримав подальший розвиток у США в 

межах структурного функціоналізму (Т. Парсонс, Р. Мертон, М. Леві, К. Девіс та 

ін.). Зокрема, Р. Мертон сформулював «основну теорему функціоналізму», згідно 

з якою один і той самий елемент системи може виконувати множину функцій, а 

одна й та ж функція може виконуватися різними елементами («функціональними 

еквівалентами») [603, с. 25]. Ця ідея є надзвичайно важливою для методології 

порівняльної етнопедагогіки, адже ще раз акцентує увагу на цілісності культури 

суспільства, де функції соціалізації, виховання, етнізації можуть виконуватися 

різними елементами: соціальними інститутами (сім’єю, віковими групами, 

закритими товариствами, тимчасовими трудовими колективами тощо), агентами 

(батьками, родичами, сиблінгами, товаришами по іграх, навіть випадковими 

перехожими), артефактами і феноменами, що презентують знаково-

комунікативну сферу культури (зразки фольклору чи декоративно-ужиткового 

мистецтва, ритуали, обряди тощо). Водночас, наприклад, сім’я як найперший 

інститут соціалізації й виховання дитини, виконує також економічну, 

рекреаційну, комунікативну, психотерапевтичну та інші функції. 

У наш час прибічники функціонального підходу віддають перевагу розгляду 

функціоналізму не як теорії, а як загальнонаукового методу дослідження [248]. 

Ще однією незаперечною перевагою функціоналізму в сучасній науці є 

розробленість у його надрах процедур контекстуальних крос-культурних 

порівнянь та відмова від застосування неперевірених універсальних параметрів 

[603, с. 28]. З цієї точки зору застосування функціонального підходу в контексті 

порівняльно-культурологічної етнопедагогіки теж уявляється вельми 

перспективним, адже дозволить позбавитися від голослівних поверхових 

тверджень про універсальність виховних ідеалів і практик, притаманних різним 

етнічним культурам. 

До межі 40–50-х рр. ХХ ст. відноситься виникнення структуралізму як 

напряму в антропології, пов’язаного з ім’ям французького вченого К. Леві-

Строса. Основою структуралізму стала методологія структурного аналізу, що з 

20-х рр. ХХ ст. застосовувалась у лінгвістиці та літературознавстві (структурний 
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аналіз лексичного й синтаксичного матеріалу поезії, казок (В. Пропп), малої 

прози) як засіб виявлення інваріантних структур мовної діяльності [603, с. 31–32]. 

Іншим джерелом структуралізму вважається психоаналіз З. Фрейда і особливо 

К. Юнга, звідки структуралізм запозичив поняття несвідомого як універсального 

позарефлексивного регулятора людської поведінки [603, с. 32]. 

Як зазначає Р. Дельєж, найвищою метою К. Леві-Строса було відкриття 

«універсальних» рис людської думки, загальних законів поведінки, але він 

вважав, що порівняльний метод не є найкращим для цього способом. Навпаки, 

К. Леві-Строс стверджував, що досить відібрати декілька найбільш значущих 

фактів, проаналізувати їх у вичерпний спосіб і побудувати на їхній основі модель, 

яка дасть змогу прочитати всі явища одного порядку: «Ми лише хочемо одержати 

з усього багатства й різностороннього досвіду, що завжди перевищує наші 

можливості спостереження та описання, константи, які повторюються в інших 

місцях і в інші часи» [258, с. 82]. Саме ці інтелектуальні побудови, константи, 

«моделі», створені на основі емпіричних матеріалів, К. Леві-Строс і називав 

структурами (патернами – від pattern – зразок, шаблон, форма). Отже, структури – 

це абстракції, моделі, теоретичні побудови, потрібні для того, щоб зробити 

зрозумілою надто різноманітну соціальну реальність: «недостатньо констатувати 

повторюваність … явища – необхідно розкрити його причину» [258, с. 43]. 

Значної уваги К. Леві-Сторс надавав обґрунтуванню поняття «структура», 

зокрема вдаючись до аналогій і порівнянь з іншими науковими сферами. Так, 

одна з логічних ліній передбачала зіставлення дослідницьких методологій 

етнології та історії. Вчений виходив з того, що, за його переконанням, «історія 

організовує свої дані відносно свідомих проявів суспільного життя, а етнологія – 

щодо його неусвідомлених основ» [258, с. 26]. Отже, «етнолог рухається вперед, 

намагаючись вловити за свідомим, яким він ніколи не нехтує, щораз більше 

несвідомого, до якого він прямує… Етнолога особливо цікавить те, що не 

написане, і не стільки через те, що народи, котрі він вивчає, неспроможні писати, 

як тому, що те, що його цікавить, відрізняється від того, що люди зазвичай готові 

зафіксувати на камені чи на папері» [258, с. 32–33] [Курсив мій К.Ю.]. 
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К. Леві-Строс неодноразово наголошував на тому, що структури, якщо 

порівнювати їх з емпірично спостережуваними явищами й фактами, є реальністю 

іншого порядку: «… в етнології … не узагальнення ґрунтується на порівнянні, а 

навпаки. Якщо … неусвідомлена діяльність розуму полягає в наданні форм змістові 

і якщо всі ці форми здебільшого однакові для всіх типів мислення: древнього й 

сучасного, первісного й цивілізованого, … то необхідно й достатньо дійти до 

підсвідомої структури, що лежить в основі кожної інституції чи кожного звичаю, 

щоб мати принцип інтерпретації, придатний для інших інституцій та інших 

звичаїв, – звісно, за умови проведення досить глибокого аналізу» [258, с. 29]. 

З цього приводу вчений наводить думку М. Фортеса, який вдається до 

паралелі зі структурною лінгвістикою: «Структура не може бути сприйнята 

безпосередньо у «конкретній реальності…». Коли ж беруться за визначення 

структури, то можна сказати, що стають на рівень граматики й синтаксису, а не на 

рівень розмовної мови» [Цит. за: 258, с. 290]. 

Принципово важливою для методології порівняльної етнопедагогіки 

вважаємо ключову тезу К. Леві-Строса стосовно ставлення структурного аналізу 

до свідомого й несвідомого. Посилаючись на досвід Ф. Боаса, він зазначав, що 

явище краще піддається структурному аналізові, якщо в суспільстві немає 

усвідомленої моделі для його тлумачення чи обґрунтування [258, с. 266]. Адже 

усвідомлені моделі, які зазвичай називаються нормами, належать до 

«найбідніших», найменш інформативних серед інших через їхню функцію, яка 

полягає в утвердженні, раціоналізації вірувань і звичаїв, а не у виявленні їхніх 

рушійних сил [258, с. 267]. 

При цьому, «чим чіткіша зовнішня структура, тим важче осягнути 

структуру глибинну, тому що усвідомлені й деформовані моделі постають як 

перешкоди між спостерігачем і об’єктом спостереження» [258, с. 267]. Однак, 

К. Леві-Строс закликав не залишати поза увагою навіть такі тенденційні чи 

неточні моделі. За його переконанням, тенденційність і тип допущених помилок 

інтерпретації неодмінно мають вивчатися разом із фактами, оскільки не 

виключено, що вони виявляться найбільш значущими та інформативними. 
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Застерігає К. Леві-Строс і про небезпеку поверхових теоретичних висновків 

і узагальнень, що мимоволі руйнують автентичну картину культури: «Факти 

вислизають самі по собі: їх занадто мало або вони зібрані в умовах, які не дають 

можливості порівнювати їх із достатньою впевненістю. І ми помічаємо, що 

поводилися (хоча й не з нашої вини) як ботаніки-аматори, коли наздогад збирали 

різнорідні зразки, пошкоджували й калічили їх, намагаючись зберегти в наших 

гербаріях. І раптом нам пропонують упорядкувати цілі ряди, визначити первісні 

відтінки, виміряти дрібненькі часточки, котрі виявляються знівеченими, якщо не 

остаточно зруйнованими» [258, с. 304]. Змальована вченим картина породжує 

асоціацію з нинішнім станом етнопедагогіки, коли ми подекуди стикаємось зі 

штучними схемами-«гербаріями» попередніх років, у які було втиснуто 

емпіричний матеріал, часто не зважаючи на явну невідповідність. Завдання 

сьогоднішніх дослідників полягає у відтворенні автентичного стану традиційних 

соціалізувальних і виховних практик різних етносів з широким залученням 

етнографічних матеріалів і побудові на цій основі адекватних теоретичних 

етнопедагогічних схем. 

Підсумовуючи, маємо підстави зробити висновок, що структуралізм як 

дослідницький підхід та започаткована К. Леві-Стросом структурна антропологія 

мають на меті відкрити універсалії, загальні принципи, основоположні 

властивості людської культури, які, за влучним висловом Е. Ліча, «заховалися за 

різноманітністю людських культур» [Цит. за: 133, с. 177]. Тож структури є 

моделями, тобто теоретичними побудовами, що виявляють загальнолюдські 

інваріанти і на цій основі дають змогу описувати й тлумачити всі факти, що 

спостерігаються в найрізноманітніших культурах: «найкращою завжди буде 

істинна модель, тобто модель, яка, будучи найпростішою, відповідатиме 

подвійній умові: використання лише встановлених фактів і врахування всіх 

наявних» [258, с. 266]. 

Отже, методологія структуралізму може бути корисною для порівняльної 

етнопедагогіки саме на етапі виявлення загальнолюдських універсалій на основі 
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аналізу й узагальнення численних етнокультурних варіацій виховних і 

соціалізувальних практик.  

У попередньому підрозділі вже йшлося про наукову школу «культура й 

особистість», започатковану видатним етнологом (антропологом) Ф. Боасом. 

Провідною темою досліджень представників цієї школи був вплив культури 

взагалі або окремо взятої культури на особистість членів цієї культури. Зокрема, 

Р. Лінтон і А. Кардінер вважали, що існує причинний зв’язок між культурою й 

особистістю: всі члени окремого суспільства здобувають у ранньому дитинстві 

однаковий досвід, який веде до формування типової особистості. (К. Дюбуа була 

схильна скоріше говорити про модальну особистість) [133, с. 84]. 

Поряд з цим, сучасний дослідник Р. Дельєж робить спробу сформулювати 

базові постулати школи «культура й особистість», які, на його думку, є такими: 

«а) наступність: існує наступність між досвідом раннього дитинства і 

дорослою особистістю, доросла особистість визначається раннім дитинством…; 

б) одноманітність: кожне суспільство характеризується власною 

особистістю (яку називають модальною, топовою чи домінантною). Існує начебто 

відповідність або навіть ідентичність між культурою й особистістю; 

в) однорідність: кожна культура прагне до однорідності рис, тобто до 

певної узгодженості, і її можна відтак визначити одним або кількома термінами, 

які узагальнюють її. Якщо та чи та культура запозичує якусь рису в іншої, вона 

негайно трансформує її, щоб пристосувати до своїх власних цінностей…; 

г) розділення: культури, відділені одна від одної, співіснують, але без 

взаємопроникнення» [133, с. 85–86]. 

Сучасні оцінки наукового доробку школи «культура й особистість» не є 

однозначними. Втім усі дослідники, навіть критики, сходяться в тому, що ця школа 

зробила значний внесок у становлення етнографії (етнології, антропології, 

культурології) у тому вигляді, як ми бачимо її зараз. Зокрема, заслугою цього 

наукового напряму стала розробка нових на той час тем досліджень з наголосом на 

індивіді, соціалізації й вихованні, дитинстві, етноспецифічних рисах особистості. 
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Сам засновник школи Ф. Боас відкидав будь-які зусилля вивести в теорії 

універсальні закони розвитку людства: «Завжди існує небезпека того, що широкі 

узагальнення, які випливають із досліджень культурної інтеграції, можуть 

перетворитись на загальники» [615]. Оскільки вони універсальні, їх мають 

пояснювати біолог і психолог; роль етнографа полягає в описові й аналізі 

відмінностей, що існують у формах їхнього прояву в різних суспільствах, а 

етнолог має їх збагнути. Етнолога цікавить не універсальність функції [в 

контексті функціоналізму. К.Ю.], яка далеко не очевидна і яку не можна довести 

без уважного вивчення всіх звичаїв певного плану в їхньому історичному 

розвитку, а, власне, розмаїття цих звичаїв [258, с. 20–21]. Як зазначає Р. Дельєж, 

Ф. Боас сприяв перетворенню антропології з науки про культуру на науку про 

культури [133, с. 87]. 

Послідовниця Ф. Боаса Р. Бенедикт у своїх творах наголошує на 

відмінностях, які розділяють народи. З її точки зору, культура – це однорідний 

комплекс, основні риси якого позначаються на його членах. При цьому кожна 

культура дає різні відповіді на проблеми, що постають перед людиною: «Скельця, 

крізь які кожна нація дивиться на життя, не такі, якими користуються інші нації» 

[Цит. за: 133, с. 95]. Відтак метою етнології є відображення цієї різноманітності 

культур [133, с. 92]. 

Своєрідним продовженням цієї концепції є герменевичний підхід 

американського антрополога К. Гірца. Базуючись на думці, що кожна культура – це 

світ у собі, К. Гірц прагнув «читати» культури так, ніби вони є текстами. При 

цьому, як зазначає Р. Дельєж, поняття тексту в К. Гірца набуває подвійного 

значення: з одного боку, реальність може сприйматися або читатися як текст, тобто 

вона існує як комплекс пов’язаних ідей, висловлюваних суб’єктами. На наступному 

етапі етнолог сам відтворює власні тексти, які мають із самою реальністю лише 

більш або менш віддалений зв’язок. Отже, етнологія виконує радше тлумачну 

функцію [133, с. 111–112]. 

За К. Гірцем, світ – це щось подібне до книги, а етнолог – той, хто читає її 

через плече акторів, щоб потім відтворити свій власний текст [133, с. 113]. У 



164 
 

цьому сенсі праця етнолога (антрополога) має багато спільного з працею 

письменника, оскільки несе на собі відбиток особистості й світосприймання 

автора. Етнографія ж перетворюється на дискурс про іншого: етнолог ніколи не 

бажає стати тубільцем, він ніколи не буває частиною тієї реальності, яку описує 

[133, с. 114–115]. 

Застосування герменевтичного підходу в порівняльній етнопедагогіці 

залишає простір для самоцінної авторської інтерпретації фактів, не вимагаючи від 

дослідника претензій на остаточну й незаперечну істину. 

Як би там ні було, а І. Кон зазначає, що при всьому різноманітті визначень 

предмета етнографії (етнології, антропології) та її співвідношення з іншими науками 

дві ознаки залишаються незмінними: порівняльний підхід, спрямований на 

виявлення варіацій культурних і соціальних спільнот, і прагнення охопити 

цілісність, єдність способу життя народів, особливо – його традиційно-побутових 

компонентів. І в тому, і в іншому плані дитинство належить до числа найстаріших, 

традиційних, іманентних об’єктів етнографічного дослідження [213, с. 12]. На нашу 

думку, саме крос-культурний підхід є одним з найперспективніших у сфері 

порівняльної етнопедагогіки. 

У монографії «Дитина і суспільство» І. Кон, посилаючись на оглядово-

аналітичне «Керівництво з крос-культурного вивчення людського розвитку» за 

редакцією подружжя Уайтингів, наводить тематику сучасних крос-культурних 

досліджень дитинства: філогенетичні передумови розвитку людської поведінки; 

догляд за дитиною, ідеологія і соціальна структура як чинники розвитку 

особистості; розвиток поведінки в немовлят; розмір і форма тіла в представників 

різних етнічних груп; кореляти і наслідки стресу в немовлят; розвиток мовлення, 

мислення й моральної свідомості в дітей; крос-культурні фактори статевих 

відмінностей та життєвого циклу жінок і чоловіків; культурне регулювання 

сексуальності; інтерналізація соціальних норм і правил поведінки; мотиви 

аффіліації, підприємливості та досягнення; співробітництво та змагання; 

фольклор і дитячий досвід; крос-культурні дані про мотиви алкоголізму; місто, 

стрес і діти; девіантна поведінка в традиційних суспільствах – ярлики, пояснення, 
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соціальні реакції тощо. Втім, і Уайтинги, і І. Кон підкреслюють, що крос-

культурне вивчення людського розвитку – відносно молода галузь знань, тому 

переважно можна говорити не стільки про результати, скільки про перспективи і 

напрями досліджень [213, с. 3–39]. 

Маючи багато точок дотику з іншими етнологічними науками, порівняльна 

етнопедагогіка має використовувати не тільки напрацьовані ними дані, але й 

запозичувати дослідницькі підходи. Так, етнопсихологія досліджує 

характеристики психіки людей, зумовлені їхньою етнічною приналежністю, 

етнічні стереотипи, особливості «базової етнічної особистості» тощо. Все це, 

безумовно, має неабияке значення і для етнопедагогіки, але головне тут в тому, 

щоб з’ясувати вплив етнопсихологічних чинників на формулювання мети 

виховання, добір змісту, форм і методів виховання та навчання, специфіку 

перебігу пізнавальних процесів у представників різних етнічних культур, етнічну 

варіативність взаємостосунків учасників педагогічного процесу тощо. 

Етнодемографія вивчає особливості відтворювання етносів – народжуваність, 

смертність, шлюбність (наявність або відсутність міжетнічних шлюбів), 

особливості відносин між статями і поколіннями, зумовлені етнічною 

приналежністю, тощо. Етнопедагогіка розглядає ці ж явища та їхню символізацію в 

традиційних культурах, але з точки зору впливу на соціалізацію та виховання 

молодого покоління, його підготовку до життя. 

Подолання означених вище методологічних вад порівняльної 

етнопедагогіки можливе, з нашої точки зору, лише за умов реалізації в 

дослідженнях, які претендують на назву етнопедагогічних, історичного підходу, 

що передбачає вивчення різноманітних народнопедагогічних феноменів у 

діахронному вимірі, а також генетичного підходу, що дозволяє простежити 

генезис ідей і досвіду, еволюцію принципів, методів і прийомів, засобів 

традиційного виховання й соціалізації молодих поколінь. 

Отже, узагальнюючи, можемо сформулювати завдання порівняльної 

етнопедагогіки як субдисципліни в межах педагогічної науки: а) виокремлення 

загальнолюдських універсалій у спадщині народної педагогіки різних етносів; 
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б) порівняльно-зіставне ознайомлення майбутніх учителів із традиційними 

виховними поглядами і практиками різних народів, які живуть в один і той самий 

час; в) дослідження генезису традиційних педагогічних феноменів, притаманних 

одному й тому самому народу на різних етапах його існування; г) пошук шляхів 

використання прогресивних надбань народної педагогіки в сучасних умовах. 

Маємо підстави стверджувати, що перелічені завдання окреслюють і визначають 

суть порівняльної етнопедагогіки і можуть бути визначені як її засади. Водночас 

визначені засади мають бути покладені в основу конструювання навчального 

курсу порівняльної етнопедагогіки для майбутніх учителів початкової школи. 

2.3.4. Методи досліджень у порівняльній етнопедагогіці 

Безперечно, зазначені вище розмежування між сферами досліджень 

етнологічних наук стосовно феноменів дитинства, соціалізації, виховання, 

етнізації в різних культурах цілком умовні, і перетини та взаємовпливи різних 

наукових дисциплін будуть абсолютно закономірними. З цього випливає, що 

етнопедагогіка має запозичити у суміжних дисциплін не тільки низку концептів і 

понять, але й методику досліджень.  

Як і етносоціологія, вона може використовувати такі способи отримання 

інформації, як опитування населення, контент-аналіз фольклорних текстів та 

преси, інтерв’ю, експертні опитування, включене спостереження тощо.  

Від етнопсихології етнопедагогіка має запозичити психологічні методики 

для визначення етнічної специфіки пізнавальних процесів, а також особливостей 

становлення етнічної свідомості та ідентичності молодого покоління. 

Сьогодні можна говорити про два види етнопсихологічних досліджень. Це 

стандартне та крос-культурне етнопсихологічне дослідження. Стандартне 

передбачає вивчення етнічних особливостей психології представників однієї 

етнічної спільноти, крос-культурне – одразу декількох, і в тому і в іншому 

випадку здійснюється порівняння та зіставлення психологічних особливостей 

представників різних етносів, де виокремлюються такі об’єкти дослідження, як: 

 етнічна самосвідомість; 

 потребово-мотиваційна сфера особистості; 
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 пізнавальні інтереси та ціннісні орієнтації представників етнічної 

спільноти; 

 комунікативно-поведінкова діяльність особистості; 

 етнічні стереотипи. 

Експериментальні дослідження проводяться по трьох напрямах: 

 вивчаються конкретні етнічні психологічні особливості різних народів; 

 проводяться конкретно-соціологічні та соціально-психологічні 

дослідження міжетнічних відносин; 

 вивчаються етнокультурна та етнопсихологічна специфіка вербальної та 

невербальної поведінки представників різних етносів. 

Як і для етнодемографії, для порівняльної етнопедагогіки доцільно буде 

аналізувати демографічні дані, зокрема матеріали перепису населення. 

Водночас ключовими для етнопедагогіки мають стати методи дослідження, 

характерні для педагогічної науки в цілому: порівняльно-історичні, генетичні, 

емпіричні тощо. 

Цікавий приклад конструювання батареї сучасних дослідницьких методів 

порівняльної етнопедагогіки знаходимо в праці вченого з Боснії та Герцеговини 

Аднана Туфекчича «Дорослішання й виховання в традиційній боснійсько-

герцеговинській сім’ї» [645]. Автором висвітлені найбільш важливі 

характеристики виховання і дорослішання (від періоду новонародженості й 

упродовж усього дитинства) у середовищі традиційної боснійської та 

герцеговинської культури. Для дослідження була обрана невелика сільська 

громада, що складається зі скупчення сіл (Zahirovići, Memići, Straža, Jasenica) на 

горі Majevica, що розташована на північному сході Боснії. Це співтовариство 

мультикультурне і складається з поселень мусульманського (боснійців), 

католицького (хорвати) і православного (серби) населення. Населення кожного 

села однорідне в етнокультурному та конфесійному плані, але територіально 

населені пункти розташовані близько один до одного і не ізольовані. Вивчався 

найбільш важливий зміст, стилі і процеси ретрансляції і засвоєння культури в 

другій половині ХХ століття в сільському багатонаціональному середовищі. У 
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дослідженні були використані методи: контент-аналізу, локаційних case study з 

елементами методу територіального дослідження культури, інтенсивні 

індивідуальні інтерв’ю і фокус-групи, компаративний метод.  

Метод контент-аналізу був використаний для аналізу змісту всіх 

документів, релевантних досліджуваній проблемі (особисті документи 

респондентів, документи, що зберігаються у християнських храмах різних 

конфесій – записи про народження, свідоцтва про хрещення тощо, і в ісламському 

громадському центрі). Також було проаналізовано зміст фольклорних творів, 

зібраних у ході дослідження, предмети побуту, одяг тощо. Матеріалом для 

застосування контент-аналізу, поряд із записами фольклорних творів, були 

опитувальні листи (протоколи). Респондентами виступали мешканці, які 

народилися до 1945 року.  

Характеризуючи метод локаційних case study з елементами методу аналізу 

середовища, А. Туфекчич наводить думку дослідників V. Gud і P. Het стосовно того, 

що метод вивчення культури з урахуванням особливостей природного середовища 

(локації) є «спосіб організації соціальних даних з метою збереження унікального 

характеру досліджуваних об'єктів» [621, с. 314].  

Провідним методом збору дослідницької інформації були інтенсивні 

інтерв’ю в прямому контакті з респондентами. Вибір методу зумовлювався 

характером фактів, які дослідники прагнули зібрати: інтимна інформація щодо 

особистого життя, особисті звички й особливості, факти сімейної історії, а також 

погляди і переконання. Застосовувалися індивідуальні та групові інтерв’ю. 

Індивідуальні бесіди проводилися з одним респондентом віч-на-віч у випадках, 

коли характер необхідної інформації є особистим та інтимним, а також, коли 

виникала необхідність перевірити правдивість певної інформації від різних 

респондентів. Групові інтерв’ю у форматі фокус-груп були використані в тих 

ситуаціях, коли необхідна інформація була не особистою, а здебільшого 

пов’язаною з умовами в спільноті та соціальними процесами.  

Компаративний метод був використаний для зіставлення даних, зібраних від 

різних респондентів, а також для порівняння положень різних релігійних вчень і 
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культурних норм та звичаїв, що характеризують багатоконфесійні громади, 

залучені до дослідження. 

Отже, можемо бачити, що сучасні дослідники порівняльної етнопедагогіки 

успішно інтегрують у свій дослідницький інструментарій здобутки багатьох 

соціально-гуманітарних наук – педагогіки, крос-культурної психології, 

етнографії, культурології, історії, соціології, політології, демографії, 

фольклористики тощо, а також навіть наук природничих і точних – географії, 

статистики тощо. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі уточнено понятійно-термінологічний апарат порівняльної 

етнопедагогіки; виявлено її витоки і джерела; обґрунтовано методологію 

порівняльних етнопедагогічних досліджень. 

Зіставлення численних педагогічних досліджень традиційного досвіду 

виховання різних народів (В. Афанасьєв, Г. Виноградов, Г. Волков, А. Гашимов, 

А. Гримоть, Г. Кальювее, Г. Сявавко та інші) дозволило визначити народну 

педагогіку як сукупність народних поглядів на цілі і завдання виховання, 

емпіричних педагогічних знань і досвіду, засобів впливу на молоде покоління для 

його соціалізації, виховання, навчання. Наголошено, що ключовою ознакою 

народної педагогіки є її емпіричний, позапрофесійний, позанауковий характер. У 

традиційних суспільствах народна педагогіка здебільшого має яскраво виражену 

етнічну специфіку. Натомість у сучасному модернізованому, урбанізованому 

суспільстві масова виховна практика значною мірою втрачає своє етнокультурне 

забарвлення.  

Аналіз педагогічних, етнопсихологічних, етнографічних, культурологічних, 

політологічних тощо джерел засвідчив відсутність єдності в поглядах дослідників 

на суть, мету, зміст етнопедагогіки. Виявлено, що одна з традицій 

термінокористування, яка хронологічно першою склалася в українській науці, 

ототожнює поняття етнопедагогіка та народна педагогіка. При цьому 
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етнопедагогіка розглядається як педагогічні ідеї та традиції одного народу 

(Є. Сявавко, М. Стельмахович та ін.). Інша, пізніша традиція вважає 

етнопедагогіку галуззю педагогічної науки, що вивчає досвід народної педагогіки, 

але пов’язує ці дослідження тільки з якимось одним народом (С. Гончаренко, 

В. Євтух, В. Мосіяшенко та ін.). Згідно з іншим підходом, представниками якого є 

педагог Г. Волков (який, власне, і ввів до наукового обігу термін етнопедагогіка), 

психолог В. Мухіна, етнолог О. Садохін та інші, етнопедагогіка є наукою, яка 

вивчає народну педагогіку етнічних груп. Останнім часом сформувався також 

ширший погляд на етнопедагогіку, що вбачає її мету в урахуванні освітніх 

інтересів представників різноманітних етнічних груп, які в процесі інтеграції в 

багатонаціональні державні утворення стикнулися з небезпекою втрати рідної 

мови, самобутньої народної культури, етнічної самосвідомості. Тим самим 

етнопедагогіці надається статус своєрідного інструмента розробки та реалізації 

державної національної політики (H. Burger та ін.). У такому підході досить чітко 

простежується паралель з численними концепціями етнічної, багатоетнічної 

(поліетнічної), багатокультурної (інтер-, мульти-, полікультурної тощо) освіти, що 

інтенсивно розвиваються у США та країнах Західної Європи з 60-х рр. ХХ ст. 

(G. Baker, J. Banks та ін.). 

З метою подолання зазначених неузгодженостей на основі системного, 

синергетичного, міждисциплінарного, антропологічного, аксіологічного, 

культурологічного підходів розроблено концепцію порівняльної етнопедагогіки 

як самостійної субдисципліни в межах педагогічної науки, що вивчає народну 

педагогіку та її етнокультурну специфіку в різних етносів як багатовимірні 

аспекти життя етнічних спільнот, пов’язані з позадемографічними механізмами 

їхнього самовідтворення. 

Метою порівняльної етнопедагогіки є теоретичне осмислення феномена 

народної педагогіки та її специфіки в традиційних культурах різних етносів; 

об’єктом виступають педагогічні погляди і досвід виховання в традиційних 

культурах різних етносів, предметом – етнокультурно зумовлена специфіка 

традиційних педагогічних поглядів і практик різних народів. 
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Витоки порівняльної етнопедагогіки знаходимо в працях педагогів, 

просвітителів, етнографів, фольклористів, істориків, які збирали, вивчали, 

використовували в освітньому процесі спадщину народної педагогіки різних 

народів, просвітницьку спадщину діячів національного відродження – літераторів, 

музикантів, фольклористів та інших (Х. Абовян, В. Верховинець, Г. Виноградов, 

А. Гашимов, Я. Гогебашвілі, Марко Грушевський, О. Духнович, Р. Ефендієв, 

Н. Заглада, Я. А. Коменський, В. Перетц Г. Сковорода, М. Стельмахович, 

К. Ушинський, К. Хетагуров, А. Хінтібідзе, І. Яковлєв та інші), у даних 

етнографії, зокрема емпіричних досліджень світу дитинства, процесів соціалізації, 

виховання, інкультурації в різних етнічних культурах, дитячого побуту, дитячої 

субкультури тощо. 

До джерел порівняльної етнопедагогіки віднесено різноманітні дані 

етнографії, антропології, культурології, етнопсихології, етносоціології, 

етнополітології, філософії, фольклористики та інших наук і наукових напрямів, 

що містять інформацію стосовно змісту, форм і методів традиційного виховання, 

суспільних інститутів і агентів соціалізації, специфіки етнізації молодого 

покоління в традиційних культурах різних народів, а також міжетнічних відносин, 

подолання конфліктів на міжетнічному ґрунті, адаптації особистості до 

інокультурного оточення тощо. Утім зазначено, що етнографічні дослідження 

навіть радянської доби у порівнянні з педагогічними роботами є більш 

об’єктивними. Етнографи частіше, ніж педагоги, фіксують справжній стан справ, 

а не своє ідеологічно скоректоване уявлення про дійсність. 

Виявлено, що порівняльна етнопедагогіка, поряд із даними різних 

людинознавчих (суспільних і гуманітарних) наук, має ґрунтуватися також на 

специфічній для них методології: загальнонауковій (системний і синергетичний 

підходи), конкретно-науковій (еволюціонізм, дифузіонізм, функціоналізм із двома 

його стратегіями – діахронно-генетичною та крос-культурною, структуралізм, 

герменевтичний підхід тощо), технологічній (дослідницькі методи: включене 

спостереження, експертні опитування, контент-аналіз, аналіз демографічних 

даних, локаційні case study, метод територіального дослідження культури, 
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інтенсивні (глибинні) індивідуальні інтерв’ю, фокус-групи, компаративний метод 

тощо). 

Визначено засади порівняльної етнопедагогіки як навчальної дисципліни, на 

яких має ґрунтуватися формування в майбутніх учителів початкової школи 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства в процесі професійної підготовки і які відповідають її 

основним завданням як субдисципліни в межах педагогічної науки. До таких 

засад віднесено: а) виокремлення загальнолюдських універсалій у спадщині 

народної педагогіки різних етносів; б) порівняльно-зіставне ознайомлення 

майбутніх учителів із традиційними виховними поглядами і практиками різних 

народів, які живуть в один і той самий час; в) дослідження генезису традиційних 

педагогічних феноменів, притаманних одному й тому самому народу на різних 

етапах його існування; г) пошук шляхів використання прогресивних надбань 

народної педагогіки в сучасних умовах. 

Основний зміст розділу відображено в публікаціях: 542; 551; 564; 583;585; 

595; 597; 651. 
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

НА ЗАСАДАХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ 

 

 

3.1. Сучасний стан досліджень проблеми професійної підготовки 

фахівців різних галузей на засадах етнопедагогіки 

 

Як уже зазначалось, у молодих пострадянських державах активізувалися 

наукові дослідження народної педагогіки та можливостей застосування її надбань 

в сучасному освітньому процесі. При цьому, як уже було зазначено вище, часто 

поняття «народна педагогіка» й «етнопедагогіка» вживаються синонімічно. 

Зокрема, останнім часом для позначення емпіричного досвіду народної педагогіки 

різних етносів дослідники більше віддають перевагу терміну «етнопедагогіка». 

У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу праці, присвячені:  

1) теоретичному осмисленню досвіду народної педагогіки різних етносів 

(З. Асанова [9], А. Блинова [52], Н. Галушка [94], О. Геркерова [97], Н. Горбова 

[107], Н. Жмуд [155], А. Забловський [157], О. Кісь [189; 191], Ю. Ледняк [262], 

А. Лукановська [272], М. Маєрчик [275; 276], А. Мудрик, С. Мудрик [304], 

З. Мустафаєва [306], М. Томенко [469], С. Тюхтенева [474], М. Хайруддінов [494], 

І. Щербак [532], О. Ярошинська [601] та інші); 

2) використанню засобів народної педагогіки в сучасному освітньому процесі 

дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів та сімейному вихованні 

(З. Асанова [8], І. Бабій [20], С. Волошин [85], О. Гордійчук [110], Н. Деделюк 

[128], Л. Драчук [143], Р. Дружененко [145], П. Кадирова [181], І. Кліш [193], 

Г. Кловак [194], Т. Коваленко [199], Н. Левінець [256], С. Мудрик [303], 

З. Мустафаєва [307; 308], Л. Повалій [360], Н. Рогальська [404], Л. Степаненко 

[444], В. Страшний [448], Т. Черніговець [513], М. Ярушак [604] та ін.); 
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3) використанню народнопедагогічних засобів у процесі професійної 

підготовки майбутніх педагогів, у тому числі вчителів початкових класів, а також 

інших фахівців (В. Зелюк [169], Ю. Красильник [231], Н. Левінець [256], 

Ю. Ломакина [271], О. Семеног [419], Г. Філіпчук [489] та ін.);  

4) їх підготовці до використання у власній діяльності прогресивних надбань 

народної педагогіки (О. Вашак [73], Н. Левінець [255; 257], В. Страшний [449] та 

інші);  

5) праці, пов’язані з проблематикою підготовки майбутніх педагогів до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття сучасного освітнього 

простору (Є. Бубнов [67], Л. Волик [81], О. Гуренко [123], О. Котенко [227], 

Ю. Ломакина [271], В. Погребняк [361], Н. Якса [599] та інші). 

На помежів’ї ХХ й ХХІ століть навіть виник термін «етнопедагогічна 

підготовка». Проте, вживається він переважно в роботах дослідників з Росії. 

Наразі усталеного визначення поняття немає. Дослідники по-різному 

формулюють мету етнопедагогічної підготовки, виокремлюють різні критерії її 

результативності. 

Ряд українських дослідників і вчених з ближнього зарубіжжя вивчали 

етнопедагогічну підготовку: студентів педагогічних коледжів і педагогічних 

вищих навчальних закладів, майбутніх спеціалістів дошкільної освіти, майбутніх 

соціальних педагогів тощо (Л. Берсенєва [40], О. Давидова [126], Д. Іванов [172], 

Р. Комраков [210], О. Кузнецова [243], Г. Хулхачиєва [505], В. Штикарьова [530] 

та інші).  

У контексті нашого дослідження чималий інтерес становлять також праці, в 

яких досліджується підготовка майбутніх учителів до вивчення етнопедагогічного 

середовища в полінаціональному регіоні [124], формування етнопедагогічної 

культури майбутніх учителів [313; 372; 373; 495], формування етнокультурної 

компетентності вчителів [123; 483], професійна підготовка вчителя до роботи з 

багатонаціональним контингентом учнів [253], формування етнопедагогічної 

компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю [465].  
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Проаналізуємо декілька досліджень, присвячених проблемам 

етнопедагогічної підготовки, етнопедагогічної культури та етнопедагогічної 

компетентності вчителів тощо з точки зору трактування означених понять, 

визначення структури відповідних феноменів та критеріїв і показників 

результативності процесу їх формування. Вважаємо доцільним здійснити аналіз 

робіт у хронологічному порядку їх створення, що дозволить простежити генезис і 

розвиток наукових уявлень про сутність досліджуваних явищ (Дод. Е, табл. Е.1). 

У дисертації Г. Давлекамової [124] розкрито суть і специфічні особливості 

підготовки студентів до вивчення етнопедагогічного середовища, а також 

виявлено критерії та рівні відповідної готовності. 

Етнопедагогічне середовище розглядається Г. Давлекамовою як частина 

педагогічного середовища, що оточує особистість, позитивно чи негативно 

впливаючи на її розвиток, і є сукупністю всіх умов життя, в яких виявляються 

етнічні особливості місця проживання, що виявляються у світогляді людей, їх 

поведінці, народних традиціях, обрядах, звичаях, фольклорі, святах тощо [124, 

с. 34]. Водночас дослідниця вбачає одне із завдань педагога в подоланні 

роз’єднаності педагогічних впливів на особистість дитини різних елементів 

етнопедагогічного середовища.  

Сформованість готовності вчителя до вивчення етнопедагогічного 

середовища визначається авторкою за трьома критеріями: мотиваційної 

готовності (спрямованість на професійно-педагогічну діяльність в 

полінаціональному регіоні; бажання навчати дітей будь-якої національності; 

бажання набувати необхідних знань, умінь і навичок для роботи з представниками 

різних етносів; переконання в тому, що для більш ефективного перебігу 

педагогічної роботи в полінаціональному регіоні можна й треба вивчати 

етнопедагогічне середовище); змістової готовності 

 (знання законів розвитку націй, сучасних завдань і шляхів удосконалення 

міжнаціональних відносин; знання етнічних особливостей різних етносів; знання 

сутності, структури та функцій етнопедагогічного середовища в 

полінаціональному регіоні); операційної готовності (уміння визначати структуру 
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етнопедагогічного середовища регіону; уміння раціонально застосовувати методи 

й засоби вивчення етнопедагогічного середовища; вміння вести роботу, 

використовуючи етнопедагогічні засоби в комплексі з іншими методами) [124, 

с. 69] (Дод. Е, табл. Е.1). 

У дисертації Г. Нагорної «Розвиток етнопедагогічної культури майбутніх 

учителів початкових класів у навчальному процесі» [313] визначено суть, зміст і 

структуру етнопедагогічної культури вчителя; визначено дидактичні умови 

оптимального використання народної педагогіки в розвитку етнопедагогічної 

культури студентів у навчальному процесі.  

Етнопедагогічна культура вчителя визначається авторкою як необхідний 

рівень сформованості в учителя сучасних загальнокультурних і професійних 

знань, умінь, навичок, розвитку особистісних якостей та здібностей, що 

дозволяють організувати педагогічну діяльність відповідно до національних 

особливостей та культурних традицій педагогіки й психології тих чи інших 

етнічних груп і спільнот [313, с. 36]. 

Проведене дослідницею експертне опитування дозволило визначити перелік 

якостей особистості, що характеризують етнопедагогічну культуру вчителя (Дод. 

Е, табл. Е.1). До цього переліку увійшли (в порядку зниження рангової ваги): 

любов до дітей; здатність до самовизначення в культурі та вміння синтезувати 

загальнолюдське надбання національних культур; уміння працювати з 

багатонаціональним колективом школярів; знання особливостей психології 

дитини, її індивідуально-особистісних, національних особливостей; уміння 

використовувати аксіологічний потенціал народної педагогіки; уміння 

використовувати етнокультурні традиції виховання статі; педагогічний такт і 

дотримання традиційних норм етикету; ерудиція, начитаність, знання історії і 

культури свого народу та народів, представників яких педагог навчає; уміння 

налагоджувати взаємодію з сім’єю та враховувати її вплив [313, с. 39–40]. 

При всьому прагненні дослідниці врахувати максимальну кількість аспектів 

особливостей роботи вчителя з багатоетнічним учнівським колективом, їй не 

вдалося уникнути досить суттєвих похибок. Зокрема, на нашу думку, саме лише 
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«уміння працювати з багатонаціональним колективом школярів» може виступати 

як мета формування етнопедагогічної культури (чи етнопедагогічної підготовки) 

майбутнього вчителя і має забезпечуватися всіма іншими якостями та вміннями, 

що ввійшли до обговорюваного переліку. 

За висновками дослідження Г. Нагорної, формування в майбутніх учителів 

етнопедагогічної культури буде ефективним за умови впровадження розробленої 

дослідницею методики, що передбачає формування етнопедагогічної культури 

студентів у процесі вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу та 

спецкурсу, а також у процесі проходження педагогічної практики [313, с. 165]. 

У 1998 р. В. Ніколаєв у докторській дисертації «Теорія і методика 

формування етнопедагогічної культури вчителя» [325] обґрунтував поняття 

«етнопедагогічна культура», яку розглядав як соціально-педагогічний феномен, 

що характеризує міру освоєння традиційної педагогічної культури народу, 

розуміння виховної сутності її цінностей, їх адекватного використання в сучасній 

практиці навчання й виховання. Дослідник зазначив, що етнопедагогічна культура 

виявляється на двох рівнях – об’єктивному та суб’єктивному. На його думку, 

об’єктивний рівень представлений педагогічною культурою народу, а 

суб’єктивний характеризує етнопедагогічну культуру особистості й охоплює 

когнітивний, мислительний та діяльнісний елементи. З цього автор виводить 

представлення етнопедагогічної культури вчителя як єдності етнопедагогічної 

свідомості, етнопедагогічного мислення та етнопедагогічної діяльності. 

У розумінні В. Ніколаєва етнопедагогічна свідомість, вершиною якої є 

етнопедагогічна самосвідомість, охоплює відповідні знання, ставлення й мотиви. 

Етнопедагогічне мислення реалізується на теоретичному, технологічному та 

рефлексивному рівнях. Етнопедагогічна діяльність здійснюється на основі 

відповідних здібностей у процесі реалізації етнопедагогічний умінь 

(пізнавальних, ціннісно-орієнтувальних, діяльнісних) [325, с. 311]. 

У докторській дисертації М. Харитонова «Теорія і практика етнопедагогічної 

підготовки вчителя початкових класів національної школи» [496] обґрунтовано 

суть і структуру такого складного феномена як «етнопедагогічна готовність». За 
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глибоким переконанням дослідника, етнопедагогічна готовність учителя є за своєю 

сутністю вирішальною складовою професійної готовності і може бути 

охарактеризована рівнем розвитку етнопедагогічної компетентності, 

етнопедагогічного мислення та етнопедагогічної культури, достатніми для 

ефективного творчого розв’язання етнопедагогічний задач в умовах різноманітних 

педагогічних ситуацій [496, с. 102]. 

М. Харитонов дає змістовні характеристики кожному з названих складників 

етнопедагогічної готовності педагога. Так, етнопедагогічну компетентність автор 

визначає як властивість особистості, що виявляється в наявності глибоких міцних 

знань і вмінь в області навчальних предметів і позитивного досвіду розв’язання 

етнопедагогічний задач. При цьому етнопедагогічна компетентність виступає як 

основа майстерності вчителя національної школи і передбачає знання ним народної 

педагогіки та різноманітності форм її функціонування в реальній дійсності.  

Етнопедагогічне мислення визначається М. Харитоновим як особливий вид 

педагогічного мислення, що пов’язаний з науковою областю предметів, що 

викладаються у початковій школі, та специфікою етнопедагогічної діяльності. 

Водночас автор убачає специфіку етнопедагогічного мислення в 

цілеспрямованому використанні в процесі мислительної діяльності 

методологічних і психологічних основ пізнання етнопедагогічних принципів і 

закономірностей, оперуванні логічними конструкціями, змістом дисциплін, що 

вивчаються, етнопедагогічними категоріями для осмислення й вирішення 

етнопедагогічних задач у конкретних педагогічних ситуаціях. На думку 

дослідника, структура етнопедагогічного мислення охоплює вміння бачити 

етнопедагогічну задачу, грамотно її формулювати, висувати й оцінювати гіпотези 

про шляхи її вирішення, знаходити оптимальний варіант розв’язання на основі 

реалізації найбільш прийнятної гіпотези, аналізувати отриманий результат і 

вносити необхідні корективи в етнопедагогічну діяльність. 

У трактуванні М. Харитонова етнопедагогічна компетентність вчителя 

передбачає знання ним: цілей викладання навчальних предметів на основі 

традиційної педагогічної культури, їх конкретного наповнення й пріоритетності; 
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психологічних механізмів оволодіння етнопедагогічними знаннями та способів їх 

використання в процесі навчання; етнопедагогічних понять і фактів як 

безпосередньо представлених у шкільних підручниках, так і опосередковано 

пов’язаних з ними; критеріїв оцінки діалектичної та розвивальної цінності 

різноманітного етнопедагогічного змісту; способів роботи з різним 

етнопедагогічний змістом; ефективних способів навчання в традиційній 

педагогічній культурі (інструментарію, організаційних форм навчання й 

контролю). 

Охарактеризовано М. Харитоновим і такий феномен як етнопедагогічний 

професіоналізм, що передбачає володіння вчителем початкових класів 

національної школи: способами реалізації різних моделей навчання, притаманних 

традиційній педагогічній культурі, орієнтованих на особливості різних 

типологічних груп учнів; найтиповішими способами вирішення етнопедагогічних 

задач, представлених у змісті шкільних предметів, та їх використання для цілей 

розвитку; прийомами пробудження й розвитку пізнавального інтересу учнів до 

етнопедагогічного змісту тощо [496, с. 105–109]. 

У дисертації О. Пономарьової «Формування основ етнопедагогічної 

культури майбутнього вчителя в полікультурному соціумі» [372] розкрито 

структуру етнопедагогічної культури вчителя початкових класів, якому належить 

працювати в багатонаціональному середовищі. 

Дослідниця визначає етнопедагогічну культуру як інтегральне утворення 

особистості вчителя, що характеризується гуманістичною спрямованістю його 

світоглядних установок, наявністю компетентності й індивідуально-творчим 

стилем професійно-педагогічної діяльності в полікультурному соціумі; здатністю 

до трансформації поліетнічної культури регіону в змістовні структури навчальних 

предметів і творчого її відтворення [372, с. 76–78]. 

О. Пономарьова пропонує визначати ступінь сформованості 

етнопедагогічної культури за рівнем розвитку інтегральної педагогічної якості – 

готовності до професійної діяльності в умовах полікультурного соціуму [372, 

с. 129]. У зв’язку з цим кожному з компонентів етнопедагогічної культури – 
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морально-мотиваційному, когнітивному, операціональному – авторка ставить у 

відповідність компоненти названої готовності: психологічний, науково-

теоретичний, практичний [372, с. 94–95]. При цьому в різних розділах дисертації 

авторка наводить критерії та показники сформованості етнопедагогічної культури 

вчителя [372, с. 129–131] та його готовності до професійної діяльності в умовах 

полікультурного суспільства [372, с. 87–88].  

У випадку готовності до професійної діяльності в умовах полікультурного 

суспільства показниками є: для психологічної готовності – система соціальних і 

операціональних установок на діяльність у багатонаціональній школі; для 

науково-теоретичної готовності – система знань із області педагогіки (виховні 

системи, теорії і технології, у тому числі й національні) та етнопедагогіки й 

етнопсихології (етнічної та національної культури свого народу та інших народів 

національного регіону); для практичної (діяльнісної) готовності – система 

конкретних умінь, спрямованих на організацію взаємодії з учнівським 

колективом, колегами, батьками, адміністрацією школи: конструктивних 

(постановка цілей і завдань розвитку багатонаціонального колективу школярів і 

кожної особистості окремо, визначення перспективи розвитку, планування тощо), 

організаторських (залучення засобів навчання й виховання з метою реалізації 

освіти) та комунікативних (налагоджування контактів, участь у міжнаціональному 

спілкуванні на особистісному рівні, обмін педагогічною інформацією з 

багатокультурної освіти тощо) [372, с. 87–88]. 

Для сформованості етнопедагогічної культури вчителя О. Пономарьовою як 

критерії та показники обрано: 1) спрямованість педагога багатонаціональної 

школи, показники: а) зміст переважної мотивації в педагогічній діяльності, що 

здійснюється в багатонаціональному шкільному колективі; б) ступінь прояву 

емоційно-вольових і моральних якостей особистості в процесі педагогічної 

діяльності (цілеспрямованість, відповідальність, самостійність, патріотизм, 

інтернаціоналізм, здатність до співпереживання, чуйність, доброта, працелюбність 

та ін.); в) ступінь сформованості потреби в спілкуванні з дітьми (незалежно від 

їхньої національної належності) і способи її задоволення в навчальній і виховній 
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діяльності; г) ставлення до виконуваної діяльності у багатонаціональному 

учнівському колективі; 2) рівень полікультурної компетенції, показники: 

а) системність і глибина культурологічних знань про місце в сучасній культурі 

людини, освіти, окремого народу, всього людства; б) системність і глибина 

засвоєння етнопедагогічних знань, необхідних для розуміння взаємоза’язку 

наукової та народної педагогіки, їх творчого застосування в житті; в) системність і 

глибина методичних знань з технології використання прогресивних засобів 

народної педагогіки; 3) рівень діяльнісної готовності, показники: а) творчий підхід 

до організації навчально-виховного процесу в багатонаціональному класному 

колективі (використання ідей співробітництва, діалогу у взаємовідносинах з 

вихованцями); б) володіння методами й засобами народної педагогіки, частота їх 

використання в роботі з дітьми; в) прояв самодіяльності, самоорганізації, 

самовиховання й самоосвіти в області етнопедагогіки; г) цілісне забезпечення 

професійної готовності засобами етнопедагогічної культури; д) володіння 

вміннями й навичками встановлення педагогічно доцільних взаємовідносин з 

учнями, батьками, з колегами багатонаціонального педагогічного колективу, 

адміністрацією школи [372, с. 129–131]. 

Аналіз наведеної дисертанткою номенклатури критеріїв і показників 

сформованості етнопедагогічної культури та готовності до професійної діяльності 

в умовах полікультурного соціуму свідчить про їх близькість, але (в обох 

випадках) не достатню операціональність через надмірну широту та всеосяжність.  

У дисертації О. Давидової «Етнопедагогічна підготовка студентів – 

майбутніх фахівців дошкільної освіти» [126] розкрито сутність етнопедагогічної 

підготовки, запропоновано педагогічні умови її здійснення, в яких 

конкретизовано дидактичних потенціал етнопедагогіки, теоретично обґрунтовано 

принцип взаємодоповнюваності наукової та народної педагогік, розкрито 

особливості інтеграції дисциплін педагогічного та етнічного циклів. 

О. Давидова, не даючи власного визначення поняття, втім підкреслює, що 

«етнопедагогічна підготовка традиційно розглядається як деяке доповнення до 

професійної підготовки, яке дозволяє внести «різноманітність», «прикрасити» 
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навчально-виховний процес. При цьому, як правило, педагог орієнтується на свій 

власний, найчастіше обмежений досвід в області педагогічної спадщини народу. 

Наслідком цього є стихійність, декоративність та декларативність звернення до 

етнопедагогіки» [126, с. 65]. 

Дослідниця дотримується погляду на етнопедагогіку як на 

міждисциплінарну галузь знання на стику етнографії, соціології та педагогіки, що 

займається порівняльним вивченням традиційної народної педагогіки, способів 

виховання дітей і самого світу дитинства, включно з дитячими іграми, 

фольклором тощо [126, с. 52]. З цього О. Давидова робить висновок про те, що 

етнопедагогічна підготовка обов’язковою педагогічною умовою повинна мати 

інтеграцію навчальних курсів «Етнопедагогіка» та «Етнологія» [126, с. 102]. При 

цьому, на думку дослідниці, саме етнопедагогізація сучасної освіти здатна 

забезпечити майбутньому фахівцеві здатність зрозуміти іншого в усій його 

етнічній своєрідності [126, с. 138]. 

Виходячи з зазначеного, О. Давидова результатом етнопедагогічної підготовки 

вважає адекватну оцінку педагогом себе й культури свого народу в тісній взаємодії з 

іншими культурами, позитивну спрямованість на сприйняття представників інших 

народів. Як критерії результативності етнопедагогічної підготовки дослідниця 

пропонує використовувати: 1) знання вихователем педагогічної спадщини народу 

(засобів виховання, прийомів, способів догляду за дітьми, особливостей 

взаємовідносин людей різних національностей; знання етнічної материнської 

культури, статево рольових установок, дитячого фольклору); 2) його впевненість у 

необхідності використання етнопедагогічної спадщини в роботі з дітьми; 3) уміння 

вихователя організувати роботу з дітьми, використовуючи засоби виховання, 

методи, прийоми народної педагогічної культури. 

Авторка справедливо наголошує на тому, що етнопедагогічна підготовка 

виховательських кадрів для роботи в дошкільних закладах має здійснюватися на 

всіх ступенях педагогічної освіти – педагогічне училище, ВНЗ, а також через 

систему підвищення кваліфікації та самоосвіту [126, с. 21].  
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У руслі, прокладеному М. Харитоновим, Д. Іванов у докторській дисертації 

«Теорія і практика етнопедагогічної підготовки соціальних працівників» [172], з-

поміж іншого, робить спробу упорядкувати понятійно-термінологічний апарат 

проблеми та визначити структуру етнопедагогічної готовності (сформованості 

етнопедагогічної культури) соціального працівника.  

Зокрема, дослідник визначає етнопедагогічну підготовку як найсуттєвішу 

частину професійної підготовки соціального працівника, що є неперервним 

керованим процесом формування готовності до етнопедагогічної діяльності 

(етнопедагогічної готовності) та має інтеграційну властивість по відношенню до 

професійної підготовки в цілому. Інтеграційна властивість, притаманна 

етнопедагогічний підготовці, дозволяє класифікувати її як систему, що поєднує та 

пов’язує основні знання й навички, набуті майбутніми спеціалістами при вивченні 

дисциплін навчального плану та частково реалізовані й закріплені при 

проходженні навчально-виробничих практик [172, с. 221]. 

На думку Д. Іванова, компонентами етнопедагогічної готовності 

соціального працівника як результату його етнопедагогічної підготовки є 

морально-психологічна, науково-теоретична та операціонально-діяльнісна 

готовність, які характеризуються рівнем етнопедагогічної здібності, 

етнопедагогічної рефлексії, етнопедагогічного мислення, етнопедагогічної 

компетентності, етнопедагогічного досвіду та професіоналізму, зміст яких є 

взаємопов’язаним і в сукупності складає цілісність – етнопедагогічну культуру 

[172, с. 211]. Отже, бачимо, що автор фактично ототожнює поняття 

«етнопедагогічна культура» та «етнопедагогічна готовність».  

Хоча в іншому розділі дослідник наводить дещо інше визначення: 

«Етнопедагогічна культура – це інтегральне утворення особистості соціального 

працівника, яке характеризує гуманістичну спрямованість його світоглядних 

установок, компетентність у педагогічній культурі народу та індивідуально-

творчий стиль професійної діяльності в регіонально-етнічному соціумі; здатність 

до трансформації культури регіону, творчого її відтворення в процесі соціальної 

діяльності. Етнопедагогічна культура є соціально-педагогічним феноменом, що 
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характеризує міру освоєння традиційної педагогічної культури народу, розуміння 

виховної сутності її цінностей, їх адекватного використання в діяльності 

соціального працівника з соціалізації особистості» [172, с. 183, 184]. 

Як і в структурі етнопедагогічної готовності, в етнопедагогічній культурі 

Д. Іванов виокремлює три компоненти: морально-мотиваційний (психологічний 

блок), когнітивний (науково-теоретичний блок), операціональний (діяльнісний 

блок). 

За висновками дослідника, морально-мотиваційний блок має такі 

складники: а) етнопедагогічну та етнопсихологічну спрямованість особистості 

соціального працівника; б) духовні здібності, що розуміються як якості або 

властивості індивіда та враховують національні особисті; в) етнопедагогічні 

здібності, що характеризуються спостережливістю та передбаченням, 

етнопедагогічною інтуїцією, рефлексією, мисленням; г) сформоване емпатійне 

ставлення соціального працівника до об’єкта, соціальної роботи, її результатів та 

самовдосконалення. 

Когнітивний компонент етнопедагогічної культури соціального працівника 

складають: а) етнопсихологічні та етнопедагогічні знання, уміння, навички та 

ступінь їх використання в професійні діяльності; б) обсяг та ступінь засвоєння 

соціальним працівником традиційного педагогічного досвіду; в) етнопедагогічна 

компетентність – показник етнічної психолого-педагогічної грамотності, що 

охоплює етнопедагогічну освіченість і світогляд. 

Операціональний компонент характеризує використання етнопедагогічного 

потенціалу повсякденної діяльності, вміння оперувати засобами і методами, 

формами етнічної педагогіки в спілкуванні з клієнтами та охоплює: 

а) етнопедагогічний професіоналізм; б) високу культуру й мистецтво соціального 

спілкування; в) культуру службової поведінки; г) етнопедагогічний досвід [172, 

с. 185–187]. 

Корисним у контексті нашого дослідження може виявитися трактування 

Д. Івановим поняття «етнопедагогічна спрямованість особистості». У нього це – 

особливості її розвитку й виховання, що характеризують схильність особистості 



185 
 

до професійної діяльності. За Д. Івановим, етнопедагогічна спрямованість 

особистості передбачає: глибоке розуміння значення етнопедагогіки в житті 

кожної людини, нації, суспільства; стійкий інтерес і схильність до 

етнопедагогічної професійної діяльності; розуміння значення народної педагогіки, 

прагнення й потреба в її вивченні, схильність до етнопедагогічного аналізу та 

оцінки різноманітних життєвих ситуацій; розвиток інтересу до спадщини 

традиційної культури виховання: вивчення діяльності окремих видатних 

народних педагогів, вивчення й узагальнення досвіду роботи соціальних 

працівників інших регіонів, які спираються на етнічну педагогіку; вміння 

використовувати потенційні етнопедагогічні можливості історичного соціально-

педагогічного досвіду [172, с. 187–188]. 

Аналізуючи дисертацію Д. Іванова, переконуємося, що здійснена ним 

спроба упорядкувати понятійно-термінологічний апарат проблеми 

етнопедагогічної підготовки фахівців, на жаль, виявилася не досить вдалою. Так, 

якщо визначення понять «етнопедагогічна підготовка», «етнопедагогічна 

культура» практично не викликають заперечень, то трактування понять 

«етнопедагогічна готовність», «етнопедагогічна діяльність», «етнопедагогічні 

уміння», «етнопедагогічні здібності» залишають багато запитань. 

Слідом за М. Харитоновим, Д. Іванов (як потім і його послідовники 

Л. Берсенєва, Р. Комраков, В. Штикарьова та ін.) виводить поняття 

«етнопедагогічна готовність» із поняття «етнопедагогічна діяльність» як 

«готовність до етнопедагогічної діяльності». При цьому етнопедагогічна 

діяльність трактується ним як вирішення етнопедагогічних задач. У свою чергу, 

стосовно поняття «етнопедагогічна задача» він зазначає, що це поняття 

зустрічається в літературі без будь-якого визначення. 

В авторському трактуванні Д. Іванова, «етнопедагогічна задача» – це 

«різновид педагогічної задачі, що має національно, регіонально-етнічну 

специфіку, яка полягає в урахуванні конкретного змісту предметів, що 

вивчаються, та етнопедагогічних особливостей їх викладання, а також в наявності 

інтегрувальної властивості. Етнопедагогічній задачі притаманні спільні ознаки 
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педагогічної задачі. Етнопедагогічна задача є проблемна ситуація, що вимагає від 

соціального працівника застосування етнопедагогічний умінь у розв’язанні 

проблем…» [172, с.  197]. Як бачимо, для визначення поняття «етнопедагогічна 

задача» було застосовано термін «етнопедагогічне вміння». 

Що стосується «етнопедагогічного вміння», то, за переконанням Д. Іванова, 

воно являє собою «сукупність освоєних соціальним працівником дій, що 

дозволяють ефективно здійснювати етнопедагогічну діяльність…» [172, с. 197]. 

Коло замкнулося. Ми повернулися до поняття «етнопедагогічна діяльність», яке 

в результаті так і залишилося не визначеним. І це замкнене коло широко 

цитується, переходить з однієї дисертації до іншої, тиражується в численних 

публікаціях. 

На нашу думку, така термінологічна невизначеність стала наслідком 

механічного переносу комплексу взаємопов’язаних понять зі сфери професійної 

підготовки, коли прикметники «професійний», «професійна», «професійне» просто 

замінювали на «етнопедагогічний», «етнопедагогічна», «етнопедагогічне», не 

вдаючись у сутність позначуваних відповідними термінами явищ. 

До позитивних надбань дослідження Д. Іванова варто також віднести 

виявлені ним психолого-педагогічні умови етнопедагогічної підготовки 

майбутніх соціальних працівників: формування етнопедагогічної культури в 

контексті загальнокультурної та загальнопрофесійної підготовки на основі 

особистісно орієнтованих педагогічних технологій; побудова процесу 

етнопедагогічної підготовки соціальних працівників на принципах диференціації, 

індивідуалізації та діалогічної взаємодії викладачів та студентів, урахування 

суб’єкт-суб’єктних відносин між ними; надання педагогічному процесу етнічного, 

практико-орієнтованого характеру та творчої спрямованості, що передбачає 

гнучкість і варіативність етнопедагогічний професійно-освітніх програм, 

озброєння студентів первинним досвідом професійної діяльності [172, с. 15–16]. 

О. Кузнєцова в дисертації «Етнопедагогічна підготовка студентів педвишу 

до роботи в поліетнічному регіоні» [243] уточнює поняття «етнопедагогічна 

підготовка» студентів педагогічного вишу до роботи в поліетнічному регіоні, 



187 
 

формулює поняття «етнопедагогічна готовність», визначає критерії й рівні 

етнопедагогічної готовності студентів педагогічного ВНЗ до роботи в 

поліетнічному регіоні. Також у роботі визначені умови й виявлені структурні 

компоненти процесу етнопедагогічної підготовки, розкрито зміст цього процесу. 

Дослідниця розглядає етнопедагогічну підготовку як частину цілісного 

педагогічного процесу, що об’єднує зміст, засоби та методи освіти, спрямовані на 

формування етнопедагогічної культури [243, с. 12]. У цьому процесі авторка 

виокремлює змістовно-цільовий, технологічний та особистісно-ціннісний 

компоненти. Кожен виокремлений компонент має свої структурні елементи, що 

задаються загальною схемою етнопедагогічної підготовки, та вивчається у 

взаємозв’язку з іншими. 

О. Кузнєцова уточнює визначення поняття «етнопедагогічна 

компетентність», вбачаючи в ній інтегративну властивість особистості вчителя, 

що є сукупністю етнопедагогічних знань і вмінь, прагнення до підвищення свого 

професійного рівня для ефективної роботи в поліетнічному регіоні [243, с. 52]. 

Але ширшим за поняття «етнопедагогічна компетентність» дослідниця 

вважає поняття «етнопедагогічна культура». Визначаючи етнопедагогічну 

культуру як системне утворення, що є властивістю особистості, серед його 

складових компонентів О. Кузнєцова виокремлює: етнопедагогічну 

компетентність, любов до дітей усіх національностей, етнотолерантність, повагу до 

культури й історії інших народів, ерудицію, почуття патріотизму тощо [243, с. 80]. 

Авторкою з’ясовано, що процес етнопедагогічної підготовки студентів до 

роботи в поліетнічному регіоні має успішний перебіг за дотримання таких умов: 

соціальних, до яких віднесено позитивне громадське життя вишу, 

багатонаціональний студентський колектив, спільні творчі завдання; педагогічних, 

що передбачають етнопедагогічну спрямованість педагогічного процесу, 

поступове систематичне накопичення етнопедагогічних знань, створення програм 

індивідуально-творчих завдань з використанням елементів народної педагогіки і з 

урахуванням специфіки поліетнічного регіону, педагогічну практику в 

багатонаціональних класах, науково-дослідницьку роботи студентів за 
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етнопедагогічними проблемами; психологічних, що передбачають спрямованість 

інтелектуальної діяльності студентів на пізнання суспільних відносин, понять, 

суджень, що презентують область етнопедагогічних проблем, виховання 

етнотолерантності, інтернаціоналізму, патріотизму [243, с. 43–46]. 

На думку дослідниці, результатом етнопедагогічної підготовки є 

етнопедагогічна готовність – інтегративна якість особистості, що представлена 

сукупністю мотиваційно-ціннісного, пізнавального, емоційно-вольового та 

діяльнісно-творчого компонентів, і спрямована на здійснення педагогічної 

діяльності в поліетнічному регіоні. Запропоновані авторкою складові лягли в 

основу розробки нею критеріїв етнопедагогічної готовності студентів 

педагогічних вишів до роботи в поліетнічному регіоні: 1) мотиваційно-ціннісний 

критерій. Показники: наявність мотивів оволодіння та використання 

етнопедагогічних знань у роботі з багатонаціональним колективом, розвиток 

таких якостей особистості, як любов до дітей усіх національностей, повага до 

культури інших етносів тощо; розуміння ролі і функцій учителя, який має 

етнопедагогічну культуру, учителя-вихователя культури міжнаціональної 

взаємодії в учнів; ставлення до предмету «етнопедагогіка»; самооцінка своєї 

етнопедагогічної готовності; 2) пізнавальний критерій. Показники: наявність 

етнопедагогічних знань; знання й уявлення про особливості майбутньої 

спеціальності в умовах поліетнічного регіону; оперування понятійним апаратом 

етнопедагогіки; 3) емоційно-вольовий критерій. Показники: емоційний фактор 

особистості, позитивне ставлення до представників інших національностей, 

патріотизм, ставлення до природи, до старших, до духовних загальнолюдських 

цінностей; самоконтроль, уміння керувати діями, з яких складається виконання 

обов’язків, завдань; 4) діяльнісно-творчий критерій. Показники: написання 

наукових робіт з проблем, пов’язаних з етнопедагогікою; творчий підхід до 

виконання діяльності; застосування на практиці отриманих етнопедагогічних 

знань, умінь і навичок [243, с. 91]. 

У дисертації І. Попової «Формування етнопедагогічної культури майбутніх 

педагогів» [373] уточнено сутність поняття «етнопедагогічна культура», 
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охарактеризовано структуру та зміст етнопедагогічної культури майбутніх 

учителів.  

Дослідниця вбачає в етнопедагогічний культурі педагога складне системне 

утворення, що складається з етнопедагогічних та етнокультурних знань та 

уявлень, розвиненої етнокультурної свідомості (етнічний плюралізм) і розвиненої 

індивідуальної самосвідомості (етнічна ідентифікація), прагнення до 

етнопедагогічної діяльності на основі оволодіння формами, методами, прийомами 

(технологією) етнопедагогічної роботи в школі [373, с. 18–19]. 

Авторка пропонує трикомпонентну структуру етнопедагогічної культури 

педагога, що охоплює: перцептивний компонент (естетичне ставлення (освоєння) 

об’єктів і феноменів культури; емоційний відгук на прояви культури та культурні 

феномени; етнічне освоєння культури (крізь призму людської моделі етнічної 

норми цінностей), когнітивний компонент як рівень змін у мотивації та 

спрямованості пізнавальної активності, пов’язаної з культурою взагалі та 

культурою етносів зокрема (готовність і прагнення отримувати, шукати та 

переробляти інформацію про етнокультуру) та практичний компонент як рівень 

готовності та прагнення до практичної культуротворчої та культуротвірної 

діяльності [373, с. 102–103]. (При цьому на с.126–127 тексту дисертації наведено 

інший перелік «критеріїв етнопедагогічної культури», за які обрано «її структурні 

компоненти: гностичний, процесуальний, емоційний, результативний». Подібна 

трансформація структури етнопедагогічної культури нічим не обґрунтовується, 

зміст компонентів-критеріїв не деталізується. Щоправда, ці компоненти та 

критерії більше ніде в тексті і не зустрічаються).  

Л. Берсенєва в дослідженні «Етнопедагогічна підготовка студентів 

педагогичного коледжу до роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного 

віку» [40] зазначає, що етнопедагогічна підготовка студентів, як один з головних 

напрямів оновлення змісту освітньо-виховного процесу в педагогічному коледжі 

[40, с. 69], є соціально-педагогічним феноменом, що характеризує міру засвоєння 

традиційної педагогічної культури народу, розуміння виховної сутності її 

цінностей, їх адекватного використання в сучасній практиці навчання та 
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виховання [40, с. 131]. Як бачимо, авторка вбачає в досліджуваному феномені і 

процес і його результат. Під етнопедагогічною підготовкою як результатом 

освітнього процесу вона розуміє достатній рівень розвитку етнопедагогічної 

культури; певний склад необхідних етнопедагогічних знань, умінь і навичок; 

сформовані професійні якості етнопедагога, які дозволяють здійснювати 

конкретну діяльність з виховання дошкільників і молодших школярів засобами 

народної педагогіки [40, с. 68]. При цьому в тексті роботи не вдалося знайти 

визначення вжитих авторкою понять «етнопедагогічна культура», 

«етнопедагогічні вміння (навички)», «етнопедагог» тощо. 

Подальше формулювання дослідницею завдань етнопедагогічної 

підготовки, розкриття її змісту виглядає внутрішньо суперечливо та не завжди 

переконливо.  

Так, серед завдань етнопедагогічної підготовки бачимо: «включення 

студентів у рідну етнічну традицію; формування достатнього рівня 

етнопедагогічної культури, етнопедагогічної спрямованості й активності; 

прагнення до самоутворення стійких інтересів до етнопедагогічної діяльності й 

традиційної культури виховання; розвиток здібностей і майстерності в практичній 

етнопедагогічній роботі» [40, с. 68]. Складно погодитися з тим, що «включення в 

рідну етнічну традицію» має бути самостійним завданням етнопедагогічної 

підготовки, оскільки, з нашої точки зору, є лише одним з її механізмів, засобів. 

Розкриваючи структуру змісту етнопедагогічної підготовки, дослідниця 

знову дещо суперечить сама собі, спочатку виокремлюючи чотири блоки – 

когнітивний, практичний, емоційний, мотиваційно-цільовий, а потім додаючи, що 

вони уособлюють (?) «відповідно мотиваційно-ціннісне ставлення майбутнього 

педагога до використання у своїй роботі досвіду народного виховання, 

теоретичну, практичну, технологічну та етнічну готовність» [40, с. 74]. З цього 

переліку залишається незрозумілим, яким блокам відповідають технологічна й 

етнічна готовність. До того ж знову не розкрито сутність ключових понять 

«готовність», «технологічна готовність», «етнічна готовність». Хоча з 
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контексту можна зробити висновок, що під етнічною готовністю мається на увазі 

сформована етнічна ідентичність, етнічна самосвідомість педагога. 

Розкриваючи сутність кожного з компонентів підготовленості (?) вчителя й 

вихователя до використання на практиці елементів народної педагогіки, 

дослідниця, попри деяку плутанину в деталях, у цілому справедливо підсумовує, 

що: «Когнітивний компонент… вміщує: знання студентами основ педагогічної 

культури російського народу, історії своєї країни; вияв інтересу до національного 

коріння; розуміння ролі наступності в вихованні молодого покоління; засвоєння 

культурно-історичних цінностей. Практичний компонент передбачає 

використання знань етнопедагогіки в межах освітньо-виховного процесу, 

розуміння та застосування досвіду народного виховання в робот з дітьми, 

орієнтацію на етнопедагогічну діяльність, врахування змісту й тонкощів 

національної культури та мистецтва, традицій і звичаїв… Визначальним 

показником емоційного компонента є позитивне налаштування педагога, що 

інтегрує в собі спеціальні знання й особистісні якості, які сприяють вихованню 

молодого покоління на прикладі народних традицій… Зміст …[мотиваційно-

цільового] компонента передбачає наявність потреби у зверненні до досвіду 

народного виховання…» [40, с. 76–77]. 

З урахуванням сформульованих теоретичних положень Л. Берсенєва 

виокремлює основні напрями етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів і 

вихователів, до яких відносить: «ознайомлення з життям, побутом, традиціями 

росіян, рисами національної психології, розвиток національної самосвідомості; 

виховання поваги до російського народу, гордості за його історію, досягнення, 

розвиток інтересу до народної культури та народної педагогіки; оволодіння 

засобами, методами, джерелами народного виховання; осмислення виховної 

сутності засобів, методів, джерел народного виховання з метою розвитку 

етнопедагогічної свідомості та мислення; творче використання узагальнених 

етнопедагогічних знань у сучасній педагогічній практиці» [40, с. 109]. 

На жаль, при тому, що авторка називає свої пропозиції «системою» 

етнопедагогічної підготовки, викладена концепція виглядає строкатою та 
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декларативною, насамперед через недостатню розробленість теоретичної основи, 

неузгодженість, а іноді навіть суперечливість положень. Залишились 

нерозкритими й важливі для розуміння сутності авторського здобутку поняття: 

«етнопедагогічна діяльність», «етнопедагогічна підготовленість», 

«етнопедагогічна готовність». 

У дисертації Л. Лебедєвої «Професійна підготовка вчителя до навчально-

виховної роботи в початкових класах з багатонаціональним складом учнів» [253] 

розкрито роль етнопедагогіки та етнопсихології в підготовці вчителя до роботи з 

багатонаціональним складом учнів, визначено критерії відповідної готовності. 

В авторському трактуванні дослідниці готовність педагога до роботи з 

багатонаціональним складом учнів – це інтегральна характеристика особистості, 

що є за своєю суттю сплавом мотиваційної, операціональної та результативної 

складових, які забезпечують оптимальне співвідношення в діяльності вчителя 

загальнолюдського, інтернаціонального та національно-специфічного факторів 

навчання та виховання молодого покоління [253, с. 18]. На наш погляд, таке 

визначення скоріше можна назвати переліком складових досліджуваної 

готовності, аніж визначенням її сутності. 

В одному з наступних підрозділів роботи Л. Лебедєва робить спробу 

охарактеризувати окремі складові готовності вчителя до роботи з 

багатонаціональним складом учнів. Так, за її переконанням: психологічна 

готовність виявляється в системі соціальних і операціональних установок на 

роботу з багатонаціональним складом учнів, у бажанні знайомитися з культурою 

різних народів, виступати для дітей носієм цієї культури [253, с. 40]; науково-

теоретична готовність – у системі знань, необхідних для здійснення такої 

діяльності [253, с. 43]; практична готовність – у системі конкретних умінь [253, 

с. 44]. Тут ми бачимо, що авторка відійшла від задекларованих нею раніше 

складових досліджуваної готовності. 

Не прояснюють ситуацію і виокремлені Л. Лебедєвою показники готовності 

майбутнього вчителя початкових класів до навчально-виховної роботи в 

багатонаціональному дитячому колективі: знання національної культури свого 
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народу та інших народів, які мешкають разом з рідним; науково-обґрунтована 

оцінка об’єктивної цінності прогресивних ідей і досвіду народної педагогіки, 

вироблена на основі цих знань; прагнення й уміння використовувати прогресивні 

ідеї і досвід народної педагогіки різних народів у роботі з дітьми в 

багатонаціональному дитячому колективі; широкий, глибокий та стійкий інтерес 

до вивчення етнокультурних цінностей, який характеризується активністю у 

вивченні етнографічних матеріалів шляхом перегляду телепередач, участі в 

різноманітних колективних творчих справах, присвячених освоєнню 

національних культур (вечорах, диспутах, виставках, конкурсах, олімпіадах 

тощо); організація на педагогічній практиці різних видів діяльності дітей у 

традиціях народів; спілкування з дітьми в дусі дружніх відносин з 

представниками різних національностей [253, с. 51–52, 87]. 

Насамперед впадає в вічі, що показники не співвіднесені зі складниками 

готовності. Але ситуація стає ще заплутанішою, коли дослідниця (чомусь після 

визначення показників) визначає критерії сформованості досліджуваної 

готовності, до яких нею віднесені: мотивація поведінки; фактична участь у 

процесі багатокультурної освіти дітей за власною ініціативою, ступінь 

самостійності й творчості в роботі, систематичність такої роботи; почуття 

внутрішньої задоволеності результатом здійсненої педагогічної діяльності; уміння 

студента ставити цілі етнопедагогічної самоосвіти, оволодівати методами 

проведення пошукової науково-дослідницької роботи в області змісту, форм 

організації багатокультурної освіти дітей [253, с. 52–55, 60]. 

При цьому в загальних висновках по роботі авторка наводить інший перелік 

критеріїв оцінки рівнів сформованості досліджуваної готовності як «інтегральних 

показників, що вбирають у себе основні професійні якості вчителя» [253, с. 129]: 

морально-психологічна готовність (розуміння необхідності залучення до 

культурно-моральних цінностей народів; поважне ставлення до прогресивних 

етнопедагогічних виховних цілей); теоретична готовність – наявність знань, 

необхідних для плодотворної діяльності в багатонаціональному дитячому 

колективі, у тому числі, фольклору різних народів, ремесел свого народу, знання 
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про національну психологію та національний характер, своєрідність усного та 

писемного мовлення молодших школярів різних національностей, досвіду 

сімейного виховання дітей; практична готовність (уміння дотримуватися та 

виконувати народні традиції виховання; уміння використовувати в роботі з дітьми 

твори фольклору, народні ігри; володіння культурно-побутовими навичками) 

[253, с. 130]. 

У своїй дисертації «Дидактичні основи етнопедагогічної підготовки 

майбутнього вчителя в освітньому просторі вишу» В. Штикарьова обґрунтовує 

концептуальні підходи до етнопедагогічної підготовки вчителя початкових класів; 

уточнює змістовну наповнюваність понять «етнопедагогічна компетентність», 

«етнопедагогічна підготовка» педагога, «етнопедагогічний компонент змісту 

освіти»; розкриває суть і зміст етнопедагогізації процесу підготовки майбутніх 

учителів початкових класів. Дослідницею також зроблено спробу визначити 

необхідну питому вагу етнодидактичних одиниць, що відображають 

етнопедагогічний компонент, у предметному полі дисциплін освітнього 

середовища ВНЗ [530].  

В. Штикарьова визначає етнопедагогічну підготовку як процес засвоєння 

знань з етнопедагогіки, оволодіння вміннями й навичками етнопедагогічної 

діяльності. Далі, повторюючи визначення етнопедагогічної підготовки, дане 

О. Кузнєцовою, авторка уточнює, що її результат – етнопедагогічна культура, у свою 

чергу, характеризує міру освоєння традиційної педагогічної культури народу, 

розуміння виховної суті її цінностей та їх використання в сучасній практиці 

навчання й освіти [530, с. 31–32].  

Дослідниця вбачає в етнопедагогічній культурі інтегральний показник 

етнопедагогічної діяльності вчителя, що охоплює підхід до учнів з позицій 

гуманізації освіти, світоглядну насиченість викладання, етнопедагогічну 

ерудицію, вміння творчо застосовувати етнопедагогічні знання на практиці, 

емоційно-ціннісне ставлення до об’єкта вивчення, етнопедагогічну інтуїцію, 

свободу спілкування в процесі етнопедагогічної діяльності і як підсумок цього – 
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раціональність, естетичність та невимушеність вирішення етнопедагогічних 

завдань [530, с. 34]. 

Поряд з цим, результатом етнопедагогічної підготовки В. Штикарьова 

також вважає етнопедагогічну компетентність як готовність вчителя «інтегрувати 

цінності народної педагогіки, застосовувати знання й уміння» [530, с. 29]. 

Дослідниця зазначає, що етнопедагогічний підхід до підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів передбачає, з одного боку, врахування культурно-

історичних традицій народу, вироблених народною педагогікою етнопедагогічних 

цінностей виховання дітей (поважне ставлення до старших, батьків, менших, 

жінки, привчання до праці з раннього дитинства, спільна праця дорослих і дітей, 

виховання всією громадою, забезпечення самостійності дитини в вирішенні 

життєвих проблем тощо), з іншого – особистісне освоєння студентом 

етнопедагогічних цінностей, знань і вмінь виховання молодих поколінь як 

представників певного етносу [530, с. 16].  

На думку В. Штикарьової, критеріями етнопедагогічної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів є: 1) мотиваційно-ціннісний критерій. 

Передбачає наявність етнопедагогічної спрямованості, мотивів, інтересу до 

вивчення традиційної культури виховання, історії свого народу, набуття 

необхідних етнопедагогічних знань і вмінь; відображає стійке позитивне 

ставлення студентів до етнопедагогічної діяльності, етнопедагогічних традицій, 

культури різних етносів, а також розвиток етнопедагогічних умінь у взаємодії з 

етнопедагогічним середовищем; 2) когнітивний критерій. Містить 

етнопедагогічні знання про свій народ та інші корінні народи, що мешкають у 

регіоні, знання про традиційну систему виховання, використання етнопедагогіки в 

вирішенні етнопедагогічних завдань, спеціально-предметні знання для роботи в 

поліетнічному середовищі; 3) операційний критерій. Визначається мірою 

оволодіння системою етнопедагогічних умінь у вирішенні етнопедагогічних 

завдань в етнопедагогічній діяльності [530, с. 68]. 

У дисертації Р. Комракова «Етнопедагогічна підготовка майбутнього 

соціального педагога» [210] розкрито характер взаємозв’язку соціальної 
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педагогіки та етнопедагогіки як розділів педагогіки; розроблено й обґрунтовано 

теоретичну модель етнопедагогічної підготовки майбутнього соціального 

педагога; обґрунтовано й експериментально перевірено сукупність педагогічних 

умов, що забезпечують ефективність етнопедагогічної підготовки. 

Р. Комраков визначає етнопедагогічну підготовку як процес формування 

етнопедагогічної компетентності майбутнього соціального педагога за допомогою 

системи дидактичних форм, методів і засобів, що моделюють предметний та 

соціальний зміст його майбутньої професійної етнопедагогічної діяльності в різних 

соціальних середовищах. При цьому, на думку автора, етнопедагогічна 

компетентність – це інтегративна професійно-особистісна якість студента, що 

охоплює когнітивно-інтелектуальну, операціонально-діяльнісну та потребово-

мотиваційну сфери його особистості. Ця якість передбачає сформоване володіння 

інтегративними етнопедагогічними знаннями, вміннями, навичками, які дозволяють 

соціальним педагогам продуктивно використовувати можливості етнопедагогіки в 

соціально-педагогічній діяльності та взаємодіяти в соціальному середовищі, а також 

сформовану мотивацію до вивчення етнопедагогіки й застосування освоєних знань і 

вмінь у соціально-педагогічній практиці [210, с. 9–10].  

Дослідник пропонує такі критерії та показники сформованості професійної 

етнопедагогічної компетентності: 1) когнітивно-інтелектуальний критерій. 

Показники: повнота інтегративних етнопедагогічних знань, систематичність і 

усвідомленість засвоєння знань; 2) операціонально-діяльнісний критерій. 

Показники: сформованість етнопедагогічних умінь, оперативність включення 

умінь у професійну діяльність; 3) потребово-мотиваційний критерій. Показники: 

пізнавальний етнопедагогічний інтерес, сформованість мети етнопедагогічної 

підготовки, представленість етнопедагогічного компонента в суб’єктивній 

еталонній моделі спеціаліста – соціального педагога [210, с. 10–11]. 

Р. Комраков також визначає основні умови етнопедагогічної підготовки 

соціального педагога у виші, якими, за його переконанням, є: опора на 

особистісний, діяльнісний, культурологічний та компетентнісний підходи в 

процесі етнопедагогічної підготовки; прикладна соціально-педагогічна 
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спрямованість вивчення студентами етнопедагогіки з метою її використання в 

подальшій практичній діяльності; використання в процесі професійного навчання 

студентів моделі етнопедагогічної підготовки, що охоплює: цільовий, змістовий, 

методичний, технологічний, результативний компоненти; опора на суб’єктний та 

сімейний етнопедагогічний, етнокультурний досвід студентів чи актуалізація 

даного досвіду; усвідомлення студентами необхідності вивчення етнопедагогіки й 

використання її в практичній соціально-педагогічній діяльності; створення у 

процесі етнопедагогічного навчання професійно-навчальних ситуацій, що 

передбачають використання етнопедагогічний знань і вмінь; стимулювання 

творчої, пізнавальної активності студентів, які вивчають етнопедагогіку; 

засвоєння студентами не тільки етнопедагогічних знань, але й оволодіння 

способами отримання та оперування цими знаннями при вирішенні конкретних 

завдань; постановка в основу навчального процесу мети, основних ідей та 

принципів етнопедагогіки, що мають стрижневе значення в етнопедагогіці та 

розгляд усього навчального процесу крізь їх призму, тобто системність викладу 

етнопедагогічного матеріалу; відбір етнопедагогічного матеріалу для засвоєння з 

урахуванням його виховних, розвивальних та навчальних можливостей, мети й 

принципів етнопедагогіки [210, с. 11–12]. 

У дисертації О. Гуренко «Формування етнокультурної компетентності 

студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища» [123] 

обґрунтовано модель та технологію формування етнокультурної компетентності 

студентів педагогічного університету; уточнено структуру та зміст 

етнокультурної компетентності педагогів, покликаних працювати в поліетнічному 

середовищі, критерії, показники та рівні сформованості етнокультурної 

компетентності студентів педагогічного університету. 

Дослідниця визначає етнокультурну компетентність майбутнього педагога 

як інтегроване утворення, представлене єдністю особистісного, гносеологічного, 

операційного, процесуального, інтегративно-оцінювального, проективного 

компонентів, що забезпечують у своїй взаємодії його продуктивну етнокультурну 

діяльність і творчу самореалізацію [123, с. 74]. Суть етнокультурної 



198 
 

компетентності, за переконанням О. Гуренко, полягає в здатності педагога до 

роботи з дітьми різних національностей, прагненні до розв’язання 

міжнаціональних та етнічних проблем, гармонізації національних стосунків [123, 

с. 160–161]. 

Відповідно до виокремлених авторкою структурних компонентів 

досліджуваного феномена розроблено критерії та показники сформованості 

етнокультурної компетентності. Для особистісного компонента критерієм 

сформованості виступає мотиваційно-ціннісний критерії, показниками якого 

обрані ставлення до національних меншин та їх культурного спадку, 

зацікавленість та бажання вивчати культури етнічних груп Північного Приазов’я, 

установка на застосування етнокультурних традицій у навчанні й вихованні дітей, 

спрямованість на загальнолюдські цінності [123, с. 92–93]. 

Гносеологічний компонент етнокультурної компетентності студентів 

визначається за пізнавальним критерієм і відбиває засвоєні ними знання в галузі 

психолого-педагогічних, соціальних, культурологічних, предметно-методичних 

дисциплін з етнокультури та етнопедагогіки [123, с. 48]. Сформованість 

операційного та процесуального компонентів О. Гуренко пропонує визначати за 

діяльнісно-творчим критерієм [123, с. 91], вимірюючи вміння: конструктивні 

(проектувати систему знань дітей про етнокультурні традиції; планувати виховну 

роботу міжнаціонального характеру; будувати виховний захід на народознавчу 

тематику і прогнозувати його результати;), організаторські (організувати різні 

види діяльності з дошкільниками на засадах етнопедагогіки національних 

меншин; залучати дітей до проведення народних свят); комунікативні (керувати 

емоційною сферою вихованців з метою запобігання міжетнічних конфліктів; 

вчити культурі міжнаціонального спілкування; спілкуватися з дітьми з метою 

передачі їм етнокультурного досвіду); гностичні (спостерігати, аналізувати 

стосунки між дітьми різних національностей; аналізувати й оцінювати свою 

педагогічну діяльність в поліетнічному середовищі), а також здатність творчо 

підходити до здійснення народознавчо-дослідної діяльності у процесі виконання 

наукових робіт з проблеми [123, с. 99–102]. 
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Рівень сформованості інтегративно-оцінювального компонента 

етнокультурної компетентності студентів, що відображується в результативному 

критерії, дослідниця діагностувала за допомогою зіставлення самооцінки й 

експертного оцінювання теоретичної й практичної етнокультурної підготовки 

студентів [123, с. 104]. Проективний компонент етнокультурної компетентності 

вивчався О. Гуренко за проективно-перспективним критерієм на основі аналізу 

потреб студентів у самовдосконаленні етнокультурного потенціалу своєї 

особистості, що тісно пов’язано з їхньою творчою діяльністю [123, с. 106]. 

У докторській дисертації С. Федорової «Формування етнокультурної 

компетентності майбутніх педагогів» [483] на основі полідисциплінарного 

підходу науково обґрунтовано концепт «етнокультурна компетентність педагога» 

в контексті етнопедагогіки, етнопсихології, педагогіки міжнаціонального 

спілкування; визначені його сутність і статус у понятійно-термінологічній системі 

педагогічної науки, розкриті змістовні та критеріальні характеристики. 

На основі аналізу наявних досліджень з проблем етнопедагогічної 

підготовки, а також формування в майбутніх учителів готовності до професійної 

діяльності в полікультурному суспільстві С. Федорова пропонує розширити 

поняття «етнопедагогічна підготовка», включивши до нього не тільки 

пізнавальний, діяльнісний, але ще й особистісний компоненти, і відобразити цю 

категорію як етнопедагогічну субкомпетентність, що входить до складнішого 

структурного утворення – етнокультурної компетентності [483, с. 97]. У зв’язку з 

цим дослідниця визначає мету етнокультурологічної підготовки не як засвоєння 

суми знань, а як оволодіння зразками етнічної культури, вмінням передати 

етнокультурний досвід молодому поколінню, забезпечуючи навчання, розвиток і 

виховання особистості [483, с. 14]. 

Здійснюючи дослідження в руслі компетентнісного підходу, С. Федорова 

обґрунтовує поняття «етнокультурна компетентність» як складне 

багатовимірне психолого-педагогічне явище, що охоплює високий ступінь 

теоретичної, практичної та особистісної підготовленості педагога до повноцінної 

трансляції національної культури, як синтезу національно-особливого й 
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загальнолюдського, з метою формування досконалої особистості відповідно з 

програмою національного виховання та з урахуванням етнопсихологічних 

особливостей її розвитку, здатної до ефективного міжкультурного діалогу й 

толерантної до національно-психологічної своєрідності представників інших 

етнічних спільнот і їхніх культурних цінностей [483, с. 91]. 

Дослідниця справедливо зазначає, що успішне виконання педагогом 

етновиховної функції залежить від доброго знання історії, культури народу, його 

педагогічних традицій, психологічних особливостей, системи світогляду, норм 

взаємодії з представниками інших національностей тощо, тобто від рівня 

розвитку його етнопедагогічної, етнопсихологічної, полікультурної 

субкомпетентностей [483, с. 98]. 

При цьому етнопедагогічна субкомпетентність як структурний елемент 

етнокультурної компетентності, на думку С. Федорової, знаходить відображення в 

системі етнопедагогічний знань, умінь, навичок та особистісних якостей учителя 

як етнопедагога: знання основ народної педагогіки, функцій, факторів, засобів і 

методів етнонаціонального виховання (змістовий компонент); умінь і навичок 

професійної етнопедагогізації навчально-виховного процесу – умінь грамотно 

використовувати виховний досвід народу в роботі з дітьми різного віку, навичок 

інтеграції народних традицій в сучасний навчально-виховний процес (діяльнісний 

компонент); якостей активного транслятора та інтерпретатора національної 

культури, який поважає і любить свій народ, розуміє його цінності й пріоритети 

(особистісний компонент) тощо [483, с. 89, 283]. 

Як зазначає дослідниця, етнопсихологічна субкомпетентність тісно 

пов’язана з етнопедагогічною та охоплює: спільний пошук шляхів ефективного 

виховного впливу педагога на дітей через аналіз їхньої психологічної суті та 

ціннісних орієнтацій як представників певних етнічних колективів (змістовий 

компонент); урахування своєрідності національної психології в освітньо-

виховному процесі, використання найефективніших при роботі з дітьми тієї чи 

іншої національності форм і методів педагогічного впливу (діяльнісний 
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компонент), етносензитивна чутливість та розуміння світу дитини (особистісний 

компонент) [483, с. 89–90, 283]. 

Нарешті, полікультурна субкомпетентність – одна з найактуальніших, за 

твердженням С. Федорової, на сучасному кризисному етапі розвитку 

міжнаціональних відносин – виявляється в наявності у педагога знань про норми 

й правила міжнаціональної взаємодії (змістовий компонент); уміння створювати в 

багатонаціональному дитячому колективі товариську атмосферу міжкультурної 

взаємодії, використовувати різноманітні техніки для розвитку в дітей 

етнотолерантних характеристик (діяльнісний компонент); розвинутої здатності 

об’єктивно оцінювати, приймати та поважати етнічне розмаїття й культурну 

самобутність різних груп населення (особистісний компонент) [483, с. 90, 283]. 

Критеріями розвитку етнокультурної компетентності майбутніх педагогів 

виступають: для змістового компонента – рівень оволодіння теоретичними та 

практико-орієнтованими знаннями етнокультурного змісту (знання з 

етнопедагогіки, етнопсихології, педагогіки міжнаціонального спілкування; теорії і 

методики етнонаціонального й полікультурного виховання дітей); для 

діяльнісного компонента – сформованість необхідних умінь і навичок для 

продуктивної взаємодії з багатонаціональним колективом та успішної 

професійної самореалізації в поліетнічному оточенні; для особистісного 

компонента – наявність якостей, що визначають позицію активного суб’єкта 

етноспрямованого освітнього процесу [483, с. 22, 426]. 

С. Федоровою сформульовано власне визначення етнопедагогічної 

підготовки, яку вона розуміє як процес становлення етнокультурно 

компетентного спеціаліста, який має систему етнопедагогічний знань, умінь, 

навичок і особистісних якостей: знання основ народної педагогіки, функцій, 

факторів, засобів і методів етнонаціонального виховання дітей; уміння грамотно 

використовувати виховний досвід народу в роботі з дітьми різного віку, навички 

інтеграції народних традицій в сучасний навчально-виховний процес; якості 

активного суб’єкта етноспрямованого освітнього процесу, що відзначається 

етнопатріотизмом та переконаністю в необхідності виховання дітей в дусі поваги 
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до народів. Як зазначає дослідниця, поняття «етнопедагогічної підготовки» 

розширюється нею до «етнокультурологічної підготовки», що охоплює, поряд з 

етнопедагогічною, ще й етнопсихологічну та полікультурну підготовку [483, 

с. 84–85]. 

У дисертації Г. Хулхачиєвої «Етнопедагогічна підготовка майбутнього 

вчителя початкових національних класів на традиціях калмицького музичного 

фольклору» [505] сформульовано визначення етнопедагогічної готовності вчителя 

до використання традицій калмицького музичного фольклору в вихованні й 

навчанні молодших школярів як інтегративного професійно-особистісного 

утворення, структура якого містить потребово-мотиваційний компонент та 

етнопедагогічну спрямованість, когнітивний, діяльнісно-творчий та емоційно-

ціннісний компоненти, взаємопов’язані й взаємозумовлені між собою. Як бачимо, 

знову замість визначення авторка пропонує перелік структурних компонентів 

досліджуваного феномена. 

Дисертантка також виокремлює структурно-функціональний склад 

етнопедагогічної діяльності (не надаючи при цьому визначенню цього поняття), 

що є, на її думку, сукупністю взаємопов’язаних функцій: загальнопрофесійних та 

етнокультурних. Загальнопрофесійні функції передбачають конструктивну, 

організаторську, комунікативну, інформаційну, розвивальну, орієнтаційну, 

мобілізаційну та дослідницьку функції. Етнокультурні функції є сукупністю 

функцій соціальної інтеграції, диференціації, регуляції міжсоціальної взаємодії, 

духовно-морального зв’язку поколінь, соціокультурного відтворення, збереження 

та розвитку соціокультурного середовища суспільства, пізнання, світогляду та 

накопичення соціально значущих знань і досвіду. 

І якщо виокремлені дослідницею загальнопрофесійні (педагогічні) функції 

вчителя не суперечать загальноприйнятим уявленням, то етнокультурні є, на нашу 

думку, занадто широкими й абстрактними.  

Як основні показники досліджуваної етнопедагогічної готовності 

Г. Хулхачиєва визначає: когнітивний – наявність системи знань про її суть і зміст 

етнопедагогічної діяльності майбутнього вчителя; діяльнісно-творчий – 
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сформованість етнопедагогічних умінь і навичок, власна етнокультуротворча 

діяльність студента; емоційно-ціннісний – емоцінно-ціннісні стосунки з 

етнопедагогічною соціогрупою та етнічною спільнотою; потребово-

мотиваційний – сформованість мотивів і потреб студентів до виконання 

етнопедагогічної діяльності. Не зовсім зрозуміло, навіщо дослідниця розводить 

потребово-мотиваційний та емоцінно-ціннісний показники, адже саме 

усвідомлення власного емоційнно-ціннісного ставлення лежить в основі 

артикуляції людиною своїх потреб і мотивів. 

У дисертації О. Ткаченко «Теоретико-методичні засади формування 

етнопедагогічної компетентності майбутніх вчителів гуманітарного профілю» [465] 

обґрунтовано концепцію етнопедагогічної компетентності педагога та її 

формування в майбутніх учителів гуманітарного профілю, окреслено передумови й 

тенденції її становлення, етапи наукового пошуку в цьому напрямі; вивчено, 

проаналізовано та систематизовано погляди вітчизняних і зарубіжних науковців на 

сутність й особливості формування окремих елементів етнопедагогічної 

компетентності; з’ясовано сутність, структуру та зміст етнопедагогічної 

компетентності майбутнього вчителя, досліджено місце етнопедагогічної 

компетентності в структурі педагогічного професіоналізму, професійної 

компетентності педагога, педагогічної майстерності; описано рівні, критерії та 

можливі показники сформованості етнопедагогічної компетентності майбутнього 

вчителя гуманітарного профілю. 

Українська дослідниця вбачає в етнопедагогічній компетентності різновид 

педагогічної компетентності, динамічне особистісне утворення фахівця в галузі 

освіти, яке передбачає «опанування педагогом системи етнопедагогічних знань, 

умінь і навичок кваліфікованого опрацювання надбань світової народної 

педагогічної культури, урахування актуальності окремих її елементів у процесі 

осмислення педагогічної теорії та організації сучасної педагогічної практики, що 

дає змогу спеціалістові реалізувати гуманістичний підхід до своєї професійної 

діяльності й оптимально виявити власний творчий потенціал» [465, с. 11–12]. Тут, 

якщо наголос на ієрархічних взаємозв’язках етнопедагогічної та педагогічної 
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компетентності не викликає сумнівів, то розкриття її структури/змісту породжує 

багато запитань. Зокрема, не зрозуміло, що таке «кваліфіковане опрацювання 

надбань світової народної педагогічної культури, урахування актуальності 

окремих її елементів у процесі осмислення педагогічної теорії та організації 

сучасної педагогічної практики» і чому, власне, опрацювання й урахування мають 

закінчуватися лише осмисленням педагогічної теорії та організацією сучасної 

педагогічної практики, які, судячи з цього визначення, не мають жодного 

стосунку до етнопедагогіки? І далі, яким чином реалізація гуманістичного підходу 

до своєї професійної діяльності й оптимальне виявлення педагогом власного 

творчого потенціалу пов’язані з етнопедагогікою? 

Є запитання й до індивідуально-особистісного компонента етнопедагогічної 

компетентності в тому вигляді, як його презентує О. Ткаченко. За її 

переконанням, зазначений компонент об’єднує спеціальні, аутопсихологічні, 

індивідуальні, особистісні, діагностичні компетентності і реалізується в 

позитивній професійній Я-концепції, адекватному самооцінюванні, професійності 

психічних процесів, здатності до педагогічної творчості, здатності до 

саморегуляції, сценічно-вольових якостях, рефлексивності, емпатійності, 

культурній самоідентифіації тощо [465, с. 322–323]. На нашу думку, наведений 

перелік, знову ж таки, не є специфічним для етнопедагогічної компетентності і 

жодним чином не відображає професійно важливих особистісних якостей і 

властивостей педагога, компетентного в галузі етнопедагогіки. 

Узагальнюючи результати проведеного аналізу, зазначимо, що в наявних 

дослідженнях представлено широкий спектр уявлень їхніх авторів щодо суті, 

структури, критеріїв результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх 

учителів. Навіть кінцеву мету названого процесу дослідники уявляють собі по-

різному, називаючи етопедагогічною підготовленістю, етнопедагогічною 

готовністю, етнопедагогічною культурою, компетентністю тощо. На цій підставі 

можемо зробити висновок про необхідність подальшого дослідження мети і 

структури етнопедагогічної підготовки, визначення критеріїв її результативності, 

що й буде нами здійснено в наступних підрозділах. 



205 
 

3.2. Мета професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

на засадах порівняльної етнопедагогіки 

 

Проведений аналіз досліджень, присвячених етнопедагогічний підготовці 

майбутніх учителів (вихователів, соціальних працівників тощо), показав, що 

спільним для поглядів практично всіх науковців є розуміння надзвичайної 

складності проблеми визначення її результативності. Як наслідок, сьогодні в 

теорії і методиці професійної освіти співіснують найрізноманітніші підходи до 

формулювання мети (кінцевого результату), а також конструювання 

інструментарію для оцінювання ефективності процесу професійної підготовки, 

зокрема на засадах етнопедагогіки. 

В основі будь-яких спроб реорганізації, перебудови, модернізації системи 

професійної освіти має бути науково обґрунтоване визначення її мети. Слідом за 

С. Харченком, ми будемо вбачати в меті освіти центральну, стрижньову 

педагогічну категорію, що пов’язує воєдино всі основні компоненти освітнього 

процесу і значною мірою детермінує його результати [497, с. 38]. 

З огляду на суспільну детермінацію мети освіти, в умовах нинішніх 

стрімких кардинальних соціокультурних змін проблема визначення мети 

професійної освіти взагалі й професійної підготовки майбутніх учителів на 

засадах порівняльної етнопедагогіки зокрема набуває надзвичайної актуальності.  

Насамперед слід визначитися з трактуванням самого поняття мети, що 

дозволить визначити методологічні положення, які лежать в основі педагогічного 

цілепокладання. 

Традиційно сучасна філософія оперує поняттям мети принаймні у трьох 

значеннях: 1) як специфічного пізнавального прийому, за яким наслідок 

мислиться як мета попередніх діючих причин; 2) як об’єктивне відношення, де 

метою є спрямованість змін до певного результату; 3) як ідеальний і бажаний 

образ майбутнього результату діяльності, що породжується свідомістю і 

детермінує сам процес [522, с. 6]. Утім, різні дослідники роблять акценти на 

різних аспектах досліджуваного феномена. 



206 
 

Так, на думку упорядників «Сучасного словника із суспільних наук» 

убачають у меті «ідеальний, наперед визначений результат людської діяльності, 

спрямований на перетворення дійсності відповідно до усвідомленої людиною 

потреби» [455, с. 227]. У цьому визначені привертає увагу акцент на 

усвідомленості людської потреби, що породжує прагнення перетворювати 

дійсність, орієнтуючись на наперед визначений результат. 

Певним чином деталізує цю думку один із упорядників «Філософського 

словника» за редакцією І. Т. Фролова – В. Борзенков, який визначає мету як 

«кінцевий результат діяльності людини (чи колективу людей), попереднє ідеальне 

уявлення про який і бажання його досягти визначають вибір відповідних засобів і 

системи специфічних дій з його досягнення» [63].  

Подібне трактування поняття мети наводить у своєму «Українському 

педагогічному словнику» й С. У. Гончаренко, даючи таке визначення: «Мета – 

передбачення у свідомості результату, на здобуття якого спрямовано діяльність 

окремої людини, групи або усього суспільства. Категорія мети у вигляді логічної 

моделі фіксує бажане, до чого людина прагне, що є для неї взірцем у певному виді 

діяльності, а отже, є активним фактором людської свідомості. Мета тісно пов’язана 

з засобами її досягнення. Мета має винятково важливе значення для спрямування, 

організації діяльності, постановки конкретних завдань» [106, с. 205]. 

Вважаємо доцільним взяти за основу останнє трактування поняття «мета» 

стосовно професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки (порівняльної етнопедагогічної підготовки) і 

розглядати мету останньої як її ідеальний і бажаний результат. Для 

формулювання мети (результату) професійної підготовки майбутніх учителів на 

засадах порівняльної етнопедагогіки доцільно звернутися до аналізу 

семантичного навантаження самого поняття «підготовка» та інших дотичних до 

нього понять. 

У сучасній педагогічній науці немає загальноприйнятого тлумачення понять 

«підготовка», «професійна підготовка» тощо.  
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Великий тлумачний словник української мови дає таке трактування слова 

«підготовити (підготовляти, підготувати)»: 1) забезпечувати здійснення, 

проведення, існування чогось, завчасно роблячи, готуючи для цього все необхідне; 

заздалегідь доводити до ладу, до стану готовності все необхідне для проведення, 

здійснення чого-небудь; 2) давати необхідний запас знань, передавати навички, 

досвід і т. ін. в процесі навчання, практичної діяльності; у сполученні зі словом 

себе – набувати певних знань, навичок, досвіду і т. ін. [75, с. 952]. 

Таким чином, підготовка в контексті професійної освіти цілком закономірно 

може розглядатися як забезпечення здійснення професійної діяльності, доведення 

до стану готовності у процесі набуття запасу необхідних знань, умінь, 

практичного досвіду тощо, оскільки «підготовлений» означає «готовий для якої-

небудь діяльності, здатний до неї» [75, с. 952]. 

У свою чергу, «готовий» трактується як такий, що 1) зробив необхідне 

приготування, підготувався до чого-небудь; 2) висловлює згоду, схильний до 

чого-небудь або виявляє бажання зробити що-небудь. При цьому, згідно з 

Великим тлумачним словником української мови, «готовність», як абстрактний 

іменник до «готовий» у першому значенні, вживається для позначення стану 

готового [75, с. 257]. Зауважимо, що для нашого дослідження ціннім є не тільки 

перше значення слова «готовий», а й друге, відповідно до якого «готовність» 

позначає суб’єктивний стан бажання виконувати діяльність чи схильність як 

особистісну властивість, прагнення віддавати перевагу певній діяльності. 

Огляд словникових визначень свідчить про те, що поняття «підготовка» і 

«готовність» є взаємопов’язаними та взаємозумовленими. При цьому більшість 

науковців розглядає підготовку до професії як процес формування готовності до 

неї, а готовність – як результат професійної підготовки. Зокрема, В. Ковальов під 

підготовкою розуміє «динамічний процес, кінцевою метою якого є формування 

такої професійної якості як готовність» [198, с. 145], а на думку К. Дурай-

Новакової, професійна підготовка до практичної діяльності – це не що інше, як 

формування готовності до неї [147]. 
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Певним чином розширює тлумачення й уточнює співвідношення між 

поняттями «готовність» і «підготовка» Л. Кадченко, яка зазначає: «професійна 

готовність – це не тільки результат, але й мета професійної підготовки, початкова 

й основна умова реалізації можливостей кожної особистості [182, с. 18].  

Проблематика, пов’язана з теоретичними та практичними аспектами 

готовності людини до певних форм реагування, поведінки та діяльності, не є 

новою для науки. Згідно з результатами досліджень А. Ліпенко, історія її 

розв’язання налічує принаймні три етапи: 1) кінець ХІХ – початок ХХ ст., коли 

готовність досліджувалась переважно в психологічному контексті й 

ототожнювалась із установкою – психологічним станом суб’єкта, що спричинює 

поведінку (діяльність) певного характеру та спрямованості (Д. Узнадзе та інші); 

2) середина ХХ ст., коли в нейрофізіологічному контексті готовність розглядалась 

як якісний показник саморегуляції людської поведінки (Г. Оллпорт та інші); 

3) друга половина ХХ – початок ХХІ ст., коли готовність починає вивчатися в 

контексті загальної теорії діяльності та професійної діяльності зокрема й 

розглядається як вибіркова активність людини на стадії її підготовки до 

діяльності [269, с. 16]. 

Українська дослідниця І. Гавриш, на основі ґрунтовного і змістовного 

аналізу різноманітних трактувань поняття «готовність» зробила висновок про 

доцільність виокремлення двох основних підходів у дослідженні означеного 

феномена: функціонального та особистісного [90, с. 21–30]. 

На думку І. Гавриш, функціональний підхід, започаткований працями 

Г. Гагаєвої, Є. Ільїної, Є. Козлова, Н. Левітова, Л. Нерсесяна, А. Пуні, В. Пушкіна 

та інших, ґрунтується на розгляді готовності як психофізіологічного стану, що 

забезпечує швидкість актуалізації необхідного досвіду [90, с. 21], тобто як 

«передстартової активізації психічних функцій» [254, с. 221]. У контексті 

особистісного підходу (М. Дьяченко, Л. Кандибович, Р. Пенькова, Л. Разборова, 

В. Шадриков, В. Ширинський та інші) поняття «готовність» трактується як 

«складна динамічна структура, що є виразом сукупності інтелектуальних, 
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емоційних, мотиваційних і вольових аспектів психіки людини в їх співвідношенні 

із зовнішніми умовами й завданнями діяльності» [149, с. 20].  

Вихід із ситуації множинності й строкатості визначень і трактувань поняття 

«готовність» було знайдено М. Дьяченком і Л. Кандибовичем, які запропонували 

розрізняти загальну й ситуативну готовність, розуміючи під першою стійку 

характеристику особистості, що є передумовою успішного виконання діяльності, 

а під другою – психофізіологічний стан, який відповідає умовам виконання 

діяльності в конкретній обстановці: «Крім готовності як психічного стану, існує й 

виявляється готовність як стійка характеристика особистості. Її називають по-

різному: підготовленістю, тривалою або стійкою готовністю. Вона діє постійно, її 

не треба кожного разу формувати у зв’язку із завданнями діяльності. Як завчасно 

сформована, ця готовність є визначальною передумовою успішної діяльності» 

[149, с. 20]. 

Слідом за І. Гавриш, М. Дьяченком і Л. Кандибовичем, ми у своєму 

дослідженні будемо насамперед послуговуватися терміном «готовність» у сенсі 

загальної готовності – інтегративної, стійкої характеристики особистості, 

спроможної до успішного виконання діяльності. 

Готовність саме до педагогічної діяльності як інтегративна якість 

особистості вчителя, спроможного до ефективного виховання молодого 

покоління, стала активно досліджуватись у радянській педагогіці на початку 70-х 

років ХХ ст. (Г. Костюк, Н. Кузьміна, О. Мороз, В. Сластьонін, Г. Храмова, 

А. Щербаков, В. Щербина та інші). В одному з перших досліджень зазначеної 

проблематики В. Щербина розглядає готовність як основу педагогічної 

майстерності та творчої діяльності вчителя, а серед умов її формування 

найважливішими визнає оволодіння педагогами досвідом організації виховання та 

навчання школярів, а також підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу в педагогічних навчальних закладах [534].  

У 70-ті – 80-ті роки ХХ ст. найґрунтовніші й найпослідовніші дослідження 

проблеми готовності до педагогічної діяльності здійснено В. Сластьоніним [428; 

429]. Вчений з позицій особистісного підходу визначає готовність як «особливий 
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психічний стан, що характеризується наявністю в суб’єкта образа структури 

певної дії та постійною спрямованістю свідомості на її виконання. Вона охоплює 

різного роду установки на усвідомлення педагогічної задачі, моделі ймовірної 

поведінки, визначення спеціальних способів діяльності, оцінку своїх можливостей 

у їх співвідношенні з труднощами та необхідністю досягнення певного 

результату». За висновками В. Сластьоніна, готовність до педагогічної діяльності 

не є природженою якістю особистості, а виступає результатом її підготовки в 

педагогічному навчальному закладі. До факторів оптимізації процесу формування 

готовності науковець відносить теоретичну і практичну підготовку студентів до 

педагогічної діяльності та розвиток у них професійно важливих якостей 

особистості [428, с. 78]. 

Наприкінці 80-х років ХХ ст. тематика досліджень радянських учених з 

проблем готовності розширилася за рахунок деталізації предмета, яким стала 

готовність у різних сферах педагогічної діяльності: до професійної діяльності у 

школах подовженого дня, роботи з батьками, патріотичного та ідейно-

політичного виховання молодших школярів, педагогічного спілкування і 

педагогічного аналізу тощо (Ю. Богданова, В. Дорохіна, Н. Калиниченко, 

С. Корнієнко, О. Проскура, Є. Шевчук, Г. Штельмах та ін.).  

У пострадянський період (після 1991 р.) готовність до різних аспектів 

педагогічної діяльності, зокрема вчителя початкової школи, стала предметом 

досліджень багатьох українських вчених (Н. Бахмат [29], Н. Бежанова 

[32],Т. Бережинська [37], Л. Бєкірова [47], Т. Бєльчева [48], А. Бистрюкова [49], 

В. Білик [50], І. Василенко [72], І. Гавриш [90], В. Жлудько [154], О. Івлієва [176], 

Л. Кадченко [182], Т. Коваль [200], Л. Кондрашова [216–217], Л. Коржова [224], 

Т. Костюченко [226], Ю. Криворучко [233], Н. Левінець [255; 257], І. Лецюк [268], 

А. Ліпенко [269], К. Макагон [277], О. Макарова [278], Р. Моцик [302], 

Д. Пащенко [350], О. Скоробагата [426], Ю. Холостенко [498], Л. Хомич [502]; 

Ю. Шаповал [521], О. Юрченко [591] та ін.). У їхніх роботах готовність до 

педагогічної діяльності розглядається переважно з позицій особистісного підходу. 
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При цьому дослідники визначають її по-різному: і як складне особистісне 

утворення, і як новоутворення, і як якість особистості тощо. 

Наприклад, Л. Кондрашова вбачає в готовності складне особистісне 

утворення, що охоплює ідейно-моральні й професійно-педагогічні погляди і 

переконання, професійну спрямованість психічних процесів, самовладання, 

педагогічний оптимізм, настроєність на педагогічну працю, здатність до 

подолання труднощів, самооцінку результатів своєї праці, потребу в 

професійному самовихованні, і що забезпечує високі результати педагогічної 

праці [216, с. 13–14]. 

Л. Кадченко пропонує розглядати готовність як складне особистісне 

утворення, що забезпечує високі результати педагогічної роботи і передбачає 

наявність у вчителя професійно-моральних поглядів і переконань, професійної 

спрямованості психічних процесів, професійних знань, умінь і навичок, 

налаштованості на педагогічну працю, здатності до подолання труднощів, 

самооцінки результатів цієї праці, потреби в професійному самовдосконаленні 

[182, с. 13–14]. 

З точки зору Ю. Сенька, готовність є новоутворенням майбутнього 

педагога, що виступає фундаментом його професійної компетентності. 

Відповідно, за переконанням ученого, і готовність, і компетентність є рівнями 

професійної педагогічної майстерності [421, с. 68]. 

Слідом за І. Гавриш і Л. Кондрашовою, ми у своєму дослідженні візьмемо 

за основу позицію, згідно з якою готовність до професійної педагогічної 

діяльності є і складним утворенням особистості, і регулятором поведінки, і 

умовою результативності педагогічної праці. Ґрунтуючись на результатах 

теоретико-експериментального дослідження І. Гавриш, під готовністю до 

педагогічної праці ми будемо розуміти інтегративне особистісне утворення, що є 

регулятором та умовою успішної професійної діяльності педагога [90, с. 24–25]. 

У сучасних дослідженнях, поряд з різноманіттям поглядів на сутність 

готовності педагога до професійної діяльності, існує широкий спектр підходів до 

визначення компонентів цієї інтегративної якості особистості. На основі аналізу 
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широкого кола джерел з педагогіки й психології професійної освіти С. Кубіцький 

дійшов висновку, що з психологічної точки зору готовність є особистісним 

утворенням, яке охоплює мотиваційні, психічні та характерологічні особливості 

індивіда, а педагоги виокремлюють у ній моральний, психологічний і практичний 

компоненти [240, с. 6]. 

Пошук шляхів подолання строкатості в визначенні структурних 

компонентів готовності вчителя до професійної діяльності привів І. Гавриш до 

ідеї про необхідність виокремлення двох рівнів аналізу структури означеного 

феномена: загальнотеоретичного та професіографічного [90, с. 25]. За 

висновками дослідниці, на загальнотеоретичному рівні аналізу готовність до 

діяльності розглядається науковцями як інтегративне особистісне утворення, що 

має багаторівневу й багатовимірну структуру.  

Так, наприклад, О. Пуні виокремлює у структурі готовності до діяльності 

ідейну, моральну, функціональну, психічну та спеціальну (теоретичну, тактичну, 

технічну й фізичну) готовність [390, с. 4]. М. Дьяченко і Л. Кандибович 

наполягають на наявності у структурі готовності мотиваційних, пізнавальних, 

емоційних та вольових компонентів [149 с. 51]. В. Пушкін і Л. Нерсесян 

розглядають готовність до діяльності як єдність психічної спрямованості 

особистості, інтегрального психофізіологічного компонента та образа структури 

дій [393]. Н. Половникова переконана в тому, що готовність до діяльності 

складається з бажання та вміння здійснювати діяльність [364]. 

Підсумовуючи аналіз численних джерел, І. Гавриш робить висновок про те, 

що до суттєвих недоліків існуючих підходів в аналізі структури готовності 

особистості до професійної діяльності на загальнотеоретичному рівні слід віднести 

несистемність вихідних позицій більшості науковців та недостатню увагу до 

професійно важливих особистісних якостей суб’єктів освітнього процесу [90, с. 26]. 

Дослідниця віддає перевагу професіографічному аналізу структури готовності до 

професійної діяльності, що базується на професіографії – «технології вивчення 

вимог, що висуваються професією до особистісних якостей, психологічних 

здібностей і психолого-фізіологічних можливостей людини» [389, с. 297]. 
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У контексті професіографічного аналізу структура готовності до певної 

професійної діяльності однозначно виводиться з професіограми, що є описом і 

обґрунтуванням системи вимог, які висуваються певною спеціальністю, 

професією або їх групою до людини [358, с. 150]. 

Початок професіографічного вивчення педагогічної діяльності було 

покладено в СРСР у середині 20-х років ХХ ст. працями С. Гусєва, Є. Кагарова, 

Р. Кутепова, П. Парибока, Л. Раскіна, С. Фрідмана та ін. Того часу 

професіографічні дослідження педагогічної праці здійснювалися за трьома 

напрямами: 1) визначення професійно значущих якостей особистості вчителя на 

основі системи вимог, що висувалися суспільством до школи; 2) ранжирування 

особистісних і професійних якостей учителя за результатами соціологічного 

опитування учнів; 3) визначення професійно значущих якостей учителя на основі 

експертних оцінок [90, с. 26–27]. 

В. Сластьонін так характеризує надбання радянської педагогічної 

професіографії кінця 20-х – початку 30-х років ХХ ст.: «Незважаючи на деяку 

обмеженість досліджень тих років, їхній констатувально-узагальнювальний 

характер, було отримано цікаві дані про працю педагога, здійснено перші спроби 

формулювання вимог до вчителя як із точки зору соціально значущих, так і 

професійно-педагогічних і психофізіологічних властивостей його особистості» 

[429, с. 24]. 

Під тиском знаннєвої освітньої парадигми, що стала панівною в середині 30-

х років ХХ ст., професіографічні педагогічні дослідження було згорнуто як 

непотрібні. Нова хвиля інтересу до цього рівня вивчення педагогічної діяльності 

відзначається в Радянському Союзі в 50-ті – 70-ті роки ХХ століття, коли 

розпочалися інтенсивні пошуки адекватної мови опису моделі особистості вчителя. 

Підходячи до аналізу педагогічної діяльності з позицій психологічної науки, 

Ф. Гоноблін, В. Крутецький, Н. Левітов, В. Селіванов та інші в основу визначення 

структурних компонентів моделі особистості вчителя поклали «мову здібностей». 

Вчені досить широко трактували поняття «педагогічні здібності» (як проекції 

певних рис особистості, що відповідають вимогам педагогічної професії), 
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вважаючи, що саме вони є визначальним чинником успішності професійної 

діяльності освітян [90, с. 27]. 

Проте, такий підхід виявився не достатньо продуктивним. Аналізуючи 

потенціал «мови здібностей», російський дослідник О. Міщенко зазначає: «Мова 

здібностей не дозволяє розробити завершену структурну модель педагогічної 

діяльності, а, отже, виявляється малопридатною для здійснення 

професіографічного аналізу феномену, що обговорюється» [296, с. 139]. 

Прагнучи подолати обмеженість «мови здібностей» і надати моделі 

особистості вчителя більшої переконливості, Н. Кузьміна запропонувала «мову 

функцій», що, за її задумом, мала ґрунтуватися на логіці розгортання професійної 

діяльності вчителя [244]. Дослідниця виокремила конструктивну, організаційну, 

комунікативну та гностичну функції професійної діяльності педагогів і на цій 

основі зробила висновок про можливість розгляду відповідних функціям груп 

умінь як структурних компонентів готовності до педагогічної праці. 

Слід зазначити, що запропонована Н. Кузьміною «мова функцій» на 

початку ХХІ ст. знайшла своє втілення в державних нормативних документах, 

зокрема, в освітньо-кваліфікаційних характеристиках (ОКХ) випускників 

навчальних закладів. В ОКХ узагальнюється зміст вищої освіти, тобто 

відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце 

фахівця у структурі галузей економіки держави, а також, що має для нас особливе 

значення, вимоги до його компетентності, інших соціально важливих 

властивостей та якостей. 

ОКХ є частиною галузевих стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються 

вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів освітніх послуг, 

що будуть надаватися випускниками, до змісту вищої освіти. ОКХ відображають 

соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної 

діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників 

фахівців. 

ОКХ установлюють галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-

виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з певних 
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спеціальностей та освітньо-кваліфікаційного рівня і державні вимоги до 

властивостей та якостей особистості, яка здобула певний освітній рівень 

відповідного фахового спрямування [93, с. 1]. 

Зокрема, в ОКХ бакалавра за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» 

виокремлено такі виробничі функції вчителя початкових класів: охорона життя і 

здоров’я дітей (1), освітня (2), розвивальна (3), дидактико-методична (4), 

соціально-виховна (5), ціннісно-орієнтаційна (6) та функція професійно-

особистісного самовдосконалення (7). Поряд із цим, наведено низку здатностей 

випускників ВНЗ вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та систему 

умінь, що їх відображає [93].  

Проте, і «мова функцій» виявилася не досконалою. Так, В. Сластьонін, 

пояснюючи причини свого критичного ставлення до використання в 

професіографічному аналізі «мови функцій», підкреслює, що виокремлені функції 

«не розкривають із достатньою вичерпністю всіх аспектів педагогічної дійсності. 

Людина діє відповідно до внутрішньо прийнятих та усвідомлених цінностей, її 

професійна ідеологія ґрунтується на особистісних переважаннях, визначається 

мотивацією, особливостями характеру» [429, с. 19]. 

Наступним кроком у розвитку професіографічного аналізу проблеми 

готовності вчителя до професійної діяльності стало звернення до цілісної 

особистості вчителя. Саме такий цілісний особистісний підхід характерний для 

праць В. Сластьоніна та О. Щербакова (70-ті рр. ХХ ст.) [90, с. 28]. Так, 

розроблена О. Щербаковим професіограма вчителя-вихователя об’єднувала такі 

компоненти: загальногромадянські якості, морально-психологічні якості, 

соціально-перцептивні та індивідуально-психологічні особливості, практичні 

вміння та навички (загальнопедагогічні: інформаційні, мобілізаційні, розвивальні, 

орієнтаційні; загальнотрудові: конструктивні, організаційні, дослідницькі; 

комунікативні; самоосвітні). При цьому особливу роль у структурі особистості 

вчителя О. Щербаков відводив практичним умінням та навичкам [533, с. 21].  

Професіограма як модель цілісної особистості вчителя знаходиться в фокусі 

уваги В. Сластьоніна. У монографії «Формування особистості вчителя радянської 
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школи в процесі професійної підготовки», що є підсумком теоретико-

експериментальних досліджень автора, В. Сластьонін зазначає: «Розробка й 

практична апробація обґрунтованої моделі сучасного вчителя дозволили зробити 

три принципові висновки. По-перше, при визначенні майбутнього вищої 

педагогічної школи необхідно ґрунтуватися на загальному аналізі тенденцій і 

шляхів розвитку народної освіти... По-друге, при підготовці вчителя слід 

спиратись на ретельний функціональний аналіз педагогічної діяльності. По-третє, 

професійно-педагогічна підготовка вчителя й формування особистості 

майбутнього вчителя є єдиним внутрішньо неподільним процесом» [429, с. 153]. 

Ідея розробки професіограми як моделі цілісної особистості вчителя 

знайшла продовження в дослідженнях А. Варданяна, В. Давидова [125], І. Зязюна, 

Л. Кондрашової [216], О. Міщенка [296], О. Мороза [300], Р. Ню [332], 

К. Платонова [358] та ін. Проте, навіть єдність вихідних теоретичних позицій не 

дала змоги подолати значні розбіжності в підходах вчених до визначення 

складових професіограми, що є по суті компонентами структури готовності до 

професійної діяльності.  

Так, О. Міщенко, спираючись на обґрунтовану В. Краєвським, І. Лернером і 

М. Скаткіним чотирикомпонентну структуру змісту освіти, виокремлює як 

компоненти готовності вчителя до педагогічної праці: професійні знання, 

педагогічні вміння, досвід мотиваційно-ціннісного ставлення до педагогічної 

професії, досвід творчої педагогічної діяльності [296, с. 350].  

І. Зязюн серед компонентів готовності вчителя до професійної діяльності 

виокремлює: гуманістичну спрямованість особистості; професійні знання; 

педагогічні здібності; педагогічну техніку [344, с. 10]. Л. Кондрашова відносить 

до структури готовності вчителя до педагогічної праці: мотиваційний, 

пізнавально-операціональний, емоційно-вольовий та психофізіологічний 

компоненти [216].  

На думку О Мороза, компонентами готовності вчителя до професійної 

педагогічної діяльності є: психологічна готовність; теоретична та практична 

підготовленість до педагогічної діяльності; ідейно-політична підготовленість, 
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світоглядна і загальна культура вчителя; педагогічні здібності; професійно-

педагогічна спрямованість особистості вчителя [300].  

Р. Ню як компоненти готовності вчителя до професійної діяльності 

розглядає професійно-педагогічну спрямованість; педагогічні здібності; 

професійно-педагогічні знання, вміння й навички; особистісні якості вчителя, що 

відповідають професійній етиці, вольові риси характеру [332, с. 6]. 

В. Давидов і А. Варданян розуміють професіограму вчителя як ідеальну 

модель його діяльності, в якій на основі визначення основних функцій 

професійної педагогічної діяльності вчителя окреслюються вимоги до його 

особистісних якостей, знань і вмінь, необхідних для здійснення цих функцій з 

урахуванням специфіки навчального предмета, а також вимоги до самонавчання, 

саморозвитку педагога з урахуванням зростаючих потреб суспільства [125]. 

Професіограма вчителя, розроблена Г. Кагальняк та К. Ящишиним містить 

конкретний набір особистісних якостей, необхідних для роботи з дітьми. До її 

складу включено: життєву позицію (визначеність поглядів на життя і його смисл, 

переконаність і етичне спрямування активності); загальну культуру (розвинені 

духовні, естетичні потреби, культуру поведінки, мови, зовнішнього вигляду); 

педагогічну спрямованість (любов до дітей, інтерес до педагогічної діяльності, 

потребу займатись нею); моральні якості (доброта, щиросердість, правдивість, 

працелюбство, справедливість, сумлінність тощо); дидактичні здібності 

(володіння знаннями з методики виховання дітей, уміння систематизувати 

матеріал, доступно його викласти, обґрунтувати); вольові якості (самостійність, 

цілеспрямованість, сміливість, наполегливість, витриманість тощо); експресивно-

мовленнєві здібності (виразність міміки, мовлення, жестів, рухливість); 

організаторські здібності (вміння згуртувати, впорядкувати, налагодити); 

комунікативні здібності (відкритість людям, уміння встановлювати з ними 

контакти, підтримувати ділове й особистісне спілкування); перцептивні здібності 

(спостережливість, розуміння внутрішніх станів інших людей, здатність 

адекватно на них відгукуватись); креативність (схильність до творчості, до 

реалізації творчої діяльності, відкритість інноваціям); сугестивні здібності 
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(здатність переконувати, обґрунтовувати, доводити, певним чином навіювати); 

високий рівень знань (спеціальних і загальних); особливості уваги (здатність 

розподіляти увагу на всю групу дітей і одночасно концентрувати її на окремій 

дитині); зовнішні дані (привабливість, симпатичність, відсутність яскраво 

виражених фізичних і мовленнєвих вад) [179]. 

Зіставлення окреслених підходів дає підстави для висновку, що розбіжності 

в виокремленні складників готовності вчителя до педагогічної діяльності 

зумовлені відмінностями в методологічних підходах авторів, серед яких 

культурологічний (О. Міщенко), особистісний (Г. Кагальняк, Л. Кондрашова, 

О. Мороз, К. Ящишин), особистісно-діяльнісний (А. Варданян, В. Давидов, 

І. Зязюн, Р. Ню) тощо. У процесі формулювання мети професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки ми 

намагалися інтегрувати позитивні риси названих методологічних підходів. 

На важливості чіткої методологічної позиції в формулюванні мети освіти 

ще в 1988 році наголошували І. Володарська й А. Мітіна, які визначили 

найрозповсюдженіші помилки цілепокладання у сфері вищої освіти. Серед таких 

помилок: занадто загальне визначення цілей; підміна цілей змістом, темами, 

елементами навчального процесу; заміна дидактичних цілей запланованою 

діяльністю викладача, тоді як, і на цьому дуже слушно наголошують дослідниці, 

мета освітнього процесу має полягати в позитивних змінах у свідомості й 

поведінці, в особистості тих, хто навчається [84] [Виділено мною. К.Ю.]. 

Методологічні принципи цілепокладання у сфері професійно-педагогічної 

підготовки наводить у своїй монографії «Дидактичні основи підготовки студентів 

до соціально-педагогічної діяльності» С. Харченко [497, с. 40–42]. За 

переконанням дослідника, в основі формулювання цілей професійної підготовки 

мають лежати принципи: соціальної зумовленості цілей; діагностичної 

спрямованості мети; прогностичності мети; регулювальної орієнтації мети. 

Розкриємо особливості реалізації сформульованих С. Харченком принципів 

стосовно професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в цілому 
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та їхньої підготовки до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

розмаїття сучасного суспільства зокрема. 

1. Принцип соціальної зумовленості цілей. Він означає, що цілі професійної 

підготовки завжди історично зумовлені тим соціальним середовищем, у якому 

цей процес відбувається. У підрозділі 1.1 ми окреслили нові суспільно-політичні 

та соціокультурні реалії, які опосередковано впливають на професійну підготовку 

вчителя, вимагаючи приведення її у відповідність з потребами етнокультурно 

розмаїтого сучасного українського суспільства. Якщо нові соціальні чинники не 

будуть враховані в підготовці майбутнього вчителя, тобто не знайдуть 

віддзеркалення в цілях педагогічної освіти, це призведе до порушення 

функціонування всієї системи професійної підготовки, оскільки хибна мета також 

хибно буде визначати зміст освіти, а звідси і молодий учитель виявиться 

неефективним, неспроможним адекватно реагувати на «виклики» різноманіття 

соціальної реальності. Поряд з цим, при формулюванні цілей професійної освіти 

слід виходити з положення про те, що має здійснюватися підготовка майбутніх 

учителів для роботи не тільки в стінах навчальних закладів, але і в широкому 

соціокультурному контексті, що характеризується етнокультурним розмаїттям. 

2. Принцип діагностичної спрямованості мети. Обґрунтування цього 

принципу базується на ідеях В. Беспалька [42–44], Б. Гершунського [98–100] та 

інших, згідно з якими діагностична постановка мети функціонування педагогічної 

системи означає, що вона має бути сформульована настільки точно і безумовно, 

щоб можна було зробити висновок про ступінь її реалізації і вибудувати 

конкретний освітній процес, що гарантує її досягнення за визначений час. 

Реалізація цього принципу в професійній підготовці майбутніх учителів на 

засадах порівняльної етнопедагогіки передбачає, що, по-перше, мета має 

формулюватися в термінах майбутньої професійної діяльності фахівця, і опис знань, 

умінь, професійно важливих якостей, які формуються, має бути настільки точний і 

безумовний, щоб їх можна було безпомилково віддиференціювати від будь-яких 

інших формованих показників, що не відносяться до даного напряму професійної 

підготовки. По-друге, формулювання мети має бути орієнтовано на кінцевий 
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результат порівняльної етнопедагогічної підготовки, що передбачає можливість 

вимірювання інтенсивності показників готовності вчителя до професійної діяльності 

в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, які діагностуються, і 

наявність методичного інструментарію для однозначного їх виявлення. По-третє, 

діагностичним орієнтиром мають виступати відповідні запити суспільства до 

необхідної майбутньої професійної кваліфікації вчителя, якому належить працювати 

в умовах етнокультурного розмаїття українського суспільства, вимоги до якостей 

його особистості на будь-якому рівні узагальнення і конкретизації. Певна сукупність 

цих показників (знань, умінь, професіонально важливих особистісних якостей тощо) 

має входити до кваліфікаційної характеристики, професіограми або моделі 

особистості фахівця. 

3. Принцип прогностичності мети. Він передбачає, що для розвитку 

процесу професійної педагогічної освіти в цілому та порівняльної 

етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів зокрема необхідне передбачення 

основних напрямів розвитку строкатого в етнокультурному відношенні сучасного 

суспільства, можливих шляхів і умов взаємодії навчального закладу та широкого 

соціокультурного середовища. Такий прогноз важливий саме для цілепокладання 

в області професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки, 

оскільки до певної міри він забезпечить змістове наповнення професійної 

підготовки майбутніх учителів на рівні навчальних програм.  

Враховуючи незворотний характер суспільно-політичних та 

соціокультурних змін у сучасному етнокультурно розмаїтому суспільстві і 

використовуючи метод екстраполяції, тобто розповсюдження виявлених 

закономірностей і тенденцій розвитку соціокультурної сфери в даний час, можна 

припустити, що найближчим часом: 

а) посилиться увага держави до забезпечення соціальної стабільності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного українського суспільства, в тому 

числі – із використанням потенціалу системи освіти; 

б) підвищиться роль учителя у формуванні міжкультурного діалогу в 

дитячому середовищі та в соціальному оточенні і відповідно зростуть вимоги 
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стосовно рівня готовності педагогів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного розмаїття сучасного соціумі; 

в) набуде поширення тенденція до інтеграції діяльності навчального закладу 

та місцевих громад, інших соціальних інститутів громадянського суспільства для 

вирішення нагальних завдань консолідації багатокультурного українського 

суспільства. 

Реалізація принципу прогностичності мети передбачає на основі зробленого 

прогнозу таке формулювання цілей професійної підготовки на засадах 

порівняльної етнопедпагогіки, в якому була б закладена основа для конструювання 

змісту навчання, адекватного як сьогоднішній соціокультурній ситуації, так і 

майбутній, можливій у найближчі роки. Це дозволить у разі будь-яких різких змін у 

реальній практиці не змінювати кардинально цілі і зміст підготовки майбутніх 

учителів, а тільки коректувати їх. 

4. Принцип регулювальної орієнтації мети. Цей принцип витікає з визнання і 

встановлення того факту, що мета виступає системотвірним чинником у системі 

професійної підготовки майбутніх учителів у цілому та їх підготовки до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття суспільства 

зокрема. Як уже було з’ясовано вище, мета людської діяльності завжди тісно 

пов’язана з її засобами і визначає їх відбір [63; 106, с. 205]. У рамках системи 

професійної підготовки майбутніх учителів до засобів можуть бути віднесені 

дидактичні категорії: зміст, організаційні форми, методи здійснення підготовки. 

Дія мети виявляється у встановленні зв’язків між компонентами педагогічної 

системи, вона визначає і регулює ці зв’язки і, врешті решт, весь процес 

професійної, у тому числі порівняльної етнопедагогічної, підготовки, забезпечуючи 

тим самим функціонування системи. Разом з тим, мета має формулюватись із 

урахуванням реальних можливостей змісту, форм і методів професійної освіти. 

Реалізація цього принципу допомагає уникнути занадто глобального 

формулювання цілей, від чого вони стають недосяжними на практиці. Іншими 

словами, якщо мета може бути описана як досягнутий результат професійної, у 
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тому числі порівняльної етнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя, тоді 

вона повною мірою виконує свою регулювальну функцію [497]. 

У технологічному плані процес формулювання цілей професійної, зокрема 

підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття суспільства, має ґрунтуватися на певній їх (цілей) 

ієрархії, тільки тоді вони зможуть оптимально регулювати весь процес 

професійної педагогічної освіти. 

У науковій літературі домінує уявлення про багаторівневий характер 

педагогічних цілей: 1) мета, що задає загальний напрям діяльності всіх навчально-

виховних закладів суспільства і визначає характер педагогічної дії; вона 

відповідає уявленню суспільства про ідеал людської особистості, виражає вимоги 

суспільства до людини; 2) педагогічні цілі на певному рівні формування 

особистості; 3) оперативні цілі, які ставляться при проведенні окремого заняття 

або якогось іншого заходу [497, с. 44]. 

Стосовно вищої освіти виокремлюється шість ієрархічних рівнів: 

1) соціальні цілі, що стоять перед вищим навчальним закладом; 2) педагогічні цілі 

(загальні цілі професійної підготовки); 3) цілі вивчення окремих предметів; 4) цілі 

вивчення окремих курсів, що входять до складу предмету; 5) цілі розділів і тем; 6) 

цілі навчальних занять [497, с. 44]. 

Визнаючи логічність і обґрунтованість такого запропонованого С. Харченком 

підходу, разом з тим, у процесі побудови ієрархії ми здійснимо певну 

трансформацію задля наближення цілей до специфіки підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в етнокультурно строкатому 

соціумі як складника їхньої професійної підготовки. У такому випадку ієрархія цілей 

виглядатиме таким чином: 1) цілі професійної педагогічної освіти (загальні цілі 

навчання у педагогічному виші); 2) цілі складників професійної педагогічної 

підготовки (цілі соціально-гуманітарної підготовки, цілі фундаментальної, 

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, цілі професійної та 

практичної підготовки – відповідно до циклів дисциплін, передбачених освітньо-

професійною програмою та навчальними планами); 3) цілі підготовки до певного 
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виду педагогічної діяльності (в даному випадку – до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного розмаїття суспільства); 4) цілі окремих предметів; 5) цілі модулів 

(розділів і тем); 6) цілі навчальних занять та інших форм навчально-пізнавальної 

діяльності студентів (індивідуальної і самостійної, науково-дослідницької роботи, 

практичної підготовки майбутніх учителів). Цілі першого і другого рівнів ми 

розглядаємо як основні, базисні, такі, що задають напрям розробці цілей подальших 

рівнів. Визначення цілей третього рівня як компоненту системи професійної 

підготовки і є тією необхідною умовою, яка дозволяє вести подальшу розробку 

проблеми підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах 

етнокультурно строкатого соціуму і входить до кола поставлених дослідницьких 

завдань. Цілі четвертого – шостого рівнів відносяться скоріше до частково-

методичних, і їх постановка має здійснюватися викладачами педагогічних вишів на 

основі науково-теоретичних розробок цілей перших трьох рівнів. 

Мета педагогічного вишу (перший рівень) традиційно визначається як 

організація професійної освіти, сприяння становленню майбутніх учителів, 

цілісна дія на їх свідомість і поведінку для забезпечення набуття спеціальних 

компетентностей – комплексу знань, умінь і досвіду, а також вироблення 

відповідних професійно значущих якостей особистості. Для професійної та 

практичної підготовки студентів (другий рівень) метою визначається саме 

формування в майбутніх учителів системи психолого-педагогічних та методичних 

знань і вмінь, розвиток педагогічного мислення, формування професійно-

педагогічних якостей особистості студентів педагогічних вишів. 

Існує низка інших формулювань цілей педагогічної освіти на першому і 

другому рівні. Вони відрізняються не суттєво, і їх детальний аналіз не є нашим 

завданням, оскільки і в представленому вище узагальненому вигляді ці цілі вже 

можуть служити основою для розробки ієрархії цілей досліджуваної нами 

професійної підготовки майбутніх учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки. 

Беручи до уваги, що мета розглядається як передбачуваний результат 

підготовки, а кінцевим результатом професійної підготовки, як наголошувалося 

раніше, є сформована готовність учителя до професійної діяльності, метою 
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професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки (етнопедагогічної 

підготовки) слід вважати формування в майбутнього вчителя готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття сучасного суспільства. 

Деталізація сформульованої мети у вигляді опису конкретного результату 

професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки, яким, на нашу 

думку є сформована готовність учителя до професійної діяльності в умовах 

строкатого в етнокультурному відношенні суспільства, буде здійснена в наступних 

підрозділах, зокрема при обґрунтуванні модельного еталона результативності 

етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Здійснений у підрозділі 3.1 аналіз сучасного стану наукового вирішення 

проблеми підготовки майбутніх педагогів на засадах етнопедагогіки уможливив, 

поряд з іншими, такі висновки: 

1. Поняттєво-термінологічний апарат проблеми визначення ступеня 

досягнення мети (або оцінювання результативності) професійної підготовки 

майбутніх учителів (вихователів, соціальних працівників тощо) на засадах 

етнопедагогіки відрізняється множинністю трактувань основних понять і 

наявністю значної плутанини під час використання термінів «критерій», 

«параметр», «показник» тощо.  

Вважаємо, що для розрізнення цих понять доцільно звернутися до теорії 

вимірювань. Ґрунтуючись на її основних положеннях, ми будемо розрізняти 

поняття «параметри», «критерії І порядку», «критерії ІІ порядку» таким чином: 

параметри – це інтегративні якості об’єкта дослідження, які підлягають 

вимірюванню; критерії І порядку – це якості, отримані в результаті декомпозиції 

параметра; критерії ІІ порядку – це зовнішні форми прояву об’єкта вимірювання. 

2. Зведена номенклатура параметрів (критеріїв тощо) оцінки 

результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів [Див. дод. Е, 

табл. Е.1] містить понад 40 найменувань. Безсистемне виокремлення такої безлічі 

параметрів не стільки допомагає розробці діагностичного інструментарію для 

оцінювання результативності професійної підготовки майбутніх учителів на 

засадах порівняльної етнопедагогіки, скільки ускладнює її. Переважна більшість 
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підходів, презентованих у численних дослідженнях, спрямовується виключно на 

якісну оцінку лише окремих аспектів результативності етнопедагогічної 

підготовки. При цьому параметри (критерії, показники тощо) формулюються 

лише в узагальненому вигляді, тобто не здійснюється їхня декомпозиція до рівня 

властивостей, що можуть бути виміряні, тобто представлені в кількісному, 

числовому вираженні. 

З огляду на це видається доцільним розробити нормативну модель або 

еталон оцінювання результативності формування в майбутніх учителів готовності 

до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства в процесі професійної підготовки на засадах порінвяльної 

етнопедагогіки. В основу оцінювання результативності було покладено аналіз 

характеристик визначених нами складників зазначеної готовності:  

 параметра Р1 – ступеня сформованості особистісно-психологічнго 

складника готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства;  

 параметра Р2 – ступеня сформованості когнітивного складника готовності 

майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурно 

строкатого соціуму; 

 параметра Р3 – ступеня сформованості діяльнісного складника готовності 

майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільстві. 

Саме ці три параметри найповніше охоплюють і адекватно відображають 

усі аспекти досліджуваної інтегративної якості педагога. 

Названі складники-параметри готовності вчителя до професійної діяльності 

в умовах етнокультурного різноманіття соціуму були виокремлені на основі 

здійсненого нами узагальнення результатів:  

1) досліджень готовності до різних аспектів педагогічної діяльності 

(А. Варданян, І. Гавриш, В. Давидов, Г. Кагальняк, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, 

О. Міщенко, А. Мороз, В. Сластьонін та ін.);  
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2) досліджень етнопедагогічної підготовки майбутніх педагогів 

(Л. Берсенєва, О. Гуренко, О. Давидова, Д. Іванов, Р. Комраков, О. Кузнєцова, 

Г. Нагорна, О. Пономарьова, І. Попова, С. Федорова, В. Штикарьова та ін.); 

3) нашого власного дослідження думки вчителів початкових класів щодо 

сучасного стану міжетнічних стосунків в освітніх установах, толерантності 

учасників освітнього процесу, а також необхідності підготовки педагогічних 

кадрів до міжкультурної освіти молодого покоління і формування 

міжкультурного діалогу в дитячому середовищі, описаного в підрозділі 1.2 нашої 

роботи [Див. також: 544; 545]. 

Нагадаємо, що за результатами анкетування вчителів початкових класів 

міста Харків, Харківської області, Закарпаття та міста Миколаїв нами, зокрема, 

було зроблено висновок про пряму залежність готовності педагога до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття сучасного суспільства насамперед 

від його особистісного ставлення до окреслених проблем. У тих випадках, коли 

вчителі демонстрували прийняття і повагу до представників будь-якої етнічної 

культури, прагнення до рівноправної співпраці з представниками різноманітних 

етнічних культур, схильність сприймати проблеми, що виникають у процесі 

міжетнічної взаємодії, як особистісно й професійно значущі, вони достатньо 

адекватно оцінювали свою готовність до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного розмаїття суспільства, були здатні визначити брак теоретичної 

чи практично-методичної підготовки, могли сформулювати власні потреби в 

допомозі щодо організації роботи з формування міжкультурного діалогу в 

дитячому середовищі.  

Якщо ж учитель уперто не бажає визнавати актуальність проблематики 

міжкультурного діалогу, демонструє ксенофобські настрої та схильність до 

інтолерантних реакцій на ситуації міжетнічної взаємодії, він також відкидає всі 

пропозиції допомоги і співпраці, заперечує необхідність запровадження в системі 

неперервної педагогічної освіти цілеспрямованої підготовки до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття соціуму. 



227 
 

Виходячи із зазначеного, а також спираючись на наведене вище визначення 

готовності, в якій ми вбачаємо інтегративну, стійку характеристику 

особистості, спроможної до успішного виконання діяльності, саме ступінь 

сформованості особистісно-психологічного складника готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття сучасного 

суспільстві ми обрали як перший параметр результативності професійної 

підготовки майбутніх учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки. Цим наша 

позиція відрізняється від значної частини проаналізованих досліджень структури 

готовності до професійної педагогічної діяльності, де особистісно-психологічний 

складник у різних його модифікаціях, як правило, опиняється на останньому місці 

в переліку, поступаючись пріоритетністю когнітивному (чи пізнавальному, 

гносеологічному, змістовому, науково-теоретичному тощо) та діяльнісному 

(операціональному, поведінковому, практичному тощо) складникам (Л. Берсенєва 

[40], Р. Комраков [210], Л. Лебедєва [253], О. Міщенко [296], О. Ткаченко [465], 

С. Федорова [483] та ін.). 

Віддаючи пріоритет особистісно-психологічному складникові готовності 

вчителя до професійної діяльності в умовах поліетнічного суспільства, ми 

підтримуємо професіографічні погляди А. Варданяна, І. Гавриш [90], В. Давидова 

[125], І. Зязюна [170], Л. Кондрашової [216; 217], О. Мороза [300] та інших, а 

також О. Гуренко [123], Г. Давлекамової [124], Д. Іванова [172], О. Кузнєцової 

[243], О. Пономарьової [372], Є. Чорного [514; 515], В. Штикарьової [530] та ін. 

Дотримання методологічного принципу соціальної детермінації цілей 

етнопедагогічної підготовки при доборі параметрів оцінювання готовності 

вчителя до професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття сучасного 

суспільства виявилося в тому, що визнання пріоритетності саме особистісно-

психологічного складника у структурі означеної готовності орієнтує на:  

 формування в майбутніх учителів адекватного сприйняття складних 

соціокультурних реалій сучасності та найбільш вірогідних сценаріїв майбутнього; 

 подолання у свідомості майбутніх педагогів тенденцій до редукціонізму, 

етноцентризму, ізоляціонізму, що здатні перешкоджати виконанню вчителем 



228 
 

своїх професійних функцій стосовно соціальної адаптації молодого покоління в 

умовах етнокультурного розмаїття суспільства та взаємодії з етнокультурно 

строкатим соціальним оточенням. 

У зв’язку з цим, наголосимо, що ми жодним чином не протиставляємо 

здатність учителя до адекватного, поміркованого, толерантного сприйняття реалій 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства його власній етнічній, 

національній чи іншій соціальній ідентичності. Тут ми погоджуємось із 

психологом Є. Чорним, який, досліджуючи проблеми моделювання освіти в 

полікультурному регіоні, наголошує, що метою такої освіти має стати 

полікультурна особистість, тобто індивід: 

– укорінений у власній культурі, такий, що усвідомлює, переживає й 

приймає свою культурну приналежність; 

– при цьому не замкнений виключно на власній культурі, а цілком 

компетентний у спілкуванні та взаємодії з представниками інших культур, 

орієнтований на конструктивну взаємодію з представниками інших культур, 

орієнтований на конструктивну взаємодію та зацікавлений в ній; 

– такий, що усвідомлює, визнає та позитивно сприймає різноманіття світу, 

суспільства, людей та їх особливості: расові, етнічні, національні, гендерні, мовні, 

вікові, інтелектуальні, особистісні, такі, що виявляються в поведінці та діяльності у 

формі різних потреб, в ідеологіях, ціннісних орієнтаціях, мотивах, цілях [515, с. 9]. 

Параметри оцінювання результативності етнопедагогічної підготовки 

майбутніх учителів були декомпозовані на критерії І порядку [Табл. 3.1] та 

критерії ІІ порядку [Табл. 3.2]. 

Таблиця 3.1 

Параметри і критерії результативності професійної підготовки  

майбутніх учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки 

Параметри (Р) Критерії І порядку (К) 

Р1. Ступінь сформованості 

особистісно-психологічного 

складника готовності майбутніх 

учителів до професійної 

діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття 

суспільства 

К1. Толерантність до проявів інокультурності 

К2. Спрямованість на толерантну взаємодію з 

представниками інших етнічних культур 

К3. Прагнення до самовизначення у сфері міжкультурної 

комунікації 

К 4. Етнопедагогічна спрямованість особистості 
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Продовження таблиці 3.1 

Параметри (Р) Критерії І порядку (К) 

Р2 Ступінь сформованості 

когнітивного складника 

готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття 

суспільства 

К5. Знання методологічних основ порівняльної 

етнопедагогіки 

К6. Знання теоретичних основ порівняльної етнопедагогіки 

К7. Знання історії розвитку та сучасного стану порівняльної 

етнопедагогіки 

К8. Знання основних нормативних документів, що 

регламентують здійснення міжкультурної освіти в Україні 

Р3.  Ступінь сформованості 

діяльнісного складника 

готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття 

суспільства 

К9. Уміння працювати з багатокультурним дитячим 

колективом 

К10. Уміння індивідуально працювати з дітьми – 

представниками різних етносів 

К11. Уміння співпрацювати з багатокультурним 

соціальним оточенням 

У процесі декомпозиції параметра Р1 – «ступінь сформованості особистісно-

психологічного складника готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття суспільства» ми враховували 

результати досліджень соціальних психологів, етнопсихологів, етнологів, 

культурологів О. Асмолова [10; 11], Г. Бардієр [26], Н. Лебедєвої [284; 285], 

В. Лекторського [263], О. Луньової, М. Мартинової, Л. Почебут [378], Б. Ріердон 

[403], В. Семиченко [420], Г. Солдатової [311; 435; 436], Т. Стефаненко [445], 

В. Тишкова [284], Є. Чорного [514], Л. Шайгерової, О. Шарової та ін. 

Узагальнення теоретико-практичних напрацювань цих науковців уможливило 

висновок про те, що в основі особистісно-психологічного складника готовності 

вчителя до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства мають лежати такі критерії І порядку: толерантність до 

проявів інокультурності (К1), спрямованість на толерантну взаємодію з 

представниками інших етнічних культур (К2), прагнення до самовизначення у 

сфері міжкультурної комунікації (К3), етнопедагогічна спрямованість особистості 

педагога (К4). 

Подальша декомпозиція привела до визначення властивостей (критеріїв ІІ 

порядку), через які виявляється кожний критерій І порядку. Так, критерій І 

порядку К1 – толерантність до проявів інокультурності – виявляється через: 

прийняття і повагу представників будь-якої етнічної культури (k1); визнання за 

представниками будь-якого етносу права на культурну самобутність (k2); 
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визнання цінності культурного розмаїття суспільства (k3); інтерес до проявів 

культурного розмаїття (k4). Саме названі властивості особистості свідчать про 

адекватність сприйняття вчителем реалій сучасного етнокультурно строкатого 

суспільства.  

Таблиця 3.2 

Критерії І і ІІ порядку, отримані в результаті декомпозиції параметра Р1 – ступінь 

сформованості особистісно-психологічного складника готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства 

Критерії І порядку (К) Критерії ІІ порядку (k) 

К1 Толерантність до 

проявів інокультурності 

k1 Прийняття і повага представників будь-якої етнічної 

культури 

k2 Визнання за представниками будь-якого етносу права на 

культурну самобутність 

k3 Визнання цінності культурного розмаїття суспільства 

k4 Інтерес до проявів культурного розмаїття 

К2 Спрямованість на 

толерантну взаємодію з 

представниками інших 

етнічних культур 

k5 Прагнення до рівноправної співпраці з представниками 

різноманітних етнічних культур 

k6 Прагнення до взаємоприйнятного мирного розв’язання 

конфліктних ситуацій у процесі міжетнічної взаємодії 

k7 Прийняття проблем, що виникають у процесі міжетнічної 

взаємодії, як особистісно значущих 

К3 Прагнення до 

самовизначення у сфері 

міжкультурної 

комунікації 

k8 Прагнення самостійно визначати значущі цінності, не 

піддаючись впливові цінностей окремих культур, груп 

k9 Відчуття єднання з людьми, людством в цілому, а не з 

окремою етнічною групою 

 k10 Прагнення робити усвідомлений вибір у життєвих 

ситуаціях, базуючись при цьому, в основному, на «голосі 

сумління», а не на цінностях етнічної групи 

k11 Прагнення встановлювати й зберігати глибокі 

міжособистісні взаємини з людьми на основі відчуття 

внутрішньої близькості та незалежно від їхньої етнічної 

приналежності 

K4 Етнопедагогічна 

спрямованість 

особистості 

k12 Переконання в цінності й актуальності 

народнопедагогічного досвіду різних етносів 

k13 Прагнення педагогічно доцільно застосовувати в освітній 

практиці прогресивні надбання народної педагогіки різних 

етносів 

k14 Прагнення досліджувати народнопедагогічні феномени 

Критерій І порядку K2 – спрямованість на толерантну взаємодію з 

представниками інших етнічних культур – вимагає деяких коментарів. Свого часу 

поняття «спрямованість особистості» ввів до наукового обігу С. Рубінштейн, 
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розуміючи її як характеристику основних інтересів, потреб, схильностей, устремлінь 

людини. Переважна більшість психологів під спрямованістю особистості розуміють 

сукупність чи систему якихось мотиваційних утворень, явищ. Так, для Б. Додонова – 

це система потреб, у К. Платонова – сукупність потягів, бажань, інтересів, 

схильностей, ідеалів, світогляду, переконань; у Л. Божович і Р. Немова – система чи 

сукупність мотивів [Див.: 174, с. 174]. За визначенням В. Семиченко, спрямованість 

у найбільш загальному вигляді може бути представлена як система спонук, що 

визначають вибірковість ставлень людини до навколишнього світу, об’єктів, на які 

спрямована її активність [420, с. 4]. 

Однак, як зазначає Є. Ільїн, розуміння спрямованості особистості як 

сукупності чи системи мотиваційних утворень – це лише один бік її сутності. 

Другий бік полягає в тому, що ця система визначає напрям поведінки та 

діяльності людини, орієнтує її, визначає тенденції поведінки і дій та, в підсумку, 

визначає сутність людини в соціальному плані. Останнє пов’язано з тим, що, за 

переконанням Л. Божович, спрямованість особистості є стійкою домінуючою 

системою мотивів чи мотиваційних утворень, тобто відображує домінанту 

(О. Ухтомський), що стає вектором поведінки. 

Спрямованість особистості, як зазначає В. Мерлін, може виявлятись у 

ставленні: до інших людей, до суспільства, до самої себе. У зв’язку з цим Є. Ільїн 

підкреслює, що тільки стійке домінування потреби чи інтересу, які виступають як 

довготривалі мотиваційні установки, може сформувати стрижневу лінію життя. А 

такими стійко домінуючими найчастіше бувають соціальні установки, пов’язані з 

міжособистісними та особистісно-громадськими стосунками тощо. Із зазначеного 

Є. Ільїн робить висновок про функції спрямованості особистості, яка, надаючи 

векторності активності людини, певною мірою полегшує прийняття рішень про 

дії в конкретних ситуаціях [174, с. 175–176].  

Виявляючи в трактуваннях спрямованості особистості два підходи – 

діяльнісний та особистісний, – В. Семиченко до першого відносить перелічені 

вже трактування. Особистісний же підхід, на думку дослідниці, передбачає 

розгляд спрямованості як системи ставлень, «що охоплюють сутнісні 
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характеристики соціально-психологічного розвитку людини: до себе, довкілля, 

праці, до інших людей» [420, с. 5]. Важливо зазначити, що подібні ставлення у 

структурі спрямованості особистості «ієрархізуються за ціннісно-смисловою 

ознакою» [420, с. 5]. 

Усе зазначене дає підстави для висновку, що особливості процесу 

формування в майбутніх учителів готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного розмаїття суспільства вимагають інтеграції названих підходів 

задля формування в них спрямованості на толерантну взаємодію з 

представниками різноманітних етнічних культур і як стійкої особистісної 

властивості, і як мотиваційного системокомплексу, що спонукатиме вчителя до 

професійних дій в руслі толерантних взаємовідносин з іншими суб’єктами 

освітнього процесу та з етнокультурно строкатим соціальним оточенням. 

На нашу думку, спрямованість учителя на толерантну взаємодію з 

представниками різноманітних етнічних культур має виявлятись у: прагненні до 

рівноправної співпраці з представниками різноманітних етнічних культур (k5); 

прагненні до взаємоприйнятного мирного розв’язання конфліктних ситуацій у 

процесі міжетнічної взаємодії (k6), прийнятті проблем, що виникають у процесі 

міжетнічної взаємодії, як особистісно значущих (k7).  

Детальний аналіз праць, присвячених етнопедагогічний підготовці, 

етнопедагогічний культурі, етнокультурній компетентності педагога тощо, виявив 

наявність різноманітних поглядів на сукупність особистісних якостей, необхідних 

сучасному вчителеві для ефективної професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства [Див. підрозділ 3.1]. 

Водночас, більшість дослідників як одну з ключових властивостей особистості 

сучасного вчителя розглядають його глибоку інкультурованість, «зануреність» у 

рідну етнічну культуру.  

На таких же позиціях стоять і розробники Галузевого стандарту вищої 

освіти, освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціальністю 

6.010100 «Початкове навчання». Зокрема, в обов’язковому додатку Б наводяться 

здатності випускників педагогічного вишу, що вимагаються, та система умінь, що 
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їх відображає. Порушеної проблематики стосується лише здатність 3.21: 

«Враховувати процеси соціально-політичної історії України при здійсненні 

діяльності», що, серед інших, передбачає вміння: 

3.21.03 – узагальнюючи наукову інформацію історичного, політичного, 

гуманітарного характеру, використовуючи методи соціальних досліджень, 

визначати належність себе та учасників спільної діяльності до певного етносу; 

3.21.04 – з урахуванням визначеної належності себе та оточуючих до 

певного етносу підтримувати сприятливий психологічний клімат при здійсненні 

спільної діяльності [93, с. 52–53]. 

При цьому ми не знаходимо вказівок стосовно того, позитивним чи 

негативним має бути емоційне забарвлення усвідомлення своєї належності до 

певного етносу. Що означає «врахування належності себе та оточуючих до 

певного етносу»? Не зрозумілим залишається, чи стосується підтримання 

сприятливого психологічного клімату при здійсненні спільної діяльності ситуацій 

належності суб’єктів діяльності до різних етносів, чи тільки до якогось одного. Не 

зазначають автори галузевого стандарту і того, щО саме мається на увазі під 

сприятливим психологічним кліматом. 

Досліджуючи сприйняття різних моделей освіти населенням поліетнічного 

регіону, український психолог Є. Чорний зазначає, що в полікультурному регіоні 

(як, утім, і в державі, і у світі в цілому) найпродуктивнішим способом формування 

пріоритетності загальнолюдської ідентичності є освіта й виховання, основна мета 

яких – людина, яка самоактуалізувалася. Дослідник не претендує на авторство 

стосовно цієї тези, яка є «відголосом не тільки концепцій А. Маслоу, К. Роджерса, 

але і поглядів Л. Толстого, А. Адлера, Тейяра де Шардена та багатьох інших, чиї 

слова почуті, але не були зрозумілі; були зрозумілі, але не сприйняті; сприйняті, 

але не інтегровані в практику…» [514]. 

Поняття особистості, яка самоактуалізується, А. Маслоу запровадив для 

позначення людей, здатних до повного використання своїх талантів і здібностей, 

свого особистісного потенціалу. За словами дослідника, такі люди повно 

реалізують себе, роблять усе, що їм до снаги, служать живим втіленням заклику 
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Ніцше «Будь самим собою!» Це люди, які вже досягли чи знаходяться в процесі 

досягнення доступних їм висот. Їхні здібності можуть бути унікальними чи мати 

значення для всього людства [279, с. 187]. Видається цікавим проаналізувати 

стосунки особистостей, які самоактуалізуються і є всесвітньо відомими і 

визнаними, з панівною в їхньому оточенні культурою. 

За висновками А. Маслоу, в ситуаціях невизначеності та морального вибору 

особистості, які самоактуалізуються, зважують, аналізують, обмірковують і потім 

приймають самостійні рішення. Такий їхній підхід «відрізняється від звичайного 

пасивного засвоєння етноцентричними суб’єктами всього, що пропонує культура, 

як демонструють учасники досліджень, присвячених авторитарним 

особистостям» [279, с. 206].  

Порівнюючи особистостей, які самоактуалізуються, з групою 

гіперсоціалізованих етноцентриків, А. Маслоу помітив, що індивіди, які 

самоактуалізуються, скоріше можуть бути віднесені до континууму з діапазоном 

від відносного прийняття культури до відносної відстороненості від неї. 

Особистості, які самоактуалізуються, сполучають внутрішню автономію з 

зовнішнім прийняттям культурних норм [279, с. 207]. 

З цих причин А. Маслоу схильний характеризувати таких людей як 

автономних, оскільки вони керуються скоріше власними принципами й 

міркуваннями, ніж громадською думкою. Дозволимо собі навести досить значну за 

обсягом цитату з роботи А. Маслоу «Дальні рубежі людської психіки»: 

«Самоактуалізовані люди, як правило, стоять вище загальноприйнятих цінностей 

їхнього культурного середовища… Вони здатні об’єктивно оцінити суспільство, в 

якому їм довелося жити, приймаючи і вітаючи одні його сторони і не схвалюючи інші. 

Якщо ми поставимо перед освітою мету, головну, кінцеву мету, і назвемо її 

самоактуалізацією, тоді освіта допоможе людині подолати забобони, що нав’язуються 

їй культурою суспільства та країни, допоможе їй стати громадянином світу. Питання 

мені уявляється суто технічним: як надихнути людей стати вище обмеженості, 

нав’язаної їм культурою суспільства? Як у маленькій дитині пробудити братерське 

почуття до всіх, хто живе на землі, і до людства в цілому?» [280, с. 196]. 
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Є. Чорним було модифіковано характеристики самоактуалізованої 

особистості А. Маслоу для створення моделі адекватної й ефективної 

«особистості–в полікультурному–регіоні». Серед запропонованих українським 

психологом характеристик особистості, здатної до ефективного функціонування в 

умовах етнокультурного розмаїття, нашу увагу привернули такі: прагнення 

самостійно визначати значущі цінності, не піддаючись впливові цінностей 

окремих культур, груп; відчуття єднання з людьми, людством у цілому, а не з 

окремою етнічною групою; автономія, незалежність від впливу культури, 

значимих людей, авторитетів; уміння робити усвідомлений вибір у життєвих 

ситуаціях, базуючись при цьому, в основному, на «голосі сумління», а не на 

цінностях етнічної групи; уміння бути окремим, відчувати межі своєї особистості, 

зберігати дистанцію, необхідну аби не відбулося «злиття» власного Я з іншими 

людьми чи групою; уміння встановлювати й зберігати глибокі міжособистісні 

взаємини з людьми на основі відчуття внутрішньої близькості та незалежно від 

їхньої етнічної приналежності; постійне прагнення до свободи без спроб 

обмеження свободи інших [515]. 

Ми, у свою чергу, певним чином модифікували наведені вище 

характеристики, використавши деякі з них для деталізації критерія І порядку K3 – 

прагнення до самовизначення у сфері міжкультурної комунікації [Див. табл. 3.3]. 

Таким чином, третій критерій І порядку (K3) результативності 

етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасноого суспільства – прагнення до 

самовизначення у сфері міжкультурної комунікації – був визначений нами на 

основі досліджень особистості, що самоактуалізується, (А. Маслоу та ін.) [279, 

с. 205–207], у тому числі, – прагне до самовизначення й незалежності у сфері 

міжкультурних комунікацій (Є. Чорний та ін.) [514].  

Декомпозиція четвертого критерію І порядку (K4) – етнопедагогічна 

спрямованість особистості педагога – дала змогу виокремити такі критерії ІІ 

порядку: переконання в цінності й актуальності народнопедагогічного досвіду 

різних етносів (k12); прагнення педагогічно доцільно застосовувати в освітній 



236 
 

практиці прогресивні надбання народної педагогіки різних етносів (k13); 

прагнення досліджувати народнопедагогічні феномени (k14). Ми не будемо 

детально зупинятися на розкритті змісту цих особистісних властивостей, оскільки 

вони неодноразово досить повно характеризувались у дослідженнях, присвячених 

етнопедагогічній підготовці, етнопедагогічній культурі, етнокультурній 

компетентності педагога тощо.  

Виконуючи декомпозицію параметра Р2 – ступінь сформованості 

когнітивного складника готовності майбутніх учителів до професійної діяльності 

в умовах етнокультурного різноманіття соціуму, – ми виокремили традиційні для 

дидактичних досліджень критерії І порядку, а саме знання: методологічних основ 

порівняльної етнопедагогіки (K5), теоретичних основ порівняльної етнопедагогіки 

(K6), історії розвитку та сучасного стану порівняльної етнопедагогіки (K7), а 

також основних нормативних документів, що регламентують здійснення 

полікультурної освіти в Україні (K8) [Табл. 3.3]. 

Таблиця 3.3 

Критерії І і ІІ порядку, отримані в результаті декомпозиції параметра Р2 – ступінь 

сформованості когнітивного складника готовності майбутніх учителів  

до професійної діяльності в умовах  

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

Критерії І порядку (K) Критерії ІІ порядку (k) 

K5 Знання 

методологічних основ 

порівняльної 

етнопедагогіки 

k15 Знання про міждисциплінарний характер та методологічний 

плюралізм порівняльної етнопедагогіки, її зв’язок з історією, 

етнографією, антропологією, етнопсихологією, культурологією 

тощо 

k16 Знання про методи сучасних етнопедагогічних досліджень 

K6 Знання теоретичних 

основ порівняльної 

етнопедагогіки 

k17 Знання про етимологію термінів, зміст і співвідношення 

понять народна педагогіка, етнопедагогіка; етнос і нація, 

етнічний і національний; національна (етнічна) свідомість і 

самосвідомість, етнічна ідентичність; культура, традиція, 

традиційна культура; звичай, обряд 

 k18 Уявлення про провідні сучасні теорії етногенезу 

 k19 Знання про визначальні риси етносу 

 k20 Знання про типологію та механізми виникнення етнічних 

стереотипів; основні шляхи запобігання виникненню етнічних 

упереджень і забобонів 

 k21 Уявлення про сучасну етнокультурну ситуацію в Україні 

 k22 Уявлення про народну педагогіку як про органічний 

складник культури етносу 
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Продовження таблиці 3.3. 

Критерії І порядку (K) Критерії ІІ порядку (k) 

 k23 Знання про вікову періодизацію становлення і розвитку 

особистості в народній педагогіці різних етносів 

 k24 Знання про функції сім’ї, роду, громадськості як інститутів 

соціалізації та виховання 

k25 Знання про фактори становлення особистості в народній 

педагогіці 

k26 Знання про завдання та зміст виховання в народній 

педагогіці як відображення етноспецифічного ідеалу людини 

k27 Знання про принципи, методи, засоби виховання та 

навчання в народній педагогіці різних етносів 

K7 Знання історії 

розвитку та сучасного 

стану порівняльної 

етнопедагогіки 

k28 Знання про основні етапи розвитку етнопедагогіки в Україні 

k29 Знання про основні напрями впровадження прогресивних 

надбань народної педагогіки різних етносів в освітній процес 

K8 Знання основних 

нормативних 

документів, що 

регламентують 

здійснення 

міжкультурної освіти в 

Україні 

k30 Знання міжнародних і вітчизняних документів , що 

регламентують захист прав (у тому числі освітніх) 

національних меншин 

k31 Знання документів, що регламентують реалізацію завдань 

міжікультурної освіти й громадянського виховання 

Подальша декомпозиція критеріїв І порядку другого параметра [Див. табл. 

3.3] дала досить значний за обсягом перелік критеріїв ІІ порядку, оскільки саме з 

опорою на них розроблено зміст нашої авторської навчальної дисципліни 

«Порівняльна етнопедагогіка» [581]. 

Декомпозиція параметра Р3 «ступінь сформованості діяльнісного складника 

готовності майбутніх учителів до професійної діяльності умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства» дала такі критерії І порядку: уміння 

працювати з багатокультурним дитячим колективом (K9), уміння індивідуально 

працювати з дітьми – представниками різних етносів (K10), уміння співпрацювати 

з багатокультурним соціальним оточенням (K11). 

З точки зору компетентнісного та діяльнісного підходів в освіті, знання не є 

кінцевою метою освітнього процесу. Кінцевою метою має бути здатність 

особистості застосовувати набуті знання, виконувати професійну діяльність. З 

огляду на це критерії, отримані в результаті декомпозиції факторів третього 

параметра, сформульовані у вигляді комплексних умінь-здатностей (такий же 
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підхід до формулювання конкретних умінь лежав і в основі створення документів, 

що входять до складу Галузевих стандартів вищої освіти, – Освітньо-

кваліфікаційних характеристик та Освітньо-професійних програм) [Див. табл. 3.4]. 

Таблиця 3.4 

Критерії І і ІІ порядку, отримані в результаті декомпозиції параметра Р3 – ступінь 

сформованості діяльнісного складника готовності майбутніх учителів  

до професійної діяльності в умовах  

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

Критерії І порядку (K) Критерії ІІ порядку (k) 

K9 Уміння працювати з 

багатокультурним 

дитячим колективом 

k32 Уміння здійснювати міжкультурну освіту та громадянське 

виховання в багатокультурних дитячих колективах, сполучаючи 

виховання рис громадянина української держави з формуванням 

етнічної самосвідомості представників різних народів 

k33 Уміння в ході систематичного залучення дітей до духовної та 

матеріальної спадщини людства гармонійно та доцільно 

поєднувати застосування науковопедагогічних і народних методів 

і прийомів, ефективних засобів формування етнічної 

самосвідомості особистості 

k34 Уміння педагогічно доцільно використовувати в навчально-

виховному процесі етноваріативні народнопедагогічні засоби з 

метою міжкультурної освіти 

k35 Уміння запобігати виникненню в дитячому середовищі 

непорозумінь на етнічному ґрунті, використовуючи специфічні 

засоби народної дипломатії 

K10 Уміння 

індивідуально 

працювати з дітьми – 

представниками різних 

етносів 

k36 Уміння проектувати становлення особистості кожної дитини, 

враховуючи етнокультурні особливості її соціального оточення 

k37 Уміння з метою формування національної самосвідомості 

вихованців на основі спостережень, бесід з дітьми та їхніми 

батьками, вивчення продуктів дитячої творчості виявляти рівень 

сформованості у дітей етнічної ідентичності та її напрям, 

коректувати його у відповідності з бажанням родини 

K11 Уміння 

співпрацювати з 

багатокультурним 

соціальним оточенням 

k38 Уміння з метою підвищення ефективності співпраці 

навчального закладу та сім’ї у ході спостережень, бесід, 

анкетування батьків учнів визначати типологію 

внутрішньосімейних стосунків та стилі взаємовідносин батьків з 

дітьми з урахуванням етнокультурної специфіки 

k39 Уміння організаційно та методично забезпечувати 

ефективність взаємодії навчального закладу, сім’ї та 

громадськості в міжкультурній освіті дітей 

k40 Уміння з метою оптимізації міжкультурної освіти 

підростаючого покоління організовувати ознайомлення дітей з 

традиціями і звичаями народів, що мешкають в Україні, 

залучаючи до цієї роботи представників громадських організацій 

національних меншин та батьків учнів 

Як бачимо, і структура, і зміст модельного еталона оцінювання 

результативності професійної підготовки майбутніх учителів на засадах 



239 
 

порівняльної етнопедагогіки відображають вимоги сучасного суспільства до 

особистісних якостей, знань і вмінь педагога, здатного до ефективної професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття, багатокультурності освітнього та 

соціального простору [Дод. Ж]. 

Таким чином, маємо підстави зробити висновок, що у процесі створення 

модельного еталона вимірювання результативності професійної підготовки 

майбутніх учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки були дотримані 

основні методологічні принципи цілепокладання у сфері професійної педагогічної 

освіти: соціальної зумовленості цілей; діагностичної спрямованості мети; 

прогностичності мети; регулювальної орієнтації мети.  

Разом із тим, з метою повноцінної реалізації діагностичної спрямованості 

мети професійної підготовки майбутніх учителів на засадах порівняльної 

етнопедагогіки, показники її результативності за кожним критерієм було 

деталізовано для п’яти рівнів сформованості складників готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства – допрофесійного, початкового, задовільного, достатнього, 

випереджувального [Дод. И]. 

Допрофесійний рівень готовності до діяльності в умовах етнокультурно 

строкатого суспільства характеризується побутовими, позанауковими уявленнями 

майбутніх учителів щодо феномену культурного різноманіття й сучасної 

етнонаціональної структури населення України, наявністю етнічних упереджень і 

забобонів щодо представників різних культур, проявами етноцентризму, 

ізоляціонізму, побутової ксенофобії тощо. Знання про народну педагогіку 

обмежуються хибними уривчастими стереотипними уявленнями. Зрозуміло, що за 

таких передумов говорити про якісь уміння співпрацювати з багатокультурним 

контингентом учнів, батьками школярів – представниками різних культур та 

етнокультурно строкатим соціальним оточенням не доводиться. Допрофесійний 

рівень є неприйнятним для професійної діяльності педагога в сучасних 

навчальних закладах, контингент учнів більшості з яких є 

багатокультурним.Початковий рівень характеризується нейтральним ставлення до 
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факту етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, прагненням уникати 

спілкування з представниками інших культур, шаблонним мислення з опорою на 

«традиційні цінності» своєї культури, фрагментарними уявленнями про народну 

педагогіку та, відповідно, відсутністю вмінь співпрацювати з багатокультурним 

контингентом учнів та етнокультурно строкатим соціальним оточенням. Такий 

рівень сформованості складників готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства може бути досягнений 

майбутніми вчителями навіть без спеціальної професійної підготовки на засадах 

порівняльної етнопедагогіки. Але для професійної діяльності в умовах 

етнокультурно строкатого соціуму він також не є прийнятним. 

Задовільний рівень – мінімально припустимий для сучасного учителя 

початкової школи. Утім, він є прийнятним лише в нечисленних регіонах і 

населених пунктах з досить однорідним в етнокультурному сенсі населенням. 

Бажаним є рівень сформованості складників готовності майбутнього вчителя до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства, який ми назвали достатнім. Найвищий, випереджувальний рівень 

зазвичай набувається на основі достатнього вже в процесі самостійної 

професійної діяльності. Утім, досягати його можуть і окремі студенти, що ми й 

побачимо в наступному розділі, аналізуючи результати експериментальної 

перевірки педагогічних умов реалізації моделі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки.  

Детальну характеристику рівнів сформованості складників готовності 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства за кожним критерієм 

наведено в таблиці додатку Е. Дані, наведені в таблиці, також дозволяють 

простежити «нарощування» професійно значущих особистісних якостей і 

властивостей студентів, їхніх специфічних етнопедагогічних знань і вмінь, які 

забезпечують ефективність професійної діяльності в умовах етнокультурно 

строкатого соціуму, від рівня до рівня.  
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Діагностичний інструментарій для вимірювання рівнів сформованості 

складників готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства як 

результату професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки буде 

наведено в четвертому розділі дисертації [див. табл. 4.1]. 

Отже, метою професійної підготовки на засадах порівняльної 

етнопедагогіки визначено формування в майбутніх учителів початкової школи 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства. Структура зазначеної готовності охоплює три складники: 

особистісно-психологічний, когнітивний і діяльнісний. Виявлено критерії і рівні 

сформованості (допрофесійний, початковий, задовільний, достатній, 

випереджувальний) складників готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурно строкатого соціуму. 

 

3.3. Закономірності та принципи підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства на засадах порівняльної етнопедагогіки 

 

Підготовка майбутніх педагогів до ефективної професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства на засадах 

порівняльної етнопедагогіки розглядається нами як системне явище, що має свої 

закономірності й принципи. 

Поняття «закон» і «закономірність» традиційно, з давніх часів знаходяться 

у сфері уваги представників найрізноманітніших галузей наукового знання. Утім, 

і сьогодні єдиного, усталеного підходу до їх трактування немає. Більшість 

дослідників [455; 485–487 та ін.] погоджуються з тим, що «закон – філософська 

категорія, яка відображає необхідне, істотне, стійке, повторюване, загальне для 

даної галузі відношення між явищами об’єктивної дійсності. Закон виражає 

певний порядок причинного, необхідного і стійкого зв’язку між явищами і 

властивостями матеріальних об’єктів, коли зміна одних явищ спричиняє зміну 
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інших. Закон виражає тенденцію розвитку певної системи, межі її сталості, а 

отже – принципи організації й функціонування її» [488]. 

Поняття закономірності більшість дослідників вважають близьким до 

поняття закону. Разом із тим, існують і різні погляди стосовно взаємозв’язку 

названих понять. Так, І. Фролов та інші автори-упорядники Філософського 

словника (2001), зазначаючи, що закон – це «внутрішній сутнісний та стійкий 

зв’язок явищ, що зумовлює їх упорядковану зміну», одночасно стверджують, що 

закономірність «є сукупністю взаємопов’язаних за змістом законів, що 

забезпечують стійку тенденцію чи спрямованість у змінах системи» [485, с. 147–

148]. Тобто автори надають закономірності ширшого змісту в порівнянні із 

законом. 

Подібної точки зору дотримуються також автори й упорядники Сучасного 

словника із суспільних наук. У їхньому трактуванні закон – це «об’єктивний, 

суттєвий, необхідний, стійкий всезагальний зв’язок матеріальних і духовних 

явищ, що визначає характер і напрямок їхнього руху та розвитку» [455, с. 128], 

натомість закономірність – «більш широке, порівняно з законом, поняття. Якщо 

закон проявляється строго в конкретних умовах, то закономірність розуміється як 

взаємозв’язок низки законів» [455, с. 128]. 

Автори й редактори Філософського енциклопедичного словника (1989) по-

різному визначають закон і закономірність у природничо-науковому та суспільно-

гуманітарному контексті, в останньому випадку ототожнюючи досліджувані 

поняття: «Закономірність суспільна, закон суспільний – сутнісний зв’язок явищ 

суспільного життя чи етапів історичного процесу, що об’єктивно існує, 

повторюється і характеризує поступальний розвиток історії» [487, с. 195]. 

Заради справедливості слід зауважити, що більшість науковців 

дотримуються іншої точки зору. Аналіз довідникової літератури свідчить, що 

найчастіше розрізняються «закон як конкретно-всезагальне та його абстрактно-

однобічний момент, часткова форма прояву, тобто закономірний зв’язок. 

Установлення закономірності явищ необхідно свідчить про наявність закону в 

їхньому походженні та розвитку, але сама закономірність таким законом ще не 
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є… Відкриття останнього є справою подальшого розвитку науки шляхом 

проникнення в суть явищ, що охоплюються даною закономірністю»  [487, т. 2, 

с. 149]. 

Немає одностайності серед дослідників і щодо питання про закони в 

суспільно-гуманітарних науках, зокрема в педагогіці. Так, С. Гончаренко, 

розмірковуючи про методологічні засади побудови педагогічної теорії, зазначає, 

що «науки можна розрізняти за тією ознакою, що одні встановлюють 

закономірність розвитку явища, а другі, виходячи з цих закономірностей, дають 

рекомендації практиці» [104, с. 9]. Перегорнувши три сторінки того ж журналу, де 

надруковано статтю С. Гончаренка, знаходимо думку П. Сауха, згідно з якою «в 

науках про людину й суспільство головним є те, що вони вчаться мистецтва 

розуміти іншу особистість, іншу історію, культуру, мистецтва інтерпретації, а не 

повідомляють про якісь закони, на основі яких можна щось там передбачити» 

[416, с. 12]. 

Існує думка, що дескриптивний характер більшості суспільно-гуманітарних 

наук, зокрема педагогіки, на сучасному етапі їхнього розвитку не сприяє 

розкриттю специфічних законів. У випадку педагогіки начебто слід утриматися 

від формулювання законів, натомість має сенс говорити лише про певні 

закономірності (І. Гавриш, О. Гончаренко та ін.): «сучасна педагогічна наука, 

мабуть, ще не готова до розкриття загальних законів педагогічного процесу і, 

отже, до побудови загальної теорії… Незважаючи на істотний «масив» науково-

педагогічної інформації, нагромаджений у дослідженнях вітчизняних і 

зарубіжних педагогів, арсенал виявлених закономірностей педагогічно процесу не 

є таким великим, як це здається на перший погляд. Емпірична база для 

формулювання законів педагогічного процесу ще недостатня» [104, с. 7]. 

Отже, поширеною серед українських вчених-педагогів (С. Гончаренко, 

Є. Хриков та ін.) є думка, що на початковій стадії розвитку педагогічної теорії 

формулюються закономірності, які завдяки подальшому проникненню в суть 

педагогічних явищ і процесів можуть набути форми законів [104; 504 та ін.]. 
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З такою позицією, втім, не погоджується упорядник Великої сучасної 

енциклопедії з педагогіки Є. Рапацевич. Зокрема, у названому виданні наведено 

низку законів дидактики, виокремлених у роботах Ю. Бабанського, Б. Гершунського, 

В. Загвязинського, М. Махмутова, І. Лернера, М. Скаткіна, П. Підкасистого. Серед 

них закони: соціальної обумовленості цілей, змісту і методів навчання; зумовленості 

результатів навчання характером діяльності й спілкування учнів; цілісності та 

єдності педагогічного процесу; взаємозв’язку та взаємозумовленості індивідуальної, 

групової та колективної діяльності [351, с. 170].  

Аналіз літератури з проблеми дослідження показав, що етнопедагогіка як 

молода субдисципліна в межах педагогічної науки ще тільки стає на шлях 

накопичення й систематизації емпіричних фактів. Про теоретичні узагальнення, 

розробку концептуальних підходів і власного методологічного інструментарію 

наразі не йдеться. Зокрема, нам не вдалося знайти жодного дослідження, в якому 

було б зроблено спробу сформулювати закони або закономірності етнопедагогічної 

підготовки, формування етнопедагогічної культури чи компетентності, 

етнокультурної компетентності майбутніх педагогів. 

Разом з тим, вважаємо, що перелічені вище закони дидактики 

розповсюджують свою дію і на сферу формування в майбутніх учителів 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства. 

Не беручи на себе відповідальність формулювати педагогічні закони, ми, 

однак, вважаємо доцільним, спираючись на низку загальнодидактичних законів і 

закономірностей, сформулювати в гіпотетичному порядку окремі закономірності 

процесу професійної підготовки майбутніх учителів на засадах порівняльної 

етнопедагогіки, які, у свою чергу, будуть покладені нами в основу створення та 

практичної реалізації моделі етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів.  

У своєму дослідженні ми будемо виходити з розуміння закономірностей як 

необхідних, істотних, стійких, повторюваних, загальних зв’язків між 

педагогічними явищами і процесами та зовнішніми по відношенню до них 

системами, а також зв’язки між їхніми компонентами. 
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Похідною від проблеми закономірностей є проблема принципів процесу 

етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів, адже, як влучно зазначає 

Є. Хриков, саме принципи виявляються тим «ланцюгом, який пов’язує 

закономірності та діяльність» [504, с. 61]. 

У трактуванні суті педагогічних принципів та їхнього генетичного зв’язку із 

закономірностями педагогічного процесу ми поділяємо погляди І. Гавриш і надалі 

будемо дотримуватись визначення педагогічного принципу як педагогічної 

категорії, що є нормативним положенням, яке базується на педагогічній 

закономірності, характеризує найбільш загальну стратегію вирішення певного 

класу педагогічних проблем і виступає одночасно й системотвірним фактором для 

розвитку педагогічної теорії, і критерієм безперервного вдосконалення 

педагогічної практики [Див.: 90, с. 110]. 

Аналіз джерел з проблеми дослідження показав, що в наявних наукових 

працях автори пропонують чималу кількість принципів етнопедагогічної 

підготовки (формування етнопедагогічної культури, компетентності чи 

етнокультурної компетентності) майбутніх педагогів. Узагальнення результатів 

теоретичних пошуків Л. Берсенєвої, О. Давидової, Д. Іванова, Р. Комракова, 

Л. Лебедєвої, В. Ніколаєва, І. Попової, С. Федорової, В. Штикарьової засвідчило, 

що дослідники наводять чималу кількість принципів досліджуваного процесу. 

При цьому декларовані принципи значно різняться за концептуальною основою 

та ступенем узагальненості [Дод. Е, табл. Е.2]. 

Як бачимо, зведена номенклатура принципів етнопедагогічної підготовки 

майбутніх учителів, навіть за умови об’єднання положень, що повторюються 

(принципів системності й цілісності, етнопедагогічної спрямованості, 

інтегративності, наступності, безперервності, діалогу культур тощо), містить 

понад 50 найменувань.  

Вважаємо подібну строкатість наслідком того, що автори при визначенні 

принципів етнопедагогічної підготовки спиралися на різні підстави, не 

враховуючи закономірностей цього педагогічного процесу. Ми у своєму 

дослідженні формулюємо закономірності й принципи професійної підготовки 
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майбутніх учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки як цілісну систему, 

спираючись при цьому на такі положення: 

1. Принципи професійної підготовки майбутніх учителів на засадах 

порівняльної етнопедагогіки мають визначатися відповідно до її внутрішніх і 

зовнішніх закономірностей як об’єктивного цілеспрямованого процесу. 

2. Формулювання закономірностей та принципів порівняльної 

етнопедагогічної підготовки має здійснюватися в контексті системного підходу, 

досліджувана підготовка розглядається як підсистема системи професійної 

підготовки майбутніх учителів, а її результатом виступає готовність педагогів до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства. 

3. Професійна підготовка майбутніх учителів на засадах порівняльної 

етнопедагогіки має розглядатись як складна динамічна система, функціонування 

якої детермінується дією закономірностей, що визначаються саме аспектами її 

складності, динамічності, самоорганізації. 

4. Ключовим завданням визначення закономірностей і принципів має бути 

встановлення залежності ефективності етнопедагогічної підготовки майбутніх 

учителів від стану її окремих компонентів, внутрішньосистемних зв’язків і 

зовнішніх зв’язків досліджуваної системи.  

Подамо характеристику закономірностей і принципів професійної 

підготовки майбутніх учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки, 

визначених на основі наведених положень. 

Перша закономірність: формування в майбутніх учителів готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства має відбуватися насамперед із дотриманням загальновідомих і 

загальновизнаних дидактичних принципів системності й цілісності, науковості, 

єдності теорії і практики, систематичності й послідовності. Коротко 

охарактеризуємо реалізацію названих загальнодидактичних принципів у процесі 

професійної підготовки студентів педагогічних вишів на засадах порівняльної 

етнопедагогіки. 
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Загальнометодологічний принцип системності й цілісності 

етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів реалізується через конкретні 

принципи, такі, як науковість, зв’язок теорії і практики, систематичність і 

послідовність. 

Принцип науковості передбачає дійсно наукове розкриття основ етнології, 

ознайомлення студентів з досягненнями сучасної етнопсихологічної та 

етнопедагогічної науки, з методами наукового етнопсихологічного та 

етнопедагогічного дослідження; набуття майбутніми педагогами 

етнопедагогічних знань і практичних умінь ураховувати в навчально-виховній 

роботі етнокультурні особливості дітей – представників різних народів, 

використовувати в професійній діяльності прогресивні етноспецифічні методи і 

засоби народної педагогіки; залучення студентів до науково-дослідної роботи з 

проблем розвитку освіти в багатокультурному суспільстві, формування 

міжетнічної толерантності в соціумі, захисту освітніх прав національних меншин.  

Основними шляхами реалізації принципу науковості в процесі 

етнопедагогічної підготовки студентів є такі: 

– відображення сучасних досягнень етнології, етнопсихології та 

етнопедагогіки, передового педагогічного досвіду використання в навчально-

виховному процесі надбань народної педагогіки; 

– розкриття методів наукового етнопсихологічного та етнопедагогічного 

дослідження; 

– аналіз проблем педагогічної теорії та освітньої практики, сучасних 

досягнень у галузі міжкультурної світи, теорій і концепцій етнічної специфіки 

розвитку, навчання та виховання підростаючого покоління; 

– встановлення міжпредметних зв’язків з педагогікою, психологією, 

частковими методиками, а також з дисциплінами гуманітарного та соціально-

економічного, природничо-наукового циклів . 

Найважливішим принципом професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів на засадах порівняльної етнопедагогіки є зв’язок теорії і 

практики. Етнопедагогічна теорія допомагає не тільки пояснювати педагогічні 
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явища в етнокультурно строкатому освітньому середовищі, але й передбачати їх 

виникнення, дозволяє перетворювати педагогічні явища, пов’язані з 

багатокультурністю сучасного суспільства, конструювати педагогічний процес з 

урахуванням етнокультурних особливостей учнівського контингенту. 

З одного боку, етнопедагогічна теорія знаходить застосування та отримує 

подальший розвиток у практичній діяльності вчителя, допомагаючи отримати 

відповіді на актуальні проблеми освіти в умовах сучасного багатокультурного 

суспільства, обґрунтовувати факти та явища й передбачати результати їх розвитку. 

З другого, практика освітньої роботи в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства служить полігоном застосування і водночас джерелом 

розвитку етнопедагогічної теорії. 

Засвоєння етнопедагогічної теорії, практичне знайомство з етнічною 

специфікою родинного виховання, практикою освіти в багатокультурному 

навчальному закладі, роботою педагога з багатокультурним контингентом учнів, 

діяльністю культурних центрів національних меншин відбуваються в процесі 

пов’язаних між собою навчально-пізнавальної, навчально-практичної та 

самостійної педагогічної діяльності майбутніх педагогів. Пізнавальна діяльність 

студентів у процесі навчальних занять має органічно сполучатися зі 

спостереженнями та практичною діяльністю в загальноосвітньому навчальному 

закладі, навчальних закладах, створених громадськими організаціями 

національних меншин. Як зазначає О. Абдулліна, педагогічна практика майбутніх 

педагогів не зводиться лише до набуття індивідуального досвіду, цей досвід 

вимагає теоретичного обґрунтування та пояснення [1, с. 31]. Практична діяльність 

студентів у період педагогічної практики є для них водночас і пізнавальною 

діяльністю. 

Практика освіти, навчання та виховання дітей в багатокультурних 

учнівських колективах вивчається студентами як опосередковано на теоретичних 

заняттях з етнопедагогіки, методики виховної роботи тощо, так і безпосередньо в 

ході роботи в навчальному закладі. У процесі педпрактики студенти 

усвідомлюють роль і об’єктивну сферу застосування теоретичних знань з 
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етнопедагогіки, виявляють критичне ставлення до наявних у них знань, 

переконуються в необхідності їх розширення та поглиблення. Студенти 

накопичують, аналізують і теоретично осмислюють факти реальної педагогічної 

дійсності, а також включаються в перетворення та вдосконалення процесу освіти 

в етнокультурно строкатому соціумі. 

Реалізація принципу єдності теорії і практики в організаційному аспекті 

професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки вимагає 

доцільного сполучення: різних форм організації теоретичної і практичної 

діяльності студентів у процесі навчання; аудиторних занять і самостійної роботи 

студентів; навчальних занять у педагогічному виші з педагогічною практикою. 

Зв’язок теорії і практики у змісті професійної підготовки на засадах 

порівняльної етнопедагогіки виявляється в доцільному співвідношенні 

теоретичних і прикладних питань, у забезпеченні постійного зв’язку між 

теоретичним і фактичним матеріалом, в опорі на теорію при розв’язанні завдань 

педагогічної практики, у відображенні передового досвіду освіти в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в процесі розкриття теорії, в 

забезпеченні теоретичного осмислення студентами своєї практичної діяльності. 

Взаємозв’язок теорії і практики в методах і засобах етнопедагогічної 

підготовки виявляється в забезпеченні проблемного навчання, організації 

дискусій, застосування широкого спектра інноваційних форм і методів роботи 

(інтерактивних, тренінгових, ігрових, проектних) для моделювання педагогічних 

ситуацій міжкультурної комунікації, у використанні при вивченні 

етнопедагогічної теорії таких навчальних завдань, які дозволяють здійснити 

конкретизацію теорії в практиці навчального закладу, а в процесі педагогічної 

практики – навчальних завдань, що вимагають застосування теорії, в застосуванні 

дослідницького методу в процесі теоретичного і практичного навчання, 

виконання системи пошуково-дослідницьких практичних завдань.  

Принцип єдності теорії та практики тісно пов’язаний з принципом 

систематичності та послідовності професійної підготовки майбутніх учителів 

на засадах порівняльної етнопедагогіки. Систематичність і послідовність 
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виявляються в поступовому ускладненні змісту етнопедагогічної підготовки; у 

систематичному вивченні питань, пов’язаних з етнокультурним різноманіттям 

сучасного суспільства та освітнього простору, проблемами розвитку освіти в 

етнокультурно строкатому соціумі, захисту освітніх прав національних меншин, 

формування міжетнічної толерантності в суспільстві, етнопсихологічною 

специфікою становлення й розвитку особистості в різних культурах, 

закономірностями становлення етнічної самосвідомості особистості, етнічною 

варіативністю народних виховних традицій тощо в курсах культурології, 

релігієзнавства, психолого-педагогічних дисциплін, інших дисциплін навчального 

плану підготовки вчителів упродовж усього терміну навчання в педагогічному 

вищому навчальному закладі; в неперервності педагогічної практики упродовж 

усіх років навчання та обов’язковому включенні до програм усіх видів практик 

завдань, пов’язаних з етнопедагогічною підготовкою студентів, що забезпечує 

поступове систематичне засвоєння основ професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства.  

Друга закономірність: ефективність формування готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства в процесі їхньої професійної підготовки на засадах 

порівняльної етнопедагогіки залежить від ступеня реалізації основних положень 

полікультурної освітньої парадигми. 

Як бачимо, наведена закономірність є виявом у конкретних умовах 

етнопедагогічної підготовки фундаментального принципу соціальної зумовленості 

цілей освіти. Оскільки сучасне етнокультурно строкате суспільство ставить перед 

системою освіти завдання готувати молоде покоління до повноцінної 

життєдіяльності й ефективної співпраці з представниками різноманітних етнічних 

культур, оскільки більшість навчальних закладів нині є по суті 

багатокультурними, виконати це актуальне соціальне замовлення спроможний 

лише вчитель, який сам здатен до ефективної професійної діяльності в умовах 

етнокультурної строкатості контингенту учнів. 
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Кожній освітній парадигмі притаманні специфічні системотвірні ідеї і 

ціннісні орієнтири, що визначають роль учителя в освітньому процесі, вимоги до 

його професіоналізму та особистісних якостей. При цьому одним із найбільш 

цінних у контексті нашого дослідження положень парадигмального підходу є 

твердження про те, що стиль професійної діяльності педагогів визначається 

парадигмальними основами їхньої професійної підготовки, тобто вчителя, 

спроможного до ефективної професійної діяльності в інноваційному навчальному 

закладі, можна підготувати лише за умов його навчання за інноваційною 

парадигмою, для роботи в умовах особистісно орієнтованої освіти – за 

персоналізованою парадигмою тощо [392, с. 29]. Саме це положення було 

покладено нами в основу обґрунтування другої закономірності етнопедагогічної 

підготовки майбутніх учителів.  

У підрозділі 1.1 роботи ми вже порушували питання виникнення й розвитку 

педагогічної концепції та практики полікультурної освіти, зокрема, зверталися до 

ідей Д. Бенкса стосовно розбудови шкільної полікультурної освіти. Теоретично 

значущими для нашого дослідження є також розроблені Д. Бенксом моделі 

формування змісту освіти в руслі ідей полікультурності. Хоча зазначені моделі 

розроблялися американським педагогом-дослідником для загальноосвітніх 

навчальних закладів, цілком правомірним уявляється їх реалізація в умовах 

педагогічних вишів. Концепція Д. Бенкса передбачає чотири рівні втілення ідей 

полікультурності.  

Перший рівень або модель «А» у Д. Бенкса – навчальні курси, що 

відображають погляди лише англійських чи американських (у нашому випадку – 

українських) дослідників. У навчальному матеріалі зустрічаються лише згадки 

про окремі особистості, культурні події чи досягнення, що мають відношення до 

тих чи інших меншин. 

Другий рівень або модель «В» базується на адитивному 

(доповнювальному) підході. Етнічний компонент (курси вивчення історії і 

культури афроамериканців, мексикано-американців, спеціальні теми й уроки, 
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присвячені етнічним групам тощо) лише доповнює основний зміст, який 

залишається в своїй основі англо-американським.  

Третій рівень або модель «С» – трансформаційний підхід. Передбачає 

перебудову навчального курсу з метою надання учням (студентам) можливості 

ознайомитися з усіма темами і концепціями курсу з позиції різноманітних 

культурних (етнічних) підходів, а отже, зробити свої власні світоглядні висновки. 

Англо-американська точка зору, чи точка зору більшості, є при цьому 

однопорядковою по відношенню до інших. Вивчення будь-якого періоду, 

наприклад колоніального, не зводиться до його розгляду лише з точки зору англо-

американських істориків та письменників. Навпаки, учні (студенти) знайомляться 

з тим, як історики – вихідці з індіанських племен, розглядають колоніальний 

період; аналізують, чи відрізняється значною мірою їх бачення від поглядів англо-

американських істориків, чому це відбувається.  

Четвертий рівень або модель «D» – формування змісту освіти, що 

базується на соціальній співучасті. Учні (студенти) у процесі виконання 

навчальних проектів можуть брати безпосередню участь у вирішенні проблем, які 

розглядаються в навчальному курсі. Модель «D» розглядається Д. Бенксом як 

кінцева мета модернізації змісту освіти. Школярі (студенти) вивчають історію і 

сучасні події в багатоетнічній перспективі з позицій етнічних груп, що населяють 

інші держави [560, 592 та ін.].  

Аналіз освітньої практики вітчизняних загальноосвітніх та вищих 

педагогічних навчальних закладів свідчить, що, здебільшого у змісті освіти панує 

модель А, у кращому разі, реалізується модель В [21]. Тож, для вирішення 

проблеми підготовки майбутніх учителів до ефективної професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства необхідними є 

модернізаційні зміни змісту професійної педагогічної освіти відповідно до 

моделей С і D полікультурної освіти. При цьому, як свідчить досвід навчальних 

закладів розвинених країн Заходу щодо реалізації ідей полікультурності, важливо, 

щоб етнічний плюралізм поширювався не лише на процес навчання, але й на 
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позакласну (позааудиторну) роботу, оформлення приміщень, тобто на всю 

організацію життя навчального закладу. 

Логічним продовженням ідей Д. Бенкса та його послідовників має стати 

звернення до популярної нині в освітянських колах проблеми створення 

освітнього середовища. 

У контексті нашого дослідження під освітнім середовищем ми розуміємо 

частину соціокультурного простору, зону взаємодії [Курсив мій. К.Ю.] освітніх 

систем, їхніх елементів, освітнього матеріалу та суб’єктів освітніх процесів [330, 

с. 91]. При цьому поняття «освітнє середовище» відображує взаємозв’язок умов, 

що забезпечують освіту особистості, але, на відміну від, скажімо, поняття 

«освітній простір» (у трактуванні В. Козирєва [203]), передбачає обов’язкову 

присутність суб’єкта, який навчається, взаємовплив, взаємодію оточення з 

особистістю [348, с. 29]. 

Тут напрошується паралель з природничо-науковим тлумаченням, згідно з 

яким певний ґрунт («простір») перетворюється на «субстрат» чи «живильне 

середовище» лише за умови розміщення в ньому, присутності яких-небудь живих 

організмів («суб’єктів» життя), які взаємодіють із цим середовищем, живляться 

ним [560; 592–594].  

Вважаємо, що похідним від розкритої другої закономірності, згідно з якою 

ефективність формування готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття суспільства в процесі їхньої 

етнопедагогічної підготовки залежить від ступеня реалізації основних положень 

полікультурної освітньої парадигми, є насамперед принцип, що проголошує 

необхідність створення в педагогічному виші багатокультурного освітнього 

середовища (принцип середовищного підходу). 

Іншими словами, створення в педагогічному виші багатокультурного 

освітнього середовища сприятиме реалізації основних положень полікультурної 

освітньої парадигми, що, у свою чергу, забезпечить ефективність формування 

готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного розмаїття суспільства. І одним з визначальних складників 
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згаданого багатокультурного освітнього середовища має стати цілеспрямована 

етнопедагогічна підготовка майбутніх педагогів як підсистема системи їхньої 

професійної підготовки, заснована на засадах порівняльної етнопедагогіки. 

Третя закономірність: ефективність етнопедагогічної підготовки 

студентів педагогічних вишів як педагогічної системи визначається повнотою 

реалізації її змістових, функціональних і структурних зв’язків з іншими 

складниками системи вищого порядку – професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів. 

Цілісна система професійної підготовки майбутніх учителів, поряд із 

виконанням інших своїх завдань, має сприяти формуванню в них готовності до 

ефективної професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття сучасного 

суспільства. Зазначена готовність, як було обґрунтовано в підрозділі 3.2, має бути 

представлена трьома своїми складниками: особистісно-психологічним, 

когнітивним і діяльнісним. У свою чергу, вагомий внесок у формування 

толерантності до проявів інокультурності, спрямованості особистості вчителя на 

толерантну взаємодію з представниками різноманітних етнічних культур, 

прагнення до самовизначення у сфері міжкультурної комунікації як складових 

особистісно-психологічної готовності до професійної діяльності в умовах 

поліетнічного соціуму можуть зробити навчальні курси філософії, культурології, 

соціальної психології, релігієзнавства, соціології, педагогіки, методик викладання 

окремих дисциплін у школі тощо. Проте, слід зазначити, що окреслені завдання 

не є провідними для названих навчальних курсів, а проблематика, пов’язана з 

етнокультурним розмаїттям сучасного українського суспільства, розглядається в 

їхньому змісті лише побічно. 

Тож виникає необхідність пошуку системотвірного компонента змісту 

професійної педагогічної підготовки, навколо якого концентрувалося б 

формування в майбутніх учителів готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття суспільства. Таким системотвірним компонентом 

має стати, за нашим глибоким переконанням, навчальний курс порівняльної 

етнопедагогіки. 
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У свою чергу, вивчення курсу порівняльної етнопедагогіки має 

ґрунтуватися на знаннях і вміннях, набутих студентами при засвоєнні змісту 

частини перелічених вище навчальних дисциплін, або виступати підґрунтям для 

опанування інших. 

Ще тісніші й розгалуженіші міжциклові та міждисциплінарні зв’язки має 

формування діяльнісного складника готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільстві. У 

підрозділі 3.2 ми зазначали, що критерії сформованості названого складника 

сформульовані як комплексні вміння-здатності. Розглянемо для прикладу критерій 

К37 – вміння на основі спостережень, бесід з дітьми та їхніми батьками, вивчення 

продуктів дитячої творчості виявляти рівень сформованості в дітей етнічної 

ідентичності та її спрямованість, коректувати його у відповідності з бажанням 

родини. Серед умінь, що мають забезпечувати названу здатність, можемо назвати 

вміння: планувати, організовувати та здійснювати педагогічні спостереження за 

дітьми; аналізувати результати спостережень; планувати, організовувати та 

проводити бесіди з дітьми та їхніми батьками як метод психолого-педагогічної 

діагностики; аналізувати результати діагностичних бесід; аналізувати продукти 

дитячої творчості з точки зору відображення в них проявів етнічної ідентичності 

особистості; виокремлювати в продуктах дитячої творчості елементи, що 

відображають прояви етнічної ідентичності особистості; визначати за результатами 

аналізу продуктів дитячої творчості ступінь сформованості складників етнічної 

ідентичності; добирати доцільні методики для діагностування спрямованості 

(модальності) етнічної ідентичності особистості; виявляти спрямованість 

(модальність) етнічної ідентичності особистості; здійснювати корекцію 

компонентів етнічної ідентичності особистості дитини; встановлювати 

доброзичливі, відкриті стосунки з сім’єю учня; організовувати й здійснювати 

співпрацю з сім’єю учня; узгоджувати з сім’єю учня дії стосовно формування 

(корекції) етнічної ідентичності дитини тощо. Кожне з перелічених умінь має 

ґрунтуватися на певному комплексі знань, наприклад: суті, закономірностей 

формування, структури, напрямів (модальності), рівнів сформованості, проявів, 
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методик діагностування, прийомів корекції етнічної ідентичності особистості; 

вікових особливостей учнів; індивідуальних особливостей учнів; правил організації 

та проведення педагогічного спостереження та діагностичної бесіди; методик 

аналізу продуктів дитячої творчості; форм і методів співпраці з сім’єю учня тощо. 

Значна частина перелічених знань і вмінь, які не є специфічними для 

етнопедагогічної підготовки, але знаходять у ній своє застосування, набувається 

студентами під час вивчення теорії виховання, вікової психології, основ наукових 

досліджень та інших дисциплін навчального плану підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, під час проходження педагогічних практик, здійснення 

науково-дослідної роботи тощо. Можливий також інший варіант, коли знання й 

уміння, отримані студентами у ході етнопедагогічної підготовки (наприклад, 

знання про: сутність етносу та його визначальні риси; провідні сучасні теорії 

етногенезу; типологію та механізми виникнення етнічних стереотипів; основні 

шляхи запобігання виникненню етнічних упереджень і забобонів; сучасну 

етнокультурну ситуацію в Україні тощо), знайдуть застосування, будуть 

розширені й поглиблені у ході вивчення соціології, політології, основ 

конфліктології, в процесі проходження організаційної педагогічної практики в 

літніх дитячих оздоровчих таборах, у позашкільних закладах, під час виконання 

науково-дослідної роботи тощо. 

Зазначене свідчить про глибокі й розгалужені міждисциплінарні та 

міжциклові зв’язки етнопедагогічної підготовки студентів педагогічних вишів. 

На основі узагальнення викладеного й було сформульовано третю 

закономірність, якій відповідають принципи:  

– міждисциплінарності, тобто органічного професійної підготовки на 

засадах порівняльної етнопедагогіки з циклами 1) професійної та практичної 

підготовки, 2) фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки, 3) соціально-гуманітарної підготовки фахівців освітнього рівня 

бакалавра; 

– органічної єдності загального, особливого та одиничного в процесі 

етнопедагогічної підготовки. 
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У підрозділі 3.1 вже зазначалося, що як загальне етнопедагогічна підготовка 

є складником професійної підготовки майбутніх учителів, як особливе – має 

специфіку, зумовлену закономірностями формування готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного соціуму, як одиничне – відображає залежність організаційних умов, 

змісту і результативності від рівня попередньої підготовки, індивідуальних 

особливостей та особистісних якостей студентів педагогічного вишу. 

Четверта закономірність: ефективність професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 

залежить від ступеня її відповідності змісту та структурі професійної 

діяльності вчителя в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства. 

Спираючись на фундаментальні праці стосовно теоретико-методологічних 

засад розробки змісту освіти (В. Краєвський, І. Лернер, М. Скаткін та інші), ми 

виходимо з того, що зміст етнопедагогічної підготовки має відбивати сучасні 

суспільні вимоги до вчителя початкових класів, зокрема, викладені в чинних 

Державному та Галузевому стандартах вищої освіти.  

Згідно з Освітньо-кваліфікаційною характеристикою, структура 

педагогічної діяльності вчителя початкових класів охоплює виконання: освітньої, 

розвивальної, дидактико-методичної, соціально-виховної, ціннісно-орієнтаційної 

функцій, а також функції професійно-особистісного самовдосконалення [93]. У 

підрозділі 3.2 дисертації було показано, що готовність до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного розмаїття сучасного суспільства має виявлятися в 

уміннях учителя: працювати з багатокультурним дитячим колективом, 

здійснювати індивідуальну роботу з дітьми – представниками різних етносів, 

співпрацювати зі строкатим в етнокультурному відношенні соціальним 

оточенням. Названі вміння зумовлені змістом професійної діяльності вчителя і 

мають забезпечувати виконання покладених на нього функцій у специфічних 

умовах етнокультурного розмаїття сучасного суспільства. 
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Отже, зміст професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки 

має забезпечити виконання вчителем усіх покладених на нього функцій в умовах 

етнокультурно строкатого соціуму. Для цього зміст етнопедагогічної підготовки, 

не обмежуючись повідомленням студентам розрізнених відомостей про 

етноваріативні виховні традиції різних народів, має також: 1) інтегрувати певний 

обсяг відомостей з етнопсихології, етнології, етносоціології, культурології, 

релігієзнавства тощо; 2) забезпечувати набуття студентами конкретних 

професійних умінь доцільно застосовувати народні виховні традиції у практиці 

сучасної школи; 3) сприяти виробленню в них необхідних професійно значущих 

особистісних якостей і формуванню прагнення до особистісно-професійного 

самовдосконалення. Саме за умов такої конфігурації змісту освіти реалізується 

важливий методологічний принцип функціональної повноти компонентів системи 

освіти, сформульований свого часу в роботах В. Ледньова [261] та інших 

дослідників, що в нашому випадку конкретизується в принципі функціональної 

повноти системи етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів. 

Іншим важливим принципом, який має повною мірою реалізуватись у 

процесі конструювання змісту професійної підготовки майбутніх учителів на 

засадах порівняльної етнопедагогіки, є принцип подвійного входження 

компонентів у загальну систему [261, с. 49]. Етнопедагогічна підготовка до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства має бути представлена в освітньо-професійній програмі підготовки 

фахівців з вищою освітою освітнього рівня бакалавра, по-перше, експліцитно – у 

вигляді спецкурсу «Порівняльна етнопедагогіка» як ключова мета названого 

спецкурсу, по-друге, імпліцитно – у різнобічних міждициплінарних, міжциклових 

зв’язках спецкурсу з дисциплінами циклів професійної та практичної підготовки, 

фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, 

соціально-гуманітарної підготовки, що входять до навчального плану 

педагогічних вишів, а також з педагогічними практиками та науково-дослідною 

роботою студентів [576]. 
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П’ята закономірність: ефективність професійної підготовки майбутніх 

учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки залежить від ступеня реалізації 

міждисциплінарного підходу. 

З одного боку, порівняльна етнопедагогіка як молода субдисципліна в 

межах наукового педагогічного знання, що виникла на перетині етнології, 

антропології, культурології, етнопсихології, педагогіки та інших наук, 

знаходиться лише на стадії осмислення емпіричних фактів і вироблення власного 

теоретико-методологічного базису. На даному етапі порівняльна етнопедагогіка 

послуговується методологічними положеннями і дослідницькими стратегіями, 

запозиченими в інших наук: філософії, педагогіки, етнології, психології, 

соціології, культурології тощо. З другого, – широкі міждисциплінарні та 

міжциклові зв’язки етнопедагогічної підготовки теж вимагають пошуку точок 

перетину в методології та методах з різними науками, представленими в освітньо-

професійній програмі підготовки майбутніх учителів початкової школи. Водночас 

синтетичний характер порівняльної етнопедагогіки не може бути адекватно 

відображений іншим способом, аніж шляхом демонстрації студентам 

найрізноманітніших методологічних позицій і дослідницьких підходів, 

застосовуваних у різних науках, а також комбінування різноманітних методів 

викладання, притаманних різним навчальним дисциплінам. Зазначеним 

зумовлюється необхідність дотримання принципів:  

– методологічного плюралізму в процесі добору змісту професійної 

підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки; 

– методичного релятивізму в процесі її реалізації. 

Шоста закономірність: ефективність професійної підготовки майбутніх 

учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки залежить від повноти реалізації 

структурно-функціональних зв’язків між її складниками. 

Загальнонауковий статус системного підходу зумовлює доцільність 

екстраполяції його провідних положень на систему професійної педагогічної 

підготовки в цілому, зокрема на її підсистему – етнопедагогічну підготовку 

майбутніх учителів. Зазначене дозволяє розглядати етнопедагогічну підготовку з 
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системних позицій лише за умови, що всі її компоненти знаходяться у структурних 

зв’язках і функціональних залежностях один від одного. 

У підрозділі 3.2 нами було виявлено інтегративну, емерджентну властивість 

системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки, якою визнано її мету – формування готовності 

майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

розмаїття сучасного суспільства. Оскільки емерджентна якість з’являється тільки 

в системі (на відміну від її окремих складників), маємо підстави говорити про 

принцип структурно-організаційної цілісності, лише за дотримання якого 

можливе досягнення мети функціонування системи етнопедагогічної підготовки 

студентів педагогічних вишів. 

Наступний принцип також виведено нами на підставі основних положень 

системного підходу. Як свого часу зазначали І. Блауберг та Е. Юдін, у системному 

утворенні визначальна роль належить взаємозв’язкам між елементами, які 

виявляються настільки суттєвими, що модифікація одного елементу приводить до 

змін в інших елементах, а досить часто й до зміни системи в цілому [51]. Тому при 

розробці системи підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного розмаїття суспільства ми враховували принцип 

рівноважної відповідності – положення про те, що зміна стану одного або 

декількох елементів системи призводить до порушення рівноваги всієї системи, а 

при досягненні критичних значень може викликати її руйнування або руйнування її 

окремих складників. Виходячи з викладеного, плануючи зміни в одному зі 

складників досліджуваної системи, ми передбачали рівноважні зміни і в інших її 

складниках. 

Сьома закономірність: ефективність професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки залежить від 

повноти забезпечення всього комплексу умов, необхідних для досягнення його 

цілей.  

Аналіз досліджень, присвячених етнопедагогічній підготовці майбутніх 

педагогів (учителів, вихователів, соціальних працівників), продемонстрував 
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значний за обсягом перелік різноманітних виокремлених авторами умов 

досліджуваного процесу [Дод. Е, табл. Е.3]. 

У своєму дослідженні виходимо з припущення, що професійна підготовка 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 

буде ефективною, якщо створено умови щодо її нормативного, науково-

методичного, організаційного, моніторингового і кадрового забезпечення. Отже, з 

шостою закономірністю ми співвідносимо принцип повноти забезпечення всіх 

груп умов, необхідних для досягнення цілей функціонування системи – формування 

в майбутніх учителів готовності до професійної діяльності в етнокультурно 

розмаїтому соціумі. Охарактеризуємо перелічені групи умов. 

Нормативне забезпечення функціонування системи етнопедагогічної 

підготовки майбутніх учителів мають утворювати: вітчизняні та міжнародні 

нормативні акти, а також галузеві стандарти вищої освіти за фахом. На сьогодні 

маємо досить детально розроблену національну нормативну базу, що регламентує 

підготовку вчительських кадрів, розвиток освіти в етнокультурно строкатому 

соціумі, освіту національних меншин, формування міжетнічної толерантності в 

суспільстві. Це, зокрема: 

– Конституція України [218] (1996);  

– Закони України: «Про освіту» [164] (1991), «Про загальну середню 

освіту» [161] (1999), «Про вищу освіту» [159] (2014), «Про дошкільну освіту» 

[160] (2001), «Про позашкільну освіту» [165] (2000), «Про національні меншини в 

Україні» [163] (1992), «Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов 

або мов меншин» [167] (2003);  

– Національна доктрина розвитку освіти (2002); 

– Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

[320] (2013); 

– Декларація прав національностей України [130] (1991);  

– Розпорядження Президента України «Про заходи щодо підтримки 

діяльності національно-культурних товариств» [382] (2001); 
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– Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських 

слухань “Проблеми законодавчого врегулювання та реалізації державної політики 

щодо забезпечення прав кримськотатарського народу та національних меншин які 

були депортовані і добровільно повертаються в Україну”» (2000), Рекомендації 

учасників парламентських слухань «Проблеми законодавчого врегулювання та 

реалізації державної політики щодо забезпечення прав кримськотатарського 

народу та національних меншин, які були депортовані і добровільно 

повертаються в Україну» (2000);  

– Постанови Кабінету міністрів України: «Про затвердження Програми 

адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих кримських татар, а 

також осіб інших національностей, відродження і розвитку їх культури та освіти» 

(2002); 

– Програма адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих 

кримських татар, а також осіб інших національностей, відродження і розвитку їх 

культури та освіти (2002); 

– Наказ Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України 

у справах національностей та міграції «Про Типове положення про культурно-

освітній центр національних меншин України» (2004); Типове положення про 

культурно-освітній центр національних меншин України (2004). 

Міжнародні документи, що регламентують розвиток освіти в умовах 

етнокультурного розмаїття сучасного соціумі, освіту національних меншин, 

формування міжетнічної толерантності в суспільстві: 

– Декларація про права осіб, які належать до національних чи етнічних, 

релігійних чи мовних меншин (1992) [132]; 

– Декларація принципів толерантності (1995) [131]; 

– Декларація про расу та расові забобони (1978) [129]; 

– Декларація про розповсюдження серед молоді ідеалів миру, взаємної 

поваги та взаєморозуміння між народами (1965); 

– Загальна декларація ЮНЕСКО про культурне розмаїття (2001); 
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– Конвенція про забезпечення прав осіб, які належать до національних 

меншин (1994);  

– Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження (2005) [215]; 

– Рамкова конвенція про захист національних меншин (1995) [396]; 

– Рекомендації ООН щодо боротьби з дискримінацією в Україні (2008) 

тощо. 

Що стосується стандартів вищої педагогічної освіти, то Галузевий стандарт 

вищої освіти, представлений освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

бакалавра за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» напряму підготовки 

0101 «Педагогічна освіта», кваліфікація 3310 Вчитель початкової школи та 

відповідною освітньо-професійною програмою, то, як уже зазначалося в 

підрозділі 3.2., питання формування в майбутніх учителів готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття суспільства в текстах 

названих документів практично не відображені. Тож, відображення названих 

питань у змісті стандартів вищої освіти нового покоління є одним із завдань, що 

стоять перед їх розробниками. 

Розробка нових стандартів вищої освіти на компетентнісних засадах, яка 

розпочалася в першій половині 2016 року, надає чудову можливість 

інституціалізувати, унормувати формування готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства у вигляді їхньої міжкультурної компетентності.  

Насамперед структура стандарту вимагає визначити перелік необхідних 

майбутньому фахівцеві загальних і професійних (спеціальних, фахових) 

компетентностей. Вважаємо, що міжкультурну компетентність можна віднести до 

групи загальних, оскільки вона необхідна будь-якій сучасній людині, 

представнику будь-якої професії. Утім, для майбутнього педагога вона може бути 

й професійною (фаховою), оскільки, по-перше, його професійна діяльність 

найвірогідніше буде здійснюватися в багатокультурному освітньому середовищі 

навчального закладу та в багатокультурному соціальному довкіллі; по-друге, 

http://www.ciet.org.ua/docs/sbornik/463-468_3_4_1960.doc
http://www.ciet.org.ua/docs/sbornik/463-468_3_4_1960.doc
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сучасний педагог покликаний готувати молоде покоління до життя у строкатому в 

культурному, мовному, конфесійному відношенні соціумі. 

Ґрунтуючись на ключових позиціях розробленого модельного еталону 

визначення результативності професійної підготовки на засадах порівняльної 

етнопедагогіки, ми запропонували для освітнього рівня бакалавра таку 

характеристику: Міжкультурна компетентність – здатність усвідомлювати й 

поважати культурне різноманіття сучасного українського суспільства, розуміти 

його цінність як ресурсу для розвитку особистості й соціуму, використовувати на 

практиці освітньо-виховний та соціалізувальний потенціал культурного 

різноманіття. Для освітнього рівня магістра: Міжкультурна компетентність – 

здатність усвідомлювати й поважати культурне різноманіття сучасного 

українського суспільства, оцінювати потенціал багатокультурного соціального 

оточення як ресурсу для розвитку особистості й соціуму; організаційно й 

методично забезпечувати використання на практиці освітньо-виховного та 

соціалізувального потенціалу культурного різноманіття. 

Наступним кроком має стати деталізація змісту компетентності в термінах 

таксономії навчальних цілей Б. Блума. Тут пропонуємо для освітнього рівня 

бакалавра такі маркери: знати про етнічне, мовне, культурне, конфесійне 

різноманіття населення України та свого регіону; знати, розуміти, пояснювати 

етноспецифічні особливості аксіології різних народів, представники яких 

мешкають в Україні та регіоні; оцінювати доцільність використання в освітньо-

виховному процесі зразків культури різних народів, представники яких мешкають 

в Україні та регіоні; інтерпретувати, пояснювати, застосовувати в практичній 

освітньо-виховній діяльності зразки фольклору та декоративно-вжиткового 

мистецтва різних народів, твори професійних митців – представників різних 

культур; працювати в багатокультурному колективі; комунікувати та 

співпрацювати з представниками різних культур на засадах взаємоповаги й 

рівноправності; залучати батьків учнів/вихованців, представників культурних 

товариств національних меншин до спільної роботи з виховання та соціалізації 

дітей; виявляти ініціативу в комунікації та співпраці з представниками різних 
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культур; брати на себе відповідальність за хід і результати співпраці з 

представниками різних культур; самостійно визначати значущі цінності, не 

піддаючись впливові цінностей окремих культур, груп. 

Для освітнього рівня магістра-менеджера освіти: аналізувати й 

узагальнювати дані про етнічне, мовне, культурне, конфесійне різноманіття 

населення України та свого регіону; ілюструвати й аргументувати 

етноспецифічні особливості аксіології різних народів, представники яких 

мешкають в Україні та регіоні; оцінювати й аргументувати доцільність 

використання в освітньо-виховному процесі зразків культури різних народів, 

представники яких мешкають в Україні та регіоні; проектувати, розробляти, 

модифікувати способи застосування в практичній освітньо-виховній діяльності 

зразків фольклору та декоративно-вжиткового мистецтва різних народів, творів 

професійних митців – представників різних культур; організовувати 

використання в освітньо-виховній практиці зразків культурної спадщини народів, 

представники яких мешкають в Україні та регіоні; працювати в 

багатокультурному колективі; ініціювати й організовувати комунікацію та 

співпрацю з представниками різних культур; комунікувати та співпрацювати з 

представниками різних культур на засадах взаємоповаги й рівноправності; 

залучати батьків дошкільників, представників культурних товариств 

національних меншин до спільної роботи з виховання та соціалізації дітей; брати 

на себе відповідальність за хід і результати співпраці з представниками різних 

культур; самостійно визначати значущі цінності, не піддаючись впливові 

цінностей окремих культур, груп. 

Для освітнього рівня магістра-викладача вишу: аналізувати й 

узагальнювати дані про етнічне, мовне, культурне, конфесійне різноманіття 

населення України та свого регіону; ілюструвати й аргументувати 

етноспецифічні особливості аксіології різних народів, представники яких 

мешкають в Україні та регіоні; оцінювати й аргументувати доцільність 

використання в освітньо-виховному процесі ВНЗ зразків культури різних народів, 

представники яких мешкають в Україні та регіоні; проектувати, розробляти, 
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модифікувати способи застосування в практичній освітньо-виховній діяльності 

культурної спадщини різних народів, творів професійних митців – представників 

різних культур; організовувати систематичне використання в освітньо-виховній 

практиці культурної спадщини народів, представники яких мешкають в Україні та 

регіоні; працювати в багатокультурному колективі; ініціювати й організовувати 

комунікацію та співпрацю з представниками різних культур; комунікувати та 

співпрацювати з представниками різних культур на засадах взаємоповаги й 

рівноправності; оцінювати й аргументувати доцільність використання в 

освітньому процесі потенціалу міжнародного контингенту студентів ВНЗ; 

залучати іноземних студентів, представників культурних товариств національних 

меншин до спільної роботи з формування міжкультурної компетентності 

студентів; створювати й забезпечувати функціонування в ВНЗ середовища 

міжкультурного спілкування; брати на себе відповідальність за хід і результати 

співпраці з представниками різних культур; самостійно визначати значущі 

цінності, не піддаючись впливові цінностей окремих культур, груп. 

Утім, робота зі створення стандартів вищої освіти, зокрема для педагогічних 

спеціальностей наразі ще триває. 

Науково-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів на засадах порівняльної етнопедагогіки має 

починатися з її відображення в навчальних планах. Нині ані порівняльна 

етнопедагогіка, ані інші подібні дисципліни не входять до нормативної частини 

навчальних планів підготовки вчителів, оскільки не передбачені стандартами. 

Таким чином, вирішення питання про доцільність цілеспрямованого формування 

готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного розмаїття суспільства покладається на вищі навчальні заклади.  

У зв’язку з цим більшість педагогічних вишів намагається розробити й 

запровадити вивчення навчальних дисциплін за вибором (навчального закладу чи 

студента), які б знайомили майбутніх учителів зі здобутками народної педагогіки. 

Як один з позитивних прикладів можна навести програму курсу 

«Етнопедагогіка», розроблену на початку 2000-х рр. на кафедрі педагогіки 
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Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний 

університет» (м. Ялта) та впроваджену в навчальний процес з-поміж інших – на 

факультеті з підготовки вчителів початкових класів. 

У контексті нашого дослідження привертають увагу такі передбачені 

програмою питання: характеристика ідеальної людини на основі 

етнопедагогічних уявлень слов’ян і тюркських народів Криму; виховні традиції 

народів Криму; мета, завдання, основні засоби етнопедагогіки народів Криму; 

методи й прийоми трудового виховання у народній педагогіці різних етносів; 

типи і форми сім’ї, родинна ієрархія у різних народів; фольклор слов’янських і 

тюркських народів про сімейне виховання; традиційний мовленнєвий етикет 

різних етносів та його педагогічне значення; виховання почуття національної і 

людської гідності у різних народів; етнопедагогіка малих і реліктових народів 

Криму (караїми, кримчаки) про виховання людини; традиційні види трудової 

діяльності народів Криму, їх вплив на виховання молоді тощо.  

Аналіз змісту програми свідчить, що студенти РВНЗ КГУ знайомилися з 

досвідом виховання українців, росіян, кримських татар, караїмів, кримчаків. Поза 

увагою розробників програми залишилися виховні погляди й досвід інших 

народів, численні представники яких традиційно тривалий час мешкають на 

Кримському півострові: вірмени, греки, євреї та інші. Утім, цей факт не дає 

підстав для критики, а лише вказує перспективний напрям подальшої роботи в 

регіонах з етнокультурно строкатим населенням. 

Проте, у більшості випадків курси народної педагогіки чи етнопедагогіки 

передбачають вивчення досвіду лише української народної педагогіки. 

Нечисленні спроби розробки курсів етнопедагогіки на крос-культурній основі за 

поодинокими винятками виявляються не досить вдалими, оскільки їхні автори 

через брак фактологічного матеріалу мимоволі відхиляються у бік порівняльної 

педагогіки, зосереджуючись на розгляді особливостей освітніх систем різних 

країн і лише епізодично та й то побічно торкаються етнокультурної специфіки 

народної педагогіки. 
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Практично не розробленими залишаються сьогодні й інші складники 

науково-методичного, організаційного, моніторингового й кадрового 

забезпечення етнопедагогічної підготовки студентів, що, знову ж таки, 

спричинено браком уваги розробників стандартів вищої освіти до питань 

формування в майбутніх учителів готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного розмаїття сучасного суспільства. 

Питання реалізації принципів та створення моделі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 

будуть розглянуті в наступних підрозділах нашої роботи. 

 

3.4. Зміст і методика формування готовності майбутніх учителів 

початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурно 

строкатого суспільства на засадах порівняльної етнопедагогіки на різних 

етапах 

 

Ключовим завданням у контексті розробки моделі професійної підготовки 

на засадах порівняльної етнопедагогіки є конструювання змісту та добір методів 

формування готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. 

Конструювання змісту, як і розробка моделі такої підготовки в цілому, не може 

бути хаотичним процесом, тому насамперед коротко окреслимо його 

методологічні основи. 

До вихідних методологічних положень конструювання змісту порівняльної 

етнопедагогічної підготовки ми відносимо тезу про те, що в професійній 

підготовці майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної 

етнопедагогіки має виявлятись органічна єдність загального, особливого та 

одиничного. Як загальне вона є складовою професійної підготовки майбутніх 

учителів, як особливе – має специфіку, зумовлену закономірностями формування 

в них готовності до професійної діяльності в етнокультурно розмаїтому 

сучасному соціумі, як одиничне – відображає залежність організаційних умов, 
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змісту і результативності від індивідуальних особливостей та особистісних 

якостей студентів педагогічного вишу, а також від етнокультурної ситуації в 

регіоні розташування педагогічного вищого навчального закладу чи регіоні 

майбутньої професійної діяльності студента. 

Необхідність розгляду системного підходу як методологічної основи 

сучасної теорії педагогіки та практики освіти усвідомлюється сьогодні багатьма 

українськими й зарубіжними вченими, серед яких насамперед назвемо: 

В. Беспалька, І. Гавриш [90], С. Гончаренка [104], Т. Ільїну [175], О. Іонову [178], 

І. Каньковського [186], О. Ковальова [197], А. Кузнєцову [242], Н. Кузьміну [244], 

В. Кушніра й Г. Кушніра [105], О. Міщенка, Ю. Татура та інших. 

С. Гончаренко, В. Кушнір та Г. Кушнір, аналізуючи методологію наукових 

поглядів на педагогічний процес, виявили специфіку застосування системного 

підходу при дослідженні складноорганізованих педагогічних об’єктів. Серед 

виявлених дослідниками його специфічних рис найбільш значущими в контексті 

нашого дослідження уявляються такі: 1. Системний підхід дає можливість 

структурувати педагогічний процес (чи інше педагогічне явище) й виокремити в 

ньому складові різної природи, наприклад інформаційну, психологічну, власне 

педагогічну (методи, засоби й форми навчання та виховання), соціальну, фахово-

предметну, навколишнє середовище тощо. 2. Системний підхід дозволяє 

розглядати результативний ефект впливу на учня чи студента не як просту суму 

впливів-складників, а як «системний ефект», коли результат впливів не дорівнює 

сумі впливів складників. 3. Системний ефект досягається завдяки факторам-

впливам різної природи. Отже, побудова моделі навчання-виховання не може 

бути однозначною. 4. Системний підхід передбачає використання таких методів 

дослідження, як аналіз (виокремлення складових і дослідження кожної з них) та 

синтез (на основі властивостей складових синтезувати властивості цілого). 

5. Системний підхід при дослідженні педагогічного процесу дозволяє синтезувати 

знання різних наук: педагогіки, психології, біології, кібернетики, загальної теорії 

систем, математики (від себе додамо: етнології, етнопсихології, антропології, 

культурології, фольклористики тощо), що сприяє формуванню в дослідника 
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якісно нових інтегративних знань та міждисциплінарної мови дослідження. 

6. Системний підхід передбачає вивчення середовища об’єкта дослідження та 

визначення його впливу на цей об’єкт. 7. Системний підхід визнає принципове 

значення не тільки об’єктивних, а й суб’єктивних факторів у процесі прийняття 

рішення [105]. 

Виходячи із зазначеного, розглядаємо формування готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства на засадах порівняльної етнопедагогіки (порівняльну етнопедагогічну 

підготовку) як підсистему системи професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. Слідом за С. Гончаренком, В. Кушніром та Г. Кушніром 

виокремлюємо в порівняльній етнопедагогічній підготовці складники: 

інформаційний – зміст, що ґрунтується на порівняльно-зіставному ознайомленні з 

традиційними педагогічними практиками різних народів як при вивченні 

спеціального курсу порівняльної етнопедагогіки, так і в міжпредметних, 

міжциклових зв’язках; психологічний – цілеспрямовані впливи на особистість 

кожного студента з метою набуття властивостей і якостей, необхідних для 

успішної професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства; власне педагогічний – традиційні та інноваційні методи, 

засоби й форми навчальної, науково-дослідної, позанавчальної діяльності 

студентів, їхньої практичної підготовки; спеціально створене в педагогічному 

виші середовище міжкультурного спілкування тощо. Водночас процес 

формування в майбутніх учителів початкової школи готовності до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства має 

враховувати етнокультурні особливості соціального оточення як педагогічного 

вишу, так і майбутнього місця роботи студента. 

Іншим підходом до дослідження складних системних утворень у педагогіці 

маємо підстави назвати синергетичний, що, поряд із системним, відноситься до 

загальнонаукового рівня методології. 

В українській науці синергетичну методологію у сфері соціальних і 

гуманітарних наук, зокрема педагогіки розвивають Л. Бевзенко [31], Ф. Власенко 
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[424], О. Вознюк [80], О. Вороненко [380], С. Гончаренко [105], І. Добронравова 

[141], В. Ільїн [424], В. Кремень [424], В. Кушнір, Г. Кушнір [105], 

М. Левківський [259], Г. Нестеренко [232; 324], О. Остапчук [345], С. Прийма 

[380], О. Тесленков [463], О. Чалий [509] та інші. 

Як зазначає С. Кульневич, синергетика, яка вивчає системи з 

самоорганізацією, працює в педагогіці з відкритими й нестабільними, 

нерівноважними системами освіти, свідомості, особистості. Внутрішні зміни, які 

відбуваються в них, забезпечуються діяльністю особистісних структур свідомості, 

що впливають на якість навчання й виховання. Виникнення у свідомості нових, 

сильніших структур, що мають нові, сильніші якості, стає можливим за 

дотримання низки умов: 1) стара система має знаходитися в кризовому стані, 

тобто переживати критичний момент, коли її старі структури не можуть 

упоратися з вимогами нової ситуації; 2) основне джерело виникнення нових 

якостей закладене в самій системі, тобто воно – внутрішнє. Однак для того, аби 

«запустити» механізм самоорганізації, це джерело має «підживлюватися» ззовні; 

3) нова структура в процесі еволюції та відхилень і випадковостей, що її 

супроводжують, має самостійно «вижити», аби досягти потрібної стійкості; 

4) формування нових якостей в системі (освіти, свідомості, особистості) має 

визначатися синергетичними принципами та умовами. Це означає, що реальна, 

гуманістична взаємодія між педагогом і учнем можлива лише тоді, коли вона 

вибудовується на основі орієнтирів для спільної творчості в навчанні й вихованні, 

які створюють зовнішнє живильне середовище для прояву внутрішніх джерел 

саморозвитку й самоорганізації, а не тільки на основі звичних методів передачі 

знань та формування досвіду поведінки [246]. 

Узагальнюючи методологічні особливості сучасних наукових поглядів на 

педагогічний процес, українські дослідники С. Гончаренко, В. Кушнір і Г. Кушнір 

зазначають, що з позицій синергетики нестійкість у педагогічному процесі 

розглядається як його можливі й природні ситуації. Порівняно зі стійким станом, 

у нестійкому стані педагогічний процес набуває зовсім нових властивостей. 

Синергетика розглядає нестійкий стан педагогічного процесу як передумову 
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руйнації старих і виникнення нових його структур. При цьому важливо мати на 

увазі, що у стані нестійкості навіть незначні впливи можуть істотно змінити 

педагогічний процес. Тому педагогічні впливи у станах нестійкості педагогічного 

процесу мають бути особливо виваженими й цілеспрямованими [105]. 

У нестійких станах педагогічний процес як система, зазнаючи випадкових (а 

не цілеспрямованих) впливів, може істотно змінитися, а його розвиток може піти 

непередбаченим (непрогнозованим) шляхом. Тому педагог має вчасно виявити 

тенденції розвитку процесу в нестійких станах і вжити педагогічних заходів для 

недопущення реалізації негативних тенденцій його перебігу.  

Будь-яка система, зокрема й педагогічний процес, у нестійких станах може 

розвиватися природним шляхом – рухом до атракторів. Атрактором є сукупність 

внутрішніх і зовнішніх умов, що сприяють «обранню» системою, яка 

самоорганізується, одного з варіантів стійкого розвитку; ідеальний (у значенні: 

такий, що не існує, але передбачається наявними умовами) кінцевий стан, до 

якого прагне система у своєму розвитку [15]. Можливість вибору, і це є ключовою 

тезою, надається саме станом нестійкості. Саме в цьому виявляється 

конструктивність нестійкості, що є своєрідним проявом феномену «виникнення 

порядку з хаосу», який є однією з засадничих ідей синергетичної парадигми. 

С. Гончаренко, В. Кушнір і Г. Кушнір наводять детальну модель розвитку 

педагогічного процесу в контексті його синергетичного бачення, що має такий 

вигляд: збурення активаторами (новими вимогами суспільства, новими 

педагогічними технологіями, концепціями, парадигмами тощо) структури 

педагогічного процесу; порушення структури педагогічного процесу і його 

«входження» у стан нестійкості, невизначеності, нрепрогнозованості; пошук 

оптимального атрактора розвитку педагогічного процесу як шляху його 

природного розвитку; спрямування розвитку педагогічного процесу на 

визначений атрактор; створення нових прогресивніших структур педагогічного 

процесу; зростання визначеності, упорядкованості, стійкості нових структур 

педагогічного процесу [105, с. 9]. 
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З точки зору синергетики, розвиток педагогічного процесу – це не вибір між 

стійкістю і нестійкістю, а вибір одного із можливих нестійких станів, перехід у 

відносно стійкий стан з тим, щоб знову через нову нестійкість отримати новий 

імпульс розвитку як набуття нових можливостей для виконання своїх старих і 

нових функцій [105, с. 6–7]. 

Насамперед концептуально-методологічна новизна ідей самоорганізації 

пов’язана з визнанням здатності різних систем до саморозвитку не тільки за 

рахунок притоку енергії, інформації, речовини ззовні, але й за рахунок 

використання власних внутрішніх можливостей. Екстраполюючи основні ідеї 

синергетики на проблему порівняльної етнопедагогічної підготовки майбутніх 

учителів, зазначимо, що в педагогічній сфері синергетичний підхід засновується 

на положенні про домінування в освітній діяльності самоосвіти, самоорганізації, 

самоуправління та полягає у стимулюючій дії на суб’єкта з метою його 

саморозкриття та самовдосконалення в процесі співпраці з іншими людьми та з 

самим собою [482] [Курсив мій. К. Ю.].  

Тому досягнення мети професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки – формування в них 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства – можливе за умови самостійного вироблення кожним 

студентом у собі полікультурного мислення, відкритості до різних поглядів і 

цінностей, толерантного ставлення до етнокультурного, релігійного, мовного 

вибору кожного учня як самоцінної особистості. 

Оскільки особистість також може бути представлена як система, що 

самоорганізується, становлення професійно важливих якостей майбутнього 

вчителя теж буде відбуватися відповідно до законів, сформульованих у рамках 

синергетичної парадигми. Зокрема, при створенні системи, покликаної 

розв’язувати певні проблеми, необхідно, аби ця система мала більше 

різноманіття, ніж різноманіття вирішуваної проблеми, або була б здатна створити 

таке різноманіття. Інакше кажучи, система повинна мати можливість змінювати 

свій стан у відповідь на можливе збурення; різноманіття збурень вимагає 
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відповідного йому різноманіття можливих станів. У іншому випадку така система 

не зможе відповідати завданням управління, що висуваються довкіллям, і 

виявиться малоефективною.  

У випадку формування готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурно строкатого соціуму це означає, що, аби його професійна діяльність 

у таких умовах була ефективною, вчитель як керівна система має набути значного 

обсягу етнопедагогічних знань і специфічних педагогічних умінь, що забезпечать 

переважання різноманітності на цьому ієрархічному рівні над різноманітністю 

етнокультурних та індивідуальних особливостей учнів класу як системи нижчого 

рівня. Лише за дотримання цієї умови система «вчитель» не буде обмежувати 

розвитку систем «учні», що відповідатиме закону ієрархічних компенсацій. У 

свою чергу, різноманітність етнопедагогічних знань і специфічних педагогічних 

умінь учителя становлять потенціал і його особистісно-професійного розвитку (за 

законом У. Ешбі). 

Другий методологічний рівень – конкретно-наукова методологія – 

представлений сукупністю підходів, методів, принципів і процедур, що можуть 

бути застосовані в процесі розробки моделі, конструювання змісту й доборі 

методів професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки. У нашому випадку – це суто педагогічна 

методологія, а також дотичні до неї основні положення філософії, психології, 

соціології тощо, специфічні для досліджень в області професійної підготовки. 

В основі конкретно-наукової методології розробки моделі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної 

етнопедагогіки лежать фундаментальні дослідження з проблем підготовки 

освітянських кадрів (О. Абдулліна [1], В. Бондар [59], В. Гриньова [115], 

К. Дурай-Новакова [147], В. Євдокимов [152; 386], І. Зязюн [170; 171; 322], 

М. Князян [195; 196], Л. Кондрашова [216; 217], В. Кремень [322], О. Міщенко 

[296], О. Мороз [300], Н. Ничкало [322], І. Прокопенко [386], С. Сисоєва [322], 

В. Сластьонін [429], Л. Хомич [502], Г. Цвєткова [508] О. Щербаков [533]та ін.). 
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Ми спираємось на теоретичні обґрунтування змісту і процесу навчання 

(В. Євдокимов [152], М. Князян [196], В. Краєвський [229; 230; 425], І. Лернер 

[266; 267], М. Скаткін [425], Л. Хомич [499] та інші), на розробку активних 

методів навчання в контексті підвищення його ефективності (К. Астахова [12], 

Ю. Бабанський [19], І. Звєрєв [168], І. Лернер [266; 267], О. Матюшкін [281], 

Л. Пироженко, О. Пометун [177; 368], П. Підкасистий [356]та ін.).  

На конкретно-науковому рівні методології принципово важливими є 

основні положення насамперед: 

 міждисциплінарного (В. Краєвський [229; 230; 425], В. Ледньов [261], 

І. Лернер [266], М. Скаткін [425]); 

 антропологічного (І. Аносов [6], Ю. Бойчук [54], С. Болтівець, 

Е. Драніщева [58], А. Троцко, Л. Штефан [471], М. Швед [523] та інші); 

 аксіологічного (Н. Асташова. [13], О. Кабанська [467], В. Огнев’юк [338], 

В. Сластьонін [427], Н. Ткачова [466; 467], В. Франкл [491], Л. Хомич [499] та ін.); 

 культурологічного (Є. Бондаревська [62], О. Гармаш [95], В. Гриньова 

[115], В. Зелюк [169], М. Князян [195], С. Кульневич, С. Мельничук [290] та інші); 

 особистісно орієнтованого (І. Бех [45; 46], Є. Бондаревська [61], 

Р. Вайнола [71], О. Пєхота [355], С. Подмазін [362]та інші);  

 особистісно-діяльнісного (О. Асмолов [10], Г. Атанов [14], І. Гавриш [90], 

А. Губа, О. Леонтьєв [265], О. Пєхота [355],О. Попова [374], Г. Цвєткова [507] та 

інші); 

 середовищного (Т. Jarvilehto [627], В. Козирєв [203], М. Роганова [405], 

В. Слободчиков [430], О. Ярошинська [602], В. Ясвін [605] та інші);  

 полікультурного (G. Baker [607; 608], J. A. Banks [610], V. Bedeković 

[613], H. G. Burger [616], Hrvatić N. [626], A. Lanfranchi [631], Л. Волик [81], 

О. Ковальчук [201], Л. Хомич [501], Є Чорний [514; 515], Н. Якса [599] та інші), а 

також ідеї: 

 компетентнісного (В. Бондар [59], С. Бондар [60], Л. Гаврілова [91], 

О. Лебедєв [252], О. Овчарук [337], О. Пометун [369; 370], Дж. Равен [395], 

М. Севастюк [417], Л. Хоружа [503], І. Шапошникова та інші); 
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 андрогогічного (С. Архипова [7], С. Болтівець [56; 57], Ж. Борщ [64], 

В. Буренко [68], Н. Дем’яненко [134], Н. Ничкало [326], М. Ноулз [629], 

С. Прийма [379], Л. Сігаєва, О. Шаблій [520] та інші) підходів.  

Перелічені теорії і концепції у своєму загальному вигляді служать для нас 

тим методологічним підґрунтям, яке задає напрям конструювання і змістовної 

розробки кожного з компонентів порівняльної етнопедагогічної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи як складника системи їхньої професійної 

підготовки. У другому розділі дисертації вже було схарактеризовано 

міждисциплінарний сенс порівняльної етнопедагогіки як субдисципліни в межах 

педагогічної науки. Відповідно, порівняльна етнопедагогіка як навчальна 

дисципліна варіативної частини навчального плану професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи теж, з одного боку, має міждисциплінарний 

зміст, з другого, – виступає системотвірним елементом моделі формування у 

студентів готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства. Розроблена модель теж передбачає різнобічні 

міждисциплінарні зв’язки порівняльної етнопедагогіки як навчальної дисципліни 

з іншими дисциплінами навчального плану підготовки бакалаврів початкової 

освіти, а також з науково-дослідною та позанавчальною роботою студентів і 

їхньою практичною підготовкою.  

У центрі уваги антропологічного підходу – людина як родова сутність і 

особистість в її взаємовідношеннях з культурою в її широкому, антропологічному 

трактуванні. Нагадаємо, що в такому антропологічному розумінні культура постає 

як усе створене й накопичене людством за весь час його існування, як те, що виділяє 

людину зі світу природи, певним чином протистоїть природі. Стосовно кожного 

народу його культура є цілісним комплексом, системою життєдіяльності, способом 

життя, виробленим упродовж століть у конкретних природно-кліматичних умовах 

існування етносу і таким, що дав змогу народу вижити в цих конкретних умовах. 

Невід’ємним складником культури народу є притаманні йому традиційні погляди на 

виховання та вироблені століттями способи догляду і виховання дітей, тобто 

народна педагогіка етносу. На практиці антропологічний підхід найчастіше 



277 
 

застосовується в тих випадках, коли є потреба обґрунтувати увагу до регіонально-

етнографічних чи етнологічних факторів: рухаючись від загального до конкретного, 

можна простежити, як загальнолюдські константи й універсалії набувають 

різноманітних етнокультурно варіативних форм виявлення. Тут варто зазначити, що 

порівняльна етнопедагогіка як субдисципліна в межах педагогічної науки на основі 

аналізу, зіставлення, узагальнення різноманіття методів, прийомів, засобів 

виховання й соціалізації молодого покоління в традиційних культурах виявляє 

загальнолюдські універсалії, як-от: широка участь громади в вихованні дітей, 

життєвість змісту, форм і методів виховання й соціалізації та їх обумовленість 

особливостями природно-кліматичних та соціокультурних умов існування та етносу 

тощо, тобто рухається в пізнанні, здійснюючи сходження від конкретного до 

загального. Натомість порівняльна етнопедагогіка як навчальна дисципліна 

варіативної частини навчального плану розкриває майбутнім учителям початкової 

школи ці загальнолюдські універсалії, ілюструючи їх прикладами з різних культур, 

тобто рухаючись від загального до конкретного. 

Аксіологічний підхід акцентує увагу на пріоритетності виховання в майбутніх 

учителів початкової школи ціннісного ставлення до культурного різноманіття 

суспільства та спадщини народної педагогіки різних етносів. Курс порівняльної 

етнопедагогіки покликаний показати студентам і подібність, і різноманіття 

цінностей у різних культурах народів світу. Тут важливо наголосити на 

необхідності не лише проголошувати «однаковість» цінностей у всіх народів. Як 

уже було показано в розділі 1, такий підхід породжує небезпеку виникнення в 

майбутніх учителів ілюзії, що всі народи за своїми поглядами й цінностями, 

укладом життя і традиціями мають бути схожими. У такому випадку різноманіття 

культур починає оцінюватися крізь призму цінностей власної етнічної культури, 

культури свого народу. І все не схоже на рідну культуру буде сприйматись як 

«хибне», а, отже, таке, що слід «виправити». Такий аксіологічний етноцентризм в 

умовах етнокультурного різноманіття є неприпустимим, оскільки породжує 

небезпеку виникнення ціннісних конфліктів. Таким чином, поряд із ознайомленням 

майбутніх учителів початкової школи з загальнолюдськими аксіологічними 
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універсаліями, необхідно демонструвати їм і різноманіття цінностей, обумовлене 

способом життя й історією кожного народу. У свою чергу, уявлення про 

різноманіття цінностей різних культур сприяє руйнуванню етноцентризму та 

етнокультурної зверхності, зневаги до іншого, відмінного, розвиткові у студентів 

когнітивної лабільності, яка дозволяє не лише спокійно, а ще й зі справжнім 

інтересом зустрічати прояви культурного різноманіття та сприймати таке 

різноманіття як цінний ресурс гуманітарного розвитку суспільства. 

Культурологічний підхід наголошує на необхідності розвитку культури 

особистості майбутнього вчителя через залучення до культури суспільства: від 

рідної етнічної культури найближчого оточення, до культури народів-сусідів і 

далі, до культур багатьох народів світу. Якщо в особистісно орієнтованому 

підході особистість виступає як основна цінність педагогіки, то в 

культурологічному – як цінність культури. Його провідною темою є становлення 

особисті-в-культурі і плекання культури-в-особистості. Хоча, на відміну від 

антропологічного підходу, в культурологічному культура часто трактується дещо 

звужено – як норми поведінки, що призводить до недооцінки, а іноді й свідомого 

приниження ролі набуття знань у культурному становленні особистості [235]. 

Системотіврним стрижнем особистісно орієнтованого підходу є, 

безумовно, особистість, осмислення якої привноситься в педагогіку головним 

чином з гуманістичної психології. Особистість проголошується головною 

цінністю педагогіки, а її розвиток – головною метою освіти. Цінність особистості 

спричинює важливість розробки відповідних технологій і методик навчання чи 

виховання. Особистісно орієнтований підхід сприяє усвідомленню унікальності 

особистості кожного майбутнього вчителя, необхідності плекання й розвитку цієї 

унікальності в процесі професійної підготовки та зумовлює пріоритетність 

формування особистісно-психологічного складника готовості майбутнього 

вчителя до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства. 

Діяльнісний підхід є одним з таких, що найактивніше застосовуються 

(принаймні на рівні декларації) у психолого-педагогічних дослідженнях. 
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Визначається як сукупність теоретико-методологічних і конкретно-емпіричних 

положень та уявлень, у яких психіка й свідомість, їхнє формування і розвиток 

виявляються в різноманітних формах предметної діяльності суб’єкта, а деякими 

представниками діяльнісного підходу розглядаються як особливі форми цієї 

діяльності, похідні від зовнішньо практичних її форм [137; 138]. На практиці 

діяльнісний підхід акцентує увагу на необхідності включення майбутнього вчителя 

до різних видів діяльності для набуття усіх особистісних новоутворень, необхідних 

для майбутньої професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства. 

Свою конкретизацію діяльнісний підхід знаходить у методичному принципі 

діяльнісного опосередкування мотиваційно-смислових відносин, який було 

покладено нами в основу формування особистісної складової готовності 

майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства. Реалізуючи в освітній практиці названий 

принцип, для того, аби перебудувати мотиви та смислові установки особистості, 

треба вийти за межі цих смислових утворень і змінити діяльності, які їх 

породжують. Іншими словами, ключ до формування, перебудови та корекції 

особистості лежить в організації та зміні діяльності суб’єкта, що має для нього 

особистісну значущість [10]. 

Важливим у контексті нашого дослідження є і принцип  

інтеріоризації – екстеріоризації. Згідно з ним, знання, що є по суті 

інтеріоризованим досвідом, набутим особистістю в процесі професійної 

підготовки, не мають бути самоціллю, а повинні набути сенсу, 

екстеріоризуючись, втілюючись у професійній діяльності педагога. 

Середовищний підхід у контексті нашого теоретико-експериментального 

дослідження окреслює можливості й конкретизує умови реалізації особистісно-

діяльнісного підходу для набуття майбутніми вчителями досвіду спілкування з 

представниками різних етнічних культур через створення в педагогічному виші 

середовища міжкультурного спілкування. Так, реалізуючи на практиці принцип 

діяльнісного опосередкування мотиваційно-смислових відносин, важливо створити 
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умови, за яких у студентів не тільки є можливість, але й необхідність вступати в 

комунікацію з представниками різноманітних культур. Таке міжкультурне 

спілкування має стати невід’ємним компонентом і навчального процесу, і 

позааудиторної, і науково-дослідної роботи, а також педагогічних практик. 

Полікультурний підхід спрямовує на розробку специфічних освітніх 

моделей для вирішення проблем, спричинених культурним різноманіттям. Він 

наголошує на необхідності не тільки надавати молоді теоретичні уявлення про 

різноманіття культур, традицій і цінностей, але й практично готувати до 

життєдіяльності в багатокультурному суспільстві, спілкування й співпраці з 

представниками різноманітних культур, виробляючи необхідні вміння й, головне, 

формуючи відповідну мотивацію та психологічні якості і властивості особистості: 

толерантність до проявів інокультурності, спрямованість на толерантну взаємодію 

з представниками інших етнічних культур, прагнення до самовизначення у сфері 

міжкультурної комунікації. 

Надзвичайно актуальними в мінливих умовах сьогодення виявляються 

основні ідеї компетентнісного підходу як сукупності загальних принципів 

визначення цілей педагогічної освіти, відбору її змісту, організації освітнього 

процесу та оцінки освітніх результатів [252]. Серед них маємо підстави 

виокремити такі положення: 

 Суть педагогічної освіти полягає в розвиткові в майбутніх учителів 

здатності самостійно вирішувати проблеми в професійній сфері та діяльності на 

основі використання педагогічного досвіду, елементом якого є також власний 

досвід студентів. У контексті дослідження це означає необхідність розвитку в 

майбутніх учителів початкової школи здатності самостійно вирішувати 

професійні проблеми й завдання, спричинені етнокультурним різноманіттям 

сучасного суспільства й освітнього простору зокрема, на основі, з-поміж іншого, 

використання методів і прийомів, характерних для традиційних педагогічних 

культур різних народів.  

 Зміст педагогічної освіти є дидактично адаптованим соціальним та 

педагогічним досвідом вирішення професійних, пізнавальних, світоглядних, 
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комунікативних, організаційних, моральних та інших проблем. Відповідно, зміст 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки має ґрунтуватися на використанні дидактично 

адаптованого досвіду народної педагогіки різних народів, насамперед українців та 

інших етносів, чиї представники мешкають у регіоні педагогічного вишу чи 

проживання студентів. Утім, корисним можуть виявитись і традиційні педагогічні 

погляди й практики інших народів, зокрема, якщо вони яскраво ілюструють 

різноманіття уявлень і досвіду виховання й соціалізації молодого покоління в 

різних культурах. 

 Суть організації процесу професійної підготовки полягає у створенні 

умов для формування в майбутніх учителів досвіду самостійного вирішення 

професійних, пізнавальних, світоглядних, комунікативних, організаційних, 

моральних та інших проблем, що становлять зміст професійної педагогічної 

освіти. Отже, опанування змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки має відбуватися 

насамперед у цілеспрямовано створених умовах, які стимулюють студентів до 

набуття досвіду міжкультурного спілкування, взаємодії з представниками 

різноманітних етнічних культур, зокрема, з питань традиційних поглядів 

представників цих культур на виховання й соціалізацію дітей і молоді. 

 Оцінка освітніх результатів ґрунтується на аналізі рівнів готовності до 

професійної діяльності, досягнутих майбутніми вчителями на певному етапі 

професійної підготовки. Положення компетенісного підходу були використані, 

зокрема, в процесі розробки модельного еталону результативності 

етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства. Поряд із цим, положення про те, що суть організації процесу 

професійної підготовки полягає у створенні умов для формування в майбутніх 

учителів досвіду самостійного вирішення різноманітних професійно значущих 

проблем, підтверджує доцільність віднесення до конкретно-наукового рівня 

методології нашого дослідження, з-поміж іншого, діяльнісного підходу. 
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З огляду на те, що в нашому дослідженні йдеться про професійну 

підготовку студентів, тобто дорослих людей, методологічне значення можуть 

мати дані андрагогіки як науки про навчання й освіту дорослих людей, а також 

вікової психології – розділу психології, що вивчає розвиток психіки в 

онтогенезі, – стосовно вікових особливостей нейродинаміки, психомоторики, 

уваги, пам’яті, мислення дорослих людей. Тут ми можемо спиратися на 

результати багаторічних досліджень вікового розвитку психічних функцій 

дорослих людей, проведеного Б. Ананьєвим згідно з його концепцією зрілості як 

періоду динамічних змін, у тому числі змін психофізіологічних функцій та їхніх 

взаємозв’язків. Видатним психологом було доведено, що період загального 

фізичного дозрівання організму, тобто 18–20 років, характеризується «піками» 

розвитку фізіологічних потенціалів, що свідчить про зростаючу працездатність 

організму. На ці ж роки доводяться перші «піки» в розвитку вищих психічних 

функцій – довільної уваги, пам’яті, мислення. Достатньо високий рівень розвитку 

психофізіологічних функцій свідчить, за Б. Ананьєвим, про високі потенціали 

людини, яка навчається в цьому віці, щодо здатності сприймати інформацію, 

відображати її в пам’яті, активно переробляти для вирішення різного роду задач. 

У дослідженні також було показано, що надалі динаміка психічних функцій і, 

отже, потенціалів научуваності дорослої людини, аніскільки не знижується [5]. 

Важливими в контексті нашого дослідження є й висновки психології, які 

покладені в основу методики формування особистісної складової готовності 

майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства. Так, нам будуть корисні роботи А. Маслоу, 

присвячені самоактуалізованій особистості [279; 280], дослідження Є. Чорного 

стосовно моделювання полікультурної освіти та моделі полікультурної особистості, 

в тому числі – особистості вчителя [514; 515], дослідження з теорії та методики 

формування міжкультурної толерантності як професійно значущої риси особистості 

вчителя (О. Асмолов [11], Г. Бардієр [334], Н. Лебедєва [284; 285], Г. Оллпорт [341], 

В. Павленко [102; 346; 347], Л. Почебут [378], Г. Солдатова [435; 436] та інші), 

роботи з психології мотивації (Є. Ільїн [174] та інші), зокрема установок особистості 
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(В. Семиченко [420] та інші), в тому числі – етнічних установок і стереотипів 

(П. Гнатенко, В. Павленко [[102]], Г. Солдатова [311] та інші). 

Третій рівень методології розробки моделі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки – 

технологічний. Він представлений конкретними педагогічними методами 

досягнення мети функціонування досліджуваної моделі – формування в 

майбутніх учителів готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. Ці конкретні методи 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки буде далі розкрито в тексті дисертації. 

Ключовим при розробці моделі підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства на засадах порівняльної етнопедагогіки був принцип 

подвійного входження компонента до системи. Згідно з ним порівняльна 

етнопедагогіка має бути присутня в системі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи подвійно: експліцитно, у вигляді окремого 

навчального курсу, а також імпліцитно, у змісті науково-дослідницької та 

позанавчальної роботи студентів і їхньої педагогічної практики, тобто 

пронизувати весь освітній процес педагогічного вишу. 

Системність феномену етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, її [етнопедагогічної підготовки] складна структура з 

розгалуженими функціональними, організаційними та змістовими зв’язками 

уможливили її адекватну конкретизацію в низці субмоделей: концептуальній, 

структурно-функціональній, організаційній, організаційно-змістовій. 

Концептуальна субмодель, як це й випливає з її назви, окреслює основні 

концептуальні засади етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи: мету, провідні наукові підходи, на яких базується етнопедагогічна 

підготовка, її закономірності та принципи [рис. 3.1].  
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Рис. 3.1. Концептуальна субмодель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи  

на засадах порівняльної етнопедагогіки 

П
р
и
н
ц
и
п
и

 
З
а
к
о
н
о
м
ір
н
о
ст
і 



285 
 

По суті концептуальна субмодель була теоретично обґрунтована нами в 

попередніх підрозділах даного розділу. Тому на рис. 3.1.ми лише надали її 

графічне представлення. 

Структурно-функціональна субмодель відображає структурно-

функціональний взаємозв’язок і взаємовплив навчального процесу, науково-

дослідницької та позааудиторної роботи студентів, їхньої педагогічної практики 

в ході формування готовності майбутніх учителів початкової школидо 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства на засадах порівняльної етнопедагогіки, що відбувається в тісних 

зв’язках зі строкатим в етнокультурному відношенні соціумі. 

Як уже було показано в попередніх підрозділах, етнопедагогічна 

підготовка майбутніх учителів початкової школи, спрямована на формування 

в них готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства, має відбуватися не тільки в навчальному 

процесі, але й у науково-дослідній та позааудиторній роботі студентів, у ході 

їхньої педагогічної практики. На рисунку 3.2 схематично відображено 

взаємовплив цих складових освітнього процесу педагогічного вишу, а також 

їхній вплив на формування окремих складників готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах строкатого в 

етнокультурному відношенні соціумі. 

Так, специфіка навчального процесу сучасного педагогічного вишу 

зумовлює переважний його вплив на формування когнітивного складника 

готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. Безумовно, 

навчально-пізнавальна діяльність студента сприяє формуванню й 

особистісно-психологічного та діяльнісного складників згаданої готовності. 

Але і професійно значущі особистісні новоутворення, і професійні вміння 

напрацьовуються передусім у самостійній практичній діяльності 

майбутнього вчителя, яку забезпечують здебільшого різні види педагогічної  
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– Особистісно-психологічний складник готовності вчителя до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства 

– Когнітивний складник готовності вчителя до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного розмаїття суспільства 

– Діяльнісний складник готовності вчителя до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного розмаїття суспільства 

Рис. 3.2. Структурно-функціональна субмодель професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 
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практики та позанавчальна робота (волонтерська діяльність, участь у роботі 

гуртків, студій, клубів тощо). 

Науково-дослідницька діяльність студентів здебільшого чинить 

позитивний вплив на формування й розвиток когнітивного складника 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства, утім, сприяє й розвиткові професійно значущих 

особистісних якостей, а також певною мірою – формуванню професійних 

педагогічних умінь. 

Педагогічна практика за своєю суттю спрямована на набуття й 

удосконалення студентами професійних педагогічних умінь, а також 

розвиток професійно значущих особистісних якостей і властивостей. Однак, 

не можна також заперечувати і важливості практичної підготовки майбутніх 

учителів для розширення й поглиблення професійних знань, отриманих у 

навчальному процесі педагогічного вишу. Отже, маємо всі підстави 

говорити, що педагогічна практика насамперед сприяє формуванню 

діяльнісного та особистісно-психологічного складників готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурно строкатого соціуму, але також чинить позитивний вплив на 

розвиток когнітивного складника досліджуваної готовності. 

Що стосується позанавчальної роботи студентів, то можемо зазначити, 

що її вплив є найсуттєвішим на розвиток професійно значущих особистісних 

якостей і властивостей студентів, а також на набуття ними певних 

професійних умінь. Вплив поззаудиторної роботи, яка не має характеру 

навчально-пізнавальної, на формування когнітивного складника готовності 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурно строкатого соціуму не є вирішальним, хоча повністю 

заперечувати його не можна. 

Слід окремо наголосити, що навчальний процес опосередковано, а 

науково-дослідницька й позанавчальна робота студентів, як і їхня 
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педагогічна практика, відбуваються в безпосередьому зв’язку з 

етнокультурно строкатим соціумом. Так, під час педагогічних практик 

майбутні вчителі спостерігають, а пізніше безпосередньо беруть участь в 

освітньому процесі навчальних закладів із багатокультурним складом учнів, 

якими є по суті переважна більшість сучасних шкіл не тільки у великих 

мегаполісах, а й у будь-яких населених пунктах по всій території України. 

Відповідно, проблематика науково-дослідної та спрямованість 

позааудиторної, зокрема волонтерської роботи студентів не може ігнорувати 

особливостей етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. Усе 

зазначене актуалізує включення проблематики, пов’язаної з феноменом 

багатокультурності суспільства, зокрема засад порівняльної етнопедагогіки 

до змісту навчального процесу. 

Нами виявлено етапи етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів, які 

відображають динаміку формування в них готовності до професійної діяльності 

в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства на засадах 

порівняльної етнопедагогіки. На наше переконання, це етапи: пропедевтичного 

навчання, теоретичного навчання, теоретико-практичного навчання та творчої 

самореалізації. Коротко схарактеризуємо виокремлені етапи. 

3.4.1. Формування готовності майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства на етапі пропедевтичного навчання. 

Метою етапу пропедевтичного навчання є здебільшого створення позитивної 

мотивації до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

суспільства. Так, у навчальному процесі мають бути встановлені 

випереджувальні міжпредметні зв’язки для ознайомлення з окремими 

аспектами феномена мультикультурності сучасного суспільства (закладання 

основ когнітивного складника готовності майбутніх учителів початкової школи 

до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства) та формування позитивного особистісного ставлення до нього.  
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Деталізувати потенціал навчального процесу щодо формування 

складників готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

допоможе організаційно-змістова субмодель етнопедагогічної підготовки 

[табл. 3.5]. Організаційно-змістова субмодель окреслює можливості різних 

дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів початкової освіти щодо 

формування складників готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття, зокрема щодо 

формування окремих властивостей, наведених в еталоні оцінювання 

результативності професійної підготовки майбутніх учителів на засадах 

порівняльної етнопедагогіки [див. Дод. Ж]. В основу розробки організаційно-

змістової субмоделі покладено навчальні плани факультету початкового 

навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2000–2015 рр.). 

Аналіз оргаінзаційно-змістової субмоделі свідчить, що на етапі 

пропедевтичного навчання, що збігається з першим роком навчання 

студентів, переважна більшість навчальних дисциплін може сприяти 

закладанню основ особистісно-психологічного складника готовності 

майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства, формуючи толерантність до проявів 

інокультурності, спрямованість на толерантну взаємодію з представниками 

інших етнічних культур, прагнення до самовизначення у сфері 

міжкультурних комунікацій, етнопедагогічну спрямованість особистості.  

Що стосується когнітивного складника досліджуваної готовності, то на 

етапі пропедевтичного навчання можливе набуття студентами окремих 

відомостей щодо теоретичних основ порівняльної етнопедагогіки – знань та 

уявлень: про етимологію термінів, зміст і співвідношення понять етнос і 

нація, культура, традиція, традиційна культура; звичай, обряд; про сучасну 

етнокультурну ситуацію в Україні; про народну педагогіку як про органічний  
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Таблиця 3.5.1 

Організаційно-змістова субмодель професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 

Етап пропедевтичного навчання 

Е
та

п
 

К
у
р
с 

Навчальні дисципліни 

Складники готовності вчителя до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства  

особистісно-

психологічний 
когнітивний діяльнісний 

П
р
о
п

ед
ев

ти
ч
н

о
го

 н
ав

ч
ан

н
я
 

І Іноземна мова К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, 

К26, К27  

І Історія української 

культури 

К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, 

К12 

К17, К21, К22, 

К24, К26 

 

І Фізичне виховання К3, К4, К5, К9, 

К11, К12 

К22, К27  

І Анатомія і фізіологія 

дитини 

 К22, К23, К24, 

К25, К26, К27 

 

І Вікова фізіологія  К22, К23, К24, 

К25, К26, К27 

 

І Основи медичних знань 

та охорони здоров’я 

К1, К2, К3, К4, К22, К23, К24, 

К25, К26, К27 

 

І Початковий курс 

математики 

К1, К2, К3, К4 К25, К26, К27  

І Основи валеології з 

методикою викладання 

К1, К2, К3, К4 К22, К23, К24, 

К25, К26, К27 

 

І Практикум з української 

мови 

К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, К12,  

К23, К24, К25, 

К26, К27 

 

І Ботаніка К1, К2, К3, К4, К25, К26, К27  

І Зоологія К1, К2, К3, К4, К25, К26, К27  

І Земле- і краєзнавство К1, К2, К3, К4, К25, К26, К27  

І Загальна психологія  К15, К16, К26,К27  

І Вступ до спеціальності К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, К12, 

К13, К14 

К22, К25, К26, 

К27 

 

І Теорія виховання К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, К12, 

К13, К14 

К22, К24, К25, 

К26, К27, К31 

 

І Методика виховної 

роботи 

К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, К12, 

К13, К14 

К22, К24, К25, 

К26, К27, К31 

К32, К33, К34, 

К35, К36, К37, 

К38, К39, К40 
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Продовження таблиці 3.5.1 

Е
та

п
 

К
у
р
с 

Навчальні дисципліни 

Складники готовності вчителя до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства 

особистісно-

психологічний 
когнітивний діяльнісний 

П
р
о
п

ед
ев

ти
ч
н

о
го

 н
ав

ч
ан

н
я
 І Методика трудового 

навчання 

К1, К2, К3, К4 К22, К25, К26, 

К27 

 

І Основи музичного 

виховання 

К1, К2, К3, К4 

К12, К13 

К22, К25, К26, 

К27 

 

І Основи культури і 

техніки мовлення 

К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, 

К12,К13, К14  

К22, К25, К26, 

К27 

 

І Риторика К12, К13 К22, К25, К26, 

К27 

 

складник культури етносу; про вікову періодизацію становлення і розвитку 

особистості в народній педагогіці різних етносів; про функції сім’ї, роду, 

громадськості як інститутів соціалізації та виховання; про фактори 

становлення особистості в народній педагогіці; про завдання та зміст 

виховання в народній педагогіці як відображення етноспецифічного ідеалу 

людини; про принципи, методи, засоби виховання та навчання в народній 

педагогіці різних етносів; а також документів, що регламентують реалізацію 

завдань полікультурної освіти й громадянського виховання. Наголосимо, 

набуття таких знань та уявлень можливе, утім на етапі пропедевтичного 

навчання вони не можуть бути системними. 

Нарешті, закладання основ діяльнісного складника готовності до 

професійної діяльності в умовах строкатого в етнокультурному відношенні 

соціуму можливе на етапі пропедевтичного навчання лише при вивченні 

курсу методики виховної роботи. У процесі опанування курсу можливе 

ознайомлення зі специфікою роботи з багатокультурним дитячим 

колективом, індивідуальної роботи з дітьми – представниками різних 

народів, співпраці з багатокультурним соціальним оточенням. 

Продовженням такої роботи на етапі пропедевтичного навчання має 

стати знайомство з реальною багатокультурністю учнівського контингенту 
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навчальних закладів у процесі позанавчальної роботи та пропедевтичних 

педагогічних практик (відвідування навчальних закладів, заснованих 

національно-культурними товариствами національних меншин тощо), а 

також залучення студентів до науково-дослідної, точніше, навчально-

дослідної діяльності, навчально-наукових пошуків у сфері проблематики 

мультикультурності (конспектування та реферування джерел, складання 

списків літератури, підготовка повідомлень тощо). Утім, навчально-

науковий, навчально-пошуковий аспект діяльності студентів не має на етапі 

пропедевтичного навчання вирішального значення. На першому етапі 

основна питома вага у формуванні особистісно-психологічного та 

конгнітивного складників готовності майбутніх учителів початкової школи 

до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства належить навчальному процесу та дещо менше – позанавчальній, 

позааудиторній роботі студентів. 

3.4.2. Формування готовності майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства на етапі теоретичного навчання. 

Етап теоретичного навчання збігається з другим роком навчання студентів – 

майбутніх учителів початкової школи. Центральним у змісті етапу є системне 

викладення засад порівняльної етнопедагогіки – вивчення відповідного курсу. 

Курс порівняльної етнопедагогіки має сприяти формуванню всіх 

складників готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної 

діяльності в умовах строкатого в етнокультурному відношенні соціуму, 

насамперед когнітивного. Програму навчальної дисципліни наведено в 

додатку Г. 

Разом із тим, аналіз організаційно-змістової субмоделі свідчить, що й 

інші навчальні дисципліни, які вивчаються упродовж етапу теоретичного 

навчання, за умови встановлення міждисциплінарних зв’язків з курсом 

порівняльної етнопедагогіки можуть робити свій внесок у формування 

передусім особистісно-психологічного, а також когнітивного складників 
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досліджуваної готовності. Порівняно з попереднім етапом, на етапі 

теоретичного навчання збільшується роль різних дисциплін навчального 

плану підготовки бакалаврів початкової освіти у формування діяльнісного 

складника готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. Це насамперед 

дисципліни психолого-педагогічного циклу: загальна психологія, вікова та 

педагогічна психологія, дидактика, соціальна педагогіка, методики 

викладання математики, української мови, природознавства, оскільки 

опанування цих дисциплін забезпечує майбутнім учителям початкової школи 

набуття необхідних діагностичних, аналітичних, проектувальних, 

планувальних, організаційних, методичних, комунікативних тощо вмінь. 

Що стосується внеску окремих видів освітньо-виховної діяльності у 

формування готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної 

діяльності в умовах етнокультурно строкатого соціуму, то на етапі 

теоретичного навчання, як це видно з назви етапу, основна увага 

концентрується на формуванні когнітивного складника досліджуваної 

готовності, і провідну роль тут відіграє навчальний процес. Хоч і скромніше, 

проте суттєве значення мають також позанавчальна та науково-дослідна 

діяльність студентів. 

У формування особистісно-психологічного складника готовності 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства рівний внесок роблять 

навчальний процес та позанавчальна робота студентів.  

Оскільки студенти паралельно з курсом порівняльної етнопедагогіки 

вивчають основи наукових педагогічних досліджень, вони отримують змогу 

розробляти програми елементарних досліджень порівняльної 

етнопедагогічної проблематики, зокрема педагогічних спостережень у 

навчальних закладах, заснованих національно-культурними товариствами 



294 
 

Таблиця 3.5.2 

Організаційно-змістова субмодель професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 

Етап теоретичного навчання 

Е
та

п
 

К
у
р
с 

Навчальні дисципліни 

Складники готовності вчителя до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства  

особистісно-

психологічний 
когнітивний діяльнісний 

Т
ео

р
ет

и
ч
н

о
го

 н
ав

ч
ан

н
я
 

ІІ Етнопедагогіка К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, 

К12, К13, К14 

К15, К16, К17, 

К18, К19, К20, 

К21, К22, К23, 

К24, К25, К26, 

К27, К28, К29, 

К30, К31 

К32, К33, К34, 

К35, К36, К37, 

К38, К39, К40 

ІІ Історія України К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К9, 

К11,  

К15, К17, К21  

ІІ Філософія К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, 

К15, К17  

ІІ Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

 

ІІ Правознавство К2, К5, К6, К10 К21, К30, К31  

ІІ Логіка    

ІІ Історія сучасного світу К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11,  

К15, К17, К21  

ІІ Формування читацької 

культури молодших 

школярів 

К3, К4, К12, К13 К22, К25, К26, 

К27 

 

ІІ Фізичне виховання К3, К4, К5, К9, 

К11, К12 

К22, К23, К25, 

К26, К27 

 

ІІ Іноземна мова К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11 

К26, К27  

ІІ Основи екології К5, К6, К8, К9, 

К10, К11, К12, 

К13, К14 

К22, К23, К25, 

К26, К27 

 

ІІ Початковий курс 

математики 

К3, К4, К12, К13   

ІІ Сучасна українська мова К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

 

ІІ Практикум з російської 

мови 

К3, К4, К12, К13, 

К14 

К22, К25, К26, 

К27 

 

ІІ Вища математика    

ІІ Загальна психологія К1, К2, К3, К4, 

К8, К9, К10, К11,  

К15, К16, К17, 

К19, К20 

К32, К35, К36, 

К37 
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Продовження таблиці 3.5.2 

Е
та

п
 

К
у
р
с 

Навчальні дисципліни 

Складники готовності вчителя до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства 

особистісно-

психологічний 
когнітивний діяльнісний 

Т
ео

р
ет

и
ч
н

о
го

 н
ав

ч
ан

н
я
 

ІІ Вікова та педагогічна 

психологія 

К1, К2, К3, К4, К8, 

К9, К10, К11, К12 

К13, К14 

К15, К16, К17, 

К19, К20, К23, 

К24, К25, К26 

К32, К35, К36, К37 

ІІ Основи наукових 

досліджень 
К14, К16   

ІІ Дидактика К8, К9, К10, К11, 

К12 К13, К14 

К15, К22, К23 

К25, К26, К27, 

К29 

К33, К34, К36 

ІІ Соціальна педагогіка К1, К2, К3, К4, К5, 

К6, К7, К8, К9, 

К10, К11, К12, К13, 

К14 

К15, К16, К17, 

К18, К19, К20, 

К21, К24, К25, 

К26, К30, К31 

К35, К37, К38, К39, 

К40 

ІІ Методика викладання 

математики 

К3, К4, К12, К13, 

К14 

К22, К25, К26, 

К27 

К33, К34, К36 

ІІ Методика викладання 

української мови 

К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

К33, К34, К36 

ІІ Методика викладання 

природознавства 

К3, К4, К12, К13, 

К14 

К22, К25, К26, 

К27 

К33, К34, К36 

ІІ Дитяча література з 

основами 

літературознавства 

К1, К2, К3, К4, К5, 

К6, К7, К8, К9, 

К10, К11, К12, К13, 

К14 

К22, К25, К26, 

К27 

 

ІІ Пропедевтична 

педагогічна практика 
К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, К12, 

К13, К14 

К19, К20, К21, 

К22, К23, К24, 

К25, К26, К27, 

К29, К30, К31 

К32, К33, К34, К35, 

К36, К37, К38, К39, 

К40 

національних меншин, бесід з дітьми, вчителями, батьками учнів, опитувань, 

анкетувань тощо. Реалізувати розроблені дослідні програми майбутні вчителі 

початкової школи можуть у ході пропедевтичної педагогічної практики. У 

такий спосіб науково-дослідна робота студентів на етапі теоретичного 

навчання починає відігравати провідну роль у формуванні діяльнісного 

складника досліджуваної готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства.  
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3.4.3. Формування готовності майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства на етапі теоретико-практичного 

навчання. Етап теоретико-практичного навчання, що збігається з третім 

роком навчання майбутніх бакалаврів початкової освіти, поряд із 

формуванням особистісно-психологічного та когнітивного складників 

готовності учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства, що було актуальним і на попередніх 

етапах етнопедагогічної підготовки, надає більше можливостей для 

формування діяльнісного складника досліджуваної готовності. Передумовою 

і запорукою цього є опанування студентами методик початкового навчання 

(зокрема методик викладання математики, української та російської мов), 

основ педагогічної майстерності та соціальної психології, що відбувається 

саме на третьому курсі.  

Таблиця 3.5.3 

Організаційно-змістова субмодель професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 

Етап теоретико-практичного навчання 

Е
та

п
 

К
у
р
с 

Навчальні дисципліни 

Складники готовності вчителя до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства 

особистісно-

психологічний 
когнітивний діяльнісний 

Т
ео

р
ет

и
к
о

-п
р
ак

ти
ч
н

о
го

 н
ав

ч
ан

н
я
 

ІІІ Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

 

ІІІ Економіка К5, К6, К10, К11   

ІІІ Релігієзнавство К1, К2, К3, К4, К5, 

К6, К7, К8, К9, К10, 

К11, К12, К13, К14 

К15, К17,К20, 

К21, К24, К26, 

К27 

 

ІІІ Психологія 

обдарованих дітей 

К12, К13, К14 К22, К27  

ІІІ Фізичне виховання К3, К4, К5, К9, К11, 

К12 

К22, К25, К26, 

К27 

 

ІІІ Сучасна українська 

мова 

К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

 

ІІІ Сучасна російська мова К1, К2, К3, К4, К12, 

К13, К14 

К22, К25, К26, 

К27 
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Продовження таблиці 3.5.3 

Е
та

п
 

К
у
р
с 

Навчальні дисципліни 

Складники готовності вчителя до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства 

особистісно-

психологічний 
когнітивний діяльнісний 

Т
ео

р
ет

и
к
о

-п
р
ак

ч
н

о
го

 н
ав

ч
ан

н
я
 

ІІІ Соціальна психологія К1, К2, К3, К4, К5, 

К6, К7, К8, К9, К10, 

К11, К12, К13, К14 

К15, К16, К17, 

К18, К19, К20, 

К21, К24, К25, 

К26, К30, К31 

К32, К35, К36, 

К38, К39, К40 

ІІІ Основи педагогічної 

майстерності 

К1, К2, К3, К4, К5, 

К6, К7, К8, К9, К10, 

К11 

К22, К27 К33, К34, К35 

ІІІ Методика викладання 

математики 

К3, К4, К12, К13, 

К14 

К22, К25, К26, 

К27 

К33, К34, К36 

ІІІ Методика викладання 

української мови 
К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

К33, К34, К36 

ІІІ Методика викладання 

російської мови 

К1, К2, К3, К4, К12, 

К13, К14 

К22, К25, К26, 

К27 

К33, К34, К36 

ІІІ Каліграфія К3, К4, К12, К13, 

К14 

К22, К25, К26, 

К27 

 

ІІІ Дитяча література з 

основами 

літературознавства 

К1, К2, К3, К4, К12, 

К13, К14 

К22, К25, К26, 

К27 

 

ІІІ Пропедевтична 

педагогічна практика 
К1, К2, К3, К4, К5, 

К6, К7, К8, К9, К10, 

К11, К12, К13, К14 

К19, К20, К21, 

К22, К23, К24, 

К25, К26, К27, 

К29, К30, К31 

К32, К33, К34, 

К35, К36, К37, 

К38, К39, К40 

ІІІ Табірний збір К1, К2, К3, К4, К5, 

К6, К7, К8, К9, К10, 

К11, К12, К13, К14 

К19, К20, К21, 

К22, К23, К24, 

К25, К26, К27, 

К29, К30, К31 

 

На третьому курсі студенти проходять дві пропедевтичні (навчальні) 

педагогічні практики. У процесі проходження пропедевтичних педагогічних 

практик студенти мають змогу вдосконалювати закладені на попередньому 

етапі теоретичного навчання вже згадувані вище діагностичні, аналітичні, 

проектувальні, планувальні, організаційні, методичні, комунікативні тощо 

вміння. 

Наприкінці навчального року для студентів організують табірний збір, 

що готує їх до проходження організаційної практики в літніх дитячих 

оздоровчих таборах. Педагогічні практики й табірний збір відіграють суттєву 

роль у формуванні готовності майбутніх учителів початкової школи до 
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професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства, зокрема її когнітивного та діяльнісного складника. Так, 

обов’язковим елементом змісту табірного збору є ознайомлення студентів з 

особливостями роботи з багатокультурним дитячим контингентом літнього 

дитячого оздоровчого табору. При цьому студенти не тільки отримують 

теоретичні відомості, але й відпрацьовують в інтерактивному режимі певні 

методичні прийоми, а також беруть участь у тренінгах комунікативності й 

толерантності. Це, серед іншого, сприяє й розвиткові у студентів 

толерантності до проявів інокультурності, спрямованості на толерантну 

взаємодію з представниками інших етнічних культур, прагнення до 

самовизначення у сфері міжкультурної комунікації як важливих проявів 

особистісно-психологічного складника досліджуваної готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурно строкатого соціуму. 

3.4.4. Формування готовності майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства на етапі творчої самореалізації. 

Етап творчої самореалізації, що розпочинається з літньої організаційно-

педагогічної практики студентів у дитячих оздоровчих таборах і далі 

охоплює ІV рік підготовки бакалаврів початкової освіти, надає майбутнім 

учителям початкової школи широкі можливості для розвитку й 

удосконалення всіх складників готовності до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства.  

Отже, розпочинається етап творчої самореалізації з літньої 

організаціно-педагогічної практики в дитячих літніх оздоровчих таборах, де 

студенти мають змогу розширити й поглибити знання щодо особливостей 

роботи з етнокультурно строкатим контингентом вихованців, а також 

реалізувати й удосконалити основні професійно-педагогічні вміння: 

діагностичні, аналітичні, проектувальні, планувальні, організаційні, 

методичні, комунікативні тощо. Організаційно-педагогічна практика – перша 
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можливість для майбутніх учителів «зануритися» в майбутню професійну 

діяльність і здійснити першу самодіагностику готовності до неї. 

Таблиця 3.5.4 

Організаційно-змістова субмодель професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 

Етап творчої самореалізації 

Е
та

п
 

К
у
р
с 

Навчальні дисципліни 

Складники готовності вчителя до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства 

особистісно-

психологічний 
когнітивний діяльнісний 

Т
в
о
р
ч
о
ї 

са
м

о
р

еа
л
із

ац
ії

 

ІІІ Організаційна 

педагогічна практика в 

дитячих оздоровчих 

таборах 

К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, К12, 

К13, К14 

К19, К20, К21, 

К22, К23, К24, 

К25, К26, К27, 

К29, К30, К31 

К32, К33, К34, 

К35, К36, К37, 

К39, К40 

ІV Соціологія К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, К12, 

К13, К14 

К15, К16, К18, 

К19, К20, К21, 

К30, К31 

 

ІV Політологія К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11 

К15, К16, К18, 

К19, К20, К21, 

К30, К31 

 

ІV Етика і естетика К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11 

К15, К17, К25, 

К26 

 

ІV Сучасна українська мова К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

 

ІV Сучасна російська мова К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

 

ІV Основи дефектології К12, К13, К14   

ІV Педагогічні технології К12, К13, К14 К29  

ІV Історія педагогіки К1, К3, К4, К12, 

К13, К14 

К15, К22, К23, 

К24, К25, К26, 

К27, К28, К29, 

К30, К31 

 

ІV Порівняльна педагогіка К1, К3, К4, К12, 

К13, К14 

К15, К22, К23, 

К24, К25, К26, 

К27, К28, К29, 

К30, К31 

 

ІV Безпека життєдіяльності 

та основи охорони праці 
   

ІV Методика викладання 

російської мови 

К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

К33, К34, К36 

ІV Теорія та методика 

фізичного виховання 

К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

К33, К34, К36 

ІV Методика 

образотворчого 

мистецтва 

К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

К33, К34, К36 
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Продовження таблиці 3.5.4 

Е
та

п
 

К
у
р
с 

Навчальні дисципліни 

Складники готовності вчителя до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного розмаїття 

сучасного суспільства 

особистісно-

психологічний 
когнітивний діяльнісний 

Т
в
о
р
ч
о
ї 

са
м

о
р

еа
л
із

ац
ії

 

ІV Вивчення української 

мови у школах з 

російською мовою 

викладання 

К12, К13, К14 К22, К25, К26, 

К27 

К33, К34, К36 

ІV Безперервна 

пропедевтична 

педагогічна практика 

К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, 

К12, К13, К14 

К20, К21, К22, 

К23, К24, К25, 

К26, К27, К29, 

К30, К31 

К32, К33, К34, 

К35, К36, К37, 

К38, К39, К40 

ІV Виробнича педагогічна 

практика в школі 
К1, К2, К3, К4, 

К5, К6, К7, К8, 

К9, К10, К11, 

К12, К13, К14 

К20, К21, К22, 

К23, К24, К25, 

К26, К27, К29, 

К30, К31 

К32, К33, К34, 

К35, К36, К37, 

К38, К39, К40 

Більшість навчальних дисциплін, які за навчальним планом вивчаються 

упродовж четвертого року підготовки бакалаврів початкової освіти, як і на 

попередніх етапах, за умови встановлення міжпредметних зв’язків з курсом 

порівняльної етнопедагогіки дають можливість удосконалювати особистісно-

психологічний та когнітивний складники готовності майбутніх учителів 

початкової школи до професійної діяльності в етнокультурно строкатому 

соціумі. 

Поряд із цим, низка навчальних дисциплін, зокрема методика 

викладання російської мови, теорія і методика фізичного виховання, 

методика образотворчого мистецтва, вивчення української мови у школах з 

російською мовою викладання тощо створюють умови для подальшого 

розвитку діяльнісного складника названої готовності. 

Утім, суттю етапу, що визначає його назву – етап творчої 

самореалізації, є наявність значної кількості педагогічних практик. Це й уже 

згадувана літня організаційно-педагогічна практика в дитячих оздоровчих 

таборах, і пропедевтична (навчальна), і, нарешті, виробнича практика в 

початковій школі. Саме під час проходження цих важливих для професійного 

становлення майбутнього вчителя педагогічних практик студенти мають 
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можливість не тільки розширювати й поглиблювати знання щодо сучасної 

етнокультурної ситуації в Україні та регіоні, багатокультурності освітнього 

простору навчальних закладів, специфіки роботи з багатокультурним 

контингентом учнів тощо; розвивати професійно значущі особистісні якості, 

але й удосконалювати передбачені модельним еталоном оцінювання 

результативності професійної підготовки на засадах порівняльної 

етнопедагогіки вміння: працювати з багатокультурним дитячим колективом; 

індивідуально працювати з дітьми – представниками різних етносів; 

співпрацювати з багатокультурним соціальним оточенням. 

Узагальнено презентує в графічному вигляді поетапну організацію 

етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

організаційна субмодель етнопедагогічної підготовки [рис. 3.3]. Вона 

окреслює, з одного боку, етапи формування готовності майбутніх учителів 

початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства на засадах порівняльної етнопедагогіки, 

здругого, – питому вагу видів освітньо-виховної діяльності (навчального 

процесу, науково-дослідницької та позааудиторної роботи студентів, 

педагогічної практики) у формуванні складників зазначеної готовності на 

кожному з етапів. 

Таке графічне представлення дозволяє простежити, як зміщується 

центр ваги етнопедагогічної підготовки: з формування особистісно-

психологічного складника готовності майбутніх учителів початкової школи 

щодо професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства на етапі пропедевтичного навчання до формування 

когнітивного складника зазначеної готовності – на етапах теоретичного й 

теоретико-практичного навчання і далі – до інтенсивного формування 

діяльнісного складника – на етапі творчої самореалізації студентів. 

Візуалізація також наочно демонструє, що на перших трьох етапах 

найбільшу значущість для результативності етнопедагогічної підготовки має 

навчальна робота студентів. Водночас на етапі творчої самореалізації  
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Рис. 3.3. Організаційна субмодель професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 
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студентів найбільшої питомої ваги в процесі формування в них готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства набуває педагогічна практика. 

Нарешті, в узагальненому вигляді модель професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки представлено 

на рисунку 3.4. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі схарактеризовано сучасний стан професійної підготовки фахівців 

різних галузей на засадах етнопедагогіки; розкрито мету, закономірності і 

принципи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на 

засадах порівняльної етнопедагогіки; окреслено зміст і методику такої підготовки 

на різних її етапах. 

Узагальнено результати аналізу наявних досліджень професійної підготовки 

фахівців різних галузей (педагогів, соціальних працівників, військовослужбовців, 

медичних працівників) на засадах етнопедагогіки. З’ясовано, що в сучасній 

педагогічній науці відсутня єдність поглядів дослідників на суть, принципи, зміст, 

критерії результативності такої підготовки. Навіть кінцеву мету названого 

процесу дослідники уявляють собі по-різному, називаючи етопедагогічною 

підготовленістю, готовністю, культурою, компетентністю тощо. При цьому 

нерідко поширені ключові позиції, наприклад, поняття «етнопедагогічна 

готовність», «етнопедагогічна діяльність», «етнопедагогічні вміння», 

«етнопедагогічні здібності», «етнопедагогічне завдання» тощо, виглядають 

непереконливо та суперечливо. Зазначене, а також обґрунтована концепція 

порівняльної етнопедагогіки зумовлюють доцільність створення моделі 

професійної підготовки майбутніх учителів на засадах порівняльної 

етнопедагогіки. 

Зроблено висновок, що в межах дисертації поняття «професійна підготовка 

на засадах порівняльної етнопедагогіки» та «[порівняльна] 
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3) визначається змістов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на 

засадах порівняльної етнопедагогіки 
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Результат: підвищення рівня сформованості складників готовності майбутніх учителів 
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Конструювання змісту підготовки на основі порівняльно-зіставного ознайомлення майбутніх учителів 

початкових класів з традиційною педагогічною культурою різних народів і його реалізації в процесі 

вивчення курсу порівняльної етнопедагогіки та інтеграції до програм інших дисциплін навчального 

плану, педагогічних практик, позанавчальної та науково-дослідної діяльності студентів 

Добір та реалізація інноваційних форм, методів і прийомів роботи: інтерактивних, тренінгових, 

гейміфікаційних, проектних, спрямованих на комплексне формування всіх складників готовності 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства 

Створення в педагогічному виші освітнього середовища міжкультурного спілкування, організації 

взаємодії студентів, науковців, освітян, громадських організацій національних меншин з метою 

дослідження традицій виховання в різних культурах і творчого використання народнопедагогічного 

досвіду в освітньому процесі сучасних навчальних закладів. 
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Закономірності: ефективність досліджуваного процесу 

залежить: 1) від ступеня реалізації загальнодидактичних 

принципів, 2) від ступеня реалізації основних положень 

полікультурної освітньої парадигми; 3) від ступеня її 

відповідності змісту та структурі професійної діяльності 

вчителя у строкатому в етнокультурному відношенні соціумі; 

4) від ступеня реалізації міждисциплінарного підходу; 5) від 

повноти реалізації структурно-функціональних зв’язків між її 

компонентами; 6) від повноти забезпечення всього комплексу 

умов, необхідних для досягнення її цілей; 7) визначається 

змістовими, структурними й функціональними зв’язками з 

іншими складовими професійної підготовки 

Мета: формування в майбутніх учителів початкової школи готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства  

Етапи: пропедевтичного, теоретичного, теоретико-практичного навчання, творчої самореалізації студентів 
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 етнопедагогічна підготовка» можуть уживатись як синоніми. У дослідженні 

метою професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки визначено формування в них готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства, що полягає у здатності усвідомлювати й поважати культурне 

різноманіття сучасного українського суспільства, оцінювати потенціал 

багатокультурного соціального оточення як ресурсу для розвитку особистості й 

соціуму; організаційно і методично забезпечувати використання на практиці 

освітньо-виховного та соціалізувального потенціалу культурного різноманіття.  

Складність і багатоаспектність процесу формування готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства зумовила розробку відповідної моделі, 

деталізованої у низці субмоделей: концептуальній, структурно-функціональній, 

організаційній, організаційно-змістовій. 

Концептуальна субмодель відображає мету порівняльної етнопедагогічної 

підготовки, основні методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки, 

закономірності формування в них готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства та принципи, які 

ґрунтуються на виявлених закономірностях. Структурно-функціональна 

субмодель встановлює функціональні взаємозв’язки елементів процесу 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки (навчальний процес, науково-дослідна та 

позанавчальна робота студентів, їх практична підготовка), визначає вплив 

кожного з них на формування складників готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства, а також зумовленість процесу порівняльної етнопедагогічної 

підготовки студентів особливостями етнокультурно строкатого соціального 

довкілля. Організаційна субмодель визначає питому вагу внеску кожного з 

елементів процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 
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на засадах порівняльної етнопедагогіки (навчальний процес, науково-дослідна та 

позанавчальна робота студентів, їх практична підготовка) у формування 

складників готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття суспільства на кожному з етапів цього процесу – 

пропедевтичного, теоретичного, теоретико-практичного навчання та творчої 

самореалізації. Організаційно-змістова субмодель окреслює можливості різних 

дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів початкової освіти щодо 

формування складників досліджуваної готовності. 

Обґрунтовано структуру готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, яка 

містить три складники: особистісно-психологічний, когнітивний, діяльнісний. 

Оскільки зазначена готовність є стійкою характеристикою особистості, 

спроможної до успішного виконання діяльності, саме ступінь сформованості 

особистісно-психологічного складника готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття сучасного суспільстві 

було обрано як перший параметр результативності етнопедагогічної підготовки 

майбутніх учителів.  

Визнання пріоритетності саме особистісно-психологічного складника у 

структурі досліджуваної готовності орієнтує на: 1) формування в майбутніх 

учителів адекватного сприйняття складних соціокультурних реалій сучасності та 

найбільш вірогідних сценаріїв майбутнього; 2) подолання у свідомості майбутніх 

педагогів тенденцій до редукціонізму, етноцентризму, ізоляціонізму, що здатні 

перешкоджати виконанню вчителем своїх професійних функцій стосовно 

соціальної адаптації молодого покоління в умовах етнокультурного розмаїття 

суспільства та взаємодії з етнокультурно строкатим соціальним оточенням. 

Для вимірювання ступеня сформованості складників готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства обрано критерії І і ІІ порядку. Для особистісно-

психологічного складника це критерії І порядку: толерантність до проявів 

інокультурності, спрямованість на толерантну взаємодію з представниками інших 
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етнічних культур, прагнення до самовизначення у сфері міжкультурної комунікації, 

етнопедагогічну спрямованість особистості. 

Когнітивний складник зазначеної готовності окреслює теоретичну основу 

професійної діяльності вчителя початкової школи в умовах етнокультурного 

різноманіття суспільства, а саме як критерії І порядку – знання: методології 

порівняльної етнопедагогіки, її теорії, історії розвитку та сучасного стану, а також 

основних вітчизняних і міжнародних нормативних документів, що регламентують 

здійснення міжкультурної освіти в Україні. 

Діяльнісний складник готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах етнокультурно строкатого соціуму передбачає як 

критерії І порядку сформованість у них умінь: працювати з багатокультурним 

дитячим колективом, індивідуально працювати з дітьми – представниками різних 

етносів, співпрацювати з багатокультурним соціальним оточенням, зокрема з 

батьками учнів і представниками громадських організацій національних меншин.  

До критеріїв розроблено показники сформованості складників готовності 

майбутніх учителів до професійної готовності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства для п’яти рівнів: допрофесійного, 

початкового, задовільного, достатнього та випереджувального. 

З’ясовано, що професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи 

на засадах порівняльної етнопедагогіки проходить у чотири етапи: 

пропедевтичного, теоретичного, теоретико-практичного навчання та творчої 

самореалізації студентів. 

Основний зміст розділу подано в публікаціях: 547; 550; 553; 555; 556; 557; 

560; 562; 563; 565; 566; 567; 578; 580; 581; 582; 584; 586; 587; 588; 589; 596; 651. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

НА ЗАСАДАХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ 

 

 

4.1. Загальні питання експериментальної перевірки педагогічних умов 

реалізації моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи на засадах порівняльної етнопедагогіки 

 

У цілому теоретико-експериментальне дослідження теорії і методики 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки здійснювалось упродовж двадцяти років 

(1996-2016 рр.) і відбувалось у п’ять етапів науково-педагогічного пошуку. 

Перший етап (1996–1998 рр.) – пошуково-орієнтаційний – передбачав 

усвідомлення проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства, теоретичне ознайомлення з витоками і шляхами вирішення проблеми 

у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці та освітянській практиці, 

осмисленню власної дослідницької позиції. 

У цей час було вивчено широке коло педагогічних, етнографічних, 

етнологічних, етнопсихологічних, соціологічних, філософських тощо джерел 

українських і зарубіжних авторів. На цій основі сформовано категоріальний 

апарат дослідження, а також розроблено й апробовано перший варіант програми 

навчальної дисципліни «Етнопедагогіка».  

Другий етап (1999–2001 рр.) – пошуково-концептуальний – було присвячено 

формулюванню власної концепції порівняльної етнопедагогіки як самостійної 

субдисципліни в межах педагогічної науки, а також як навчальної дисципліни курсу 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. Розроблено програму теоретико-
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експериментального дослідження, сформульовано його мету, гіпотезу, завдання, 

визначено об’єкт і предмет, дібрано дослідницький інструментарій [542; 547]. 

Було проаналізовано різноманітні наявні у поліетнічних країнах концепції 

міжкультурної/полікультурної/мультикультурної освіти, нормативно-правову 

базу полікультурної та громадянської освіти в Україні. 

Продовжувалося ознайомлення з наявним вітчизняним і зарубіжним 

досвідом підготовки педагогів до професійної діяльності в умовах строкатого в 

етнокультурному відношенні соціуму, вивчалися навчальні плани і програми 

навчальних дисциплін факультетів підготовки вчителів початкових класів різних 

педагогічних вишів України та одночасно – програми курсів з 

міжкультурної/полікультурної/мультикультурної освіти для навчальних закладів 

різних рівнів. 

Третій етап (2002–2003 рр.) – аналітико-моделювальний – передбачав 

пілотне дослідження стану готовності вчителів до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства [544; 548; 552  тощо], 

аналіз наявних досягнень і проблем, а також створення першого варіанту моделі 

формування такої готовності в майбутніх учителів на засадах порівняльної 

етнопедагогіки. 

Розроблено й упроваджено в освітній процес педагогічних вишів програми 

навчальної дисципліни «Порівняльна етнопедагогіка» та його методичне 

забезпечення. 

Розроблено й обґрунтовано структуру готовності вчителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, а на її 

основі – модельний еталон оцінювання результативності етнопедагогічної 

підготовки майбутніх учителів, яка має на меті формування такої готовності (див. 

підрозділ 3.2). На цій основі обґрунтовано й охарактеризовано п’ять рівнів 

сформованості складників готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства: допрофесійний, початковий, задовільний, достатній, 

випереджувальний. 
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Було дібрано діагностичний інструментарій для виявлення рівня 

сформованості складників готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах строкатого в етнокультурному відношенні соціуму (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Діагностичний інструментарій визначення рівня сформованості готовності 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 
 

С
к
л
ад

-

н
и

к
и

  

Критерії І рівня Діагностичні методики 

О
со

б
и

ст
іс

н
о

-п
си

х
о
л
о
гі

ч
н

и
й

 

K1. Толерантність до проявів 

інокультурності 

K2. Спрямованість на 

толерантну взаємодію з 

представниками інших 

етнічних культур 

K3. Прагнення до 

самовизначення у сфері 

міжкультурної комунікації 

К4. Етнопедагогічна 

спрямованість особистості 

 

 

Анкета для студентів на виявлення ставлення до 

багатокультурності освітнього простору (К. Юр’єва) 

[569, с. 182–188; дод. А.2] 

Модифікована шкала соціальної дистанції 

(К. Юр’єва)  

Діагностичний тест відносин (Г. Кцоєва) [346, 

с. 166–171] 

Методика «Інолерантність–толерантність» (ІНТОЛ) 

(Л. Почебут) [378, с. 167–169] 

Методика «Етнічна толерантність–інтолерантність» 

(Н. Лебєдєва) [378, с. 169-171] 

Методика «Рівень комунікативної толерантності (В. 

Бойко)» [378, с. 171–177] 

Методика вимірювання етноцентризму (М. 

Стадников) [378, с. 186–191] 

Методика «Етнічна ідентичність» (О. Романова) 

[378, с. 195–198] 

Експрес-опитувальник «Індекс толерантності» 

(Г. Солдатова, О. Кравцова, О. Хухлаєв, 

Л. Шайгерова) [311] 

Контент-аналіз письмових робіт студентів (есе, 

проектні роботи) 

Спостереження за діяльністю студентів 

Самоаналіз студентами своєї діяльності 

Експертне оцінювання у процесі проходження 

педагогічних практик (учителями та адміністрацією 

базової школи, батьками учнів) 

Експертне оцінювання участі в інтерактивних 

заходах у форматі «Живої Бібліотеки» (іноземними 

студентами, представниками громадських 

організацій національних меншин) 
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  Продовження таблиці 4.1 
С

к
л
ад

-

н
и

к
и

  

Критерії І рівня Діагностичні методики 

К
о
гн

іт
и

в
н

и
й

 

K5. Знання методологічних 

основ порівняльної 

етнопедагогіки 

K6. Знання теоретичних основ 

порівняльної етнопедагогіки 

K7. Знання історії розвитку та 

сучасного стану порівняльної 

етнопедагогіки 

K8. Знання основних 

нормативних документів, що 

регламентують здійснення 

полікультурної освіти в 

Україні 

Тестування 

Колоквіум 

Самооцінювання та взаємооцінювання студентами 

письмових робіт 

Аналіз виступів студентів у процесі дискусій 

Аналіз студентських рефератів, письмових 

екзаменаційних, курсових, проектних робіт 

 

Д
ія

л
ь
н

іс
н

и
й

 

K9. Уміння працювати з 

багатокультурним дитячим 

колективом 

K10. Уміння індивідуально 

працювати з дітьми – 

представниками різних 

етносів 

K11. Уміння співпрацювати з 

багатокультурним соціальним 

оточенням 

Аналіз діяльності студента під час педагогічної 

практики 

Самоаналіз студентами своєї діяльності 

Експертне оцінювання (учителями, адміністрацією 

базової школи, батьками учнів) 

Четвертий етап (2004–2014 рр.) – власне теоретико-експериментальний – 

було присвячено експериментальній перевірці обґрунтованих педагогічних умов 

реалізації розробленої моделі професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів на засадах порівняльної етнопедагогіки: 2004–2006 рр. – І 

педагогічна умова, 2007–2009 рр. – І та ІІ педагогічні умови, 2010–2014 рр. – усі 

три педагогічні умови.  

Експериментальна перевірка педагогічних умов реалізації досліджуваної 

моделі передбачала три етапи педагогічного експерименту: констатувального – 

для визначення початкового рівня сформованості у студентів складників 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства; формувального, що полягав у впровадженні в процес 

експериментального навчання педагогічних умов реалізації моделі професійної 
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підготовки майбутніх учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки; 

контрольного – для визначення динаміки рівнів сформованості в студентів 

готовності до професійної діяльності в умовах строкатого в етнокультурному 

відношенні соціуму та статистичної обробки й аналізу результатів педагогічного 

експерименту. 

У педагогічному експерименті брали участь студенти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та на різних 

етапах – ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Бердянського 

державного педагогічного університету, Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, які вступили до 

педагогічних вишів у 2003–2011 рр. Участь в експерименті розпочиналася з ІІ 

курсу, коли студенти вивчали курс етнопедагогіки.  

Експериментальні групи утворили студенти ХНПУ імені Г. С. Сковороди та 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», контрольні групи – 

студенти ХНПУ імені Г. С. Сковороди та в різні роки –інших перелічених вишів. 

Учасники експериментальних груп брали участь у варіативній перевірці 

педагогічних умов реалізації моделі. Кожна група брала участь в експерименті 

упродовж трьох навчальних років, до закінчення бакалаврату (табл. 4.2). 

І варіант реалізації досліджуваної моделі передбачав упровадження першої 

педагогічної умови – конструювання змісту професійної підготовки на основі 

порівняльно-зіставного ознайомлення майбутніх учителів початкових класів з 

традиційною педагогічною культурою різних народів, реалізацію цього змісту в 

процесі вивчення курсу порівняльної етнопедагогіки та інтеграцію до програм 

інших дисциплін навчального плану підготовки фахівців початкової освіти, 

педагогічних практик, позанавчальної та науково-дослідної діяльності студентів. 

ІІ варіант реалізації моделі професійної підготовки на засадах порівняльної 

етнопедагогіки впроваджував першу та другу педагогічні умови – добір і 

застосування широкого спектра інноваційних форм, методів і прийомів роботи: 

інтерактивних, тренінгових, гейміфікаційних, проектних тощо. 
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Таблиця 4.2 

Контингент учасників експерименту  

 І варіант  

реалізації моделі 
ІІ варіант 

 реалізації моделі 

ІІІ варіант  

реалізації моделі 

 Групи Е Групи К Групи Е Групи К Групи Е Групи К 

 
Ін
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с 
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у
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2004–2006 Е1.1 76 К1.1 42         

2005–2007 Е1.2 72 К1.2 46         

2006–2008 Е1.3 73 К1.3 44         

2007–2008     Е2.1 69 К2.1 46     

2008–2010     Е2.2 70 К2.2 42     

2009–2011     Е2.3 72 К2.3 44     

2010–2012         Е3.1 68 К3.1 44 

2011–2013         Е3.2 66 К3.2 43 

2012–2014         Е3.3 67 К3.3 46 

Зведені 

групи 
Е1 221 К1 132 Е2 211 К2 132 Е3 201 К3 133 

Учасників експериментальних груп – 633 Учасників контрольних груп – 397 

Усього учасників педагогічного експерименту – 1030 

У ІІІ варіанті реалізації досліджуваної моделі до перших двох педагогічних 

умов було додано третю – створення в педагогічному виші освітнього середовища 

міжкультурного спілкування, організацію взаємодії студентів, науковців, освітян, 

громадських організацій національних меншин з метою дослідження традицій 

виховання в різних культурах і творчого використання народнопедагогічного 

досвіду в освітньому процесі сучасних навчальних закладів.  

У контрольних групах професійна підготовка відбувалась у стандартному 

режимі та, зокрема, могла включати вивчення курсу української народної 

педагогіки.  

Детально хід експериментальної перевірки педагогічний умов реалізації 

моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки (формувальний етап педагогічного експерименту) 

буде розкрито в наступному підрозділі дисертації. 

До початку вивчення курсу здійснювалося вимірювання вхідних рівнів 

сформованості складників готовності майбутніх учителів початкової школи до 
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професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства (констатувальний етап педагогічного експерименту).  

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту по групах і 

роках представлено в таблицях 4.3, 4.6, 4.9, по зведених групах (Е1, К1, Е2, К2, Е3, 

К3, а також Е та К) – у таблицях 4.4, 4.7, 4.10. 

Таблиця 4.3 

Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості  

особистісно-професійного складника готовності до професійної діяльності  

в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства  

на констатувальному етапі експерименту 

Рік  Група  

допрофесійний початковий задовільний достатній 
випереджу-

вальний 

К-ть 

осіб 
% 

К-ть 

осіб 
% 

К-ть 

осіб 
% 

К-ть 

осіб 
% 

К-ть 

осіб 
% 

2004 Е1.1 3 3,9 37 48,7 33 43,5 3 3,9 – – 

 К1.1 2 4,8 20 47,6 18 42,8 2 4,8 – – 

2005 Е1.2 3 4,2 36 50,0 31 43,0 2 2,8 – – 

 К1.2 2 4,3 22 47,8 20 43,6 2 4,3 – – 

2006 Е1.3 5 6,9 33 45,2 32 43,8 3 4,1 – – 

 К1.3 3 6,8 21 47,7 18 41,0 2 4,5 – – 

2007 Е2.1 6 8,7 32 46,4 28 40,6 3 4,3 – – 

 К2.1 4 8,7 22 47,8 18 39,1 2 4,4 – – 

2008 Е2.2 4 5,7 33 47,1 30 42,9 3 4,3 – – 

 К2.2 2 4.8 21 50,0 17 40,4 2 4,8 – – 

2009 Е2.3 3 4,2 34 47,2 31 43,0 4 5,6 – – 

 К2.3 2 4,5 22 50,0 18 41,0 2 4,5 – – 

2010 Е3.1 6 8,8 31 45,6 28 41,2 3 4,4 – – 

 К3.1 2 9,1 24 54,5 16 36,4 2 4,5 – – 

2011 Е3.2 5 7,5 32 48,5 26 39,4 3 4,6 – – 

 К3.2 3 9,3 21 48,8 17 39,5 2 4,7 – – 

2012 Е3.3 4 6,0 31 46,3 30 44,7 2 3,0 – – 

 К3.3 2 4,3 23 50,0 19 41,4 2 4,3 – – 

З даних, наведених у таблиці 4.3, бачимо, що переважна більшість студентів 

і експериментальних, і контрольних груп демонструють сформованість 

особистісно-психологічного складника готовності до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства на початковому та 

задовільному рівнях. Майже однакова кількість студентів виявляють 

допрофесійний і достатній рівні сформованості особистісно-психологічного 

складника досліджуваної готовності. Осіб з випереджувальним рівнем 

сформованості особистісно-психологічного складника готовності до професійної 

діяльності в умовах етнокультурно строкатого соціуму не виявлено.  

За допомогою методу математичної статистики – критерію Пірсона χ2 було 

доведено можливість і допустимість участі обраних груп у педагогічному 
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експерименті як експериментальних і контрольних. Для цього спочатку було 

складено таблиці результатів констатувального експерименту за зведеними 

групами Е1, К1, Е2, К2, Е3, К3 (табл. 4.4, 4.7, 4.10). 

Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості особистісно-

психологічного складника досліджуваної готовності на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту по зведених групах представлено в таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 

Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості  

особистісно-психологічного складника готовності до професійної діяльності  

в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

на констатувальному етапі (по зведених групах) 

Ш
и

ф
р

и
 

г
р

у
п

  

к
о
н

т
и

н
ге

н
т
 Рівні сформованості особистісно-психологічного складника 

допрофесійний початковий задовільний достатній 
випереджу-

вальний 

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Е1 221 11 5,0 106 48,0 96 43,4 8 3,6 – – 

К1 132 7 5,3 63 47,7 56 42,4 6 4,6 – – 

Е2 211 13 6,2 99 46,9 89 42,2 10 4,7 – – 

К2 132 8 6,1 65 49,2 53 40,2 6 4,5 – – 

Е3 201 15 7,5 94 46,8 84 41,8 8 3,9 – – 

К3 133 7 5,3 68 51,1 52 39,1 6 4,5 – – 

Е 633 39 6,2 299 47,2 269 42,5 26 4,1 – – 

К 397 22 5,5 196 49,4 161 40,6 18 4,5 – – 

Згідно з критерієм Пірсона, χ2 визначався ступінь розходження між 

емпіричною та теоретичною частотами – рівнями сформованості складників 

готовності студентів експериментальних і контрольних груп до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. 

Емпіричне значення критерію χ2 може бути розраховано за формулою: 

,
)(

1

2
2 

 




n

i i

ii

n

nn


 

де n – число груп; 

ni – емпірична частота експериментальної групи; 

ni
' –  теоретична частота контрольної групи. 

Для розрахунку χ 2
емп для особистісно-психологічного складника була 

складена таблиця 4.5. 
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Таблиця 4.5 

Розрахунок значення χ 2
емп для особистісно-психологічного складника на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

особистісно-

психологічного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Випереджувальний  0 0 0 0 – 

Достатній 4,1 4,5 -0,4 0,16 0,04 

Задовільний 42,5 40,6 1,9 3,61 0,09 

Початковий 47,2 49,4 -2,2 4,84 0,10 

Допрофесійний 6,2 5,5 0,7 0,49 0,09 

Сума 100 100 – – 0,31 

Отже, χ2
емп = 0,31. 

Для зіставлення отриманого значення критерію χ2 з табличними даними 

необхідно розрахувати кількість ступенів свободи за формулою r = m – 1,  

де r – кількість ступенів свободи; m – кількість розрядів ознаки, тобто рядків у 

таблиці. У нашому випадку відсутні показники випереджувального рівня, тому 

r = 4 – 1 = 3. За таблицею критичних значень критерію χ2 для цієї кількості 

ступенів свободи з рівнем значущості  = 0,05 знаходимо χ2
кр = 7,8. 

Оскільки χ2
емп < χ2

кр (0,31 < 7,8), то приймається нульова гіпотеза про те, що 

досліджувані групи не відрізняються між собою, тобто вони майже однакові за 

рівнем сформованості особистісно-психологічного складника досліджуваної 

готовності на констатувальному етапі педагогічного експерименту. Це 

підтверджує метод математичної статистики. Одержані на констатувальному 

етапі результати стали вхідними даними для вимірювання рівня сформованості 

особистісно-психологічного складника готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства. 

Аналогічні процедури проведено з результатами констатувального етапу 

експерименту щодо когнітивного (табл. 4.6) і діяльнісного (табл. 4.7) складників 

досліджуваної готовності.  
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Таблиця 4.6 

Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості  

когнітивного складника готовності до професійної діяльності  

в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства  

на констатувальному етапі експерименту 
 

Рік  Група  

допрофесійний початковий задовільний достатній випереджу-

вальний 

К-ть 

осіб 
% 

К-ть 

осіб 
% 

К-ть 

осіб 
% 

К-ть 

осіб 
% 

К-ть 

осіб 
% 

2004 Е1.1 10 13,2 60 78,9 6 7,9 – – – – 

 К1.1 6 14,3 32 76,2 4 9,5 – – – – 

2005 Е1.2 9 12,5 58 80,6 5 6,9 – – – – 

 К1.2 6 13,0 36 78,3 4 8,7 – – – – 

2006 Е1.3 12 16,4 56 76,7 5 6,9 – – – – 

 К1.3 8 18,2 33 75,0 3 6,8 – – – – 

2007 Е2.1 9 13,1 55 79,7 5 7,2 – – – – 

 К2.1 7 15,2 35 76,1 4 8,7 – – – – 

2008 Е2.2 8 11.4 56 80,0 6 8,6 – – – – 

 К2.2 5 11,9 33 78,6 4 9,5 – – – – 

2009 Е2.3 11 15,3 54 75,0 7 9,7 – – – – 

 К2.3 7 15,9 32 72,7 5 11,4 – – – – 

2010 Е3.1 9 13,2 54 79,4 5 7,4 – – – – 

 К3.1 6 13,6 34 77,3 4 9,1 – – – – 

2011 Е3.2 7 10,6 53 80,3 6 9,1 – – – – 

 К3.2 5 11,6 34 79,1 4 9,3 – – – – 

2012 Е3.3 8 11,9 54 80,6 5 7,5 – – – – 

 К3.3 6 13,0 37 80,4 3 6,6 – – – – 

 

Дані таблиці свідчать, що на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту студентів з достатнім, тим більше випереджувальним рівнем 

сформованості когнітивного складника не виявлено. Це не дивно, оскільки зміст 

когнітивного складника передбачає специфічні знання порівняльної 

етнопедагогіки, яку учасники експерименту ще не вивчали.  

Для зіставлення результатів експериментальних і контрольних груп та 

висновку про допустимість їх подальшої участі в педагогічному експерименті 

складено таблицю 4.7 за зведеними групами. 
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Таблиця 4.7 

Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості когнітивного 

складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства на констатувальному етапі  

(по зведених групах) 
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Рівні сформованості когнітивного складника 

допрофесійний початковий задовільний достатній 
випереджу-

вальний  

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Е1 221 31 14,0 174 78,7 16 7,3 – – – – 

К1 132 20 15,2 101 76,5 11 8,3 – – – – 

Е2 211 28 13,3 165 78,2 18 8,5 – – – – 

К2 132 19 14,4 100 75,8 13 9,8 – – – – 

Е3 201 24 11,9 161 80,1 16 8,0 – – – – 

К3 133 17 12,8 105 78,9 11 8,3 – – – – 

Е 633 83 13,1 500 79,0 50 7,9 – – – – 

К 397 56 14,1 306 77,1 35 8,8 – – – – 

Для розрахунку χ 2
емп для когнітивного складника було складено таблицю 

4.8. 

Таблиця 4.8 

Розрахунок значення χ2
емп для когнітивного складника  

на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

когнітивного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Просунутий 0 0 0 0 – 

Достатній 0 0 0 0 – 

Задовільний 7,9 8,8 -0,9 0,81 0,09 

Початковий 79 77,1 1,9 3,61 0,05 

Допрофесійний 13,1 14,1 -1 1 0,07 

Сума 100 100 – – 0,21 

Отже, χ2
емп = 0,21. 

Для зіставлення отриманого значення критерію χ2 з табличними даними 

необхідно розрахувати кількість ступенів свободи за формулою r = m – 1,  

де r – кількість ступенів свободи; m – кількість розрядів ознаки, тобто рядків у 

таблиці. У нашому випадку відсутні показники випереджувального та 

достатнього рівнів, тому r = 3 – 1 = 2. За таблицею критичних значень критерію χ2 

для цієї кількості ступенів свободи з рівнем значущості  = 0,05 знаходимо 

χ2
кр = 6,0. 
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Оскільки χ2
емп < χ2

кр (0,21 < 6,0), то приймається нульова гіпотеза про те, що 

досліджувані групи не відрізняються між собою, тобто вони майже однакові за 

рівнем сформованості когнітивного складника досліджуваної готовності на 

констатувальному етапі. Це підтверджує метод математичної статистики. 

Одержані на констатувальному етапі результати стали вхідними даними для 

вимірювання рівня сформованості когнітивного складника готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства. 

Результати вимірювання вхідного рівня сформованості діяльнісного 

складника досліджуваної готовності наведено в таблиці 4.9. 

Таблиця 4.9 

Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості діяльнісного 

складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства на констатувальному етапі експерименту 

Рік  Група  

допрофесійний / 

початковий 
задовільний достатній випереджувальний 

К-ть 

осіб 
% 

К-ть 

осіб 
% 

К-ть 

осіб 
% К-ть осіб % 

2004 Е1.1 72 94,7 4 5,3 – – – – 

 К1.1 40 95,2 2 4,8 – – – – 

2005 Е1.2 68 94,4 4 5,6 – – – – 

 К1.2 44 95,7 2 4,3 – – – – 

2006 Е1.3 70 95,9 3 4,1 – – – – 

 К1.3 42 95,5 2 4,5 – – – – 

2007 Е2.1 66 95,7 3 4,3 – – – – 

 К2.1 44 95,7 2 4,3 – – – – 

2008 Е2.2 67 95,7 3 4,3 – – – – 

 К2.2 40 95,2 2 4,8 – – – – 

2009 Е2.3 68 94,4 4 5,6 – – – – 

 К2.3 41 93,2 3 6,8 – – – – 

2010 Е3.1 65 95,6 3 4,4 – – – – 

 К3.1 41 93,2 3 6,8 – – – – 

2011 Е3.2 64 97,0 2 3,0 – – – – 

 К3.2 41 95,3 2 4,7 – – – – 

2012 Е3.3 63 94,0 4 6,0 – – – – 

 К3.3 43 93,5 3 6,5 – – – – 

Оскільки за розробленими критеріями показники допрофесійного та 

початкового рівнів сформованості діяльнісного складника не відрізняються між 

собою (на обох рівнях необхідні вміння відсутні), колонка даних за 

допрофесійним рівнем у таблиці відсутня.  

Аналіз наведених у таблиці даних свідчить, що переважна більшість 

студентів виявляють початковий рівень сформованості вмінь, що лежать в основі 
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діяльнісного складника готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в 

умовах етнокультурно строкатого соціуму, і зовсім незначний відсоток – 

задовільний рівень. Достатній і випереджувальний рівні не продемонстрував 

ніхто. Це цілком зрозуміло, адже студенти ще не мали змоги набути професійних 

педагогічних умінь, зокрема вмінь працювати з багатокультурними дитячими 

колективами. 

Для зіставлення результатів експериментальних і контрольних груп за 

діяльнісним складником та висновку про допустимість їх подальшої участі в 

педагогічному експерименті складено таблицю 4.10 за зведеними групами. 

Таблиця 4.10 

Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості діяльнісного 

складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства на констатувальному етапі  

(по зведених групах) 

Ш
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Рівні сформованості діяльнісного складника 

допрофесійний початковий задовільний достатній 
випереджу-

вальний 

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Е1 221 – – 212 95,9 11 5,0 – – – – 

К1 132 – – 128 96,7 6 4,5 – – – – 

Е2 211 – – 202 95,7 10 4,7 – – – – 

К2 132 – – 127 96,2 7 5,3 – – – – 

Е3 201 – – 192 95,5 9 4,5 – – – – 

К3 133 – – 125 94,0 8 6,0 – – – – 

Е 633 – – 606 95,3 30 4,7 – – – – 

К 397 – – 380 94,7 21 5,3 – – – – 

Для розрахунку χ2
емп для діяльнісного складника було складено 

таблицю 4.11. 

Таблиця4.11 

Розрахунок значення χ2
емп для діяльнісного складника  

на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

діяльнісного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Випереджувальний  0 0 0 0 – 

Достатній 0 0 0 0 – 

Задовільний 4,7 5,3 -0,6 0,36 0,068 

Початковий 95,3 94,7 0,6 0,36 0,004 

Сума 100 100 – – 0,072 
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Отже, χ2
емп = 0,072. 

Для зіставлення отриманого значення критерію χ2 з табличними даними 

необхідно розрахувати кількість ступенів свободи за формулою r = m – 1,  

де r – кількість ступенів свободи; m – кількість розрядів ознаки, тобто рядків у 

таблиці. У нашому випадку відсутні показники випереджувального та 

достатнього рівнів, тому r = 2 – 1 = 1. За таблицею критичних значень критерію χ2 

для цієї кількості ступенів свободи з рівнем значущості  = 0,05 знаходимо 

χ2
кр = 3,8. 

Оскільки χ2
емп < χ2

кр (0,072 < 3,8), то приймається нульова гіпотеза про те, 

що досліджувані групи не відрізняються між собою, тобто вони майже однакові за 

рівнем сформованості діяльнісного складника досліджуваної готовності на 

констатувальному етапі. Це підтверджує метод математичної статистики. 

Одержані на констатувальному етапі результати були вхідними даними для 

вимірювання рівня сформованості в учасників експерименту діяльнісного 

складника готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. 

Отже, застосування критерію Пірсона довело, що учасники педагогічного 

експерименту з експериментальних і контрольних груп виявляють приблизно 

однакові рівні сформованості складників готовності до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. Цим 

підтверджується допустимість здійснення педагогічного експерименту з 

варіативної перевірки педагогічних умов реалізації розробленої моделі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки. 

П’ятий етап теоретико-експериментального дослідження (2015–2016 рр.) – 

аналітико-узагальнювальний – передбачав аналіз, систематизацію, узагальнення 

його результатів. На цьому етапі було сформульовано загальні висновки та 

накреслено перспективи подальших досліджень проблеми професійної підготовки 

майбутніх учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки. Завершено 

оформлення рукопису дисертації. 
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Оскільки хід констатувального етапу педагогічного експерименту вже 

розкрито, у наступних підрозділах буде висвітлено хід формувального і 

контрольного його етапів.  

 

4.2. Варіативна перевірка педагогічних умов реалізації моделі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки в умовах експериментального навчання 

 

Як уже зазначалось у попередньому підрозділі, зміст формувального етапу 

експерименту полягав у варіативній перевірці педагогічних умов реалізації моделі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки, в якій брали участь студенти експериментальних 

груп. Програма експериментального навчання передбачала, зокрема, вивчення 

курсу порівняльної етнопедагогіки в першому семестрі другого року навчання в 

педагогічному університеті, а також участь у науково-дослідній та позанавчальній 

роботі етнопедагогічної спрямованості. Кожна група брала участь в експерименті 

упродовж трьох навчальних років, до закінчення бакалаврату. 

Варіативність перевірки педагогічних умов реалізації моделі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної 

етнопедагогіки полягала в упровадженні в освітній процес педагогічних 

університетів трьох варіантів розробленої моделі, кожному з яких притаманний 

свій набір педагогічних умов, та наступному порівнянні результативності цих 

варіантів. 

І варіант реалізації досліджуваної моделі передбачав упровадження першої 

педагогічної умови – конструювання змісту професійної підготовки на основі 

порівняльно-зіставного ознайомлення майбутніх учителів початкових класів з 

традиційною педагогічною культурою різних народів, реалізацію цього змісту в 

процесі вивчення курсу порівняльної етнопедагогіки та інтеграцію до програм 

інших дисциплін навчального плану підготовки фахівців початкової освіти, 

педагогічних практик, позанавчальної та науково-дослідної діяльності студентів. 
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Методика викладання курсу порівняльної етнопедагогіки передбачала 

використання традиційних форм і методів навчальної роботи, включаючи дискусії 

на семінарських заняттях, написання рефератів, виконання курсових робіт з 

етнопедагогіки, виконання завдань етнопедагогічного змісту під час проходження 

педагогічних практик, а також епізодичне відвідування шкіл, заснованих 

громадськими організаціями національних меншин.  

І варіант було реалізовано в експериментальному навчанні груп Е1 – Е1.1, 

Е1.2, Е1.3. Розкриємо зміст і методику експериментальної роботи на кожному з 

етапів професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки – 

пропедевтичного, теоретичного, теоретико-практичного навчання та творчої 

самореалізації ситудентів. 

На етапі пропедевтичного навчання, що збігався в часі з першим роком 

навчання студентів, закладання елементарних основ готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства відбувалось у випереджальних 

міжпредметних зв’язках з курсом порівняльної етнопедагогіки. Зокрема, за 

домовленістю, викладачі різних дисциплін навчального плану підготовки фахівців 

початкової освіти певний акцент робили: на питаннях культурного різноманіття 

сучасного суспільства та освітнього простору, міжкультурних комунікацій, 

взаємодії та взаємовпливу різних народів, обміну та взаємного збагачення 

культурними досягненнями. Так, заняття з іноземної мови презентували мовне і 

культурне різноманіття світу; історія української культури – традиційну та 

модерну культуру України, її місце у світовій культурі та взаємодію з культурами 

інших народів; практикум з української мови та основи культури і техніки  

мовлення – мовленнєвий етикет українців, його регіональну специфіку, спільне й 

відмінне з мовленнєвими традиціями сусідніх народів; вступ до спеціальності, 

теорія виховання, методика виховної роботи – взаємозв’язок народної та наукової 

педагогіки, окремі приклади народних виховних традицій (народні ігри, зразки 

фольклору, які доцільно використовувати в роботі вчителя початкової школи 

тощо); методика трудового навчання та основи музичного виховання – багатство 
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традиційних культур (фольклору, декоративно-ужиткового мистецтва, ремесел 

тощо) різних народів, взаємодію народної та професійної культури. Тим самим у 

студентів формувалась повага до культурного різноманіття, розуміння його як 

цінного ресурсу розвитку суспільства тощо.  

Основна питома вага у формуванні особистісно-психологічного та 

когнітивного складників готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства належала навчальному процесу та дещо менше – позанавчальній, 

позааудиторній роботі студентів. Так, основною формою роботи були, 

безперечно, кураторські години на теми, пов’язані з проблематикою культурного 

різноманіття та дружнього співіснування різних народів. Куратори, а пізніше і 

студентський актив організовували екскурсії до історичного і художнього музеїв, 

виставок, де демонструються твори майстрів різних культур, до пам’ятних для 

представників різних культур, які мешкають у регіоні, місць.  

Наприклад, для першокурсників ХНПУ імені Г. С. Сковороди проводились 

екскурсії, які знайомили молодь із Харковом, містом, де їм належить прожити 

найближчі чотири роки, зокрема, з культурною спадщиною народів, які мешкають 

на Харківщині. У ході екскурсій студенти відвідували виставки народної 

творчості в Обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва, 

православні храми, костел, сінагогу, караїмську кенасу, мечеть. Окрема екскурсія 

біла присвячена трагічним подіям 1941–1942 рр. у Дробицькому Яру, де в часи 

окупації гітлерівцями були знищені за різними даними від 16 до 20 тисяч 

харків’ян, переважно євреїв і ромів. В університеті студенти-першокурсники мали 

змогу познайомитися з роботою численних мистецьких, зокрема фольклорних, 

гуртків і студій декоративно-прикладного мистецтва та обрати хобі за своїм 

уподобанням. 

Окремо зауважимо, що зміст і форми роботи на етапі пропедевтичного 

навчання були практично незмінними в усіх трьох варіантах реалізації моделі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки. 
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Центральним у змісті етапу теоретичного навчання було системне 

викладання засад порівняльної етнопедагогіки – вивчення відповідного курсу 

[додаток Г], що сприяло формуванню всіх складників досліджуваної готовності, 

насамперед когнітивного. Народна педагогіка розглядалась як невід’ємний 

елемент культури кожного народу, позадемографічний механізм його 

самовідтворення. Розглядались біогеографічна та суспільно-історична 

обумовленість етнічної варіативності змісту народного виховання в традиційних 

культурах; специфіка застосування універсальних методів і засобів морального, 

розумового, трудового, фізичного, естетичного, статевого виховання у 

відповідності з етнокультурними відмінностями його змісту; етноспецифічні 

методи і засоби навчання та виховання. Важливими завданнями були руйнація 

етнічних стереотипів у свідомості студентів і розвиток когнітивної лабільності. 

Для цього як ілюстрація теоретичних основ порівняльної етнопедагогіки 

наводилися приклади з найрізноманітніших, часто екзотичних культур. Утім в 

основу змісту було покладено ознайомлення з традиціями виховання й 

соціалізації дітей у народів, представлених у кожному регіоні, де здійснювалась 

експериментальна робота. У ХНПУ імені Г. С. Сковороди це були українці, 

росіяни, азербайджанці, вірмени, євреї, в’єтнамці, корейці; у ДВНЗ «ДДПУ» – 

українці, росіяни, турки, білоруси, євреї. 

У процесі опанування курсу порівняльної етнопедагогіки кожен студент 

виконував три реферати на теми: 1) Етнічний склад населення мого регіону; 

2) Українське народне дитинознавство (за працями М. Грушевського «Дитина у 

звичаях і віруваннях українського народу» [117] та М. Стельмаховича «Народне 

дитинознавство» [443]); 3) Особливості невербального спілкування в різних 

культурах. Підготовка реферату на тему «Етнічний склад населення мого регіону» 

давала змогу студентам ближче познайомитися з самим фактом етнічного 

різноманіття населення України, зокрема, рідного регіону. Опрацювання теми 

«Українське народне дитинознавство» дає студентам уявлення про розвиток у 

часі традиційних педагогічних поглядів українців і народних практик виховання. 



326 

Багаторічні спостереження свідчать, що найцікавішою для студентів є тема 

реферату «Особливості невербального спілкування в різних культурах». 

Насамперед, другокурсники в процесі підготовки реферату вперше знайомляться 

з поняттям невербального спілкування. Разом із тим, для більшості з них стає 

відкриттям наявність суттєвих відмінностей у сприйнятті невербальних сигналів у 

різних культурах, наприклад, жесту «ok» (кільце, утворене великим і вказівним 

пальцями) або жесту схвалення – піднятого вгору великого пальця. Обговорення 

на заняттях цих рефератів незмінно проходить дуже жваво й емоційно. Студенти 

кожного потоку за матеріалами підготовлених рефератів складають спільний 

довідник невербального етикету в різних культурах, який надалі можуть 

використовувати, подорожуючи до різних країн. Отже, опанування курсу 

порівняльної етнопедагогіки сприяло формуванню не тільки когнітивного, а й 

особистісно-психологічного складника готовності майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства, зокрема, визнання за представниками будь-якого етносу 

права на культурну самобутність, цінності культурного розмаїття суспільства 

тощо. 

Становленню діяльнісно складника досліджуваної готовності сприяло 

виконання студентами різноманітних творчих завдань, наприклад: складання 

тематичних добірок зразків малих жанрів фольклору різних народів, які можна 

буде використовувати надалі в практичній педагогічній діяльності: загадок про 

людину, тварин, рослини, природні явища, побут; лічилок; прислів’їв і приказок 

про дружбу, працю, сім’ю тощо. 

Інші навчальні дисципліни, які вивчались упродовж етапу теоретичного 

навчання, за умови встановлення міждисциплінарних зв’язків з курсом 

порівняльної етнопедагогіки робили свій внесок у формування передусім 

особистісно-психологічного, а також когнітивного складників досліджуваної 

готовності. Так, історія України, філософія, історія сучасного світу продовжували 

знайомити студентів з культурним різноманіттям людства, виховувати 

міжкультурну толерантність; курси української та іноземної мов, дитячої 
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літератури, з-поміж іншого, знайомили студентів зі зразками художньої творчості 

різних народів; загальна, вікова та педагогічна психологія, основи наукових 

досліджень, дидактика, соціальна педагогіка, методики викладання математики, 

української мови, природознавства закладали основи діяльнісного складника 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

суспільства, даючи майбутнім учителям можливість набути методичних і 

дослідницьких умінь, розвиваючи прагнення досліджувати народнопедагогічні 

феномени та застосовувати їх у власній навчально-виховній діяльності. 

Етап теоретико-практичного навчання, що збігається з третім роком 

навчання майбутніх бакалаврів початкової освіти, поряд із формуванням 

особистісно-психологічного та когнітивного складників, що було актуальним і на 

попередніх етапах реалізації моделі, надавав більше можливостей для 

формування діяльнісного складника досліджуваної готовності. Передумовою і 

запорукою цього виступало опанування студентами методик початкового 

навчання (викладання математики, української та російської мов), основ 

педагогічної майстерності та соціальної психології, а також проходження 

навчальних практик, під час яких студенти за спеціально розробленими 

програмами спостерігали процеси національно-патріотичного і громадянського 

виховання молодших школярів, а також особливості виховної роботи вчителя в 

класах з етнокультурно строкатим контингентом учнів. Зокрема, на заняттях із 

методик викладання в початковій школі студенти навчаються використовувати 

знання, отримані в курсі порівняльної етнопедагогіки: при викладанні математики 

– знайомити дітей з еталонами мір, способами вимірювань, прийомами усної 

лічби в різних культурах; при викладання мов – використовувати в навчальному 

процесі початкової школи зразки фольклору різних народів і їх порівняння зі 

зразками аналогічних жанрів свого народу тощо. 

Також на третьому курсі студенти виконують курсову роботу з педагогіки. 

Перелік тем курсових робіт, які пропонуються студентам, було доповнено 

темами, дотичними до проблематики порівняльної етнопедагогіки. Зокрема, було 

запропоновано теми: 
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1. Моральне (розумове, фізичне, трудове, естетичне, екологічне) виховання 

молодших школярів за народними традиціями. 

2. Український фольклор у моральному (розумовому) вихованні молодших 

школярів. 

3. Народнопедагогічні засоби морального (трудового, розумового, 

фізичного, естетичного, екологічного) виховання молодших школярів. 

4. Етнопедагогічні засади виховної системи В.О. Сухомлинського. 

5. Етнопедагогічні засади дидактичної системи В.О. Сухомлинського. 

6. Етнопедагогічні ідеї у спадщині В.М. Верховинця. 

7. Етнопедагогічна спадщина Н. Заглади (Г. Виноградова, Г. Волкова, 

М. Стельмаховича). 

8. Етнопедагогічні дослідження в різних регіонах України. 

9. Народна іграшка в національному вихованні молодших школярів. 

10. Народне дитинознавство в дослідженнях українських вчених. 

11. Психолого-педагогічна просвіта батьків молодших школярів за 

народними традиціями. 

12. Методи етнопедагогічних досліджень. 

13. Дитячий фольклор: сучасний стан дослідження. 

14. Становлення та розвиток етнопедагогіки в Україні. 

15. Досвід народної педагогіки в громадянському вихованні (міжкультурній 

освіті) молодших школярів. 

16. Етнографія дитинства в дослідженнях вітчизняних вчених. 

17. Етнографія дитинства в дослідженнях зарубіжних вчених. 

18. Народнопедагогічні погляди і досвід в художній літературі. 

Програми навчальних педагогічних практик майбутніх учителів початкової 

школи було доповнено завданнями етнопедагогічного змісту. Так, студентам було 

запропоновано за результатами спостережень, бесід з учителем і учнями скласти 

етнопсихологічну характеристику класу. Наведемо її орієнтовну схему: 

1. Етнонаціональний склад учнів (представники яких народів навчаються в 

класі). 
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2. Наявність у середовищі учнів класу етнічних стереотипів, упередженості 

та дискримінаційних ідей; їхні конкретні прояви. 

3. Наявність у класі угрупувань за етнічною ознакою. Якщо такі є, 

охарактеризувати стосунки між угрупуваннями: дружні, товариські, нейтральні, 

напружені, ворожі тощо. Навести приклади вияву цих стосунків. 

4. Дії вчителя по створенню в класі багатокультурної атмосфери. 

5. Пропозиції та рекомендації стосовно подальшої роботи з виховання в 

учнів класу толерантності, позитивної етнічної ідентичності та громадянської 

свідомості. 

Етап творчої самореалізації, що розпочинався з літньої організаційно-

педагогічної практики студентів у дитячих оздоровчих таборах після ІІІ курсу і 

далі охоплював четвертий рік підготовки бакалаврів початкової освіти, надавав 

майбутнім учителям початкової школи широкі можливості для розвитку й 

удосконалення всіх складників готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, зокрема в процесі 

проходження виробничої практики в школі, позанавчальній роботі. Перед 

проходженням літньої організаційно-педагогічної та виробничої практики в школі 

студенти отримували детальні інструкції стосовно соціально-психологічних 

особливостей роботи з багатокультурними дитячими колективами, форм і методів 

роботи з налагодження міжкультурного діалогу та співпраці представників різних 

культур, проведення етнопедагогічних досліджень, а також роботи з батьками 

учнів – представниками національних меншин тощо. 

Так, до програми виробничої педагогічної практики в школі було додано 

низку завдань етнопедагогічного змісту: 1) у процесі спостереження за 

молодшими школярами фіксувати зразки дитячої фольклорної традиції різних 

народів – лічилки, загадки, дражнилки, мирилки, страшні історії тощо; 

2) проаналізувати зафіксовані фольклорні зразки та виявити їхній виховний і 

соціалізувальний вплив на дітей молодшого шкільного віку; 3) провести інтерв’ю 

з батьками учнів – представниками національних меншин. Для інтерв’ю 

розроблено рекомендовану програму: 
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1. Прізвище, ім’я учня. Вік. 

2. Національність  

а) батька – 

б) матері – 

в) учня (як її визначають батьки) –  

3. Якою мовою спілкуються в сім’ї? 

4. Якою мірою дитина володіє мовою свого народу (дивись п. 2-в)? 

Обрати варіант: 

а) вільно говорить, читає; 

б) говорить, але не читає; 

в) знає лише декілька слів або фраз; 

г) не володіє. 

5. Хто є головою сім’ї? Як розподіляються родинні обов’язки? Які 

домашні обов’язки виконує дитина? 

6. Хто займається вихованням дитини: 

доглядає – 

навчає –  

винагороджує –  

карає –  

Які форми заохочень і покарань застосовуються в сім’ї? Що переважає – 

заохочення чи покарання? 

7. Чи знайомлять дитину в сім’ї з фольклором (казками, піснями, іграми, 

загадками, прислів’ями) свого народу? Навести приклади. 

8. Чи дотримуються в сім’ї звичаїв і традицій свого народу? Якщо так, 

то яких саме? 

9. Чи потрібно, на думку батьків, сучасним дітям знати мову, традиції, 

фольклор свого народу? Якщо так, то чим тут може допомогти школа? 

Отже, І варіант реалізації моделі професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки окреслив основні 

елементи запропонованої моделі та наповнив їх специфічним змістом. Подальші 
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модифікації – ІІ і ІІІ варіанти реалізації моделі – змістовно й методично 

збагачували її. 

ІІ варіант реалізації моделі професійної підготовки на засадах порівняльної 

етнопедагогіки (групи Е2 – Е2.1, Е2.2, Е2.3) впроваджував першу та другу педагогічні 

умови – добір і застосування широкого спектра інноваційних форм, методів і 

прийомів роботи, спрямованих на комплексне формування всіх складників 

готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства – особистісно-психологічного, 

когнітивного, діяльнісного. Тобто основні зміни, що відрізняли ІІ варіант реалізації 

запропонованої моделі від І варіанту, стосувалися методики викладання курсу 

порівняльної етнопедагогіки на етапі теоретичного навчання. Перебіг етапів 

пропедевтичного і теоретико практично навчання, а також творчої самореалізації 

студентів суттєво не відрізнявся від уже розглянутого в І варіанті. 

Головною новацією в методиці викладання курсу порівняльної 

етнопедагогіки було використання різноманітних інтерактивних, тренінгових, 

ігрових, проектних методів роботи. 

Слід зазначити, що і тренінгові, і гейміфікаційні (ігрові) методи і прийоми 

роботи є по своїй суті інтерактивними і мають на меті сприяти формуванню в 

майбутніх учителів початкової школи міжкультурної толерантності, набуттю 

студентами вмінь встановлювати взаємодію, вести діалог, зокрема з 

представниками різних культур тощо. Розкриємо зміст і методику деяких 

найбільш цікавих, на наш погляд, вправ, які використовувались на практичних 

заняттях з порівняльної етнопедагогіки. 

Однією з найскладніших у теоретичному сенсі тем є тема етнічних стереотипів і 

їхніх негативних наслідків. Для забезпечення емоційного занурення студентів у 

проблему пов’язаної з етнічними упередженнями і забобонами дискримінації 

використовувалась вправа «Павутиння забобонів» [311].  

Мета вправи – показати, що відчуває людина, яка є об'єктом стереотипів і 

забобонів; дати студентам можливість навчитися надавати підтримку людині, яка 

почуває себе приниженою. 
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Процедура проведення. Викладач розповідає про негативну роль забобонів 

у стосунках між людьми. Обплутана павутинням забобонів людина відчуває себе 

безправною, беззахисною, скривдженою, позбавленою права голосу. Про деякі 

національності, етнічні меншини навіть розповідають анекдоти, засновані на 

негативно забарвлених стереотипах і забобонах. 

Викладач просить студентів згадати і назвати якийсь народ, який 

традиційно є об'єктом глузувань і анекдотів. Наприклад, називають циган, «осіб 

кавказької національності». Викладач пропонує комусь зі студентів зіграти роль 

такого народу. Бажано обирати студента, який виявляє схильність до ксенофобії. 

Цей студент сідає в центр кола на стілець, а інші починають розповідати про 

названу етнічну групу анекдоти, засновані на негативних стереотипах та 

забобонах, або висловлювати існуючі негативні, дискримінаційні уявлення. Після 

кожного негативного висловлювання викладач обмотує студента, який презентує 

«народ», мотузкою, ніби обплутуючи «павутинням забобонів», до тих пір, поки 

той не втратить можливість поворухнутися. 

Викладач запитує «народ» про те, що він зараз відчуває. «Народ» розповідає 

про свій стан і свої почуття. Потім викладач ставить студентам запитання: «Які у 

вас виникли почуття? Ви б хотіли опинитися в ролі такого „народуˮ?». У 

студентів виникає бажання розплутати «народ». Викладач пропонує всім згадати 

щось хороше про цей «народ», поспівчувати йому. Студенти по черзі 

висловлюються, а викладач у цей час поступово розплутує «павутиння». Вправа 

закінчується, коли «народ» повністю звільнений від «павутиння забобонів». 

Існує модифікація цієї вправи, коли, замість обмотування мотузкою, до 

одягу студента в центрі кола наліплюють кольорові ярлики і потім почергово 

знімають їх [435, с. 107–108]. Утім, на підставі власного досвіду вважаємо варіант 

з «павутинням забобонів» більш наочним і емоційно дієвішим, «сильнішим». 

У роботі з проблемою стереотипів (стереотипів у цілому, не лише етнічних) 

з успіхом використовувалась вправа «Пари слів». Її мета – усвідомлення 

учасниками ролі, значення стереотипів і необхідності їх подолання.  
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Процедура проведення. Студентам роздаються два набори карток з 

написаними словами. Перша група слів: максималісти, потенційні зрадники, 

егоїсти, розумні, педантичні, нудні, цинічні, хабарники, консерватори, неуки, 

гарні вихователі дітей, занадто емоційні, схиблені, чудові керівники, погані водії, 

п’янички, неуважні. Друга група слів: данірійці, молодь, поети, німці, жінки (2 

картки), чоловіки (2 картки), міліціянти, бухгалтери, старенькі, фіни, хірурги, 

психіатри, євреї. У кожному наборі має бути картка без тексту. 

Викладач пропонує упродовж 5 хвилин згрупувати картки зі словами з 

різних наборів попарно. Після виконання завдання один зі студентів зачитує 

складені групою пари слів. Викладач допомагає учасникам побачити 

стереотипність складених ними тверджень. Далі студентам пропонується 

зруйнувати стереотипи, склавши нові пари слів так, аби висловлювання стало 

найменш стереотипним. 

Для того, щоб зробити принцип дії стереотипів більш очевидним, до другої 

групи слів свідомо внесене неіснуюче слово «данірійці». Розробники вправи 

Д. Джавахішвілі та Н. Сарджвеладзе пишуть, що в їхній практиці учасники тренінгу, 

нічого не знаючи про цю групу, сприймають її як етнічну і часто приписують її 

представникам негативні якості, наприклад неуцтво [480, с. 49]. У нашій практиці так 

трапилося лише двічі. Зазвичай студенти, зустрічаючи незнайоме слово, не 

соромляться розпитувати про його значення. В останні роки (починаючи з 2009 р.) 

студенти все частіше взагалі відмовляються складати пари слів з негативними 

характеристиками будь-якої групи.  

До другого набору також включено слово «міліціянт», яке теж добре 

ілюструє існування стереотипів та їхню стійкість у часі, оскільки в Україні такий 

інститут уже не існує. 

Проблема ідентичності знаходить відображення у вправі «Ярлики» [79, 

с. 150–151]. Мета вправи – продемонструвати процеси ідентифікації людини з 

соціальними групами і відносини, які виникають між групами. 

Процедура проведення. Студенти стають у коло, і їх просять не обертатися і 

не дивитися на спини. Викладач проходить і на спини студентів наклеює 
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кольорові стікери таким чином, щоб за кольорами утворилося три нерівні групи: 

перший колір – одна особа (не представник меншини в реальності, емоційно 

стійкий студент, з адекватною самооцінкою, упевнений у собі), другий колір – 

невелика група (5–6 осіб), третій колір – вся решта групи. Після того, як усі 

стікери наклеєні, студентів просять мовчки об’єднатися в групи за кольорами.  

Коли групи визначилися, ставляться послідовно запитання: 

1. Студенту, який залишився один: Як Ви почуваєтеся? Як Ви почувалися 

в процесі вправи? Як Ви опинилися один? 

2. Малій групі: Як ви почуваєтеся? Як ви почувалися в процесі вправи? Як 

ви потрапили до групи? Як ви почуваєтеся в групі? 

3. Великій групі: Як ви почуваєтеся? Як ви почувалися в процесі вправи? 

Як ви потрапили до групи? Як ви почуваєтеся в групі? 

4. Одному: Якби у Вас була зараз можливість приєднатися до однієї з груп, 

яка б це була група? 

5. Усім: на які процеси в суспільстві схоже те, що зараз відбувалося? За 

якими ознаками утворюються групи? Хто визначає належність людини до групи? 

У процесі обговорення можуть бути порушені питання ідентичності: що нас 

відносить до тієї чи іншої групи (етнічної, соціальної) за зовнішніми ознаками, 

про які ми можемо навіть не здогадуватися. Ця група, до якої нас відносять, може 

не збігатися з тією, до якої ми хочемо себе віднести. Сам процес ідентифікації нас 

з групою може бути неприємним і викликати негативні емоції, ми починаємо 

шукати ще якісь причини віднесення себе до групи. Слід звернути увагу 

студентів, що відчуття одного, малої групи і великої групи будуть різними: 

одному може бути незатишно; мала група почувається більш згуртованою, ніж 

велика (найчастіше це видно навіть по тому, як групи організують себе в 

просторі: в малій групі люди ближче стоять один до одного). Далі можна 

обговорити, як і чому складаються відносини між «більшістю» і «меншістю», і 

чому на четвертому запитанні самотній схильний обрати для приєднання групу 

меншини (за нашими спостереженнями, групу більшості обирають рідше). 
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Унаочнити різноманіття культур і традицій допомагає вправа «Привітання». 

Мета вправи – розширити міжкультурний кругозір студентів, розвивати інтерес 

до проявів культурного різноманіття. 

Процедура проведення. Кожен студент отримує картку з описом ритуалу 

привітання якогось народу: 

1. У будь-якій точці земної кулі висунутий язик може бути розцінений як 

знак неповаги й образи, але тільки не в Тибеті. Звичай показувати язика з'явився 

ще в ІХ столітті, за часів правління злого короля Ланг Дарма, у якого був чорний 

язик. Після його смерті жителі боялися, що він може переселитися в тіло іншої 

людини, тому всі почали вітати один одного висунутим язиком, на знак того, що в 

них немає зла. Традиція збереглася до наших днів і часто супроводжується 

схрещуванням долонь на грудях. 

2. У деяких північноафриканських державах підносять праву руку 

спочатку до чола, потім до губ і після цього – до грудей. У перекладі з мови 

жестів це означає: я думаю про тебе, я говорю про тебе, я поважаю тебе. 

3. У Замбезі плещуть у долоні і роблять реверанс. 

4. Полінезійці вітаються «лагідніше ласкавого»: обнюхують, труться 

носами і погладжують один одного по спині. 

5. У Карибському Белізі слід прикласти до грудей стиснуті кулаки. 

6. Аборигени Самоа при зустрічі обнюхують один одного. 

7. Таджики складають обидві руки трохи нижче грудей при нахилі корпусу 

вперед. Потім, не прибираючи рук від грудей, людина підходить до того, кого 

вітає, і каже: «Ассолом-алейкум» і простягає обидві руки. 

8. Вітання жителів острова Пасхи: стати прямо, стиснути руки в кулаки, 

витягнути їх перед собою, підняти над головою, розтиснути кулаки і дати рукам 

спокійно впасти. 

9. Ескімоси на знак вітання вдаряють знайомого кулаком по голові і 

плечах. 

10. Китайці, вітаючись, роблять легкий уклін зі схрещеними на грудях 

руками. 
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11. В Індії роблять легкий уклін, долоні складені перед чолом. 

12. В Японії роблять легкий уклін, руки витягнуті уздовж тулуба. 

Після короткого самостійного ознайомлення і, за потреби, нетривалого 

вправляння студенти отримують завдання: упродовж 10 хвилин привітатися 

описаним способом з якомога більшою кількістю товаришів. Зазвичай вправа 

проходить з великим емоційним піднесенням. Якщо у студентів виникають 

запитання стосовно походження найбільш екзотичних ритуалів, з’ясування стає 

завданням для самостійної роботи. 

Проблеми міжкультурних комунікативних відмінностей і стереотипів 

знаходять спільне відображення у вправі «Дві культури» [79, с. 147–149]. Мета – 

продемонструвати міжкультурні відмінності у вербальній і невербальній 

комунікації та їх вплив на формування стереотипів про «інших». 

Процедура проведення. Група поділяється на дві підгрупи. Одна підгрупа 

виходить за двері. Підгрупи отримують різні інструкції. 

Культура 1 (підгрупа, що вийшла на інструктаж з приміщення): Уявіть собі, 

що ви всі – представники однієї культури. У вашій культурі, як і в будь-якій 

іншій, є правила спілкування, правила хорошого тону. У вашій культурі заведено: 

1. У ході розмови дивитися співрозмовнику в очі. 

2. Говорити від імені «Я» (тобто пропозиції починати слід з «я»: «Я 

вважаю… Я впевнений… Я буду…»). 

3. Говорити досить голосно. 

4. З поваги притримувати співрозмовника за плече. 

Культура 2: Уявіть собі, що ви всі – представники однієї культури. У вашій 

культурі, як і в будь-якій іншій, є правила спілкування, правила хорошого тону. 

Для вашої культури характерно: 

1. Не «витріщатися» співрозмовнику в очі (дивитися в підлогу, убік). 

2. Говорити від імені «Ми» (тобто пропозиції починати слід з Ми : «Ми 

вважаємо… Ми впевнені… Ми будемо…»). 

3. Через таку відповідальність, добре подумати, перш ніж починати 

говорити (тобто спочатку дорахувати до десяти). 
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4. Не порушувати особистий простір співрозмовника (тримати відстань в 

метр). 

Після цього запрошується підгрупа, яка була за дверима. Учасникам 

пропонується знайти співрозмовника з другої підгрупи і домовитися про якийсь 

актуальний спільний захід (залежно від пори року – як відсвяткувати разом Новий 

рік, як організувати студентську акцію тощо). 

Деякий час студенти намагаються домовитися, виконуючи кожен свої 

правила комунікації (3–4 хвилини зазвичай достатньо). 

Обговорення проводиться всією групою. 

Запитання кожній культурі окремо: Як ви почуваєтеся? Як проходило 

спілкування? 

На цьому етапі обговорення студенти зазвичай озвучують сформовані 

стереотипи: «Вони загальмовані якісь», «вони нахабні дуже» тощо. Після того, як 

студенти проговорили свої інтерпретації поведінки представників «іншої 

культури», можна озвучити, які правила поведінки отримали підгрупи, і звернути 

увагу, що в інструкції не звучало «бути нахабними або загальмованими», але 

внаслідок особливостей свідомості ми схильні категоризувати незрозумілу для 

нас поведінку, комунікативні особливості як якості особистості або групи («Вони 

мусульмани? Японці?»). слід наголосити, що поєднання правил у вправі штучне, 

проте окремо ці правила та особливості існують в реальних культурах. 

Запитання всій групі: Кому вдалося домовитися? Що ви для цього робили? 

В обговоренні відповідей на це запитання важливо наголосити, що було 

дано дві установки: дотримуватися правил і домовитися. Досвід свідчить, що ті, 

хто орієнтувався тільки на першу, як правило, не домовляються. У відповідях на 

запитання «Що ви для цього робили?» важливо звернути увагу на те, що для 

спільної мети «домовитися» кожна зі сторін погоджується не виконувати якесь 

одне або два зі своїх правил. Наприклад, людина з культури 1 перестає класти 

руку на плече, залишаючи співрозмовнику комфортну відстань, тоді як той 

перестає рахувати до 10 і висловлюється раніше. Важливо відзначити, що цей 

процес – поступка, відмова від свого правила – ефективний, коли він обопільний, 
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взаємний. Важливим чинником міжкультурної комунікації є також відчуття 

безпеки співрозмовників – як особистої, так і своєї культури в цілому. 

Виконання описаних вправ, як свідчать спостереження, сприяє передусім 

формуванню особистісно-психологічного складника готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства (розвиткові толерантності до проявів 

інокультурності, спрямованості на толерантну взаємодію з представниками інших 

етнічних культур, прагнення до самовизначення у сфері міжкультурної 

комунікації), а також дозволяє студентам набути елементарних умінь 

міжкультурної комунікації, встановлення діалогу з представниками різних 

культур, досягнення консенсусу по спірних питаннях. 

Розвиткові етнопедагогічної спрямованості особистості студентів сприяло 

ознайомлення з формами роботи, які можуть бути застосовані ними в подальшій 

професійні й діяльності в початковій школі. До таких відносимо дидактичні ігри, 

спрямовані на ознайомлення дітей з традиційними культурами різних народів. 

Наприклад: 

Дидактична гра «Одягнемо ляльку на свято». Ігрове завдання – одягти 

ляльку в традиційний народний костюм. Дидактичні завдання: 1) одягаючи 

ляльку, назвати елементи народного костюму; 2) обрати серед декількох 

національних костюмів той, який належить даному народу; 3) одягаючи ляльку, 

розповісти про свято, на яке збирається лялька, виконати народну пісню чи 

танець. 

Дидактична гра «Зустрічаємо гостей». Дидактичні завдання: 

1) закріплювати знання дітей по традиційну народну культуру; 2) диференціювати 

уявлення про різні етнічні спільноти, про правила національного етикету; 

3) виховувати культуру спілкування. Ігрові дії: залежно від етнічної належності 

гостя вітати його рідною мовою, сервірувати стіл, пригощати традиційними 

народними стравами. Ігровий матеріал: ляльки в народному вбранні, іграшковий 

посуд, муляжі національних страв. 
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Дидактична гра «Хто знає більше „чарівнихˮ слів … мовою». Дидактичні 

завдання: 1) закріплювати навички володіння рідною мовою та «мовою сусіда» з 

використанням «чарівних слів»: добрий день, будь ласка, дякую, до побачення 

тощо; 2) виховувати культуру спілкування. Ігрові дії: передаючи м’яча по колу, 

діти промовляють слова різними мовами. Наприклад, перше коло – всі ввічливі 

слова українською мовою, друге коло – вірменською, третє – івритом тощо. 

Доцільно вивчати з молодшими школярами слова ввічливості мовами тих народів, 

представники яких навчаються у класі або школі. 

У процесі вивчення курсу порівняльної етнопедагогіки студенти збирали 

портфоліо матеріалів, які можна буде використовувати в подальшій професійній 

діяльності в початковій школі. Так, на залік кожен з них мав представити: 

сценарій свята за українськими народними традиціями («Козацькі розваги», 

«Різдвяні розваги», «Свято казки» тощо); картотеку позакласних заходів для 

ознайомлення молодших школярів з культурами різних народів; аналіз 

особливостей змісту та форм громадянського виховання в одній зі шкіл 

національних меншин.  

Розробка сценаріїв свят за українськими народними традиціями була 

груповою формою проектної діяльності. студенти самі добирали матеріал з різних 

відкритих джерел – журналів «Початкова школа», «Рідна школа», «Розкажіть 

онуку» тощо, методичних збірників, мережі Internet. Основу картотек позакласних 

заходів складали плани роботи вчителів початкових класів шкіл, де студенти 

проходили навчальні практики. Утім, студенти мали розширити свої картотеки 

власними ідеями, інформацією з педагогічної періодики і професійних груп у 

соціальних мережах тощо. 

Вивчення навчально-методичної документації шкіл національних меншин 

(Дьонсурі (корейська), Шаалавім (єврейська), недільна вірменська школа), які 

студенти відвідували в ході навчальних педагогічних практик, надавало 

інформацію для аналізу особливостей змісту та форм громадянського виховання. 

Тут студенти мали звернути увагу не тільки на різноманітність форм роботи і 
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кількість заходів, але й на те, як педагогічні колективи сполучають залучення 

дітей до культур різних народів з вихованням молодих громадян України. 

У ІІІ варіанті реалізації досліджуваної моделі (групи Е3 – Е3.1, Е3.2, Е3.3) до 

перших двох педагогічних умов було додано третю – створення в педагогічному 

виші освітнього середовища міжкультурного спілкування, організацію взаємодії 

студентів, науковців, освітян, громадських організацій національних меншин з 

метою дослідження традицій виховання в різних культурах і творчого 

використання народнопедагогічного досвіду в освітньому процесі сучасних 

навчальних закладів. Методика роботи передбачала, поряд із застосуванням форм 

і методів роботи, притаманних І і ІІ варіантам реалізації моделі, підсилення 

емоційного впливу занять з порівняльної етнопедагогіки застосуванням вправ, 

пов’язаних із необхідністю робити моральний вибір у ситуаціях міжкультурних  

контактів – моральних дилем (дилема Хельги, «Добрі сусіди», «Вимерле село», 

«Не хочу брати в цьому участь», в основу яких покладено реальні життєві 

ситуації, пов’язані з великими трагедіями ХХ століття – геноцидом вірмен в 

Османській імперії 1914–1915 рр., Голодомором, Холокостом, депортацією 

кримських татар, німців, вірмен, болгар і греків тощо), роботу з медіаресурсами 

(фільми фестивалю Докудейс), залучення студентів до проектно-пошукової 

роботи етнопедагогічного змісту (збирання інформації про традиції виховання в 

різних культурах від їх носіїв), а також проведення практичних занять в 

інтерактивному форматі «Живої бібліотеки». 

Певні зміни ІІІ варіант реалізації моделі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки вніс не тільки 

до змісту і методики на етапі теоретичного навчання, але й у роботу на 

пропедевтичному етапі. Уже на першому курсі розпочиналося входження 

студентів до середовища міжкультурного спілкування, створеного в університеті. 

Так, традиційною формою роботи з першокурсниками є знайомство з 

університетом. Розпочинається воно завжди з відвідування музею ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди. Також у межах експериментальної роботи було організовано 

відвідування Центру міжнародного співробітництва і міжнародної освіти, 
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працівники якого розповідали першокурсникам про співпрацю вишу з 

навчальними заклади різник країн, а також про країни, представники яких 

навчаються в університеті.  

Арсенал методів збагатився роботою з моральними дилемами, 

розробленими й апробованими учасниками проекту «Джерела толерантності» 

[363, с. 22–27]. Рішення звернутися до моральних дилем було продиктовано 

необхідністю підкреслити жахливі наслідки культивування в масовій свідомості 

етнічних забобонів, етноцентризму, расизму, шовінізму, що призвело в ХХ ст. до 

низки трагедій цілих народів. Коротко розкриємо методику такої роботи. 

До початку обговорення студентам повідомляли, що таке дилема. За 

визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови, це 

«необхідність вибору між двома (звичайно небажаними або важко здійсненними) 

можливостями» [75, с. 295]. Акцент робили на тому, що обидва можливі рішення 

або варіанти дій є небажаними, тобто «правильного», «гарного» вибору немає. 

Опрацювання дилеми Хельги розпочиналося з ознайомлення з історією 

Голокосту, на фоні якого розгортаються події, покладені в основу дилеми: 

Хельга і Рашель виросли разом, незважаючи на те, що родина Хельги 

сповідувала християнство, а родина Рашель – юдаїзм. Вони були гарними 

подругами. Довгі роки цій відмінності в Німеччині не надавали великого значення, 

але після приходу до влади Гітлера ситуація змінилася. Гітлер наказав євреям 

носити нарукавні пов’язки із шестикінечною зіркою Давида. Він закликав своїх 

послідовників громити будинки євреїв і бити їх на вулиці. Зрештою їх стали 

заарештовувати і висилати з країни. Містом ходили чутки, що багатьох євреїв 

убили. Переховування євреїв, за якими полювало гестапо, за законами 

фашистської Німеччини було серйозним злочином. 

Одного разу уночі Хельга почула стуків у двері. Відкривши їх, вона побачила 

Рашель, закутану в темне пальто. Рашель поверталася з гостей. Підійшовши до 

свого будинку, вона побачила там гестапівців. Вони вже забрали її батьків і 

братів.  

Розуміючи, що її теж заберуть, Рашель побігла до будинку друзів. 

Що ж робити Хельзі? Якщо вона не впустить Рашель, гестапівці напевно її 

схоплять. Хельга знала, що більшість затриманих євреїв загинули, і вона не 

хотіла, щоб така ж доля спіткала її найкращу подругу. Сховавши її, Хельга 

порушила б закон, піддала б ризику себе і свою сім’ю. У їхньому будинку була 

маленька кімната на третьому поверсі, де Рашель була б у безпеці. 
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Після ознайомлення з текстом з’ясовувалося, що група думає про те, як 

Хельга має вчинити. Якщо у групі декілька точок зору, проводилася дискусія. 

Якщо вся група вважає, що Хельга повинна сховати Рашель, пропонувалась 

одна з наведених нижче дилем: 

Припустіть, що до цього Хельга лише раз зустрічалася з Рашель і погано її 

знала. Як вона повинна була вчинити у такому разі? 

Припустіть, що батьки Хельги чули, що відбувається у дверях, і заборонили 

їй впускати Рашель у будинок. Як вона повинна була діяти у такому випадку?  

Якщо вся група вважала, що Хельга не повинна сховати Рашель, то групі 

пропонували одну з нижченаведених дилем:  

Припустіть, що дехто з друзів Хельги вже переховує  євреїв від гестапо. Як 

вона повинна вчинити тоді? 

Припустіть, що Хельга побачила гестапівців, які наближаються, і 

зрозуміла: якщо вона не впустить Рашель, вони негайно її вб’ють. Як вона 

повинна була діяти в такому разі? 

Після дискусії викладач запитував студентів: 

Що є головним з усього того, що поєднує друзів? 

Чи має право людина ризикувати своїми рідними заради своїх друзів? 

Чи має право людина ризикувати собою заради ближнього? 

З погляду Рашель, як повинна була діяти Хельга? 

З погляду батьків Хельги, як вона повинна вчинити? 

Наступна дилема «Добрі сусіди» базується на правдивій історії, що 

трапилася в Бахчисараї в роки ІІ світової війни.  

В аудиторії у протилежних місцях вивішені таблички «Виконаю безумовно» 

і «Не виконуватиму це прохання». Викладач пояснив, що під час розповіді 

студенти можуть займати як крайні позиції (безпосередньо біля табличок), так і 

проміжні – наближаючись до якогось із варіантів. Відстань від учасника до 

таблички визначає позицію учасника. 

Викладач розповідав ситуацію: 

«Ви отримали листа від колишньої сусідки, де вона повідомляє, що 

потрапила у скрутну ситуацію (втратила всі речі і гроші) та просить Вас у її 

колишній хатині з-під половиць (а Ви знаєте, як туди потрапити) дістати 

прихований мішок цукру, продати його та надіслати їй гроші». 
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Після першого повідомлення інформації викладач пропонував студентам 

зайняти місце біля таблички з варіантом поведінки, яку вони обирають. Декілька 

студентів розповідали про причини свого вибору. 

Викладач доповнював розповідь: 

«Осінь 1944 р., довкола все зруйноване війною, Ви живете в Бахчисараї, а у 

Вас (Ви жінка загиблого фронтовика) троє дітей, що недоїдають і хворіють. 

Хоча Ваша сусідка теж має маленьку доньку й також втратила чоловіка на 

війні». 

Викладач запитував, чи ніхто не змінив позицію. Якщо такі були, у них 

запитували про їхні міркування. Коментарі з боку інших було заборонено. 

Викладач знову доповнював історію: 

«Ви майже впевнені, що й разі виконання прохання гроші від проданого 

цукру навряд чи дійдуть до адресата, а іншого варіанту передати їх у Вас 

немає». 

Викладач запитував, чи ніхто не змінив позицію. Якщо такі були, їх просили 

прокоментувати їхні міркування. 

Викладач востаннє доповнював історію: 

«Ваша сусідка перебуває в Узбекистані у спецпоселенні, куди її депортували 

як кримську татарку, звинувативши весь народ у зраді Батьківщини (хоча її 

чоловік загинув на фронті та був посмертно нагороджений орденом у 1943 р.), 

якщо стане відомо про Ваш вчинок, Вас та Ваших дітей скоріш за все 

звинуватять у співпраці зі зрадниками і заарештують».  

Викладач запитував, чи ніхто зі студентів не змінив позицію. Якщо такі 

були, у них запитували про їхні міркування. 

Група обговорювала дилему, викладач акцентував увагу на проблемі вибору 

та відповідальності за вибір. 

Слід зауважити, що робота з моральними дилемами, які, до речі, своїми 

авторами були розраховані на аудиторію старших школярів, виявилась для 

студентів найскладнішою з усіх форм і методів навчальної діяльності, що 

застосовувалися в процесі експериментального навчання. Насамперед, робота 

була складною в морально-емоційному плані. І описані, й інші використані 

моральні дилеми [363, с. 22–27] справляли на студентів гнітюче враження. 

Прийняття і самого рішення, і тим більше його обґрунтування давалися важко. 
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Студенти весь час намагалися позбавитися пригніченого стану, хоча б 

проговоривши вголос свої аргументи щодо власного рішення. Було видно, що 

особливо тим, хто опинявся в меншості, було вкрай необхідно або 

«виправдатися» в очах товаришів, або, що було рідше, демонстративно 

наголосити на своїй непопулярній позиції. І хоча наприкінці роботи викладач 

нагадував, що дилема за визначенням не має позитивного рішення, було помітно, 

що зміст дилем глибоко вразив студентів. Власне, це й було ключовим завданням 

при виборі такої форми роботи. У свідомості студентів етнічні стереотипи, 

забобони, шовінізм, расизм і ксенофобія назавжди мали залишитися 

асоційованими з важкими морально-етичними переживаннями. 

Проблема міжетнічної толерантності порушувалась і аналізувалась також у 

роботі з медіаресурсами за методикою кіно-клубу [375]. Обмежений час 

навчальних занять зумовив вибір лише коротких фільмів чи відеофрагментів, 

одним з яких став фільм «Strangers» (2004) [375].  

До початку перегляду викладач повідомляв назву фільму і пропонував 

студентам висловити свої припущення щодо сюжету. Після цього студентам 

пред’являлись чотири зображення, пов’язані з сюжетом фільму: поїзд метро, 

кулон у формі Зірки Давида, мобільний телефон, наплічник. Студенти мали 

запропонувати свій короткий сценарій фільму, де б фігурували ці предмети. 

Перегляд фільму передбачав застосування методики стоп-кадрів.  

На першому стоп-кадрі «Демонстрація Зірки Давида» (01:35) студентам 

було поставлено запитання: 

1. Чому насправді присвячено сюжет фільму? 

2. Хто є героями сюжету? 

3. Які між ними стосунки? 

4. Як далі буде розгортатися сюжет? 

На другому стоп-кадрі «Зупинка на станції» (04:04) лунали запитання: 

1. Чи з’явились нові персонажі? 

2. Як це вплинуло на перебіг сюжету? 

3. Чи змінилась поведінка перших двох героїв? Як саме? 
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4. Як ви вважаєте, чим закінчиться сюжет? 

Після закінчення перегляду обговорення відбувалось за такими ключовими 

запитаннями: 

1. Чи сподобався вам фільм? Чому? 

2. Що вас здивувало у фільмі? Що найбільше запам’яталось? 

3. Згадайте зображення, пред’явлені перед початком перегляду. Як ви 

вважаєте, чому було обрано саме ці картинки? Як вони пов’язані з сюжетом? 

4. Чи можна назвати фінал фільму «хеппі-ендом»? Чому? 

Для самостійної роботи студенти отримували завдання написати есе від 

імені одного з героїв фільму (єврея, араба, скінхеда) або навіть неживого 

предмета – телефона, наплічника, кулона у формі Зірки Давида – суть якого 

полягала в розкритті долі персонажа до і після події, а також розповіді про неї від 

імені персонажа. Студенти з ентузіазмом виконували завдання й активно 

обговорювали есе один одного під час наступних занять. Зазначимо, що вони 

надзвичайно творчо підходили до написання есе і навіть обирали абсолютно 

неочікувані предмети, від імені яких розповідали про події, зображені у фільмі, 

наприклад, вагон метро, лава в вагоні, вагонне вікно, газета в руках персонажа-

араба тощо. 

Незвичний стиль роботи у форматі кіно-клубу сподобався студентам, і 

пізніше вони розповідали, як влаштовували перегляд цього ж фільму з друзями, 

використовуючи прийом стоп-кадру. 

Робота з медіаресурсами продовжувалась і під час опрацювання теми 

«Загальнолюдське та етноспецифічне в народній педагогіці». Зокрема, студентам 

було запропоновано переглянути вдома ролик на каналі YouTube «ІІІ 

Всеукраїнська виставка народної ляльки» [70] та поміркувати (самостійно знайти 

інформацію), чому всі ляльки-мотанки не мають обличь. Таке проблемне завдання 

активізувало пізнавальний інтерес студентів, спонукало їх скористатися 

найрізноманітнішими джерелами, починаючи з ресурсу Вікіпедія і закінчуючи 

науковими монографіями. 
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Надзвичайно позитивно сприйняли студенти і роботу з відео-матеріалами 

стосовно колискових народів світу. Колискова, з одного боку, є універсальним 

загальнолюдським явищем, з другого, має абсолютно чітко виражену 

етнокультурну специфіку, що відбиває виховні ідеали кожного народу, зумовлені, 

у свою чергу, його системою цінностей (про це вже йшлося в підрозділі 2.2). 

Заняття, присвячене колисковим, починалося короткою бесідою зі 

студентами про універсальний характер колискової як фольклорного жанру. Далі 

студентам пропонувалося переглянути короткий відео-фільм про українську 

народну колискову «Ой, ходить сон», яка стала основою для створення 

Д. Гершвіном всесвітньовідомої «Колискової Клари» з опери «Поргі і Бесс» [111]. 

Колискова «Ой, ходить сон», отже, стала своєрідним місточком до розмови про 

колискові різних народів. Звучала вона на занятті і у виконанні українського 

співака й композитора П. Табакова [208]. П. Табаков виконав у відео-фрагменті 

також віночок колискових народів світу, серед яких була польська. Саме польська 

колискова дала змогу перейти до ознайомлення студентів із корисним Internet-

ресурсом «Колискові світу» від MetronomFilmsComp [207].  

Уважаємо збірник анімаційних фільмів «Колискові світу», заснованих на 

колискових різних народів, надзвичайно корисним ресурсом і для викладачів 

педагогічних вишів, і для вчителів початкової школи, і для вихователів 

дошкільних навчальних закладів. Кожна колискова збірки виконується рідною 

мовою народу. Сюжет кожного фільму заснований на тому, про що співається в 

пісні. У зображувальному вирішенні легко упізнати характерні образи й колорит 

декоративно-прикладного мистецтва того народу, чия колискова звучить. 

У фільмах за азербайджанською [2] та вірменською [206] колисковими 

легко прочитується ціннісний ряд кожного народу. Такий етнографічно-

аксіологічний аналіз переглянутих анімаційних фільмів виконується студентами 

без особливих проблем, адже найвищі цінності народів є загальнолюдськими, 

антропологічними: неперервність руху кола життя і водночас скінченність 

неповторного життя кожної людини, сім’я, взаємоповага, діти, праця тощо. Крім 

того, в анімаційному фільмі за вірменською колисковою етнокультурні цінності 
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гармонійно переплітаються з різноманітними особистими цінностями кожного 

персонажа.  

Натомість мексиканська колискова [288] завжди при першому перегляді 

викликає у студентів подив і навіть певний шок, адже ніхто не очікує побачити на 

екрані скелети, які танцюють, і черепи, які літають і сліпучо посміхаються. Саме 

на цій емоційній ноті заняття, присвячене колисковим народів світу, закінчується, 

залишаючи студентам проблему пояснення відеоряду останнього анімаційного 

фільму. При цьому студенти отримують підказку – посилання на одну із серій 

документального серіалу «Світ навиворіт» [251], присвячену саме Мексиці та 

світоглядним особливостям мексиканського народу, так яскраво відображеним в 

анімаційному фільмі на основі колискової. 

Результати спостереження за ходом експериментального навчання, бесіди зі 

студентами, анкетування, контент-аналіз виконаних ними есе тощо свідчать про 

суттєвий внесок роботи з медіаресурсами у формування в майбутніх учителів 

початкової школи особистісно-психологічного складника готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства. 

Ознайомленню студентів з різними культурами, з їхнім реальним 

етнокультурно специфічним досвідом народної педагогіки сприяє виконання 

студентами пошукових проектів. Групи студентів по 5–7 осіб збирають матеріали 

про різні народи, представники яких мешкають у регіоні, за певною орієнтовною 

програмою. Програма передбачає збирання матеріалів за декількома блоками: 

Історико-демографічна довідка: з якого часу представники народу 

мешкають на Слобожанщині; внесок представників народу, діаспори в розвиток 

України; наявність і діяльність національно-культурного товариства; 

найважливіші історичні події; найвідоміші історичні постаті; найвідоміші вчені; 

найвідоміші діячі і твори мистецтва; трагічні події в історії (голодомор, голокост, 

геноцид, депортація тощо). 

Мова та система писемності (кирилиця, латиниця, ієрогліфіка тощо). 

Традиційні ремесла й промисли; декоративно-ужиткове мистецтво 
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Фольклор: прозові жанри (конкретні твори); поетичні жанри (конкретні 

твори); малі жанри, приклади прислів’їв і приказок про сім’ю, працю, дружбу; 

пісенний фольклор (жанри з прикладами); народна хореографія (відео танців); 

народні музичні інструменти (назви, зображення, аудіо/відео – демонстрація 

звучання). 

Релігія: загальна характеристика; культові споруди (православний чи 

католицький храм, мечеть, синагога, пагода тощо); священство (священик, мулла 

тощо); релігійні практики: назви богослужінь, молитва, жертвопринесення, піст; 

основні релігійні свята; сакральні місця й споруди (Єрусалим, Мекка, Медина 

тощо); храмове мистецтво (ікони, статуї, хоровий спів, орган тощо); правила 

поведінки в храмі (у т.ч. одяг, головний убір тощо). 

Найважливіші світські свята; традиційні свята за сезонами (календарна 

обрядовість). 

Сім’я: тип і форма сім’ї (моногамія, полігамія; нуклеарна, розширена тощо); 

обряди укладання шлюбу; розподіл ролей у сім’ї; ставлення до дошлюбних 

статевих стосунків. 

Традиційне житло; елементи традиційного інтер’єру житла (піч, колиска, 

рушники тощо); символізм житла та елементів інтер’єру. 

Спорідненість: терміни спорідненості (мати, батько, бабуся, дідусь, сестра, 

брат, тітка, дядько тощо); особливості взаємин між членами сім’ї; звичаї 

уникання. 

Етнографія дитинства: звичаї та обряди, пов’язані з вагітністю і пологами; 

звичаї та обряди пов’язані з народженням дитини; ім’янаречення; значення 

найбільш поширених імен; статус дитини в сім’ї і суспільстві; методи і прийоми 

виховання та соціалізації дітей; види діяльності дітей; дитячий фольклор 

(колискові, пестушки, потішки, забавлянки, скоромовки, загадки, казки, дитячі 

пісеньки, ігри зі співом, рухливі ігри тощо); іграшки (зображення, виготовлення, 

основні ігри тощо). 

Гендерні ролі в суспільстві, їх усталеність. 
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Кухня: найпоширеніші страви; харчові заборони (що забороняється вживати 

(постійно чи періодично), пости, регламент постування тощо); застільний етикет. 

Правила візитів і гостинності: правила дарування і приймання подарунків; 

ритуал вітання при зустрічі; ритуал прощання; формули привітання зі святом; 

формули висловлення співчуття. 

Невербальне спілкування: особливості міміки, пантоміміки; зоровий 

контакт; особистий простір, дистанція спілкування; символізм правої/лівої 

сторони, руки. 

Безцінну допомогу у виконанні таких пошукових проектів надавали 

студентам спеціалізована школа № 170 та навчально-виховний комплекс з ліцеєм 

«Шаалавім», дошкільний навчальний заклад № 140 «ХаБад» з вивченням 

єврейської мови та культури; НВК № 181 «Дьонсурі» з вивченням корейської 

мови та культури; НВК «Спеціалізована школа І ступеня – ясла-садок „Муа-

Суан”» з поглибленим вивченням в’єтнамської мови; азербайджанські культурно-

освітні центри при загальноосвітній школі № 131 та при Харківському ліцеї № 9, 

Єврейський культурний центр «Бейт Дан», громадські організації національних 

меншин Харкова і Харківської області: Товариство азербайджанських жінок 

м. Харків «Айнур Хатун», Харківське міське товариство корейської культури, 

Харківське обласне національно-культурне товариство азербайджансько-

української дружби «Достлуг», Харківське товариство польської культури, 

Харківська обласна об’єднана єврейська громада, Харківська обласна громадська 

організація «Вірменське товариство культурних зв'язків», Харківська грузинська 

обласна благодійна громада «Метехі», Харківська обласна організація 

«Грузинське національно-культурне товариство «Сакартвело», В’єтнамське 

земляцтво та ін. 

Набуттю майбутніми вчителями початкової школи вмінь організаційно й 

методично забезпечувати взаємодію навчального закладу, сім’ї та соціального 

оточення сприяла розробка студентами програм учнівських проектів, 

спрямованих на ознайомлення дітей з культурами народів-сусідів. Приклад такої 
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студентської розробки, виконаної студентами факультету початкового навчання 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди в 2012–2013 навч. році, наведено в додатку К. 

У контексті створення в педагогічному виші середовища міжкультурного 

спілкування можемо говорити про необхідність і педагогічну доцільність 

використання освітньо-виховного потенціалу, утвореного присутністю в 

контингенті багатьох вітчизняних вишів іноземних студентів. Зокрема, йдеться 

про виняткову можливість українських студентів таких вишів набути досвід 

«живого» спілкування з представниками різноманітних культур. 

У ХНПУ імені Г. С. Сковороди в різні роки навчались і навчаються 

студенти й аспіранти з понад 30 країн близького і далекого зарубіжжя: 

Азербайджану, Алжиру, Болгарії, В’єтнаму, Гани, Гвінеї, Грузії, Ефіопії, Ємену, 

Йорданії, Ізраїлю, Індії, Іраку, Ірану, Китаю, Конго, Лівії, Малі, Марокко, 

Молдови, Непалу, Нігерії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, 

Палестини, Росії, Саудівської Аравії, Сенегалу, Сирії, Судану, Таджикистану, 

Туркменістану, Туреччини, Уганди, Японії. 

Проводяться дні культури країн походження іноземних студентів і країн, 

мови яких (а це 11 європейських і східних мов) вивчаються в університеті. 

Процесу адаптації студентів-іноземців до інокультурного оточення сприяє 

закріплення за кожним із них волонтера з числа українських студентів, який 

допомагає знайомитися з особливостями вітчизняної культури, побуту, 

соціальними реаліями. 

З метою вироблення в українських студентів умінь спілкуватися з 

представниками різноманітних культур, а також подолання в їхній свідомості 

можливих наявних негативно забарвлених етнічних стереотипів і забобонів нами 

з успіхом застосовується проведення практичних занять у форматі Живої 

Бібліотеки. «Жива бібліотека» – це інтерактивна технологія, що робить зримою 

мультикультурність сучасного світу та реалізує на практиці ідею міжкультурного 

діалогу, оскільки сприяє початку живого спілкування між людьми – 

представниками різних культур. 
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Перша Жива Бібліотека була «відкрита» в 2000 р. в Данії під час музичного 

фестивалю. З тих пір цей унікальний рух завоював прихильність і підтримку Ради 

Європи, поширився на Америку та Австралію і значно розширив «асортимент» 

Живих Книг. Засновник руху Живих Бібліотек Ронні Ейбеджел так сформулював 

концепцію цього проекту: «Ми працюємо за принципом, що надмірна жорстокість 

і агресія виникає між людьми, які не знають один одного. Жива бібліотека може 

зблизити людей, які навряд чи зможуть зустрітися іншим способом» [376].  

Наразі Живі Бібліотеки активно працюють у Норвегії, Фінляндії, Швеції, 

Ісландії, Португалії, Великобританії, Польщі, Угорщині, Чехії.  

Модель Живої Бібліотеки була модифікована відповідно до українських 

реалій та люб’язно надана представництвом Міжнародної організації з міграції в 

Україні.  

Формат Живої Бібліотеки було започатковано як позаосвітній захід, тому 

виконана в процесі теоретико-експериментального дослідження його модифікація 

і адаптація до умов освітнього процесу педагогічного вишу може вважатися 

безумовною методичною інновацією [553; 554; 592–594;].  

Захід отримав таку назву внаслідок того, що для опису функцій його 

учасників використовується бібліотечна термінологія: Живі книги – носії 

різноманітних культур, у нашому випадку – студенти й аспіранти-іноземці; Читачі 

– ті, хто прагне дізнатися щось нове для себе про іншу культуру від її носія, в 

нашому випадку – студенти-українці; «читання Живої Книги» – спілкування 

студентів – представників різних етнічних культур. У ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди Читачами були студенти-другокурсники факультету початкового 

навчання, Живими Книгами – студенти й аспіранти з Азербайджану, Алжиру, 

Болгарії, В’єтнаму, Вірменії, Грузії, Ірану, КНР, Республіки Конго, Республіки 

Корея, Таджикистану, Туркменістану. 

Сутність заняття в форматі Живої Бібліотеки полягає в десятихвилинному 

вільному спілкуванні малої групи студентів-Читачів (4–6 осіб) з Живою Книгою. 

Жива Книга відповідає на найрізноманітніші запитання Читачів щодо культури 
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своєї країни, особливостей системи освіти, звичаїв і традицій догляду за дитиною 

та її виховання тощо.  

Після закінчення десятихвилинного терміну відбувається ротація Книг, і 

група студентів-Читачів продовжує спілкування з іншою Живою Книгою. 

Одночасно працюють декілька Живих Книг і відповідна кількість малих груп 

студентів-Читачів. Упродовж заняття кожен студент встигає поспілкуватися з 

шістьма-сімома Живими Книгами – представниками різноманітних етнічних 

культур. 

Специфіка проведення навчального заняття в форматі Живої Бібліотеки, коли 

Книгами виступають студенти-іноземці, полягає в необхідності ретельної 

попередньої підготовки, коли викладач консультує майбутні Книги щодо відбору 

найбільш цінної в пізнавальному відношенні інформації, а також форм і засобів її 

презентації. Живим Книжкам доцільно мати карту своєї країни, фотографії, 

альбоми, відео та ін. Досвід показує, що надзвичайно ефективним є показ 

національного одягу, прийомів гри на традиційних музичних інструментах, 

дегустація страв національної кухні тощо. 

Зафіксовані в процесі інтерв’ювання та анкетування надзвичайно яскраві 

враження від спілкування, що їх отримують Читачі, Живі Книги та організатори 

занять, свідчать про достатньо високу ефективність даної інтерактивної 

технології. Отриманий досвід дозволив студентам позбутися наявних негативно 

забарвлених етнічних стереотипів, набути вмінь комунікувати й співпрацювати з 

представниками різних культур, стимулював розвиток міжкультурної 

толерантності, поваги до культурного різноманіття й розуміння його цінності.  

Крім того, важливо перевірити, наскільки вдумливо й ретельно студенти 

готувалися до заняття в форматі Живої Бібліотеки, складаючи різноманітні 

змістовні питання для Живих Книжок. Тож ми розробили й застосували 

процедуру оцінювання роботи студентів-Читачів самими Живими Книжками. 

Кожна група студентів-Читачів перед початком заняття отримала свій 

персональний номер. Живі Книги отримали «іменні» бланки оцінювання, які 

заповнювали одразу після десятихвилинного спілкування з кожною групою 
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Читачів, і здавали Помічникові Бібліотекаря. У підсумку робота кожної групи 

студентів була оцінена кожною Живою Книгою. Обробка оцінок здійснювалася за 

принципами узагальнення результатів експертного опитування. 

Певну інформацію надають також підсумкові анкети, які заповнюють 

студенти після заняття [Додаток Л]. Причому ми дійшли висновку про 

необхідність трансформації і порівняльного аналізу попередніх і підсумкових 

анкет кожного студента, що дозволить говорити як про знання, отримані 

студентом на занятті, так і про певні особистісних зрушеннях, зокрема, про зміни 

в емоційно-ціннісному ставленні особистості до проблем етнокультурного 

розмаїття суспільства. Це вимагає: 1) відмови від анонімності анкетування, що 

було принциповим для авторів методики Живих Бібліотек, і 2) проведення 

контент-аналізу відповідей на запитання анкети. 

Досвід проведення занять у форматі Живої Бібліотеки свідчить про те, що 

участь у них стимулює подальше неформальне спілкування студентів з різних 

країн. Таким чином інтерактивні заняття у форматі «Живої Бібліотеки» стали 

основою для створення й розбудови в педагогічному університеті середовища 

міжкультурного спілкування, яке, у свою чергу, сприяло підвищенню 

результативності роботи з формування в майбутніх учителів початкової школи 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства. Середовище міжкультурного спілкування отримало 

продовження також поза стінами навчального закладу: нам відомі приклади 

дружби колишніх Читачів і Живих Книг, а також тих, хто разом брав участь у 

заході як Живі Книги. Спілкування колишніх студентів – представників різних 

культур продовжується вже майже сім років і в соціальних мережах, де коло 

друзів ще більше розширюється. Розцінюємо це як вагомий позитивний результат 

проведеної роботи.  

У 2012 р. спільно з кафедрою українознавства та лінгводидактики 

українського мовно-літературного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди було 

започатковано нову форму «Живої Бібліотеки», коли студенти-іноземці стали вже 

читачами, а Живими Книгами – студенти, які опановують спеціальність 
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«Українознавство».Сподіваємося, що інтерактивна технологія Живої Бібліотеки 

буде й далі розвиватися і посяде гідне місце в методичному арсеналі викладачів 

педагогічних вишів України. 

Отже, у процесі експериментального навчання було здійснено варіативну 

перевірку педагогічних умов реалізації моделі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки, в якій брали 

участь студенти експериментальних груп. Поряд із змістом навчальної 

дисципліни варіативної частини навчального плану підготовки бакалаврів 

початкової освіти, сконструйованим на основі системного, міждисциплінарного, 

антропологічного, аксіологічного, культурологічного, полікультурного підходів, 

перевірку пройшли численні інтерактивні, тренінгові, гейміфікаційні, проектні 

методи, що відповідають вимогам синергетичного, особистісно орієнтованого, 

особистісно діяльнісного, середовищного підходів. Результати експериментальної 

перевірки обґрунтованих педагогічних умов реалізації моделі професійної 

підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки, що відображаються в 

динаміці рівнів сформованості в майбутніх учителів особистісно-психологічного, 

когнітивного та діяльнісного складників готовності до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, буде проаналізовано 

в наступному підрозділі дисертації. 

4.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

На контрольному етапі педагогічного експерименту було здійснено 

вимірювання рівнів сформованості в його учасників складників готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства за тими ж методиками, що й на констатувальному етапі.  

Динаміку рівнів сформованості складників досліджуваної готовності за 

результатами констатувального і контрольного етапів педагогічного 

експерименту по групах представлено в таблицях: 4.13 – для особистісно-

психологічного складника, 4.16 – для когнітивного складника, 4.19 – для 

діяльнісного складника; по зведених групах (Е1, К1, Е2, К2, Е3, К3, а  
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Таблиця 4.12 

Динаміка рівнів сформованості особистісно-психологічного складника готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в учасників педагогічного експерименту 

Ш
и

ф
р

и
 г

р
у

п
 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Рівні сформованості особистісно-психологічного складника 
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Е1.1 76 3 3,9 1 1,3 -2,6 37 48,7 4 5,3 -43,4 33 43,5 37 48,7 5,2 3 3,9 34 44,7 40,8 – – – – – 

К1.1 42 2 4,8 1 2,4 -2,4 20 47,6 10 23,8 -23,8 18 42,8 22 52,4 9,6 2 4,8 9 21,4 16,6 – – – – – 

Е1.2 72 3 4,2 – – -4,2 36 50,0 3 4,2 -45,8 31 43,0 34 47,2 4,2 2 2,8 33 45,8 43,0 – – 2 2,8 2,8 

К1.2 46 2 4,3 1 2,2 -2,1 22 47,8 12 26,1 -21,7 20 43,6 23 50,0 6,4 2 4,3 10 21,7 17,4 – – – – – 

Е1.3 73 5 6,9 – – -6,9 33 45,2 3 4,1 -41,1 32 43,8 35 47,9 4,1 3 4,1 33 45,3 41,1 – – 2 2,7 2,7 

К1.3 44 3 6,8 2 4,5 -2,3 21 47,7 13 29,5 -18,2 18 41,0 18 41,0 0 2 4,5 10 18,2 20,5 – – 1 2,3 2,3 

Е2.1 69 6 8,7 – – -8,7 32 46,4 1 1,4 -45,0 28 40,6 30 43,5 2,9 3 4,3 36 52,2 47,9 – – 2 2,9 2,9 

К2.1 46 4 8,7 2 4,3 -4,4 22 47,8 14 30,4 -17,4 18 39,1 18 39,1 0 2 4,4 12 26,2 21,8 – – – – – 

Е2.2 70 4 5,7 – – -5,7 33 47,1 1 1,4 -45,7 30 42,9 29 41,4 -1,5 3 4,3 37 52,9 48,6 – – 3 4,3 4,3 

К2.2 42 2 4.8 1 2,4 -2,4 21 50,0 11 26,2 -23,8 17 40,4 19 45,2 4,8 2 4,8 10 23,8 19,0 – – 1 2,4 2.4 

Е2.3 72 3 4,2 – – -4,2 34 47,2 2 2,8 -44,4 31 43,0 28 38,9 -4,1 4 5,6 38 52,7 47,1 – – 4 5,6 5,6 

К2.3 44 2 4,5 1 2,3 -2,2 22 50,0 13 29,4 -20,6 18 41,0 18 41,0 0 2 4,5 11 25,0 20,5 – – 1 2,3 2,3 

Е3.1 68 6 8,8 – – -8,8 31 45,6 – – -45,6 28 41,2 24 35,3 -5,9 3 4,4 40 58,8 54,4 – – 4 5,9 5,9 

К3.1 44 2 9,1 1 2,3 -6,8 24 54,5 12 27,2 -22,8 16 36,4 20 45,5 9,5 2 4,5 11 25,0 20,5 – – – – – 

Е3.2 66 5 7,5 – – -7,5 32 48,5 – – -48,5 26 39,4 23 34,8 -4,5 3 4,6 40 60,6 57,0 – – 3 4,6 4,6 

К3.2 43 3 9,3 1 2,3 -6,8 21 48,8 11 25,6 -20,9 17 39,5 22 51,2 11,7 2 4,7 9 20,9 16,2 – – – – – 

Е3.3 67 4 6,0 – – -6,0 31 46,3 – – -46,3 30 44,7 24 35,8 -8,9 2 3,0 39 58,2 55,2 – – 4 6,0 6,0 

К3.3 46 2 4,3 2 4,3 0 23 50,0 15 32,6 -17,4 19 41,4 16 34,8 -6,6 2 4,3 11 24,0 19,7 – – 2 4,3 4.3 
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також Е та К) – у таблицях: 4.13 – за особистісно-психологічним складником, 4.16 

– за когнітивним складником, 4.19 – за діяльнісним складником. 

Дані таблиці 4.12 свідчать про суттєву позитивну динаміку за достатнім 

рівнем сформованості особистісно-психологічного складника готовності 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в експериментальних групах. 

При чому, така динаміка подекуди перевищує позитивну динаміку в контрольних 

групах удвічі – у два з половиною рази.  

В експериментальних групах на контрольному етапі експерименту 

практично не фіксувалися прояви допрофесійного рівня та майже вдвічі 

зменшилася кількість студентів з початковим рівнем сформованості особистісно-

психологічного складника готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурно строкатого соціуму. За задовільним рівнем в експериментальних 

групах спостерігається навіть від’ємна динаміка, оскільки значна кількість 

студентів перейшли на достатній рівень, а дехто навіть досяг випереджувального 

рівня сформованості досліджуваної готовності.У контрольних групах теж 

спостерігається позитивна динаміка за задовільним і достатнім рівнями, утім, 

вона помітно менша, ніж в експериментальних групах. Позитивна динаміка 

сформованості особистісно-психологічного складника готовності до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в 

контрольних групах зумовлена тим, що певні особистісні зрушення в бік 

міжкультурної толерантності відбуваються у студентів завдяки, зокрема, набуттю 

досвіду спілкування з представниками різних культур під час навчання в 

університетах, контингент переважної більшості яких є багатокультурним, 

завдяки виховній роботі, яка проводиться в педагогічних вишах, тощо. 

У процесі аналізу даних таблиці 4.12 нашу увагу привернули показники 

щодо допрофесійного рівня сформованості особистісно-психологічного 

складника готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, які фактично відповідають 

рівню інтолерантності учасників педагогічного експерименту на його 
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констатувальному етапі. Виявилося, що ці показники інтолерантності рік у рік 

стрибкоподібно змінювалися [Див. рис. 4.1] 

 

Рис. 4.1. Кількість учасників експерименту, які виявляють інтолерантність, на 

констатувальному етапі (по роках) 

Виявилося, що зафіксовані піки на графіку збігаються в часі зі сплесками 

ксенофобії серед населення України в цілому, зафіксованими фахівцями 

Харківської правозахисної групи, Комітету моніторингу свободи преси в Криму, 

які спільно з незалежним культурологічним журналом «Ї» та за підтримки 

посольства США в Україні підготували дослідження «Расизм і ксенофобія в 

Україні: реальність та вигадки» [397]. Зазначений факт опосередковано свідчить 

про об’єктивність і достовірність отриманих на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту даних. 

На контрольному етапі експерименту за допомогою критерію Пірсона χ2 ще 

раз перевірялась нульова гіпотеза про те, що розподіл учасників експерименту на 

групи та категорії є незалежною величиною, тобто немає різниці між рівнем 

сформованості особистісно-психологічного складника за кількісними 

показниками в експериментальних і контрольних групах. Альтернативна гіпотеза: 

розподіл на категорії залежить від розподілу на групи, тобто є різниця між рівнем 

сформованості особистісно-психологічного складника за кількісними 

показниками в експериментальних і контрольних групах на контрольному етапі 
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експерименту. Розрахунок здійснювався за тією ж самою методикою, що була 

використана нами в обробці результатів на констатувальному етапі експерименту. 

Динаміку рівнів сформованості особистісно-психологічного складника 

досліджуваної готовності в учасників експерименту за зведеними групами 

представлено в таблиці 4.13 [Див. нижче]. 

Для розрахунку χ2
емп за особистісно-психологічним складником була 

складена таблиця 4.14. 

Таблиця 4.14 

Розрахунок значення χ2
емп для особистісно-психологічного складника на 

контрольному етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

особистісно-

психологічного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Випереджувальний 3,8 1,3 2,5 6,25 4,81 

Достатній 52,1 23,9 28,2 795,24 33,27 

Задовільний 41,7 43,8 -2,1 4,41 0,10 

Початковий 2,2 28 -25,8 665,64 23,77 

Допрофесійний 0,2 3 -2,8 7,84 2,61 

Сума 100 100 – – 64,57 

 

З таблиці випливає: χ2
емп = 64,57. Кількість статистичних категорій 

змінилася із появою показників просунутого рівня, тому число ступенів свободи: 

r = 5 – 1 = 4. За таблицями критичних значень критерію χ2 з рівнем значущості 

 = 0,05 знаходимо χ2
кр = 9,5. χ2

емп > χ2
кр (64,57 > 9,5), тобто нульову гіпотезу про 

відсутність залежності в розподілах груп необхідно відхилити. Отже можна 

зробити висновок, що треба прийняти альтернативну гіпотезу про наявність 

залежності у розподілах груп, наведених у таблиці, тобто рівень сформованості 

особистісно-психологічного складника в експериментальних і контрольних 

групах на контрольному етапі  
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Таблиця 4.13 

Динаміка рівнів сформованості особистісно-психологічного складника готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в учасників педагогічного експерименту (по зведених групах) 
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Е1 221 11 5,0 1 0,5 -4,5 106 48,0 10 4,5 -43,5 96 43,4 106 48,0 4,6 8 3,6 100 45,2 41,6   4 1,8 1,8 

К1 132 7 5,3 4 3,0 -2,3 63 47,7 35 26,5 -21,2 56 42,4 62 47,0 4,6 6 4,6 30 22,7 18,1   1 0,8 0,8 

Е2 211 13 6,2 – – -6,2 99 46,9 4 1,9 -45 89 42,2 87 41,2 -1,0 10 4,7 111 52,6 47,9   9 4,3 4,3 

К2 132 8 6,1 4 3,0 -3,1 65 49,2 38 28,8 -20,4 53 40,2 54 40,9 0,7 6 4,5 34 25,8 21,3   2 1,5 1,5 

Е3 201 15 7,5 – – -7,5 94 46,8 – – -46,8 84 41,8 71 35,3 -6,5 8 3,9 119 59,2 55,3   11 5,5 5,5 

К3 133 7 5,3 4 3,0 -4,5 68 51,1 38 28,6 -20,3 52 39,1 58 43,9 7,8 6 4,5 31 23,3 18,8   2 1,5 1,5 

Е 633 39 6,2 1 0,2 -6,2 299 47,2 14 2,2 -45,0 269 42,5 264 41,7 -0,8 26 4,1 330 52,1 48,0   24 3,8 3,8 

К 397 22 5,5 12 3,0 -3,3 196 49,4 111 28,0 -20,6 161 40,6 174 43,8 3,2 18 4,5 95 23,9 19,4   5 1,3 1,3 
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експерименту різний. Таким чином, очікуваний результат підтвердився, що 

свідчить про ефективність педагогічних умов реалізації моделі професійної 

підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки для формування особистісно-

психологічного складника готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства. 

Для наочності представимо результати вимірювань рівнів сформованості 

особистісно-психологічного складника на констатувальному та контрольному 

етапах педагогічного експерименту у вигляді діаграм. 

5 5,3 6,2 6,1 7,5

48 47,7 46,9 49,2 46,8

43,4 42,4 42,2 40,2 41,8

3,6 4,6 4,7 4,5 3,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 

Рис. 4.2. Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості особистісно-

психологічного складника на констатувальному етапі 

Група Е1 Група К1 Група Е2 Група К2 Група Е3

випереджувальний 1,8 0,8 4,3 1,5 5,5

достатній 45,2 22,7 52,6 25,8 59,2

0,5 3 34,5

26,5

1,9

28,8
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Рис. 4.3. Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості особистісно-

психологічного складника на контрольному етапі 
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Динаміку рівнів сформованості в учасників експерименту особистісно-

психологічного складника готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства відображено на рис. 4.4. 

Група Е1 Група К1 Група Е2 Група К2 Група Е3

допрофесійний -4,5 -2,3 -6,2 -3,1 -7,5
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0,7

-6,5

41,6

18,1

47,9

21,3

55,3

1,8 0,8
4,3

1,5

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

 
Рис. 4.4. Динаміка рівнів сформованості в учасників педагогічного експерименту 

особистісно-психологічного складника готовності  

до професійної діяльності в умовах етнокультурно строкатого суспільства 

Діаграма на рис. 4.4 наочно демонструє: 1) ширший діапазон динаміки 

рівнів сформованості особистісно-психологічного складника досліджуваної 

готовості в експериментальних групах, порівняно з контрольними групами; 

2) зростання динаміки рівнів сформованості особистісно-психологічного 

складника в експериментальних групах з кожним варіантом реалізації моделі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

порівняльної етнопедагогіки. Так, в експериментальних групах: 

 І варіант реалізації моделі – впровадження першої педагогічної умови 

(конструювання змісту професійної підготовки на основі порівняльно-зіставного 

ознайомлення майбутніх учителів початкових класів з традиційною педагогічною 

культурою різних народів, реалізацію цього змісту в процесі вивчення курсу 

порівняльної етнопедагогіки та інтеграцію до програм інших дисциплін 

навчального плану підготовки фахівців початкової освіти, педагогічних практик, 
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позанавчальної та науково-дослідної діяльності студентів) – зумовив приріст за 

достатнім рівнем на 41,6 %, за випереджувальним рівнем – на 1,8 %;  

 ІІ варіанту реалізації моделі – впровадження першої та другої 

педагогічних умов (добір і застосування широкого спектра інноваційних форм, 

методів і прийомів роботи: інтерактивних, тренінгових, гейміфікаційних, 

проектних тощо) – забезпечив приріст за достатнім рівнем на 47,9 %, за 

випереджувальним – на 4,3 %; 

 ІІІ варіант реалізації моделі, коли до перших двох педагогічних умов було 

додано третю (створення в педагогічному виші освітнього середовища 

міжкультурного спілкування, організацію взаємодії студентів, науковців, освітян, 

громадських організацій національних меншин з метою дослідження традицій 

виховання в різних культурах і творчого використання народнопедагогічного 

досвіду в освітньому процесі сучасних навчальних закладів), сприяв приросту за 

достатнім рівнем на 55,3 %, за випереджувальним – на 5,5 %. 

При цьому в контрольних групах відмінності у зростанні достатнього рівня 

сформованості особистісно-психологічного складника досліджуваної готовності в 

різні роки (3,2 %) знаходяться в межах статистичної похибки, яка для сукупної 

вибірки контрольних груп становить 3,9 % (розрахунки здійснено за допомогою 

калькулятора вибірки online [184]). 

Отже, маємо всі підстави стверджувати, що найбільш ефективним щодо 

формування особистісно-психологічного складника готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства виявився третій варіант реалізації моделі професійної 

підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки, коли впроваджувалися в 

комплексі всі три обґрунтовані педагогічні умови. 

Дані таблиці 4.15 [див. нижче] свідчать про суттєву позитивну динаміку за 

достатнім рівнем сформованості когнітивного складника готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства в експериментальних групах. При чому, ця 

динаміка подекуди перевищує позитивну динаміку в контрольних групах 
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уп’ятеро – вшестеро. Така різниця в показниках цілком зрозуміла, адже 

когнітивний складник досліджуваної готовності передбачає наявність у майбутніх 

учителів початкової школи знань методології, теорії, історії і сучасного стану 

порівняльної етнопедагогіки, а також міжнародних і вітчизняних нормативних 

документів, які регламентують міжкультурну освіту молодого покоління. А за 

умовами педагогічного експерименту вивчення курсу порівняльної 

етнопедагогіки, що й мало забезпечити набуття таких знань, передбачалося лише 

в експериментальних групах. 

В експериментальних групах на контрольному етапі експерименту 

практично перестали фіксуватися прояви допрофесійного рівня, а зменшення 

кількості студентів з початковим рівнем сформованості когнітивного складника 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурно строкатого соціуму 

становить у різні роки від 67 % до понад 76 %. 

У контрольних групах теж спостерігається позитивна динаміка за 

задовільним і достатнім рівнями, утім, вона помітно менша, ніж в 

експериментальних групах. Позитивна динаміка сформованості когнітивного 

складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства в контрольних групах зумовлена тим, що 

студенти набувають елементарних знань про народну педагогіку, традиційні 

засоби народного виховання і шляхи їх упровадження в навчальний процес 

сучасних загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення різних 

дисциплін навчального плану підготовки майбутніх учителів початкової школи: 

теорії виховання, методики виховної роботи, історії України, історії української 

культури, дитячої літератури, методик викладання в початковій школі тощо. 
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Таблиця 4.15 

Динаміка рівнів сформованості когнітивного складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства в учасників педагогічного експерименту 

Ш
и

ф
р

и
 г

р
у

п
 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
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Е1.1 76 10 13,2 1 1,3 -11,9 60 78,9 8 10,5 -68,4 6 7,9 20 26,3 18,4 – – 40 52,7 52,7 – – 7 9,2 9,2 

К1.1 42 6 14,3 4 9,5 -4,8 32 76,2 15 35,7 -40,5 4 9,5 19 45,3 35,8 – – 3 7,1 7,1 – – 1 2,4 2,4 

Е1.2 72 9 12,5 – – -12,5 58 80,6 6 8,3 -72,3 5 6,9 19 26,4 19,5 – – 39 54,2 54,2 – – 8 11,1 11,1 

К1.2 46 6 13,0 5 10,9 -2,1 36 78,3 16 34,8 -46,5 4 8,7 18 39,2 30,5 – – 5 10,8 10,8 – – 2 4,3 4,3 

Е1.3 73 12 16,4 –  -16,4 56 76,7 7 9,6 -67,0 5 6,9 20 27,4 20,5 – – 39 53,4 53,4 – – 7 9,6 9,6 

К1.3 44 8 18,2 5 11,3 -6,9 33 75,0 15 34,1 -40,9 3 6,8 18 40,9 34,1 – – 4 9,1 9,1 – – 2 4,6 4,6 

Е2.1 69 9 13,1 –  -13,1 55 79,7 5 7,2 -72,5 5 7,2 18 26,1 18,6 – – 40 58,0 58,0 – – 6 8,7 8,7 

К2.1 46 7 15,2 6 13,0 -2,2 35 76,1 16 34,8 -41,3 4 8,7 20 43,5 34,8 – – 3 6,5 6,5 – – 1 2,2 2,2 

Е2.2 70 8 11.4 –  -11,4 56 80,0 5 7,1 -72,9 6 8,6 17 24,3 15,7 – – 41 58,6 58,6 – – 7 10,0 10,0 

К2.2 42 5 11,9 4 9,5 -2,4 33 78,6 16 38,1 -40,5 4 9,5 17 40,5 31,0 – – 3 7,1 7,1 – – 2 4,5 4,5 

Е2.3 72 11 15,3 2 2,8 -12,5 54 75,0 5 7,0 -68 7 9,7 16 22,2 12,5 – – 42 58,3 58,3 – – 7 9,7 9,7 

К2.3 44 7 15,9 5 11,4 -4,5 32 72,7 15 34,1 -38,6 5 11,4 17 38,6 27,2 – – 4 9,1 9,1 – – 3 6,8 6,8 

Е3.1 68 9 13,2 –  -13,2 54 79,4 3 4,4 -75 5 7,4 12 17,6 10,2 – – 45 66,2 66,2 – – 8 11,8 11,8 

К3.1 44 6 13,6 5 11,3 -2,3 34 77,3 15 34,1 -43,2 4 9,1 17 38,6 29,5 – – 4 9,1 9,1 – – 3 6,9 6,9 

Е3.2 66 7 10,6 –  -10,6 53 80,3 3 4,5 -75,8 6 9,1 12 18,2 9,1 – – 44 66,7 66,7 – – 7 10,6 10,6 

К3.2 43 5 11,6 5 11,6 – 34 79,1 16 37,2 -39,5 4 9,3 17 39,6 30,3 – – 3 7,0 7,0 – – 2 4,6 4,6 

Е3.3 67 8 11,9 –  -11,9 54 80,6 3 4,5 -76,1 5 7,5 13 19,4 11,9 – – 43 64,2 64,2 – – 8 12,0 12,0 

К3.3 46 6 13,0 6 13,0 – 37 80,4 15 32,7 -17,3 3 6,6 18 39,1 32,5 – – 5 10,9 10,9 – – 2 4,3 4,3 
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На контрольному етапі експерименту за допомогою критерію Пірсона χ2 ще 

раз перевірялась нульова гіпотеза про те, що розподіл учасників експерименту на 

групи та категорії є незалежною величиною, тобто немає різниці між рівнем 

сформованості когнітивного складника за кількісними показниками в 

експериментальних і контрольних групах. Альтернативна гіпотеза: розподіл на 

категорії залежить від розподілу на групи, тобто є різниця між рівнем 

сформованості когнітивного складника за кількісними показниками в 

експериментальних і контрольних групах на контрольному етапі експерименту. 

Розрахунок здійснювався за тією ж самою методикою, що була використана нами 

в обробці результатів на констатувальному етапі експерименту. 

Динаміку рівнів сформованості когнітивного складника досліджуваної 

готовності в учасників експерименту за зведеними групами представлено в 

таблиці 4.16 [див.нижче]. 

Для розрахунку χ2
емп для когнітивного складника була складена 

таблиця 4.17. 

Таблиця 4.17 

Розрахунок значення χ2
емп для когнітивного складника на контрольному 

етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

когнітивного 

складника (категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Випереджувальний 10,3 4,5 5,8 33,64 7,48 

Достатній 58,9 8,6 50,3 2530,09 294,20 

Задовільний 23,2 40,6 -17,4 302,76 7,46 

Початковий 7,1 35 -27,9 778,41 22,24 

Допрофесійний 0,5 11,3 -10,8 116,64 10,32 

Сума 100 100 - - 341,69 

З таблиці випливає: χ2
емп = 341,69. Кількість статистичних категорій 

змінилась із появою показників випереджувального та достатнього рівнів, тому 

число ступенів свободи: r = 5 – 1 = 4. За таблицями критичних значень 
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Таблиця 4.16 

Динаміка рівнів сформованості когнітивного складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства в учасників педагогічного експерименту (по зведених групах) 
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Е1 221 31 14,0 1 0,5 -13,5 174 78,7 21 9,4 -69,3 16 7,3 59 26,7 19,4 – – 118 53,4 53,4 – – 22 10,0 10,0 

К1 132 20 15,2 14 10,6 -4,6 101 76,5 46 34,8 -41,7 11 8,3 55 41,7 33,4 – – 12 9,1 9,1 – – 5 3,8 3,8 

Е2 211 28 13,3 2 0,9 -12,4 165 78,2 15 7,1 -71,1 18 8,5 51 24,2 15,7 – – 123 58,3 58,3 – – 20 9,5 9,5 

К2 132 19 14,4 15 11,4 -3,0 100 75,8 47 35,6 -40,2 13 9,8 54 40,9 31,1 – – 10 7,6 7,6 – – 6 4,5 4,5 

Е3 201 24 11,9 – – -11,9 161 80,1 9 4,5 -75,6 16 8,0 37 18,4 10,4 – – 132 65,7 65,7 – – 23 11,4 11,4 

К3 133 17 12,8 16 12,0 -0,8 105 78,9 46 34,6 -44,3 11 8,3 52 39,1 29,8 – – 12 9,0 9,0 – – 7 5,3 5,3 

Е 633 83 13,1 3 0,5 -12,6 500 79,0 45 7,1 -71,9 50 7,9 147 23,2 15,3 – – 373 58,9 58,9 – – 65 10,3 10,3 

К 397 56 14,1 45 11,3 -2,8 306 77,1 139 35,0 -42,1 35 8,8 161 40,6 31,8 – – 34 8,6 8,6 – – 18 4,5 4,5 
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критерію χ2 з рівнем значущості  = 0,05 знаходимо χ2
кр = 9,5. χ2

емп > χ2
кр 

(341,69 > 9,5), тобто нульову гіпотезу про відсутність залежності в розподілах 

груп необхідно відхилити. Отже можна зробити висновок, що треба прийняти 

альтернативну гіпотезу про наявність залежності у розподілах груп, наведених у 

таблиці, тобто рівень когнітивного складника досліджуваної готовності в 

експериментальних і контрольних групах на контрольному етапі експерименту 

різний. Таким чином, очікуваний результат підтвердився, що свідчить про 

ефективність обґрунтованих педагогічних умов реалізації моделі професійної 

підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки для формування в майбутніх 

учителів початкової школи когнітивного складника готовності до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. 

Для наочності подамо результати вимірювань рівнів сформованості 

когнітивного складника на констатувальному та контрольному етапах 

педагогічного експерименту у вигляді діаграм. 

 

Рис. 4.5. Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості когнітивного 

складника на констатувальному етапі 
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Група Е1 Група К1 Група Е2 Група К2 Група Е3

просунутий 10 3,8 9,5 4,5 11,4
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Рис. 

4.6. Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості когнітивного 

складника на контрольному етапі 

Динаміку рівнів сформованості в учасників експерименту когнітивного 

складника відображено на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7. Динаміка рівнів сформованості в учасників педагогічного експерименту 

когнітивного складника готовності до професійної діяльності  

в умовах етнокультурно строкатого суспільства 
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Діаграма на рис. 4.7 наочно демонструє: 1) ширший діапазон динаміки 

рівнів сформованості когнітивного складника досліджуваної готовості в 

експериментальних групах, порівняно з контрольними групами; 2) зростання 

динаміки рівнів сформованості когнітивного складника в експериментальних 

групах послідовно, з кожним варіантом реалізації моделі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки. 

Так, в експериментальних групах: 

 І варіант реалізації моделі зумовив приріст за достатнім рівнем на 53,4 %, 

за випереджувальним рівнем – на 10,0 %;  

 ІІ варіант реалізації моделі забезпечив приріст за достатнім рівнем на 

58,3 %, за випереджувальним – на 9,5 %; 

 ІІІ варіант реалізації моделі сприяв приросту за достатнім рівнем на 

65,7 %, за випереджувальним – на 11,4 %. 

При цьому в контрольних групах різниці у зростанні задовільного і 

достатнього рівнів сформованості когнітивного складника досліджуваної 

готовності в різні роки – (3,6 % і 1,5 % відповідно) – знаходяться в межах 

статистичної похибки, яка для сукупної вибірки контрольних груп становить 

3,9 %. 

Отже, маємо всі підстави стверджувати, що найбільш ефективним щодо 

формування когнітивного складника готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства виявився третій варіант реалізації моделі професійної підготовки на 

засадах порівняльної етнопедагогіки, коли впроваджувалися в комплексі всі три 

обґрунтовані педагогічні умови. 

Дані таблиці 4.18 свідчать про суттєву позитивну динаміку за задовільним і 

достатнім рівнями сформованості діяльнісного складника готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства в експериментальних групах, також з’явилися 

студенти, які здатні виявляти ознаки випереджувального рівня сформованості 

діяльнісного складника  
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Таблиця 4.18 

Динаміка рівнів сформованості діяльнісного складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства в учасників педагогічного експерименту 
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Е1.1 76 72 94,7 10 13,2 -81,5 4 5,3 28 36,8 31,5 – – 33 43,4 43,4 – – 5 6,6 6,6 

К1.1 42 40 95,2 13 31,0 -64,2 2 4,8 20 47,6 42,8 – – 9 21,4 21,4 – – – – – 

Е1.2 72 68 94,4 7 9,7 -87,5 4 5,6 24 33,3 27,7 – – 35 48,6 48,6 – – 6 8,4 8,4 

К1.2 46 44 95,7 14 30,4 -65,3 2 4,3 21 45,7 41,4 – – 10 21,7 21,7 – – 1 2,2 2,2 

Е1.3 73 70 95,9 9 12,3 -83,6 3 4,1 25 34,2 30,1 – – 34 46,6 46,6 – – 5 6,9 6,9 

К1.3 44 42 95,5 12 27,3 -68,2 2 4,5 20 45,5 41,0 – – 10 22,7 22,7 – – 2 4,5 4,5 

Е2.1 69 66 95,7 7 10,1 -85,6 3 4,3 20 29,0 24,7 – – 38 55,1 55,1 – – 4 5,8 5,8 

К2.1 46 44 95,7 15 32,6 -63,1 2 4,3 19 41,3 37,0 – – 11 23,9 23,9 – – 1 2,2 2,2 

Е2.2 70 67 95,7 7 10,0 -85,7 3 4,3 23 32,9 28,6 – – 35 50,0 50,0 – – 5 7,1 7,1 

К2.2 42 40 95,2 13 31,0 -64,2 2 4,8 19 45,3 40,5 – – 9 21,4 21,4 – – 1 2,3 2,3 

Е2.3 72 68 94,4 6 8,3 -86,1 4 5,6 23 31,9 26,3 – – 37 51,4 51,4 – – 6 8,4 8,4 

К2.3 44 41 93,2 14 31,8 -61,4 3 6,8 18 40,9 34,1 – – 10 22,7 22,7 – – 2 4,6 4,6 

Е3.1 68 65 95,6 5 7,4 -88,2 3 4,4 17 25,0 20,6 – – 38 55,8 55,8 – – 8 11,8 11,8 

К3.1 44 41 93,2 14 31,8 -61,4 3 6,8 19 43,3 36,5 – – 10 22,7 22,7 – – 1 2,2 2,2 

Е3.2 66 64 97,0 4 6,1 -90,9 2 3,0 15 22,7 19,7 – – 40 60,6 60,6 – – 7 10,6 10,6 

К3.2 43 41 95,3 14 32,6 -62,7 2 4,7 19 44,2 39,5 – – 9 20,9 20,9 – – 1 2,3 2,3 

Е3.3 67 63 94,0 3 4,5 -76,1 4 6,0 18 26,9 20,9 – – 38 56,7 56,7 – – 8 11,9 11,9 

К3.3 46 43 93,5 16 34,8 -58,7 3 6,5 18 39,1 32,6 – – 10 21,7 21,7 – – 2 4,4 4,4 
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досліджуваної готовності. Показово, що ця динаміка подекуди перевищує 

позитивну динаміку в контрольних групах удвічі – втричі. Така різниця в 

показниках пояснюється тим, що діяльнісний складник досліджуваної готовності 

передбачає наявність у майбутніх учителів початкової школи специфічних умінь 

працювати з багатокультурним контингентом учнів, індивідуально працювати з 

учнями – представниками різних народів, а також співпрацювати з етнокультурно 

строкатим соціальним оточенням. Утім, за умовами педагогічного експерименту 

цілеспрямоване набуття таких умінь передбачалося лише в експериментальних 

групах.В експериментальних групах на контрольному етапі експерименту прояви 

допрофесійного та початкового рівнів зменшилися на 76–90 % у різні роки. 

У контрольних групах теж спостерігається позитивна динаміка за 

задовільним і достатнім рівнями, утім, вона помітно менша, ніж в 

експериментальних групах. Позитивна динаміка сформованості діяльнісного 

складника досліджуваної готовності в контрольних групах зумовлена тим, що 

студенти набувають базових педагогічних умінь і, за умови сформованості на 

достатньому і вище рівні особистісно-психологічного складника готовності до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства, здатні досить успішно виконувати професійні завдання в роботі з 

багатокультурним контингентом учнів та етнокультурно строкатим соціальним 

оточенням. 

На контрольному етапі експерименту за допомогою критерію Пірсона χ2 ще 

раз перевірялась нульова гіпотеза про те, що розподіл учасників експерименту на 

групи та категорії є незалежною величиною, тобто немає різниці між рівнем 

сформованості діяльнісного складника за кількісними показниками в 

експериментальних і контрольних групах. Альтернативна гіпотеза: розподіл на 

категорії залежить від розподілу на групи, тобто є різниця між рівнем 

сформованості діяльнісного складника за кількісними показниками в 

експериментальних і контрольних групах на контрольному етапі експерименту. 

Розрахунок здійснювався за тією ж самою методикою, що була використана нами 

в обробці результатів на констатувальному етапі експерименту. 
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Динаміку рівнів сформованості діяльнісного складника досліджуваної 

готовності в учасників експерименту за зведеними групами представлено в 

таблиці 4.19 [див. нижче]. 

Для розрахунку χ2
емп для процесуально-діяльнісного складника була 

складена таблиця 4.20. 

Таблиця 4.20 

Розрахунок значення χ2
емп для діяльнісного складника на контрольному 

етапі педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

процесуально-

діяльнісного складника 

(категорії) 

Емпірична 

частота ni 

Теоретична 

частота ni
' 

ni – ni
' (ni – ni

')2 (ni – ni
')2/ni

' 

Випереджувальний 8,5 2,8 5,7 32,49 11,60 

Достатній 51,8 22,2 29,6 876,16 39,47 

Задовільний 30,5 43,5 -13 169 3,89 

Допрофесійний/ 

початковий 

9,2 31,5 -22,3 497,29 15,79 

Сума 100 100 – – 70,74 

З таблиці випливає: χ2
емп = 70,74. Кількість статистичних категорій 

змінилася із появою показників випереджувального та достатнього рівнів, тому 

число ступенів свободи: r = 4 – 1 = 3. За таблицями критичних значень критерію 

χ2 з рівнем значущості  = 0,05 знаходимо χ2
кр = 7,8. χ2

емп > χ2
кр (70,74 > 7,8), тобто 

нульову гіпотезу про відсутність залежності в розподілах груп необхідно 

відхилити. Отже, можна зробити висновок, що треба прийняти альтернативну 

гіпотезу про наявність залежності у розподілах груп, наведених у таблиці, тобто 

рівень сформованості діяльнісного складника готовності майбутніх учителів 

початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства в експериментальних і контрольних групах на 

контрольному етапі експерименту різний. Таким чином, очікуваний результат 

підтвердився, що свідчить про ефективність обґрунтованих педагогічних умов 

реалізації  
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Таблиця 4.19 

Динаміка рівнів сформованості діяльнісного складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства в учасників педагогічного експерименту (по зведених групах) 

Ш
и

ф
р

и
 г

р
у

п
 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
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Е1 221 210 95,0 26 11,8 -83,2 11 5,0 77 34,8 29,8 – – 102 46,2 46,2 – – 16 7,2 7,2 

К1 132 126 95,5 39 29,5 -66,0 6 4,5 61 46,2 41,7 – – 29 22,0 22,0 – – 3 2,3 2,3 

Е2 211 201 95,3 20 9,5 -85,3 10 4,7 66 31,3 26,6 – – 110 52,1 52,1 – – 15 7.1 7,1 

К2 132 125 94,7 42 31,8 -62,9 7 5,3 56 42,5 37,2 – – 30 22,7 22,7 – – 4 3,0 3,0 

Е3 201 192 95,5 12 6,0 -89,5 9 4,5 50 24,9 20,4 – – 116 57,7 57,7 – – 23 11,4 11,4 

К3 133 125 94,0 44 33,1 -60,9 8 6,0 56 42,1 36,1 – – 29 21,8 21,8 – – 4 3,0 3,0 

Е 633 603 95,3 58 9,2 -86,1 30 4,7 193 30,5 25,8 – – 328 51,8 51,8 – – 54 8,5 8,5 

К 397 376 94,7 125 31,5 -63,2 21 5,3 173 43,5 38,2 – – 88 22,2 22,2 – – 11 2,8 2,8 
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моделі професійної підготовки майбутніх учителів на засадах порівняльної 

етнопедагогіки. 

Для наочності відобразимо результати вимірювань рівнів сформованості 

діяльнісного складника на констатувальному та контрольному етапах 

педагогічного експерименту у вигляді діаграм. 

Група Е1 Група К1 Група Е2 Група К2 Група Е3

випереджувальний

достатній

95 95,5 95,3 94,7 95,5

5 4,5 4,7 5,3 4,5
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Рис

. 4.8. Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості діяльнісного 

складника на констатувальному етапі 
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Рис. 4.9. Розподіл учасників експерименту за рівнями сформованості діяльнісного 

складника на контрольному етапі 
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Динаміку рівнів сформованості в учасників експерименту діяльнісного 

складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства відображено на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10. Динаміка рівнів сформованості в учасників педагогічного експерименту 

діяльнісного складника готовності до професійної діяльності  

в умовах етнокультурно строкатого суспільства 

Діаграма на рис. 4.10 наочно демонструє: 1) ширший діапазон динаміки 

рівнів сформованості діяльнісного складника досліджуваної готовості в 

експериментальних групах, порівняно з контрольними групами; 2) зростання 

динаміки рівнів сформованості діяльнісного складника в експериментальних 

групах послідовно, з кожним варіантом реалізації моделі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки. 

Так, в експериментальних групах: 

 І варіант реалізації моделі зумовив приріст за достатнім рівнем на 46,2 %, 

за випереджувальним рівнем – на 7,2 %;  

 ІІ варіант реалізації моделі забезпечив приріст за достатнім рівнем на 

52,1 %, за випереджувальним – на 7,1 %; 
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 ІІІ варіант реалізації моделі сприяв приросту за достатнім рівнем на 

57,7 %, за випереджувальним – на 11,4 %. 

При цьому в контрольних групах різниця у зростанні достатнього рівня 

сформованості діяльнісного складника досліджуваної готовності в різні роки – 

0,9 % – знаходиться в межах статистичної похибки, яка для сукупної вибірки 

контрольних груп становить 3,9 %. 

Таблиця 4.21 

Загальна динаміка рівнів сформованості складників готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства 

Ш
и

ф
р

и
 г

р
у

п
 

К
о
н

ти
н

ге
н

т 

(о
сі

б
) 

Рівні сформованості 

допрофесійний початковий задовільний достатній 
випереджу-

вальний 

Динаміка (%) 

Особистісно-психологічний складник 

Е1 221 -4,5 29,8 4,6 41,6 1,8 

К1 132 -2,3 41,7 4,6 18,1 0,8 

Е2 211 -6,2 26,6 -1,0 47,9 4,3 

К2 132 -3,1 37,2 0,7 21,3 1,5 

Е3 201 -7,5 20,4 -6,5 55,3 5,5 

К3 133 -4,5 36,1 7,8 18,8 1,5 

Когнітивний складник 

Е1 221 -13,5 -69,3 19,4 53,4 10,0 

К1 132 -4,6 -41,7 33,4 9,1 3,8 

Е2 211 -12,4 -71,1 15,7 58,3 9,5 

К2 132 -3,0 -40,2 31,1 7,6 4,5 

Е3 201 -11,9 -75,6 10,4 65,7 11,4 

К3 133 -0,8 -44,3 29,8 9,0 5,3 

Діяльнісний складник 

Е1 221 - -83,2 29,8 46,2 7,2 

К1 132 - -66,0 41,7 22,0 2,3 

Е2 211 - -85,3 26,6 52,1 7,1 

К2 132 - -62,9 37,2 22,7 3,0 

Е3 201 - -89,5 20,4 57,7 11,4 

К3 133 - -60,9 36,1 21,8 3,0 
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Отже, маємо всі підстави стверджувати, що найбільш ефективним щодо 

формування діяльнісного складника готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства виявився третій варіант реалізації моделі професійної підготовки на 

засадах порівняльної етнопедагогіки, коли впроваджувалися в комплексі всі три 

обґрунтовані педагогічні умови. 

На основі аналізу результатів педагогічного експерименту можемо зробити 

висновок про найвищу ефективність щодо формування готовності до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства саме 

третього варіанту реалізації розробленої моделі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки, коли було 

впроваджено в комплексі всі три обґрунтовані педагогічні умови:  

 конструювання змісту професійної підготовки на основі порівняльно-

зіставного ознайомлення майбутніх учителів початкових класів з традиційною 

педагогічною культурою різних народів, реалізацію цього змісту в процесі 

вивчення курсу порівняльної етнопедагогіки та інтеграцію до програм інших 

дисциплін навчального плану підготовки фахівців початкової освіти, педагогічних 

практик, позанавчальної та науково-дослідної діяльності студентів; 

 добір і застосування широкого спектра інноваційних форм, методів і 

прийомів роботи: інтерактивних, тренінгових, гейміфікаційних, проектних тощо; 

 створення в педагогічному виші освітнього середовища міжкультурного 

спілкування, організацію взаємодії студентів, науковців, освітян, громадських 

організацій національних меншин з метою дослідження традицій виховання в 

різних культурах і творчого використання народнопедагогічного досвіду в 

освітньому процесі сучасних навчальних закладів.  
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Висновки до розділу 4 

 

У розділі висвітлено хід теоретико-експериментального дослідження, 

розкрито методику та організаційні особливості педагогічного експерименту, 

проаналізовано його результати.  

Експериментальна реалізація розробленої моделі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів на засадах порівняльної етнопедагогіки 

здійснювалась у трьох варіантах: перший варіант (2004–2006 рр.) передбачав 

упровадження І педагогічної умови реалізації моделі, другий варіант (2007–

2009 рр.) – І та ІІ педагогічних умов, третій варіант (2010–2014 рр.) – усіх трьох 

педагогічних умов.  

Педагогічний експеримент здійснювався у три етапи: констатувальний – 

для визначення початкового рівня сформованості у студентів складників 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства; формувальний, що полягав у впровадженні в процес 

експериментального навчання педагогічних умов реалізації моделі професійної 

підготовки майбутніх учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки; 

контрольний – для визначення динаміки рівнів сформованості в студентів 

готовності до професійної діяльності в умовах строкатого в етнокультурному 

відношенні соціуму та статистичної обробки й аналізу результатів педагогічного 

експерименту. 

Результати контрольного етапу педагогічного експерименту засвідчили 

суттєвішу позитивну динаміку рівнів сформованості всіх складників готовності 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в експериментальних групах 

у порівнянні з контрольними [табл. 4.21].  

З’ясовано, що в експериментальній групі Е1, де перевірялась перша 

педагогічна умова реалізації досліджуваної моделі – конструювання змісту 

професійної підготовки на основі порівняльно-зіставного ознайомлення 

майбутніх учителів початкових класів з традиційною педагогічною культурою 
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різних народів, реалізації цього змісту в процесі вивчення курсу порівняльної 

етнопедагогіки та інтеграції до програм інших дисциплін навчального плану 

підготовки фахівців початкової освіти, педагогічних практик, позанавчальної та 

науково-дослідної діяльності студентів – позитивна динаміка рівнів 

сформованості становить: щодо особистісно-психологічного складника – 41,6% за 

достатнім рівнем (18,1% в групі К1) і 1,8% за випереджувальним рівнем (0,8% в 

групі К1); щодо когнітивного складника – 53,4% за достатнім рівнем (9,1% в групі 

К1) і 10,0% за випереджувальним рівнем (3,8% в групі К1); щодо діяльнісного 

складника – 7,2% за достатнім рівнем (22,0% в групі К1) і 7,2% за 

випереджувальним рівнем (2,3% в групі К1). 

В експериментальній групі Е2, де разом з першою було впроваджено другу 

педагогічну умову – добір і реалізація широкого спектра інноваційних форм, 

методів і прийомів роботи: інтерактивних, тренінгових, гейміфікаційних, 

проектних, спрямованих на комплексне формування всіх складників готовності 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства – особистісно-

психологічного, когнітивного, діяльнісного, позитивна динаміка виявлена: щодо 

особистісно-психологічного складника – 47,9% для достатнього рівня (21,3% в 

групі К2) і 4,3% для випереджувального рівня (1,5% в групі К2); щодо 

когнітивного складника – 58,3% для достатнього рівня (7,6% в групі К2) і 9,5% 

для випереджувального рівня (4,5% в групі К2); щодо діяльнісного складника – 

52,1% для достатнього рівня (22,7% в групі К2) і 7,1% для випереджувального 

рівня (3,0% в групі К2). 

Найвагоміші позитивні зрушення виявлено в групі Е3, де до перших двох 

педагогічних умов було додано третю – створення в педагогічному виші 

освітнього середовища міжкультурного спілкування, організації взаємодії 

студентів, науковців, освітян, громадських організацій національних меншин з 

метою дослідження традицій виховання в різних культурах і творчого 

використання народнопедагогічного досвіду в освітньому процесі сучасних 

навчальних закладів. Тут приріст склав: за особистісно-психологічним 
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складником – 55,3% для достатнього рівня (18,8% в групі К3) і 65,7% для 

випереджувального рівня (1,5% в групі К3); за когнітивним складником – 65,7% 

для достатнього рівня (9,0% в групі К3) і 11,4% для випереджувального рівня 

(5,3% в групі К3); за діяльнісним складником – 57,7% для достатнього рівня 

(21,8% в групі К3) і 11,4% для випереджувального рівня (3,0% в групі К3). 

При узагальненні результатів експериментальної роботи на контрольному 

етапі за допомогою критерію Пірсона χ2 було перевірено статистичну гіпотезу 

дослідження. Статистична обробка експериментальних даних уможливила 

висновок про те, що рівні сформованості всіх складників готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства в експериментальних і контрольних групах на 

контрольному етапі експерименту різні. Таким чином, очікуваний результат 

підтвердився, що свідчить про ефективність розробленої, теоретично 

обґрунтованої та експериментально перевіреної моделі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки. 



381 
 

ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів теоретичного пошуку та експериментальної 

роботи дозволяє зробити такі висновки. 

1. Схарактеризовано особливості функціонування освіти в реаліях 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, що характеризуються 

низкою суперечностей, з-поміж яких основною є невідповідність між нагальною 

необхідністю готувати молоде покоління українців до життя й ефективної 

діяльності в умовах етнокультурно строкатого глобалізованого соціуму та 

недостатнім рівнем готовності педагогів до такої роботи. Попри наявність в 

історії і сьогоденні вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки та освітянської 

практики апробованих дієвих підходів, концепцій і методик етнічної, 

поліетнічної, полікультурної, міжкультурної тощо освіти, системна робота з 

формування в майбутніх учителів початкової школи готовності до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

відсутня. 

2. На основі системного, синергетичного, міждисциплінарного, 

антропологічного, аксіологічного, культурологічного підходів розроблено 

концепцію порівняльної етнопедагогіки як самостійної субдисципліни в межах 

педагогічної науки, що вивчає народну педагогіку та її етнокультурну специфіку в 

різних етносів як багатовимірні аспекти життя етнічних спільнот, пов’язані з 

позадемографічними механізмами їхнього самовідтворення. Сформульовано мету, 

окреслено об’єкт і предмет порівняльної етнопедагогіки, її витоки та джерела.  

3. Визначено засади порівняльної етнопедагогіки як навчальної 

дисципліни, що мають бути покладені в основу розробки моделі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи: а) виокремлення 

загальнолюдських універсалій у спадщині народної педагогіки різних етносів; 

б) порівняльно-зіставне ознайомлення майбутніх учителів із традиційними 

виховними поглядами і практиками різних народів, які живуть в один і той самий 

час; в) дослідження генези традиційних педагогічних феноменів, притаманних 
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одному й тому самому народу на різних етапах його існування; г) пошук шляхів 

використання прогресивних надбань народної педагогіки в сучасних умовах. 

4. Розкрито мету професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи на засадах порівняльної етнопедагогіки, закономірності й принципи 

процесу формування в них готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. Мета полягає у формуванні 

в майбутніх учителів початкової школи готовності до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства. Закономірності 

визначають, що ефективність досліджуваного процесу: 1) залежить від ступеня 

реалізації загальнодидактичних принципів, зокрема: системності й цілісності, 

науковості, зв’язку теорії і практики, систематичності й послідовності тощо; 

2) залежить від ступеня реалізації основних положень полікультурної освітньої 

парадигми; 3) визначається змістовими, структурними й функціональними 

зв’язками з іншими складовими професійної підготовки; 4) залежить від ступеня її 

відповідності змісту та структурі професійної діяльності вчителя в етнокультурно 

строкатому соціумі; 5) залежить від ступеня реалізації міждисциплінарного 

підходу; 6) залежить від повноти реалізації структурно-функціональних зв’язків 

між її компонентами; 7) залежить від повноти забезпечення всього комплексу 

умов, необхідних для досягнення її цілей. 

Похідними від сформульованих закономірностей є принципи професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної 

етнопедагогіки: соціальної зумовленості цілей, середовищного підходу, 

міждисциплінарності, функціональної повноти, подвійного входження 

компонентів у загальну систему тощо. 

5. Розроблено й теоретично обґрунтовано модель професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки. 

Складність, багатогранність і багатоаспектність проблеми зумовила розробку 

досліджуваної моделі як комплексу субмоделей: концептуальної, структурно-

функціональної, організаційної, оганізаційно-змістової.  
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6. Уточнено суть і структуру готовності майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства. Досліджувана готовність як інтегративне особистісне 

новоутворення забезпечує учителеві здатність усвідомлювати й поважати 

культурне різноманіття сучасного українського суспільства, оцінювати потенціал 

багатокультурного соціального оточення як ресурсу для розвитку особистості й 

соціуму; організаційно й методично забезпечувати використання на практиці 

освітньо-виховного та соціалізувального потенціалу культурного різноманіття. 

Структуру готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства утворюють особистісно-

психологічний, когнітивний та діяльнісний складники. 

7. Визначено критерії сформованості складників готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства: для особистісно-психологічного складника – толерантність 

до проявів інокультурності, спрямованість на толерантну взаємодію з 

представниками інших етнічних культур, прагнення до самовизначення у сфері 

міжкультурної комунікації, етнокультурна спрямованість особистості; для 

когнітивного складника – знання методологічних і теоретичних основ, історії 

розвитку та сучасного стану порівняльної етнопедагогіки, основних нормативних 

документів, що регламентують здійснення міжкультурної освіти в Україні; для 

процесуально-діяльнісного складника – вміння працювати з багатокультурним 

дитячим колективом та індивідуально – з дітьми-представниками різних етносів, 

співпрацювати з багатокультурним соціальним оточенням) готовності майбутніх 

учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства. Показники деталізовано для кожного з п’яти рівнів 

сформованості складників зазначеної готовності – допрофесійного, початкового, 

задовільного, достатнього, випереджувального. 

Дібрано комплекс діагностичних методик вимірювання рівнів 

сформованості складників готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства.  
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Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 

умови варіативної реалізації розробленої моделі, до яких віднесено: 

1) конструювання змісту етнопедагогічної підготовки на основі порівняльно-

зіставного ознайомлення майбутніх учителів початкових класів з традиційною 

педагогічною культурою різних народів і його реалізації в процесі вивчення курсу 

порівняльної етнопедагогіки та інтеграції до програм інших дисциплін 

навчального плану підготовки фахівців початкової освіти, педагогічних практик, 

позанавчальної та науково-дослідної діяльності студентів; 2) добір та реалізацію 

широкого спектра інноваційних форм, методів і прийомів роботи: інтерактивних, 

тренінгових, гейміфікаційних, проектних, спрямованих на комплексне 

формування всіх складників готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства – особистісно-психологічного, когнітивного, процесуально-

діяльнісного; 3) створення в педагогічному виші освітнього середовища 

міжкультурного спілкування, організації взаємодії студентів, науковців, освітян, 

громадських організацій національних меншин з метою дослідження традицій 

виховання в різних культурах і творчого використання народнопедагогічного 

досвіду в освітньому процесі сучасних навчальних закладів. 

Аналіз результатів експериментального дослідження засвідчив дієвість 

виявлених педагогічних умов та уможливив висновок, що найбільш ефективною є 

комплексна реалізація одночасно всіх трьох педагогічних умов. 

8. На основі зіставлення отриманих у проведеному педагогічному 

експерименті результатів, їх кількісного та якісного аналізу виявлено, що 

реалізація моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

на засадах порівняльної етнопедагогіки сприяла суттєвим статистично значущим 

позитивним змінам у рівнях сформованості складників готовності студентів до 

професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 

суспільства.  

У цілому кількість студентів з достатнім рівнем сформованості особистісно-

психологічного складника досліджуваної готовності збільшилась на 48 % у 
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зведеній експериментальній і 19,4 % у зведеній контрольній групі, з 

випереджувальним рівнем сформованості – на 3,8 % в експериментальній і 1,3 % 

в контрольній групі. Збільшення числа студентів з достатнім рівнем 

сформованості когнітивного складника відбулось на рівні 58,9 % в 

експериментальній групі і 8,6 % в контрольній; з випереджувальним рівнем – на 

10,3 % в експериментальній і 4,5 % в контрольній. Щодо діяльнісного складника 

досліджуваної готовності позитивна динаміка за достатнім рівнем сформованості 

склала 51,8 % в експериментальній і 22,2 % в контрольній групі; за 

випереджувальним рівнем – 8,5 % в експериментальній і 2,8 % в контрольній 

групі.  

Таким чином, вирішення завдань дослідження зумовило досягнення його 

мети: науково обґрунтовано теоретичні й методичні основи формування 

готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в 

умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в процесі 

професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки та 

експериментально перевірено відповідну модель підготовки. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми забезпечення 

готовності педагогів до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

різноманіття сучасного суспільства. До перспективних напрямів подальших 

наукових пошуків відносимо вивчення теоретико-методичних засад підготовки 

педагогів до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства в системі неперервної освіти, удосконалення діагностичних 

методик для вимірювання сформованості складників готовності до такої 

діяльності, розробку нового методичного інструментарію – тренінгів, ігрових, 

інтерактивних, комунікативних методик і прийомів, адаптацію до умов освітнього 

процесу вищої та післядипломної освіти новітніх форм роботи як-от: форум-

театр, театр для діалогу тощо, а також компаративні дослідження традиційної 

педагогічної спадщини конкретних етнічних спільнот. 
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Додаток А 

Фрагмент програми курсу «Культура добросусідства. Харківщина» 

 

Таблиця А.1 

Фрагмент програми для 1 класу «Я, моя сім’я і мої сусіди» 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до навчальних досягнень учнів 

Розділ «Історія»  

Назви навколо нас.  

Моє родовідне древо 

Звідки родом мої предки.  

Де зараз живуть члени моєї родини 

(країни, міста).  

Історія імен і прізвищ.  

Історія назви мого міста (селища, 

села), вулиці, на якій я живу.  

Імена знаменитих людей у назвах 

вулиць, площ 

Знати назви культурних та історичних пам'яток 

своєї місцевості. Розповісти про історію свого міста 

(селища, села)  

Знати історію (легенду) походження назви 

населеного пункту, вулиці. 

Знати, на чию і чому названі вулиці й площу 

населеного пункту. 

Знати (упізнавати, називати) 3–5 архітектурних 

пам’ятки (будівля Держпрому, Дзеркальний 

струмінь, Благовіщенський собор, будівля театру 

ляльок тощо) та 3–5 скульптурні пам’ятники 

Слобожанщини (пам’ятник Т.Г. Шевченку, 

монумент Незалежності України, пам’ятник воїну-

визволителю, першій вчительці, легендарному 

засновнику Харкова – козакові Харьку тощо). 

Знаходити на карті світу (глобусі) країни, 

звідки родом мої предки та де зараз живуть члени 

моєї родини, мої друзі 

Хто такі «жителі Слобожанщини». 

Мої сусіди. Як ми стали сусідами. 

Національні фарби Слобожанщини. 

Що таке добросусідство 

Знати, кого називають «жителями 

Слобожанщини», назвати 3-5 народів зі складу 

населення Слобожанщини.  

Знати, кого називають сусідами і вміти 

розповісти про своїх сусідів.  

Вміти пояснити що таке «добросусідство» 

Розділ «Традиційна і сучасна культура»  

Уявлення про традиційний одяг. 

Одяг наших предків. Одяг чоловічий 

та жіночий, повсякденний та 

святковий.  

Унікальність культури кожного 

народу 

Знати, що таке традиційний одяг. Розрізняти 

чоловічий та жіночий одяг, повсякденний і 

святковий.  

Знати назви, символічне та ужиткове 

призначення елементів традиційного українського 

вбрання. 

Упізнавати традиційне вбрання деяких народів, 

які мешкають на Слобожанщині, називати його 

елементи. 

Вміти одягнути ляльку в традиційний 

український костюм 

Уявлення про ремесла і різні види 

декоративно-прикладного мистецтва 

Дати пояснення, що таке «ремесло» і 

«декоративно-прикладне мистецтво». 

Знати ремесла і види декоративно-прикладного 

мистецтва, поширені на Слобожанщині 

Знати елементи й символіку орнаментальних 

мотивів, декоративних розписів, характерних для  
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Продовження таблиці А.1 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до навчальних досягнень учнів 

 культур різних народів, які мешкають на 

Слобожанщині. 

Різноманітність страв кухні народів 

Слобожанщини. Знайомство зі 

стравами різних народів, що 

мешкають на Слобожанщині. 

Вчимося готувати улюблену страву 

Знати про розмаїття страв у кухнях народів 

Слобожанщини.  

Назвати 3-4 назви традиційних українських 

страв, вміти розповісти, як готується улюблена 

страва. 

Назвати 2–3 назви традиційних страв народів, 

які мешкають на Слобожанщині. Знати основні 

продукти, з яких готують ці страви. 

Свята нашої родини (народження 

дитини, ім'янаречення, долучення до 

релігії, день одруження батьків, 

іменини, дні народження та ін.) 

Назвати 2-3 свята своєї сім'ї. Вміти розповісти 

про одне із сімейних свят 

Уявлення про розмаїття релігій на 

прикладі свят. Різноманіття культур 

і релігій народів, що населяють 

Слобожанщину 

Знати 2-3 назви релігійних свят народів, що 

мешкають у даному регіоні. Вміти розказати про 

різноманітні культури та релігії; розрізняти 

(упізнавати зображення, називати) релігійні споруди 

народів, що населяють Слобожанщину 

Розділ «Мова сусіда»  

Державна мова, рідна мова. Рідні 

мови наших сусідів, «мова сусіда» 

Вміти пояснити значення понять «державна 

мова», «рідна мова». Навести приклади рідної мови 

своїх сусідів. 

Вміти пояснити значення державної мови. 

Вчимося спілкуватися різними 

мовами. Етикетна лексика: 

привітання, прощання, знайомство, 

пропозиція дружби, вибачення, 

згода і незгода, прохання, подяка. 

Лексика взаємодії: елементарні 

діалоги 

Знати «словничок дружби» у рекомендованому 

обсязі не менш ніж двома мовами, носії яких 

навчаються у класі або є сусідами учня. Вміти 

використовувати цю лексику у спілкуванні з 

однолітками і вчителем 

Календарний фольклор людей, що 

живуть на Слобожанщині: 

«веснянки», «заклички», «колядки» 

та ін. 

Знати про календарний фольклор етносів 

Слобожанщини і вивчити не менше 3-х фольклорних 

творів 

Твори національних літератур про 

сім'ю і сусідів 

Розповісти не менше одного вірша про сім'ю і 

сусідів 
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Додаток Б.1 

Анкет для вчителів 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

 

Основні цілі дослідження: вивчення думки вчителів початкових класів щодо сучасного 

стану міжетнічних стосунків в освітніх установах, толерантності учасників освітнього 

процесу, а також необхідності підготовки педагогічних кадрів до полікультурної освіти 

молодого покоління й формування міжкультурної толерантності учнів. 

Основні завдання дослідження: 

1. Визначити думку вчителів початкових класів щодо: 

 причин формування позитивних і негативних міжнаціональних стосунків у 

середовищі школярів; 

 впливу навчальних посібників, засобів масової інформації, школи і соціального 

оточення на стосунки між представниками різних національностей; 

 необхідності забезпечення навчальних закладів усіх рівнів матеріалами, що 

сприяють підвищенню знань тих, хто навчається, про історію, мови і культури 

(традиції), досвід добросусідства народів, що живуть в Україні;  

 введення в початкових класах навчального курсу з міжкультурної освіти, який би 

знайомив учнів з історією, традиціями, культурою, етикетом, мовними, релігійними 

особливостями населення України; 

 запровадження цілеспрямованої підготовки вчителів до полікультурної освіти 

молодого покоління, виховання міжкультурної толерантності; 

 введення в навчальних закладах безперервної педагогічної освіти навчальних курсів 

(спецкурсів), які б знайомили майбутніх і працюючих учителів і вихователів з 

культурою, традиціями виховання, релігійними особливостями народів, що 

мешкають в Україні та за її межами; 

 створення банку програмних і навчально-методичних матеріалів для забезпечення 

полікультурної освіти (яку участь в його створенні могли б узяти самі вчителі 

початкових класів і яку можливу користь вони бачать для себе в створенні такого 

банку). 

2. Виявити існування і використання в початковій школі навчально-методичних 

матеріалів, які містять елементи, що формують у школярів національну або релігійну 

нетерпимість. 

3. Виявити найбільш типові прояви міжрелігійної і міжнаціональної неприязні в 

середовищі школярів. 

 



453 
 

Шановний колего!  

Перед Вами анкета, яка допоможе з’ясувати Вашу думку щодо сучасного стану 

міжетнічних стосунків в освітніх установах, міжкультурної толерантності учасників освітнього 

процесу, а також необхідності підготовки вчителів до здійснення полікультурної освіти та 

формування толерантності молодого покоління. 

 

Район, який Ви представляєте_____________________________________________ 

Стаж Вашої педагогічної діяльності________________________________________ 

Ваші категорія та звання__________________________________________________ 

Ваше етнічне походження________________________________________________ 

Які національності представлені серед учнів Вашого класу, Вашого навчального 

закладу_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Проранжуйте перелічені нижче напрями виховної роботи, присвоївши їм порядкові 

номери у відповідності з Вашими уявленнями про значущість кожного з них (№1 – найвища 

цінність і так далі) 

 

 
Виховання гуманності 

 
Виховання працелюбності 

 
Виховання толерантності 

 
Екологічне виховання 

 
Естетичне виховання 

 
Правове виховання 

 
Формування етнічної ідентичності 

 
Формування інтеркультурного менталітету 

 
Формування навичок здорового способу життя 

 
Формування національної свідомості 

 

2. Чи вважаєте Ви, що наведений перелік необхідно доповнити ще якимось напрямом 

виховної роботи? (Тут і далі в більшості випадків Вам слід буде обрати і помітити позначкою 

«» варіант, що найбільше відповідає Вашій думці) 

Так  

Ні  

Не можу відповісти  

 

Якщо Ваша відповідь «так», то яким саме?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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3. Як Ви вважаєте, чи існує серед учнів Вашого класу / школи міжнаціональна та 

міжрелігійна неприязнь? 

 

Так  

Ні  

Не можу відповісти  

 

4. З якими проявами міжнаціональної та міжрелігійної неприязні зустрічалися Ви чи 

колеги з Вашої школи / Вашого району? 

 

Демонстрація вищості однієї етнічної чи 

релігійної групи над іншими 

 

Образливі, принизливі чи зневажливі 

висловлювання 

 

Виокремлення в групи за етнічною ознакою 

(«добровільна сегрегація») 

 

Оголошення бойкоту чи ізоляція 
 

Фізичне насильство 
 

Інше (що саме) 
 

 
5. Що, на Вашу думку, найбільше впливає на формування позитивних міжнаціональних 

відносин у середовищі школярів Вашого класу / школи? 

 

Чинники впливу на формування позитивних 

міжнаціональних відносин 

Н
е 

в
п

л
и

в
а
є 

В
п

л
и

в
а
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л

е 
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е 
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а
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н
о

 

З
н

а
ч

н
о
 

в
п

л
и

в
а
є 

Н
е 

м
о
ж

у
 

в
ід

п
о
в

іс
т
и

 
Школа 

    

Навчальні посібники 
    

Засоби масової інформації 
    

Соціальне середовище 
    

Сім’я 
    

Позашкільне спілкування з ровесниками 
    

Інше (що саме) 
    

 

 

 

 

 

6. Що, на Вашу думку, найбільше впливає на формування негативних міжнаціональних 

відносин у середовищі школярів Вашого класу / школи? 
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Чинники впливу на формування негативних 

міжнаціональних відносин 

Н
е 

в
п

л
и

в
а
є 

В
п

л
и

в
а
є,
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о
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о
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Школа 
    

Навчальні посібники 
    

Засоби масової інформації 
    

Соціальне середовище 
    

Сім’я 
    

Позашкільне спілкування з ровесниками 
    

Інше (що саме) 
    

 

7. Як Ви вважаєте, чи провокують засоби масової інформації міжнаціональну та 

міжрелігійну напруженість у Вашому районі / Вашій школі? 

 

Так  

Ні  

Не можу відповісти  

 

8. Якщо Ваша відповідь «так», то вкажіть назви друкованих засобів, каналів чи програм 

радіо й телебачення, які, на Вашу думку, провокують міжнаціональну та міжрелігійну 

напруженість? 

 

Газети 
 

Радіо 
 

Телебачення 
 

Інтернет  
 

Це відомо з: 

Особистого досвіду 
 

Спілкування з колегами 
 

Спілкування з батьками учнів 
 

Спілкування з учнями 
 

9. Хто переважно опікується питаннями полікультурної освіти й формування 

міжетнічної толерантності у Вашому класі / школі? 
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Ви особисто як класовод 
 

Директор 
 

Заступник директора з виховної роботи 
 

Шкільний психолог 
 

Педагог-організатор 
 

Представники громадськості 
 

Інші (хто саме) 
 

 

10. Чи проводяться у Вашому класі / школі / школах Вашого району заходи з формування 

толерантності? 

 

 У класі В школі В районі 

Так    

Ні    

Не можу відповісти    

 

Якщо Ваша відповідь «так», то які саме? 

 

Виховні години 
 

Фестивалі  
 

Конкурси  
 

Комунікативні тренінги 
 

Гурткова, позашкільна робота 
 

Інше (що саме) 
 

 

11. Як Ви оцінюєте ефективність подібних заходів? 

 

Заходи 

Е
ф

ек
ти

в
н

і 

Н
е 

д
о

ст
ат

н
ь
о

 

еф
ек

ти
в
н

і 

Н
е 

еф
ек

ти
в
н

і 

Н
е 

м
о

ж
у

 

в
ід

п
о

в
іс

ти
 

Виховні години     
Фестивалі      
Конкурси      
Комунікативні тренінги     
Гурткова, позашкільна робота     

12. Чи є у Вашій школі / вашому методичному кабінеті цікаві розробки, впровадження 

яких сприяло б підвищенню рівня толерантності школярів? 
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Так  

Ні  

Не можу відповісти  

 

13. Чи вважаєте Ви необхідним надання школам матеріалів і видань, що знайомлять 

учнів з історією, мовами і культурою (традиціями), досвідом добросусідства народів, що 

живуть в Україні? 

 

Так  

Ні  

Не можу відповісти  

 

14. Як Ви ставитеся до впровадження в школах навчального курсу з міжкультурної 

освіти, який би знайомив учнів з історією, традиціями, культурою, етикетом, мовними, 

релігійними особливостями населення України? 

 
Такий курс потрібний  

У цьому немає необхідності  

Не можу відповісти  

 

15. Чи вважаєте Ви необхідною цілеспрямовану підготовку вчителів і вихователів до 

полікультурної освіти молодого покоління, виховання міжкультурної толерантності? 

 

Така підготовка потрібна  

У цьому немає необхідності  

Не можу відповісти  

 

16. Якщо Ви вважаєте таку підготовку необхідною, то в яких формах вона мала б 

здійснюватися? 

 

У педагогічних вищих навчальних закладах 
 

У системі післядипломної освіти: 
 

на курсах підвищення кваліфікації 
 

у міжкурсовий період: 
 

у системі науково-методичної роботи району 
 

у системі науково-методичної роботи школи 
 

У формі самоосвіти 
 

Інше  
 

 

 

17. Як Ви ставитеся до ідеї впровадження в закладах безперервної педагогічної освіти 

навчальних курсів (спецкурсів) з міжкультурної освіти, які б знайомили майбутніх і працюючих 
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учителів і вихователів з культурою, традиціями виховання, релігійними особливостями 

народів, що мешкають в Україні та за її межами? 

 

Так, подібні курси (спецкурси) потрібні 
 

– у педагогічних вищих навчальних закладах 
 

– у навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти 
 

У впровадженні подібних курсів (спецкурсів) немає необхідності 
 

Не можу відповісти 
 

 

18. Як Ви ставитеся до ідеї створення регіонального банку програмних і навчально-

методичних матеріалів для забезпечення полікультурної освіти? 

 

Такий банк потрібний  

У цьому немає необхідності  

Не можу відповісти  

 

19. Яку допомогу Ви хотіли б отримувати від банку програмних і навчально-методичних 

матеріалів для забезпечення полікультурної освіти? 

 

Надання методичних розробок уроків, позакласних і 

позашкільних заходів, спрямованих на формування 

міжетнічної, міжкультурної толерантності 

 

Обмін інформацією 
 

Організація екскурсій 
 

Організація виїзних уроків 
 

Проведення позакласних заходів 
 

Проведення навчальних семінарів для вчителів і батьків 
 

Інше 
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20. Якою Ви бачите свою участь у створенні й функціонуванні банку програмних і 

навчально-методичних матеріалів для забезпечення полікультурної освіти? 

 

 

 

Якщо порушена проблематика Вас зацікавила і Ви хотіли б продовжити співпрацю з 

проблем полікультурної освіти й формування міжкультурної толерантності молодого 

покоління, залиште, будь ласка, контактну інформацію: 

Ваші прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон________________________________________________________________ 

 

Адреса електронної пошти_________________________________________________ 

 

 

Дякуємо за співпрацю! Бажаємо успіхів! 

 

Допомога в організації і проведенні моніторингу громадської 

думки 

 

Надання інформації про стан міжетнічних стосунків, прояви 

інтолерантності в навчальних закладах 

 

Надання «майданчика» для апробації методичних розробок і 

моніторингових процедур 

 

Надання методичних розробок уроків, позакласних і 

позашкільних заходів, спрямованих на формування 

міжетнічної, міжкультурної толерантності 

 

Обмін інформацією 
 

Організація екскурсій 
 

Організація виїзних уроків 
 

Проведення позакласних заходів 
 

Проведення навчальних семінарів для вчителів і батьків 
 

Інше 
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Додаток Б.2 

Анкета для студентів 

на виявлення ставлення до багатокультурності освітнього простору 

Шановний студенте!  

Перед Вами анкета, яка допоможе з’ясувати Вашу думку щодо сучасного 

стану міжетнічних стосунків в суспільстві та освітніх установах, міжкультурної 

толерантності учасників освітнього процесу, а також щодо необхідності 

здійснення полікультурної освіти та формування толерантності в молодших 

школярів. 

 

Ваш навчальний заклад, факультет, 

курс___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Ваша стать   Ж   Ч 

Ваша національність___________________________________________________ 

Якій мові Ви віддаєте перевагу в спілкуванні?______________________________ 

 

1. Ваше ставлення до релігії (Оберіть і помітьте позначкою «» варіант 

(варіанти) ставлення із запропонованих або дайте власну відповідь) 

 

Не вважаю себе релігійною людиною та не 

цікавлюся релігією 

 

Я цікавлюся релігією, але релігійною 

людиною себе не вважаю 

 

Вважаю себе релігійною людиною  

Регулярно беру участь у релігійному житті  

Інше (що саме)  

Не можу відповісти  

 

2. Проранжируйте перелічені нижче проблеми, присвоївши їм порядкові 

номери у відповідності з Вашими уявленнями про актуальність кожної з них для 

сьогодення України (№1 – найвища актуальність і так далі) 

 

 економічні (зайнятість населення, достойний 

рівень заробітної плати тощо) 

 соціальні (захист малозабезпечених громадян, 

виплата пенсій тощо) 

 політичні (конфлікти в боротьбі за владу) 

 релігійні (міжконфесійні та внутрішньоцерковні 

суперечності) 

 національні (суперечності між етнічними 
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групами) 

 культурні (вивчення рідної мови, збереження 

культурних традицій тощо) 

 інше (що саме) 

 

3. Проранжируйте перелічені нижче напрями виховної роботи, присвоївши 

їм порядкові номери у відповідності з Вашими уявленнями про значущість 

кожного з них (№1 – найвища цінність і так далі) 

 

 Виховання гуманності 

 Виховання працелюбності 

 Виховання толерантності 

 Екологічне виховання 

 Естетичне виховання 

 Правове виховання 

 Формування етнічної ідентичності 

 Формування інтеркультурного 

менталітету 

 Формування навичок здорового 

способу життя 

 Формування національної свідомості 

 

 

4. Чи вважаєте Ви, що наведений перелік необхідно доповнити ще якимось 

напрямом виховної роботи? (Тут і далі в більшості випадків Вам слід буде обрати 

і помітити позначкою «» варіант, що найбільше відповідає Вашій думці) 

 

Так  

Ні  

Не можу 

відповісти 

 

 

Якщо Ваша відповідь «так», то яким саме?_______________________________ 

5. Про яку групу людей Ви можете сказати: «Це – ми»? Оберіть і помітьте 

позначкою «» одне найбільш близьке для Вас самовизначення. 

 

Ми – представники своєї 

національності 

 

Ми – представники своєї 

релігії 

 

Ми – європейці  

Ми – громадяни колишнього  
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Радянського Союзу 

Ми – громадяни України  

Ми – жителі Східної 

(Західної) України 

 

 

6. Оберіть, якою мірою Ви згодні допустити представника кожної з 

перелічених нижче етнічних груп у своє оточення. 

 

 

 

 

 

7. У

 

проп

онов

аній 

ниж

че 

табл

иці 

пред

став

лені 

6 

твер

дже

нь. 

Обер

іть і 

помі

тьте позначкою «» один з шести можливих варіантів ставлення, що найбільше 

відповідає Вашій впевненості в справедливості кожного твердження. 

 
 

Варіанти ставлення 

 

 

Твердження А
б
со

л
ю

т
н

о
 

в
ір

н
о
 

С
к

о
р
іш

е 

т
а
к
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і 

Н
е 

зн
а
ю

 

С
к

о
р
іш

е 
н

і,
 

н
іж

 т
а
к

 

А
б
со

л
ю

т
н

о
 

н
ев

ір
н

о
 

Для мене етнічний склад учнів 

класу не має жодного значення 

     

Багатоетнічний склад учнів 

вимагає посиленої уваги та 

створює додаткові складності в 

роботі з класом 

     

Варіанти 

ставлення 

 

 

 

Етнічні групи 

З
го

д
ен
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о
п

у
ст

и
ти

 

я
к

 ч
л

ен
а
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в
о
єї
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о
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о
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У
к

р
а
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Американці        

Білоруси        

Вірмени        

Грузини        

Євреї        

Китайці        

Кримські 

татари 

       

Негри        

Німці        

Росіяни        

Румуни        

Угорці        

Українці        

Цигани        
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Моє людське ставлення до учня як 

особистості значною мірою 

зумовлюється його національністю 

     

Мої професійні дії стосовно учня 

не залежать від його 

національності 

     

Дітям не треба знати, 

представниками яких народів є їхні 

однокласники 

     

Вважаю доцільним розповідати 

учням про етнокультурну 

своєрідність народів, що мешкають 

в Україні 

     

 

8. Як Ви вважаєте, чи існує серед студентів Вашого курсу / навчального 

закладу міжнаціональна та міжрелігійна неприязнь? 

 

Так  

Ні  

Не можу відповісти  

 

9. З якими проявами міжнаціональної та міжрелігійної неприязні 

зустрічалися Ви чи Ваші товариші? 

10. Що, на Вашу думку, найбільше впливає на формування позитивних 

міжнаціональних відносин у молодіжному середовищі? 

 

Чинники впливу на 

формування 

позитивних 

міжнаціональних 

відносин Н
е 

в
п

л
и

в
а
є 

В
п

л
и

в
а

є,
 

а
л

е 
н

е 

зн
а
ч

н
о

 

З
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а
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н
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в
п
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и
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Н
е 

м
о
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у
 

в
ід

п
о
в
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т
и

 

Навчальний заклад     

Навчальні посібники     

Засоби масової 

інформації 

    

Соціальне 

середовище 

    

Сім’я     

Спілкування з 

ровесниками на 

дозвіллі 

    

Інше (що саме)     

Демонстрація вищості однієї етнічної чи релігійної групи над іншими  

Образливі, принизливі чи зневажливі висловлювання  

Виокремлення в групи за етнічною ознакою («добровільна сегрегація»)  

Оголошення бойкоту чи ізоляція  

Фізичне насильство  

Інше (що саме)  
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11. Що, на Вашу думку, найбільше впливає на формування негативних 

міжнаціональних відносин у молодіжному середовищі? 

 

Чинники впливу на 

формування 

негативних 

міжнаціональних 

відносин Н
е 

в
п

л
и

в
а
є 

В
п

л
и

в
а
є,

 

а
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е 
н

е 

зн
а
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н
о
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н

а
ч

н
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п
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є 
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е 
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о
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в
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п
о
в
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т
и

 

Навчальний заклад     

Навчальні посібники     

Засоби масової 

інформації 

    

Соціальне 

середовище 

    

Сім’я     

Спілкування з 

ровесниками на 

дозвіллі 

    

Інше (що саме)     

 

12. Як Ви вважаєте, чи провокують засоби масової інформації 

міжнаціональну та міжрелігійну напруженість? 

 

 

 

 

13. Якщо Ваша відповідь «так», то вкажіть назви друкованих засобів, 

каналів чи програм радіо й телебачення, які, на Вашу думку, провокують 

міжнаціональну та міжрелігійну напруженість? 

 

Газети  

Радіо  

Телебачення  

Інтернет   

Це відомо з: 

Особистого досвіду  

Спілкування з товаришами  

Спілкування з викладачами  

 

14. Чи проводяться (проводилися) у Вашому навчальному закладі заходи з 

формування толерантності? 

Так  

Ні  

Не можу відповісти  

 У вищому навчальному 

закладі 

У школі 

Так   

Ні   
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Якщо Ваша відповідь «так», то які саме? 

Виховні години  

Фестивалі   

Конкурси   

Комунікативні тренінги  

Гурткова (клубна) робота  

Інше (що саме)  

 

15. Як Ви оцінюєте ефективність подібних заходів? 

 

Заходи 

Е
ф

ек
ти

в
н

і 

Н
е 

д
о
ст

ат
н

ь
о
 

еф
ек

ти
в
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і 
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е 
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Н
е 
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ж
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в
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п
о
в
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Виховні години     

Фестивалі      

Конкурси      

Комунікативні тренінги     

Гурткова (клубна) робота     

16. Чи вважаєте Ви необхідним надання школам матеріалів і видань, що 

знайомлять учнів з історією, мовами і культурою (традиціями), досвідом 

добросусідства народів, що живуть в Україні? 

 

 

 

 

17. Як Ви ставитеся до впровадження в початкових класах навчального 

курсу з міжкультурної освіти, який би знайомив учнів з історією, традиціями, 

культурою, етикетом, мовними, релігійними особливостями населення України? 

 

Такий курс потрібний  

У цьому немає 

необхідності 

 

Не можу відповісти  

 

Дякуємо за співпрацю! Бажаємо успіхів! 
 

Не можу 

відповісти 

  

Так  

Ні  

Не можу відповісти  
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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни Порівняльна етнопедагогіка складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», 

галузі знань 0101 – педагогічна освіта  спеціальності 6.010102 Початкова освіта. 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – традиції виховання в різних етнічних 

культурах 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, культурологія 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Порівняльна етнопедагогіка» є підготовка 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 

розмаїття сучасного суспільства з урахуванням етнокультурних особливостей менталітету 

представників різних народів, що проживають в Україні 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльна етнопедагогіка» є  

 формування у студентів позитивної мотивації до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного розмаїття сучасного суспільства;  

 озброєння майбутніх учителів початкових класів знаннями про традиційні педагогічні 

погляди й досвід різних етносів;  

 вироблення у студентів умінь доцільно застосовувати в педагогічному процесі 

ефективні етноваріативні методи й засоби народної педагогіки. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 визначальні риси етносу; 

 етимологію термінів, зміст і співвідношення понять етнос, нація, культура, традиція, 

традиційна культура, народна педагогіка, етнопедагогіка, етнічна самосвідомість, 

етнічна ідентичність; 

 основні положення концепцій: громадянського виховання, гуманітарного розвитку 

України, національного виховання студентської молоді, національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді про міжкультурну толерантність та педагогічні умови її 

формування; 

 вікову періодизацію становлення і розвитку особистості в народній педагогіці різних 

етносів; 

 функції сім’ї, роду, громадськості як інститутів соціалізації та виховання; 

 фактори становлення особистості в народній педагогіці; 

 завдання та зміст виховання в народній педагогіці як відображення етноспецифічного 

ідеалу людини; 

 принципи, методи, засоби виховання та навчання в народній педагогіці різних етносів; 

 основні етапи розвитку етнопедагогіки в Україні; методи етнопедагогічних 

досліджень; 

 напрями, зміст, форми спільної роботи школи, сім’ї, громадськості на ідеях народної 

педагогіки; 

 

вміти: 
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 здійснювати національне виховання в поліетнічних учнівських колективах, сполучаючи 

виховання рис громадянина української держави з формуванням етнічної самосвідомості 

представників різних народів; 

 проектувати становлення особистості кожної дитини, враховуючи етнокультурні 

особливості її соціального оточення; 

 у ході систематичного залучення дітей до духовної та матеріальної спадщини людства 

гармонійно та доцільно поєднувати застосування науково-педагогічних і народних 

методів і прийомів, ефективних засобів формування етнічної самосвідомості та 

міжкультурної толерантності особистості; 

 педагогічно доцільно використовувати в навчально-виховному процесі етноваріативні 

народно-педагогічні засоби з метою виховання міжкультурної толерантності дітей; 

 запобігати виникненню в дитячому середовищі непорозумінь на етнічному ґрунті, 

використовуючи специфічні засоби народної дипломатії; 

 з метою підвищення ефективності співпраці школи та сім’ї в ході спостережень, бесід, 

анкетування батьків вихованців визначати типологію внутрішньосімейних стосунків та 

стилі взаємовідносин батьків з дітьми з урахуванням етнокультурної специфіки; 

 організаційно та методично забезпечувати ефективність взаємодії навчального закладу, 

сім’ї та громадськості в громадянському вихованні дітей; 

 з метою оптимізації громадянської та полікультурної освіти підростаючого покоління 

організовувати ознайомлення дітей з традиціями і звичаями народів, що мешкають в 

Україні, залучаючи до цієї роботи представників громадських організацій національних 

меншин та батьків вихованців. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредитів ЄКТС, 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 

Модуль 1. ЕТНОЛОГО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ 

ЕТНОПЕДАГОГІКИ 

Тема 1.1. Порівняльна етнопедагогіка в системі наукового знання. Мета народної 

педагогіки 

Історія людства як історія співіснування етносів. Демократизація суспільного життя та 

активізація процесів національного відродження. Сучасна етнокультурна ситуація в Україні. 

Етнічний склад населення України за даними перепису 2001 року.  

Понятійно-термінологічний апарат порівняльної етнопедагогіки. Терміни і поняття 

етнос, культура, традиція; традиційна культура; народна педагогіка; етнопедагогіка. 

Визначальні риси етносу. 

Мова, міфологія, вірування, фольклор, звичаєво-побутова культура як джерелознавча 

база етнопедагогіки. Історико-етнографічні, культурантропологічні, соціально-психологічні 

витоки етнопедагогіки. Внесок О.Потебні, М.Костомарова, М.Миклухо-Маклая, Г.Шпета, 

М.Грушевського, Д.Чижевського, Ф.Вовка, В.Гумбольдта, М.Лацаруса, Х.Штейнталя, 

В.Вундта, Ф.Боаса, М.Мід, Р.Бенедікт, Г.Виноградова, Г.Волкова, Н.Заглади, І.Кона в 

становлення і розвиток етнопедагогіки. 

Порівняльна етнопедагогіка в системі підготовки майбутніх педагогічних працівників 

початкових ланок освіти. Об’єкт, предмет, завдання порівняльної етнопедагогіки як науки та 

навчальної дисципліни. 

Етнічні ознаки на рівні побутової свідомості (риси зовнішності, мова, традиції, 

стереотипи поведінки). Етнос як біосоціальний феномен. Механізми самовідтворення етносу. 

Етнізація підростаючих поколінь як мета народної педагогіки. 

Етнічна свідомість та етнічна самосвідомість. Концепції: громадянського виховання, 

гуманітарного розвитку України, національного виховання студентської молоді, національно-
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патріотичного виховання дітей та молоді про формування громадянськості, етнічної 

самосвідомості та міжкультурної толерантності. Сучасні наукові погляди на співвідношення 

етнічної та національної самосвідомості. Структура та етапи формування національної 

самосвідомості особистості. 

«Національний характер» і «менталітет». Етнічні стереотипи, їх адаптивна роль у житті 

людини. Негативний афективний заряд етнічних упереджень і забобонів. Шляхи запобігання 

виникненню етнічних упереджень і забобонів. Народна дипломатія. 

Тема 1.2. Образ дитини в традиційних культурах 

Традиційні уявлення про механізм народження і становлення людини. 

Уявлення про життєвий цикл та його етапи. Різноманітність підходів до вікової 

періодизації становлення і розвитку особистості в традиційних культурах. Вікові категорії. 

Образ і нормативний статус дитини в традиційних етнічних культурах. 

Символічні межі вікової періодизації: обряди переходу, ініціації, нормативні критерії 

зрілості; їхня етнічна та соціокультурна варіативність. 

Тема 1.3. Сім’я, рід, громадськість як інститути виховання та соціалізації 

Батьківство як етнокультурне явище. Системи спорідненості.  

Види культурної трансмісії. Виховання та соціалізація. Еволюція змісту, методів і форм 

соціалізації та виховання. 

Сім’я як інститут виховання та соціалізації. Типи сім’ї. Диференціація батьківських і 

материнських ролей у традиційних етнічних культурах. Родинне виховання – серцевина 

народної педагогіки. Емоційний тонус ставлення батьків до дітей. 

Інші агенти і форми соціалізації: вигодовування, адопція, аталицтво, кумівство тощо. 

Спеціалізовані інститути соціалізації: вікові групи, таємні товариства, наставництво, 

школи та інші. 

Модуль 2. ПОРІВНЯЛЬНА ЕТНОПЕДАГОГІКА В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ 

Тема 2.1. Загальнолюдське та етноспецифічне в народній педагогіці 

Завдання виховання як відображення народного ідеалу людини. Множинність 

етноваріативних уявлень про ідеальну людину. 

Фактори народного виховання: мова, природа, праця, релігія. 

Універсальні принципи народної педагогіки: гуманізм, природовідповідність, 

культуровідповідність, життєвість змісту і форм організації, систематичність, послідовність. 

Інваріантні методи виховання і навчання в народній педагогіці. Класифікація методів 

виховання в народній педагогіці: методи набуття досвіду поведінки; методи формування 

свідомості; методи стимулювання та корекції поведінки. Методи народної дидактики: наочні, 

словесні, практичні; ігрова група методів. 

Універсальні засоби виховання та навчання в народній педагогіці: фольклор, звичаї і 

традиції, ігри та іграшки, декоративно-прикладне мистецтво. 

Біогеографічна та суспільно-історична обумовленість етнічної варіативності змісту 

народного виховання в традиційних культурах. Специфіка застосування універсальних методів 

і засобів морального, розумового, трудового, фізичного, естетичного, статевого виховання у 

відповідності з етнокультурними відмінностями його змісту. Етноспецифічні методи і засоби 

навчання та виховання. 

Тема 2.2. Вивчення й розвиток ідей народної педагогіки в дослідженнях українських 

учених та сучасній освітній практиці 

Основні напрями розвитку порівняльної етнопедагогіки в Україні: 

 етнолого-антропологічний (М.Максимович, М.Маркевич, А.Метлинський, 

М.Драгоманов, П.Чубинський, В.Антонович, І.Франко, Л.Онищук, Й.Лепкий, Д.Лепкий, 

П.Іванов, В.Верховинець, Н.Заглада та інші); 

 теоретико-педагогічний (О.Духнович, Х.Алчевська, Б.Грінченко, С.Русова, 

Г.Врецьона, О.Партицький, І.Ющишин, В.Сухомлинський, М.Стельмахович та інші); 
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 обґрунтування шляхів і засобів введення народнопедагогічних матеріалів у 

навчально-виховний процес національної школи (Є.Сявавко, Ю.Руденко, П.Ігнатенко, 

З.Сергійчук, Т.Мацейків, З.Фрайчак, Н.Соломко, Т.Тхоржевська, В.Струманський, В.Зелюк та 

інші ). 

Методи порівняльних етнопедагогічних досліджень. Метод включеного спостереження 

(стаціонарно чи в експедиціях). Особливості застосування технічних засобів. Анкетне 

опитування, інтерв’ю як методи етнопедагогічного дослідження. Вивчення автентичних 

етнографічних матеріалів. Порівняльно-історичний (крос-культурний) метод. 

Організація спільної роботи школи, сім’ї та громадськості на ідеях народної педагогіки: 

напрями, зміст і форми діяльності. Досвід роботи національно-культурних товариств з 

формування етнічної самосвідомості та громадянського виховання дітей та юнацтва. 

Психолого-педагогічна просвіта батьків учнів за народними традиціями. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Виконання тестів, перевірка конспектів рекомендованої літератури, оцінювання участі в 

колективному обговоренні проблем, оцінювання рефератів, оцінювання підготовки та роботи у 

ході заняття в форматі «Жива Бібліотека» 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

Базові 

1. Балушок В. Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян / В. Г. Балушок; Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. — Львів, Нью-Йорк : Коць, 

1999. — 215 с. 

2. Волков Г. Н. Этнопедагогика: [учеб. для сред и высш. пед. учеб. заведений]  

 Г. Н. Волков. — М. : Academia, 2000. — 168 с. 
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Боришевський М. Й., Рябов С. Г., Сухомлинська О. В. та ін. — Режим доступу : 

http://www.khpg.org/index.php?id=976002302 

5. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : Додаток до наказу 

Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс // Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 
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національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладів : Наказ МОН 

№ 641 від 16.06.15 року / МОН України. — Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/about-

ministry/normative/4068-  

6. Національна доктрина розвитку освіти (Україна ХХІ століття). — К. : Шкільний світ. — 

2001. — 24 с. 

7. Нездемковская Г. В. Этнопедагогика : учеб. пособие для вузов / Г. В. Нездемковская. — М. : 

Академический Проект; Альма Матер, 2011. — 225 с. 

8. Павленко В. М. Етнопсихологія : навч. посіб. / Павленко В. М., Таглін С. О. — К. : Сфера, 

1999. — 407 с. 

9. Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та 

позашкільній діяльності : навч.-метод. посіб. / Авт.-упоряд. А. Ленчовська, К. Крейдерман, 

М. Грінберг. — К. : ТОВ «Майстерня книги», 2010. — 344 с. 

10. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. — К. : Рад. школа, 1985. — 

312 с. 

11. Стельмахович М. Г. Народне дитинознавство / М. Г. Стельмахович. — К. : [Б.в., 1991. — 

48 с. 
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Додаток Д 

Понятійно-термінологічний апарат порівняльної етнопедагогіки 

Таблиця Д.1. 

Визначення поняття «народна педагогіка» 

№ 

з/п 
Автор Визначення Джерело 

1. . Г. Виноградов Сукупність навичок та прийомів, котрі використовує 

народ для формування особистості в певному напрямі; 

сукупність народних поглядів, засобів впливу на 

молоде покоління для його навчання та виховання; 

не стільки система, скільки сума знань та вмінь 

77, с. 5, 9. 

2.   Галузь емпіричних педагогічних знань і досвіду 

народних мас, що виявляються в панівних у народі 

поглядах на цілі й завдання виховання, у сукупності 

народних засобів, умінь і навичок виховання й 

навчання. 

352, т. 3, 

с. 35. 

3.  А. Гашимов Сукупність поглядів, ідей, звичаїв, традицій народних 

мас з питань виховання у широкому розумінні цього 

слова. 

96, с. 27 

4.  Г. Кальювее Комплекс поглядів, звичаїв і традицій виховання дітей, 

що виникали в народі та передавались із покоління в 

покоління усно або через приклад. 

185, с. 3. 

5.  Г. Волков Сукупність емпіричних знань з питань виховання, які 

розповсюджуються переважно усно, це практична 

діяльність у вихованні підростаючого покоління; 

емпіричні педагогічні знання незалежно від конкретної 

етнічної спільноти. 

82, с. 7. 

6.  Є. Сявавко Емпіричні педагогічні знання і сам досвід народних мас 

у справі виховання. Вона виявилася у народних 

виховних традиціях, у фольклорних творах з 

дидактичним змістом і спрямованістю, у звичаях, 

святах, якими супроводжуються найважливіші події в 

житті дітей, молоді, в іграх і забавках, а також у досвіді 

сімейного виховання. 

459, с. 5. 

7.  В. Афанасьєв Сукупність та сума виховних знань народних мас, 

нагромаджених та перевірених практикою. 

17, с. 101. 

8.  Б. Кадиров Сукупність знань практики й теорії, що накопичені 

народними масами в процесі життєвої діяльності, 

осмислення, оцінки моральних і духовних цінностей. 

183, с. 8. 

9.  М. Стельмахович Галузь емпіричних педагогічних знань і досвіду, що 

виробляється в домінуючих серед народу поглядах на 

мету і завдання виховання, у сукупності народних 

засобів, умінь і навичок виховання та навчання;система 

емпіричних знань, засобів, принципів та вмінь, 

вироблених і застосовуваних народом у навчанні та 

вихованні підростаючих поколінь; педагогічні знання, 

ідеали й досвід народних мас у галузі навчання та 

виховання. 

442, с. 4, 

301. 
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Продовження таблиці Д.1 

№ 

з/п 
Автор Визначення Джерело 

10.  А. Ізмайлов Сукупне педагогічне знання та виховний досвід народу 173, с. 9. 

11.  Ю. Грицай, 

Я. Журецький 

Система методів, прийомів та засобів навчання і 

виховання, яку створив народ і яка передається із 

покоління в покоління, збагачуючись і розвиваючись 

318, с. 5 

12.  Б. Іщенко Сукупність знань, умінь і навичок у галузі виховання і 

педагогічних ідей, які сформувалися в народі історично 

і передаються з покоління в покоління 

478, с. 3. 

13.  А. Гримоть, 

Л. Воронецкая, 

В. Пашкевич 

Сукупність педагогічних відомостей про досвід 

виховання, які збереглися в пам’яті народу 

118, с. 5 

14.  Г. Волков Природне, повсякденне, неформальне, нешкільне, 

традиційне виховання. 

Не наука, але предмет науки етнопедагогіки. 

83, с. 4, 5. 

15.  В. Кукушин Духовний феномен, притаманний свідомості народних 

мас, емпіричні знання, відомості, ідеали, ідеї, погляди, 

уявлення, установки виховних дій, що виступають як 

єдність педагогічної мудрості та педагогічної 

діяльності народу. 

245, с. 241. 

16.  М. Пашко, 

Л. Кравченко 

Сукупність народних знань і досвіду, які збереглися у 

традиціях сімейного виховання, усній народній 

творчості та народних обрядах; 

сукупність педагогічних знань і досвіду, давня 

педагогічна культура народних мас, яка діє в народі до 

нашого часу. 

354, ч. 1, 

с. 66, 67. 

17.  Є. Сявавко Знання емпіричні, донаукові й такі, що існують поза 

теоріями та науковими системами і народжуються з 

людського досвіду. 

458, с. 3. 

18.  А. Богуш, 

Н. Лисенко 

Галузь педагогічних знань і народного досвіду, які 

виражаються в панівних у народі поглядах на мету й 

завдання виховання; сукупність народних засобів, 

умінь та навичок виховання й навчання. Джерелами 

вивчення народної педагогіки є твори фольклору з 

педагогічним змістом і спрямуванням, етнографічні 

матеріали, народні виховні традиції, ігри та іграшки, 

народні й молодіжні свята, досвід сімейного виховання 

тощо 

53, с. 401. 

19.   Сукупність знань і навичок виховання, що передаються 

в етнокультурних традиціях, народній поетичній та 

художній творчості, стійких формах спілкування та 

взаємодії дітей один з одним і з дорослими. Містячи 

багатовікову побутову культуру виховання, народна 

педагогіка зберігає спільні риси, наявні у виховних 

традиціях різних народів. 

353, с. 328. 
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Закінчення таблиці Д.1 

№ 

з/п 
Автор Визначення Джерело 

20.  В. Полонський Область педагогічної науки, в якій розглядаються 

етнічні особливості практики виховання та навчання 

різних народів. 

365, с. 22. 

21.  В. Мосіяшенко Галузь педагогічного досвіду народу, яка розкриває 

його погляди на мету, завдання, форми, методи та 

засоби навчання і виховання; 

система емпіричних знань, засобів, принципів та вмінь, 

вироблених і застосовуваних ... в навчанні і вихованні 

підростаючих поколінь; 

явище, історико-педагогічний феномен. 

301, с. 8, 9. 

 

Таблиця Д.2 

Визначення поняття «етнопедагогіка» 

№ 

з/п 
Автор Визначення Джерело 

1.  Г. Волков Наука про досвід народних мас у вихованні 

підростаючого покоління, їхні педагогічні погляди; це 

наука про педагогіку побуту, педагогіку сім’ї, роду, 

племені, народності, нації. Етнічна педагогіка 

досліджує особливості національного характеру, що 

склався під впливом історичних умов; 

галузь педагогічної науки, що досліджує виховні 

традиції різних народів. 

82, с. 7. 

2.  Є. Сявавко Народна педагогіка певної етнічної спільності 459, с. 6. 

3.  Г. Комарова Наука, що розкриває закономірності процесу 

соціалізації особистості й акцентує свою увагу 

особливо на етнічній специфіці цього процесу в різних 

суспільствах і культурах 

209, с. 212. 

4.  М. Стельмахович Національний варіант загальнолюдської педагогічної 

культури 

442, с. 312 

5.  О. Сухомлинська Педагогічні ідеї та традиції одного народу 454, с. 2. 

6.  В. Мухіна Наука про емпіричний досвід етнічних груп у сферах 

виховання й освіти підростаючого покоління, морально-

етичних і естетичних поглядів на споконвічні цінності 

сім’ї, роду, племені, народності, нації, контролю й 

корекції поведінки, її мотивів всередині етносу, 

міжетнічних оцінок і поведінки, ставлення до природи. 

Дана наука пояснює народну педагогіку й пропонує 

шлях її використання в сучасних умовах... разом з 

етнопсихологією шукає і шляхи ефективного виховного 

впливу засобів народної педагогіки з урахуванням 

етнічних емоцій, що базуються на традиційних канонах, 

ієрархії, міфології, іграх, містифікаціях. 

310, с. 44. 
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Продовження таблиці Д.2 

№ 

з/п 
Автор Визначення Джерело 

7.  М. Стельмахович Наука про народну педагогіку 441, с. 4. 

8.  Є. Чапко Нова галузь наукового знання, що претендує на 

створення інструмента проникнення в глибини життя 

етносу з метою з’ясування місця та ролі виховання й 

освіти в ньому. 

510, с. 78. 

9.  С. Гончаренко Наука про народну педагогіку. Етнопедагогіка 

досліджує досвід народу, з’ясовує можливості й 

ефективні шляхи реалізації прогресивних педагогічних 

ідей народу в сучасній науково-педагогічній діяльності, 

досліджує способи встановлення контактів народної 

педагогічної мудрості з педагогічною наукою, аналізує 

педагогічне значення тих чи інших явищ народного 

життя і з’ясовує їх відповідність чи невідповідність 

сучасним завданням виховання. 

106, с. 120. 

10.  Т. Клинченко Галузь педагогіки, що включає в себе емпіричні 

педагогічні знання, навики, досвід певного етносу у 

вихованні підростаючого покоління. В етнопедагогіці 

загальнолюдські надбання трудового, етичного, 

естетичного виховання втілюються в системі 

виховання даного народу. 

150, с. 57. 

11.  Б. Іщенко Педагогіка певної етнічної спільності (роду, племені, 

народності, нації). 

478, с. 4. 

12.  В. Павленко, 

С. Таглін 

Прикладна етнопсихологія 346. 

13.  Г.Волков Історія і теорія народного (природного, повсякденного, 

неформального, нешкільного, традиційного) 

виховання. 

Наука про емпіричний досвід етнічних груп у 

вихованні й освіті дітей, про морально-етичні погляди 

на цінності сім’ї, роду, племені, народності, нації. 

Етнопедагогіка пояснює народну педагогіку та 

пропонує шляхи її використання в сучасних умовах, 

збирає й досліджує досвід етнічних груп, заснований на 

багатовіковому … поєднанні народних традицій 

83, с. 4. 

14.  В. Кукушин Галузь педагогічної науки, що вивчає народні виховні 

традиції та прийоми навчання підростаючого 

покоління, їхні духовні витоки та етнічні цінності. 

245, с. 411. 

15.  О. Садохін Галузь педагогічної науки, що займається дослідженням 

цілей, завдань, методів, прийомів виховання та навчання, 

традиційних для конкретного народу; порівняльним 

вивченням навчання та виховання, що існують у різних 

народів; аналізом впливу національної психології на 

навчання та виховання; врахуванням закономірностей 

цього процесу в організації та здійсненні педагогічного 

впливу. 

412, с. 249. 
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16.  О. Сухомлинська Наука про народну педагогіку. 453, с. 3. 

17.  В. Лозова, 

Г. Троцко 

Педагогічна наука, об’єктом дослідження якої є 

вивчення особливостей, досвіду народного виховання, 

які відбиті в національній культурі, народних 

традиціях, звичках, фольклорі. 

270, с. 13. 

18.  М. Пашко, 

Л. Кравченко 

Галузь наукових знань, що ґрунтується на здобутках 

педагогіки того народу, чий досвід вона узагальнює 

(українська, угорська, шотландська тощо); 

самостійна педагогічна дисципліна, що перебуває в 

тісному зв’язку з науковою педагогікою, ґрунтується 

на здобутках народної педагогіки, продовжує 

осмислювати й розвивати її творчий досвід 

354, с. 66, 

67. 

19.  Є. Сявавко Етнічна специфіка, самобутність, оригінальність і 

неповторність традиційних педагогічних знань; 

локальні особливості традиційно-народних знань. 

458, с. 3. 

20.   Напрям у дослідженні соціалізації та освіти. ... В 

етнопедагогіці традиційна культура, побут, сімейно-

споріднені стосунки розглядаються в їхньому впливові 

на становлення особистості та інтерпретуються у 

поняттях педагогіки. 

353, с. 329. 

21.  О. Садохін, 

Т. Грушевицька 

Логічна, добре організована система, що виконує 

людиноформувальну роль; 

систематизований та узагальнений досвід виховання 

молодих поколінь якогось народу; 

сукупність емпіричних відомостей та знань з питань 

виховання, що історично склались у процесі 

формування того чи іншого народу. 

411, с. 252, 

253. 

 

22.  В. Полонський Область педагогічної науки, в якій розглядаються 

етнічні особливості практики виховання та навчання 

різних народів. 

365, с. 22. 

23.  В. Мосіяшенко Система цілей, завдань, принципів, методів, форм 

організації процесу становлення молодого члена 

суспільства і підготовки його до життя в структурі 

національно-етнічних поглядів, норм і звичаїв 

окремого народу, етносу; 

Наука, що вивчає народну педагогіку як історико-

педагогічний феномен. 

301, с. 9. 
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Таблиця Д.3 

Визначення поняття «етнос» 

№ 

з/п 
Автор Визначення Джерело 

1.  С. Широкогоров Одна з форм розвитку та існування людства.  

Група людей, які говорять однією мовою, визнають своє 

єдине походження, мають комплекс звичаїв, уклад 

життя, що зберігаються та освячуються традицією та 

відрізняють його від інших таких груп. 

525 

2.  С. Токарєв Така спільнота людей, яка заснована, на одному чи 

декількох із таких видів соціальних зв’язків: спільності 

походження, мови, території, державної належності, 

економічних зв’язків, культурного устрою, релігії. 

468, с. 12. 

3.  В. Мюльман Єдність, що усвідомлюється людьми. 636, s. 57. 

4.  Т. Шибутані, 

К. Кван 

Сукупність людей, які мислять себе подібними 

внаслідок спільного походження, реального чи 

фіктивного, і таким же чином розглядаються іншими. 

640, p. 47. 

5.  М. Маже Сукупність фізичних осіб, які колективно та несвідомо 

приписують собі певні ціннісні характеристики. 

635, 

p. 1326. 

6.  М. Вебер Групи людей, які підтримують суб’єктивну віру у своє 

спільне походження, виходячи з фізичної подібності чи 

звичаїв, або того й іншого, чи виходячи з пам’яті про 

колонізацію та еміграцію. 

649, 

p. 389. 

7.  В. Козлов Соціальний організм, що склався на певній території з 

груп людей за умови спільності мови, спільних рис 

культури та побуту, особливостей психічного складу, що 

вже малась у них чи була досягнута ними по мірі 

розвитку різноманітних зв’язків (господарських, 

культурних та інших, а якщо ці групи різко відрізнялися 

в расовому відношенні, то й значної їх метисації. 

Основними ознаками етнічної спільноти є: етнічна 

самосвідомість та самоназва, мова, територія, 

особливості культури, певна форма соціально-

територіальної організації або чітко виражене прагнення 

до створення такої організації. 

202, с. 56. 

8.  М. Чебоксаров, 

І. Чебоксарова 

Усвідомлена культурно-мовна спільнота. 

Народ, або етнос, – це ніби основна одиниця етнічної 

класифікації людства. 

511,  

с. 29–30. 

9.  Ю. Бромлей Усталена сукупність людей, яка історично склалася на 

певній території і має спільні, відносно стабільні 

особливості мови, культури й психіки, а також 

усвідомлення своєї єдності та відмінності від інших 

подібних утворень (самосвідомість), зафіксоване в 

самоназві (етнонімі). Характерною рисою цієї спільноти 

є також переважне укладення ендогамних шлюбів. 

66,  

с. 57–58. 
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10.  Л. Гумільов Явище не біологічне, і не соціальне, а маргінальне, 

оскільки лежить на межі соціосфери та біосфери. 

Колектив особин, які виокремлюють себе з усіх інших 

колективів... Немає жодної реальної ознаки для 

визначення етносу, що може бути застосована до всіх 

відомих нам випадків: мова, походження, звичаї, 

матеріальна культура, ідеологія іноді є визначальними 

моментами, а іноді ні. Винести за дужки ми можемо тільки 

одне – визнання кожної особини: «Ми такі-собі, всі інші – 

інші». 

Етнос – колектив людей, що склався природно на основі 

оригінального стереотипу поведінки, існує як енергетична 

система (структура), що протиставляє себе всім іншим 

таким же колективам, виходячи з відчуття 

компліментарності. 

120, с. 98. 

121, с. 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121, 

с. 549. 

11.   Народ, стійка спільність людей, що історично склалася 

на певній території, має відносно стабільні особливості 

культури (включаючи мову) і психіки, а також етнічну 

самосвідомість. 

247, 

с. 229. 

12.   Стійке об’єднання людей, що історично склалося на 

певній території на ґрунті спільного походження; 

характеризується єдиними мовою, культурою, побутом, 

самосвідомістю; вживається у значенні «народ». 

479 

13.  В. Надольська Спільнота людей, об’єднаних спільним походженням 

(реальним або міфічним), культурою (або деякими її 

елементами), мовою (часто, але не завжди), історією 

(справжньою або вигаданою), традиціями і звичаями, 

самосвідомістю та етнонімом. Протягом історії етноси 

розвивалися в кількох формах, головними із яких 

вважаються: рід – плем’я – народність – нація. 

314, с. 20. 

14.  О. Садохін Усталена спільнота людей, що історично склалася на 

певній території, має спільні, відносно стабільні 

особливості культури (в тому числі мови), а також 

усвідомлення своєї єдності та відмінності від усіх інших 

подібних утворень (самосвідомість), фіксоване в 

самоназві (етнонімі). 

412, 

с. 252. 

 

15.  Т. Стефаненко Стійка у своєму існуванні група людей, які 

усвідомлюють себе її членами на основі будь-яких 

ознак, що сприймаються як етнодиференціювальні 

445, с. 32. 

16.   Вид усталеного соціального угрупування людей, що 

виник історично; представлений племенем, народністю, 

нацією. Термін «е.» близький поняттю «народ» в 

етнографічному смислі. Етнічна приналежність 

складається у дитини упродовж 3-5 років після 

народження на ґрунті спілкування. Те, що для неї було 

близьким, знайомим і приємним у  

353, 

с. 330. 
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  перші роки її життя, - це й визначає її етнічну 

приналежність. 

 

17.  В. Крисько Досить стійка спільнота людей, що історично склалася; 

має єдину мову та культуру, а також спільну 

самосвідомість. 

239, с. 98. 

18.  В. Євтух Група людей, об’єднаних спільним етнічним 

походженням, спільними культурними традиціями, 

побутовими звичаями й певною мірою менталітетом 

(способом сприйняття довколишнього світу й 

реагування у різних формах на нього). 

153,  

с. 160–

161. 

19.  С. Лур’є Соціальна спільнота, якій притаманні специфічні 

культурні моделі, що зумовлюють характер активності 

людини у світі, та яка функціонує відповідно до 

особливих закономірностей, спрямованих на 

підтримання унікального для кожного суспільства 

співвідношення культурних моделей всередині 

суспільства упродовж тривалого часу, включаючи 

періоди крупних соціокультурних змін. 

Суспільство, що є носієм певної культури. 

273, с. 53. 

20.  А. Налчаджян Специфічний вид соціальної групи, що виникає в 

результаті природноісторичного процесу.  

317, с. 17. 

21.  В. Кафарський, 

Б. Савчук 

Історично усталена на певній території стійка 

біосоціальна сукупність людей, що має відносно 

стабільні спільні риси та особливості культури й мови, а 

також усвідомлює свою внутрішню єдність та 

відмінність від інших спільнот (самосвідомість), що 

зафіксовано в самоназві (етнонімі) 

187, 

с. 412. 

 

 

Таблиця Д.4 

Визначення поняття «нація» 

№ 

з/п 
Автор Визначення Джерело 

1.  Р. Шпрінгер Союз людей, які мислять і говорять однаково... 

Культурна спільність групи сучасних людей, не пов’язана 

з землею 

529, 

с. 100. 

2.  О. Бауер Уся сукупність людей, пов’язаність у спільність 

характеру на ґрунті спільності долі 
28, с. 1–2. 

3.  Й. Сталін Спільність мови, території, економічного життя та 

психологічного складу, що склалась історично та 

виявляється в особливостях культури 

439, с. 6 

4.  Т. Шибутані, 

К. Кван 

Народ (етнос), що має єдиний уряд; 

та частина народу, яка свідомо приймає свою 

приналежність до даного етносу 

640,  

p. 40–41. 
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5.  В. Межуєв Нація на відміну від етносу... це те, що дане мені не 

фактом мого народження, а моїми власними зусиллями та 

особистим вибором. Етнос я не обираю, а націю – 

обираю, можу обрати... Нація – це державна, соціальна, 

культурна належність індивіда, а не його антропологічна 

чи етнічна визначеність 

286,Сс 16.  

6.   Історично усталена спільність людей, якій притаманні всі 

ознаки народу. Вона засвоює набуті віками етнокультурні 

цінності, розвиваючи їх; водночас виступає як 

консолідуюча сила усіх громадян, спонукає їх до 

політичного життя в межах самостійної держави. 

479, 

с. 602. 

7.  Ю. Хабермас Нація громадян. Нація громадян здобуває свою 

ідентичність не в етнічно-культурних подібностях, але в 

практиці громадян, які активно використовують свої 

демократичні права на участь у комунікаціях. Тут 

республіканська компонента (ідеї) громадянства 

повністю вивільнюється від належності до додаткової 

спільноти, інтегрованої через походження, спільні 

традиції та мову 

492, 

с. 312.  

8.  В. Тишков Продукт віри 464, с. 30–

38. 

9.  В. Вердері «Нація» означає стосунки між державою (що реально 

існує чи яку сподіваються здобути в майбутньому) та її 

нібито однорідними підданими. Образ спорідненості – 

якщо не біологічної, то культурної – розповсюджується 

на рівень держави. Етнічність же не передбачає 

подібного загальнодержавного виміру. 

Цит. за: 

225, с. 93. 

 

10.  В. Надольська Нація етнічна (від лат. народ) – це історично сформована 

спільність людей, якій властиві спільність території та 

економічного життя, спільність мови, певні риси 

психологічного і духовного стану, що виявляються у 

своєрідності культури. Н.Е. як термін вживається там, де 

нація складається із однієї етнічної спільності. 

Нація політична – це велике, історичне, динамічне, 

цивілізоване співтовариство громадян, часто поліетнічне, 

але об’єднане навколо якогось одного етносу, із 

національною мовою внутрішнього державного 

спілкування (та можливо однією чи кількома локальними 

офіційними мовами), із власною територією, спільними 

інтересами, спільною волею бути єдиним цілим, 

спільною національною культурою (як синтезом кількох 

етнічних культур), усвідомленням спільності минулого, 

сучасного і особливо майбутнього і водночас власної 

самобутності та спільною назвою. 

314, с. 22. 
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Закінчення таблиці Д.4 

№ 

з/п 
Автор Визначення Джерело 

11.  А. Баронін Стійка спільнота людей, що склалася історично; виникає 

на ґрунті спільності мови, території, економічного життя 

та психічного складу, що виявляється в спільності 

культури. 

27, с. 47. 

12.  О. Садохін Історичний тип етносу, що являє собою соціально-

економічну цілісність, яка складається та відтворюється 

на основі спільності території, економічних зв’язків, 

мови, деяких особливостей культури, психологічного 

складу та етнічної самосвідомості. 

412, 

с. 248. 

 

13.  Т. Стефаненко Радянська паспортна система перетворила 

«національність» на расову категорію, що визначається 

«по крові» (за походженням батьків), тоді як у всьому 

цивілізованому світі це поняття означає громадянство. 

445, с. 28. 

 

14.  В. Крисько Велика соціальна група, найвищий етап розвитку етносу, 

що являє собою певну надзвичайно згуртовану спільноту 

людей; характеризується єдністю території, мови, культури, 

рис національної психіки, а також дуже тісними 

економічними зв’язками. 

Поняття «нація» ширше й складніше поняття «етнос», 

«етнічна група», оскільки в будь-яку націю можуть входити 

представники декількох етнічних груп, що усвідомлено 

ідентифікують себе з конкретною національністю та 

самовизначаються в певну територіально-державну й (чи) 

соціокультурну систему 

239, 

с. 100. 

 

 

 

 

 

239, 

с. 101 

15.  В. Кафарський, 

Б. Савчук 

1) сукупність людей, що мають власну назву, свою 

історичну територію, спільні міфи та історичну пам’ять, 

спільну масову громадянську культуру, спільну 

економіку та єдині права й обов’язки для всіх членів (за 

Дж. А. Смітом); 2) населення, всі громадяни певної 

країни (західна соціологія); 3) частина населення 

держави, яке незалежно від свого етнічного походження 

свідомо визнає її державотворчі устремління, її мету, 

ідеали, самоназву та національну ідею загалом. 

187,  

с. 417–

418. 
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Таблиця Д.5 

Визначення поняття «культура» 

№ 

з/п 
Автор Визначення Джерело 

1.  Е. Тайлор Культура містить у собі знання, вірування, мистецтво, 

мораль, закони, звичаї та звички, набуті людиною як 

членом суспільства. 

Див.: 228, 

с. 17. 

2.  М. Вебер Поняття культури окремого конкретного народу та епохи 

– суть індивідуальні ціннісні поняття. 

74, с. 411. 

3.  А. Крьобер, 

К. Клакхон 

Культура складається з норм, що внутрішньо притаманні 

та зовнішньо виявляються. Ці норми визначають 

поведінку, що освоюється та опосередковується за 

допомогою символів. Культура виникає в результаті 

діяльності людей, включно з її втіленням у матеріальних 

засобах. Сутнісне ядро культури утворюють традиційні 

(такі, що історично склалися) ідеї, насамперед ті, яким 

приписується особлива цінність. Культурні системи 

можуть розглядатися, з одного боку, як результати 

діяльності людей, а з іншого – як її регулятори. 

630, 

р. 112. 

4.  К. Клакхон Абстракція конкретної людської поведінки, але не сама 

поведінка. Культура може розглядатись як частина 

оточуючого світу, створена людиною. 

192, с. 9. 

5.  Р. Бенедикт Те, що пов’язує людей в одне ціле. Див.: 192, 

с. 49; 614 

6.  Л. Уайт Клас предметів і явищ, що залежать від здатності людини 

до символізації, яка розглядається в екстрасоматичному 

контексті. 

394, 

с. 137. 

7.  К. Уісслер Спосіб життя, якого дотримується община чи плем’я. 

Культура племені є сукупність вірувань і практик. 

650, р.  5. 

8.  У. Самнер Сукупність пристосувань людини до життєвих умов 642, р. 

46–47. 

9.  Р. Бенедикт Набута поведінка, яка кожним поколінням людей має 

засвоюватися заново. 

Див.: 33, 

с. 12. 

10.  Г Стейн Пошук терапії в сучасному світі. 33, с. 12. 

11.  М. Херсковіц Сума поведінки та способу мислення, що утворює дане 

суспільство. 

624, 

р. 351. 

12.  Р. Лінтон Сполучення набутої поведінки та поведінкових 

результатів, компоненти яких поділяються та 

передаються у спадок членами даного суспільства. 

634, р. 5. 

13.  Дж. Хонігман а) соціально стандартизована поведінка-дія, мислення, 

почуття певної групи; 

б) матеріальні продукти... поведінки певної групи 

625, р. 17 
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Продовження таблиці Д.5 

№ 

з/п 
Автор Визначення Джерело 

14.  К. Ясперс Світ уявлень, вірувань, пов’язаних зі спільністю 

походження, мови, долі. 

606, с. 427. 

15.  А. Флієр Культура характеризується як притаманний усілякому 

стійкому співтовариству людей системний комплекс 

специфічних і більшою чи меншою мірою унормованих 

способів і форм соціальної інтеграції, організації, 

регуляції, пізнання, комунікації, оцінки та 

самоідентифікації, образних рефлексій та інтерпретацій, 

механізмів соціалізації особистості тощо, що має 

здатність до соціального та історичного самовідтворення, 

адаптивної мінливості та прогресивного саморозвитку 

шляхом структурно-функціонального ускладнення.  

Емпірично цей комплекс втілений у створюваному 

людьми штучному середовищі їхнього існування, 

складеному з вироблених ними матеріальних об’єктів, 

символічних продуктів (знань, ідей, мов тощо), 

технологій здійснення всякої цілеспрямованої та 

соціально унормованої діяльності (від 

високоспеціалізованої до звичаїв способу життя) та 

сукупність «соціальних конвенцій», виявлених у 

вербальних та невербальних «текстах», які акумулюють 

соціальний досвід співтовариств, що накопичується та 

систематизується в ході їхньої історії 

33, с. 338. 

16.  А. Баронін Сукупність витворів, цінностей і способів поведінки, які 

прийняті та визнані етнічною спільнотою і набули 

важливого соціального, етичного та морального 

значення для її членів, визначаючи поведінку, що 

визнається «обов’язковою», наприклад, правила 

пристойності, правила співіснування тощо. 

27, с. 61. 

17.  Т. Стефаненко Те, що не є природа 445, с. 33. 

18.  В. Шейко, 

Ю. Богуцький 

Специфічний спосіб організації і розвитку людської 

життєдіяльності, представлений у продуктах 

матеріальної і духовної праці, системі соціальних норм і 

установ, сукупності ставлень людей до природи, між 

собою і до самих себе 

524 
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Додаток Е 

Підходи науковців до визначення основних аспектів  

етнопедагогічної підготовки 

Таблиця Е.1 

Підходи науковців до визначення параметрів  

(критеріїв, показників тощо) ефективності етнопедагогічної підготовки майбутніх 

педагогів 

Кінцевий результат 

етнопедагогічної 

підготовки 

Параметри (критерії, показники тощо) результативності етнопедагогічної 

підготовки 

Підхід Г. Давлекамової [124] 

Готовність до 

вивчення 

етнопедагогічного 

середовища 

1. Критерії мотиваційної готовності:  

 спрямованість на професійно-педагогічну діяльність в полі 

національному регіоні;  

 бажання навчати дітей будь-якої національності;  

 бажання набувати необхідних знань, умінь і навичок для роботи з 

представниками різних етносів;  

 переконання в тому, що для більш ефективного перебігу 

педагогічної роботи в полінаціональному регіоні можна й треба 

вивчати етнопедагогічне середовище. 

2. Критерії змістової готовності:  

 знання законів розвитку націй, сучасних завдань і шляхів 

удосконалення міжнаціональних відносин;  

 знання етнічних особливостей різних етносів;  

 знання сутності, структури та функцій етнопедагогічного 

середовища в полінаціональному регіоні. 

3. Критерії операційної готовності:  

 уміння визначати структуру етнопедагогічного середовища 

регіону;  

 уміння раціонально застосовувати методи й засоби вивчення 

етнопедагогічного середовища; 

 вміння вести роботу, використовуючи етнопедагогічні засоби в 

комплексі з іншими методами. 

Підхід Г. Нагорної [313] 

Етнопедагогічна 

культура 

Компоненти етнопедагогічної культури: 

1. Любов до дітей; 

2. здатність до самовизначення в культурі й уміння синтезувати 

загальнолюдське надбання національних культур; 

3. уміння працювати з багатонаціональним колективом школярів; 

4. знання особливостей психології дитини, її індивідуально-

особистісних, національних особливостей; 

5. уміння використовувати аксіологічний потенціал народної 

педагогіки. Показники: глибоке знання категорій «народна педагогіка», 

«етнопедагогіка», «мета виховання в педагогічних поглядах народу», 

«засоби й методи виховання в народній педагогіці» тощо; знання 

прогресивних виховних традицій народу, що використовуються живою 

виховною практикою; широка обізнаність про твори фольклору, про 

дослідження, присвячені їм; сформованість знань про соціально- 
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Продовження таблиці Е.1 

Кінцевий результат 

етнопедагогічної 

підготовки 

Параметри (критерії, показники тощо) результативності етнопедагогічної 

підготовки 

 педагогічне, етико-моральне, естетичне, пізнавальне значення епосу, 

казок, прислів’їв, приказок тощо;  

6. володіння знаннями про особливості художньо-творчої, виховної 

діяльності народних педагогів; знання пам’яток культури, а також роботи 

музеїв народної творчості; сформованість знань про науково-педагогічні 

основи використання матеріалів народної педагогіки в вихованні 

школярів; знання критеріїв добору матеріалів народно-художніх 

традицій для навчально-виховних цілей початкової школи [с.45-46]; 

7. вміння використовувати етнокультурні традиції виховання статі; 

8. педагогічний такт і дотримання традиційних норм етикету; 

9. ерудиція, начитаність, знання історії і культури народів; 

уміння налагоджувати взаємодію з сім’єю та враховувати її вплив [с. 39]. 

Підхід М. Харитонова [496] 

Етнопедагогічна 

готовність 

Рівень розвитку:  

етнопедагогічної компетентності, 

етнопедагогічного мислення, 

етнопедагогічної культури. 

 

Підхід О. Пономарьової [372] 

Готовність до 

професійної 

діяльності в умовах 

полікультурного 

соціуму 

1. Психологічна готовність виявляється в системі соціальних і 

операціональних установок на діяльність у багатонаціональній школі. 

2. Науково-теоретична готовність до роботи в багатонаціональній 

школі визначається системою знань із області: 

• педагогіки (виховні системи, теорії і технології, у тому числі й 

національні); 

• етнопедагогіки й етнопсихології (етнічної та національної культури 

свого народу та інших народів національного регіону). 

3. Практична (діяльнісна) готовність до роботи в багатонаціональній 

школі визначається через систему конкретних умінь, спрямованих на 

організацію взаємодії з учнівським колективом, колегами, батьками, 

адміністрацією школи: 

• конструктивні (постановка цілей і завдань розвитку 

багатонаціонального колективу школярів і кожної особистості 

окремо, визначення перспективи розвитку, планування тощо); 

• організаторські (залучення засобів навчання й виховання з метою 

реалізації освіти); 

• комунікативні (налагоджування контактів, участь у 

міжнаціональному спілкуванні на особистісному рівні, обмін 

педагогічною інформацією з багатокультурної освіти тощо) [с.87-

88]. 
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Продовження таблиці Е.1 

Кінцевий результат 

етнопедагогічної 

підготовки 

Параметри (критерії, показники тощо) результативності етнопедагогічної 

підготовки 

Сформованість 

етнопедагогічної 

культури особистості 

1. Критерій: спрямованість педагога багатонаціональної школи. 

Показники: 

а) зміст переважної мотивації в педагогічній діяльності, що 

здійснюється в багатонаціональному шкільному колективі; 

б) ступінь прояву емоційно-вольових і моральних якостей 

особистості в процесі педагогічної діяльності 

(цілеспрямованість, відповідальність, самостійність, 

патріотизм, інтернаціоналізм, здатність до співпереживання, 

чуйність, доброта, працелюбність та ін.); 

в) ступінь сформованості потреби в спілкуванні з дітьми 

(незалежно від їхньої національної належності) і способи її 

задоволення в навчальній і виховній діяльності; 

г) ставлення до виконуваної діяльності у багатонаціональному 

учнівському колективі. 

2. Критерій: рівень полікультурної компетенції. Показники: 

а) системність і глибина культурологічних знань про місце в 

сучасній культурі людини, освіти, окремого народу, всього 

людства; 

б) системність і глибина засвоєння етнопедагогічних знань, 

необхідних для розуміння взаємоза’язку наукової та народної 

педагогіки, їх творчого застосування в житті; 

в) системність і глибина методичних знань з технології 

використання прогресивних засобів народної педагогіки. 

3. Критерій: рівень діяльнісної готовності. Показники: 

а) творчий підхід до організації навчально-виховного процесу в 

багатонаціональному класному колективі (використання ідей 

співробітництва, діалогу у взаємовідносинах з вихованцями); 

б) володіння методами й засобами народної педагогіки, частота їх 

використання в роботі з дітьми; 

в) прояв самодіяльності, самоорганізації, самовиховання й 

самоосвіти в області етнопедагогіки; 

г) цілісне забезпечення професійної готовності засобами 

етнопедагогічної культури; 

д) володіння вміннями й навичками встановлення педагогічно 

доцільних взаємовідносин з учнями, батьками, з колегами 

багатонаціонального педагогічного колективу, адміністрацією 

школи [с.129-131]. 

Підхід О. Давидової [126] 

Адекватна оцінка 

себе й культури свого 

народу, позитивна 

спрямованість на 

сприйняття 

представників інших 

народів 

1. Знання педагогічної спадщини народу: засобів виховання, 

прийомів, способів догляду за дітьми, особливостей взаємовідносин 

людей різних національностей; знання етнічної материнської культури, 

статево рольових установок, дитячого фольклору. 

2. Упевненість у необхідності використання етнопедагогічної 

спадщини в роботі з дітьми. 

3. Уміння організувати роботу з дітьми, використовуючи засоби 

виховання, методи, прийоми народної педагогічної культури. 
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Продовження таблиці Е.1 
Кінцевий результат 

етнопедагогічної 

підготовки 

Параметри (критерії, показники тощо) результативності етнопедагогічної 

підготовки 

Підхід Д. Іванова [172] 

Етнопедагогічна 

готовність 

Етнопедагогічна 

культура 

1. Морально-мотиваційний блок. Складники: а) етнопедагогічна та 

етнопсихологічна спрямованість особистості соціального 

працівника; б) духовні здібності, що розуміються як якості або 

властивості індивіда та враховують національні особисті; 

в) етнопедагогічні здібності, що характеризуються 

спостережливістю та передбаченням, етнопедагогічною 

інтуїцією, рефлексією, мисленням; г) сформоване емпатійне 

ставлення соціального працівника до об’єкта, соціальної роботи, 

її результатів та самовдосконалення. 

2. Когнітивний компонент. Складники: а) етнопсихологічні та 

етнопедагогічні знання, уміння, навички та ступінь їх 

використання в професійні діяльності; б) обсяг та ступінь 

засвоєння соціальним працівником традиційного педагогічного 

досвіду; в) етнопедагогічна компетентність – показник етнічної 

психолого-педагогічної грамотності, що охоплює 

етнопедагогічну освіченість і світогляд. 

3. Операціональний компонент. Складники: а) етнопедагогічний 

професіоналізм; б) висока культура й мистецтво соціального 

спілкування; в) культура службової поведінки; 

г) етнопедагогічний досвід 

Підхід О. Кузнєцової [243] 

Етнопедагогічна 

готовність 

Етнопедагогічна 

культура 

 

1. Мотиваційно-ціннісний критерій. Показники: наявність мотивів 

оволодіння та використання етнопедагогічних знань у роботі з 

багатонаціональним колективом, розвиток таких якостей особистості, 

як любов до дітей усіх національностей, повага до культури інших 

етносів тощо; розуміння ролі і функцій учителя, який має 

етнопедагогічну культуру, учителя-вихователя культури 

міжнаціональної взаємодії в учнів; ставлення до предмету 

«етнопедагогіка»; самооцінка своєї етнопедагогічної готовності. 

2. Пізнавальний критерій. Показники: наявність етнопедагогічних 

знань; знання й уявлення про особливості майбутньої спеціальності в 

умовах поліетнічного регіону; оперування понятійним апаратом 

етнопедагогіки. 

3. Емоційно-вольовий критерій. Показники: емоційний фактор 

особистості, позитивне ставлення до представників інших 

національностей, патріотизм, ставлення до природи, до старших, до 

духовних загальнолюдських цінностей; самоконтроль, уміння керувати 

діями, з яких складається виконання обов’язків, завдань. 

4. Діяльнісно-творчий критерій. Показники: написання наукових 

робіт з проблем, пов’язаних з етнопедагогікою; творчий підхід до 

виконання діяльності; застосування на практиці отриманих 

етнопедагогічних знань, умінь і навичок. 
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Продовження таблиці Е.1 

Кінцевий результат 

етнопедагогічної 

підготовки 

Параметри (критерії, показники тощо) результативності етнопедагогічної 

підготовки 

Підхід І. Попової [373] 

Етнопедагогічна 

культура 

1. Критерій (параметр) широти – різнобічність. Показники: 

• потреба в великому колі спілкування та взаємовідносин з 

артефактами; 

• знання своєї культури (історія, традиції, звичаї, обряди  тощо); 

 

• знання 2-3 інших культур (історія, традиції, звичаї, обряди, 

національний одяг тощо). 

2. Критерій стійкості. Показники:  

• здатність самостійно, тобто певною мірою незалежно від 

впливів ззовні (мода, ситуація, традиції тощо) орієнтуватися у 

світі культури;  

• прагнення до культуротворчої діяльності; 

• позитивна мотивація (інтерес) до етнокультури та 

етнопедагогічної діяльності. 

3. Критерій інтенсивності. Показники:  

• характеристика частоти звернень особистості до культури, 

прагнення до неї. 

4. Критерій усвідомленості (якість). Показники:  

• рівень культуроорієнтації особистості, ставлення особистості до 

етнокультури; 

рівень розвитку етнічної та етнопедагогічної самосвідомості. 

Підхід Л. Берсенєвої [40] 

Етнопедагогічна 

культура, 

етнопедагогічна 

підготовленість,  

етнопедагогічна 

готовність 

1. Когнітивний компонент етнопедагогічної підготовленості: 

знання студентами основ педагогічної культури російського 

народу, історії своєї країни; вияв інтересу до національного 

коріння; розуміння ролі наступності в вихованні молодого 

покоління; засвоєння культурно-історичних цінностей. 

2. Практичний компонент: використання знань етнопедагогіки 

в межах освітньо-виховного процесу, розуміння та застосування 

досвіду народного виховання в робот з дітьми, орієнтацію на 

етнопедагогічну діяльність, врахування змісту й тонкощів 

національної культури та мистецтва, традицій і звичаїв. 

3. Емоційний компонент: позитивне налаштування педагога, 

що інтегрує в собі спеціальні знання й особистісні якості, які 

сприяють вихованню молодого покоління на прикладі народних 

традицій. 

4. Мотиваційно-цільовий компонент: наявність потреби в 

зверненні до досвіду народного виховання. 

Підхід Л. Лебедєвої [253] 

Готовність педагога 

до роботи з 

багатонаціональним 

складом учнів 

Показники: 

• знання національної культури свого народу та інших народів, 

які мешкають разом з рідним;  

• науково-обґрунтована оцінка об’єктивної цінності прогресивних 

ідей і досвіду народної педагогіки, вироблена на основі цих знань;  
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Продовження таблиці Е.1 

Кінцевий результат 

етнопедагогічної 

підготовки 

Параметри (критерії, показники тощо) результативності етнопедагогічної 

підготовки 

  прагнення й уміння використовувати прогресивні ідеї і досвід 

народної педагогіки різних народів у роботі з дітьми в 

багатонаціональному дитячому колективі; 

 широкий, глибокий та стійкий інтерес до вивчення 

етнокультурних цінностей,який характеризується активністю в 

вивченні етнографічних матеріалів шляхом перегляду телепередач, 

Готовність педагога 

до роботи з 

багатонаціональним 

складом учнів 

участі в різноманітних колективних творчих справах, присвячених 

освоєнню національних культур (вечорах, диспутах, 

виставках,конкурсах, олімпіадах тощо);  

• організація на педагогічній практиці різних видів діяльності 

дітей у традиціях народів 

• спілкування з дітьми в дусі дружніх відносин з представниками 

різних національностей [с.51-52][с.87] 

Критерії: 

• мотивація поведінки;  

• фактична участь у процесі багатокультурної освіти дітей за 

власною ініціативою, ступінь самостійності й творчості в роботі, 

систематичність такої роботи;  

• почуття внутрішньої задоволеності результатом здійсненої 

педагогічної діяльності;  

• уміння студента ставити цілі етнопедагогічної самоосвіти, 

оволодівати методами проведення пошукової науково-дослідницької 

роботи в області змісту, форм організації багатокультурної освіти дітей 

[с.52-55]. 

Критерії оцінки рівнів сформованості готовності майбутніх учителів до 

роботи з багатонаціональним складом учнів як інтегральні показники 

(?): 

1. Морально-психологічна готовність: 

• розуміння необхідності залучення до культурно-моральних 

цінностей народів; 

• поважне ставлення до прогресивних етнопедагогічних виховних 

цілей; 

2. Теоретична готовність – Наявність знань, необхідних для 

плодотворної діяльності в багатонаціональному дитячому 

колективі, у тому числі: 

• знання фольклору різних народів,  

• знання ремесел свого народу,  

• знання про національну психологію та національний характер, 

• знання своєрідність усного та писемного мовлення молодших 

школярів різних національностей,  

• знання досвіду сімейного виховання дітей; 

3. Практична готовність: 

• уміння дотримуватися та виконувати народні традиції 

виховання; 

• уміння використовувати в роботі з дітьми твори фольклору, 

народні ігри; 

володіння культурно-побутовими навичками [с.130]. 
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Продовження таблиці Е.1 

Кінцевий результат 

етнопедагогічної 

підготовки 

Параметри (критерії, показники тощо) результативності етнопедагогічної 

підготовки 

Підхід В. Штикарьової [530] 

Етнопедагогічна 

компетентність 

Критеріями етнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів є: 

• мотиваційно-ціннісний критерій. Передбачає наявність 

етнопедагогічної спрямованості, мотивів, інтересу до вивчення 

традиційної культури виховання, історії свого народу, набуття 

необхідних етнопедагогічних знань і вмінь; відображає стійке позитивне 

ставлення студентів до етнопедагогічної діяльності, етнопедагогічних 

традицій, культури різних етносів, а також розвиток етнопедагогічних 

умінь у взаємодії з етнопедагогічним середовищем; 

• когнітивний. Містить етнопедагогічні знання про свій народ та 

інші корінні народи, що мешкають у регіоні, знання про традиційну 

систему виховання, використання етнопедагогіки в вирішенні 

етнопедагогічних завдань, спеціально-предметні знання для роботи в 

полі етнічному середовищі; 

• операціонний. Визначається мірою оволодіння системою 

етнопедагогічних умінь у вирішенні етнопедагогіних завдань в 

етнопедагогічній діяльності [с.68]. 

Підхід Р. Комракова [210] 

Етнопедагогічна 

компетентність 

1. Когнітивно-інтелектуальний критерій. Показники: повнота 

інтегративних етнопедагогічних знань (ІЕЗ), систематичність ІЕЗ, 

усвідомленість ІЕЗ. 

2. Операціонально-діяльнісний критерій. Показники: сформованість 

етнопедагогічних умінь; оперативність включення етнопедагогічних 

умінь у професійну діяльність. 

3. Потребово-мотиваційний критерій. Показники: інтерес до 

етнопедагогіки; сформованість мети етнопедагогічної підготовки; 

представленість етнопедагогічного компонента в суб’єктивній концепції 

педагога (додатковий показник) 

Підхід О. Гуренко [123] 

Етнокультурна 

компетентність 

 

Мотиваційно-ціннісний критерій. Показники: знання в галузі 

психолого-педагогічних, соціальних, культурологічних, предметно-

методичних дисциплін з етнокультури та етнопедагогіки. 

Діяльнісно-творчий критерій. Показники:  

 конструктивні вміння (проектувати систему знань дітей про 

етнокультурні традиції; планувати виховну роботу 

міжнаціонального характеру; будувати виховний захід на 

народознавчу тематику і прогнозувати його результати;),  

 організаторські вміння (організувати різні види діяльності з 

дошкільниками на засадах етнопедагогіки національних 

меншин; залучати дітей до проведення народних свят);  

 комунікативні вміння (керувати емоційною сферою 

вихованців з метою запобігання міжетнічних конфліктів; 

вчити культурі міжнаціонального спілкування; спілкуватися з 

дітьми з метою передачі їм етнокультурного досвіду);  
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Кінцевий результат 

етнопедагогічної 

підготовки 

Параметри (критерії, показники тощо) результативності етнопедагогічної 

підготовки 

 1. гностичні вміння (спостерігати, аналізувати стосунки між дітьми 

різних національностей; аналізувати й оцінювати свою 

педагогічну діяльність в поліетнічному середовищі), а також 

 здатність творчо підходити до здійснення народознавчо-дослідної 

діяльності у процесі виконання наукових робіт з проблеми. 

Результативний критерій. Показники:  

 самооцінка теоретичної й практичної етнокультурної 

підготовки студентів; 

 експертне оцінювання теоретичної і практичної 

етнокультурної підготовки студентів. 

Проективно-перспективний критерій. Показник – потреба студентів 

у самовдосконаленні етнокультурного потенціалу своєї особистості. 

Підхід С. Федорової [483] 

Етнокультурна 

компетентність 

Критерії розвитку етнокультурної компетентності майбутніх 

педагогів:  

 для змістового компонента – рівень оволодіння теоретичними 

та практико-орієнтованими знаннями етнокультурного змісту 

(знання з етнопедагогіки, етнопсихології, педагогіки 

міжнаціонального спілкування; теорії і методики етнонаціонального 

й полікультурного виховання дітей);  

 для діяльнісного компонента – сформованість необхідних 

умінь і навичок для продуктивної взаємодії з багатонаціональним 

колективом та успішної професійної самореалізації в поліетнічному 

оточенні;  

 для особистісного компонента – наявність якостей, що 

визначають позицію активного суб’єкта етноспрямованого 

освітнього процесу [с.22, 426]. 

Підхід Г. Хулхачиєвої [505] 

Етнопедагогічна 

готовність учителя 

до використання 

традицій у навчанні 

та вихованні 

Етнопедагогічна готовність учителя до використання традицій 

калмицького музичного фольклору в вихованні й навчанні молодших 

школярів – це інтегративне професійно-особистісне утворення, 

структура якого містить потребово-мотиваційний компонент та 

етнопедагогічну спрямованість, когнітивний, діяльнісно-творчий та 

емоційно-ціннісний компоненти, взаємопов’язані й взаємозумовлені 

між собою. 

Як основні показники готовності виокремлюються:  

 сформованість мотивів і потреб студентів до виконання 

етнопедпагогічної діяльності;  

 наявність системи знань про її суть і зміст;  

 сформованість етнопедагогічних умінь і навичок, власна 

етнокультурна діяльність студента;  

 емоцінно-ціннісне ставлення до етнопедагогічної діяльності, 

до калмицького музичного фольклору. 
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Продовження таблиці Е.1 

Кінцевий результат 

етнопедагогічної 

підготовки 

Параметри (критерії, показники тощо) результативності етнопедагогічної 

підготовки 

Підхід Б. Хамукової [495] 

Етнопедагогічна 

культура 

Етнопедагогічна культура вчителя є необхідним рівнем 

сформованості в нього сучасних загальнокультурних і професійних 

знань, умінь, навичок, розвитку особистісних якостей та здібностей, 

які дозволяють організовувати педагогічну діяльність у 

відповідності з національними особливостями й культурними 

традиціями педагогіки та психології тих чи інших етнічних груп і 

спільнот. 

Теоретична підготовленість учителя в цьому аспекті передбачає: 

 глибоке знання таких категорій, як «народна педагогіка», 

«етнопедагогіка», «мета виховання в педагогічних поглядах  

народу», «засоби й методи виховання в народній педагогіці» тощо; 

 знання прогресивних виховних традицій народу, що 

використовуються в живій виховній практиці; 

 широку обізнаність про твори фольклору, про дослідження, 

присвячені їм; 

 сформованість знань про соціально-педагогічне, моральне, 

естетичне, пізнавальне значення епосу, казок, прислів’їв, приказок 

тощо; 

 володіння знаннями про особливості художньо-творчої, 

виховної діяльності народних педагогів; 

 знання пам’яток культури, а також роботи музеїв народної 

творчості; 

 сформованість знань про науково-педагогічні основи 

використання матеріалів народної педагогіки у вихованні школярів; 

знання критеріїв відбору матеріалів народно-художніх традицій для 

навчально-виховних цілей початкової школи. 

Підхід О. Ткаченко [465] 

Етнопедагогічна 

компетентність 

Етнопедагогічна компетентність вчителя як різновид педагогічної 

компетентності, є динамічним особистісним утворенням фахівця в 

галузі освіти, яке передбачає опанування педагогом системи 

етнопедагогічних знань, умінь і навичок кваліфікованого 

опрацювання надбань світової народної педагогічної культури, 

урахування актуальності окремих її елементів у процесі осмислення 

педагогічної теорії та організації сучасної педагогічної практики, 

що дає змогу спеціалістові реалізувати гуманістичний підхід до 

своєї професійної діяльності й оптимально виявити власний 

творчий потенціал. 

Блоки критеріїв сформованості: 

Аксіологічний: ступінь усвідомленості етнопедагогічних 

цінностей, їх вагомості для сучасної педагогічної теорії та практики; 

сформованість потреб у систематизації та поповненні 

етнопедагогічних знань, умінь; наявність позитивної мотивації до  
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Закінчення таблиці Е.1 

Кінцевий результат 

етнопедагогічної 

підготовки 

Параметри (критерії, показники тощо) результативності етнопедагогічної 

підготовки 

 етнопедагогічної діяльності; позитивна настанова на сприйняття та 

опрацювання етнопедагогічної інформації. 

Гносеологічний:  

виявлення системи етнопедагогічних знань (з родинознавства, 

народного дитинознавства, народної дидактики, народного 

виховання, народної деонтології щодо визначення основних мети й 

завдань навчання та виховання, закономірностей, принципів, 

методів, засобів, прийомів, форм традиційної організації цих 

процесів в українців та інших народів, специфіки застосування 

цього досвіду в сучасній педагогічній теорії та практиці); ступінь 

розвитку інтелектуальних умінь, педагогічного мислення; 

сформованості перцептивних, дослідницьких, інноваційних, 

рефлексивних умінь тощо. 

Праксеологічний – міра оволодіння спеціальними 

технологіями, система етнопедагогічних умінь майбутнього 

вчителя: 

 проводити етнопедагогічні дослідження;  

 застосовувати етнопедагогічну інформацію в педагогічній 

діяльності, керуватись основними закономірностями та 

принципами, раціонально застосовувати традиційні для різних 

етнічних педагогічних систем методи, засоби, форми;  

 відроджувати ідеї народної педагогіки;  

 виявляти педагогічну творчість у межах етнопедагогічної 

діяльності. 

Аутопсихологічний:  

 відповідальність, допитливість, наполегливість, 

товариськість, доброзичливість, оптимістичність, толерантність, 

проникливість, спостережливість, емпатійність, рефлексивність, 

креативність, позитивна професійна Я-концепція, адекватність 

самооцінювання, що виявляються в процесі етнопедагогічної 

діяльності;  

володіння прийомами особистісного самовираження й саморозвитку 

в галузі етнопедагогіки та етнопедагогічної діяльності, прийомами 

самореалізації та розвитку індивідуальності в межах професії, 

готовність до професійного зростання, здатність до індивідуального 

самозбереження з огляду на специфіку етнопедагогічної діяльності. 
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Таблиця Е.2 

Принципи етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів (вихователів, 

соціальних працівників) (за різними авторами) 

 
Автор Принципи етнопедагогічної підготовки 

В. Ніколаєв 

[325] 

• Національної самобутності; 

• системності й цілісності;  

• діалогу культур 

О. Давидова 

[126] 

• Відповідності цілей і завдань етнопедагогічної підготовки вимогам до 

рівня підготовленості студентів зі спеціальності «Дошкільна 

педагогіка та психологія»; 

• урахування єдності змістового та процесуального боків системної 

побудови навчальних дисциплін, у програмі педагогічної практики; 

• наступності змісту курсів на різних рівнях їх конструювання. 

Д. Іванов [172] Принципи, що базуються на головній ідеї – народності: 

• особистісної орієнтації; 

• системності етнопедагогічний знань; 

• єдності теорії та етнопедагогічної практики; 

• етнопедагогічної спрямованості; 

• оптимізації змісту; 

• інтегративності; 

• безперервності; 

• наступності. 

І. Попова [373] • Цілісності; 

• творчої активності; 

• групової рефлексії та саморефлексії; 

• міждисциплінарних зв’язків; 

• самоосвіти. 

Л. Берсенєва 

[40]  

• Безперервності (довузівський, вузівський та післявузівський етапи); 

• гуманістичної та етнічної парадигм педагогічної освіти; 

• полідисциплінарності; 

• соціоетнічної орієнтації особистості; 

• системності етнопедагогічний знань теорії і практики; 

• етнопедагогічної спрямованості; 

• інтегративності й наступності. 

Л. Лебедєва 

[253] 

Принцип оптимального сполучення загальнолюдського й національного 

В. Штикарьова 

[530]  

Принцип «єдності в різноманітті» 

Р. Комраков 

[210] 

• Народності; 

• системності й цілісності; 

• діалогу культур; 

• автентичності; 

• тенденційності; 

• врахування індивідуального досвіду; 

• пріоритетності практики; 

• творчого розвитку й саморозвитку особистості; 

• співтворчості студентів і викладача; 

• додатковості. 
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Продовження таблиці Е.2 

Автор Принципи етнопедагогічної підготовки 

С. Федорова 

[483] 

Основні принципи:  

• науковості,  

• систематичності,  

• інтеграції,  

• етнопедагогічної спрямованості,  

• діяльнісного підходу. 

Етнопедагогічні принципи:  

• етнопедагогічного детермінізму виховних впливів,  

• єдності національної свідомості й національно своєрідної 

педагогічної діяльності,  

• виховання в умовах специфічного життя й праці відповідно до 

національного ідеалу,  

• індивідуального й диференційованого підходу до виховання 

представників кожної нації,  

• розвитку адаптаційних можливостей до виховних впливів. 

О. Ткаченко 

[465] 

1) принципи, пов’язані з компетентнісною стороною етнопедагогічної 

компетентності: 

• науковості навчання етнопедагогіки;  

• системності формування етнопедагогічної компетентності; 

• залучення студентів до різних видів навчальної і педагогічної 

діяльності; 

• оптимального поєднання індивідуальних, групових та 

колективних форм організації навчального процесу; 

2) принципи, які визначаються культурологічною стороною 

етнопедагогічної компетентності: 

• провідної ролі соціокультурного контексту навчання;  

• зв’язку змісту та форм навчання з національною педагогічною 

культурою;  

• раціонального застосування традиційних методів і засобів 

навчання;  

• опертя на мистецтво, зокрема народне; 

3) принципи, які відповідають площині перетину названих сторін: 

• міждисциплінарної інтеграції;  

• діалогічності в навчанні;  

• диференційованого підходу;  

• безперервності професійного зростання;  

інформатизації навчального процесу. 
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Таблиця Е.3 

Умови етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів (вихователів, соціальних 

працівників) (за різними авторами) 

Автор  Умови етнопедагогічної підготовки 

Г. Давлекамова 

[124] 

Діагностичні (вивчення й урахування стану компонентів готовності 

студентів до вивчення етнопедагогічного середовища, індивідуальних 

особливостей етнопедагогічного середовища студента); 

змістові (залучення студента педвузу до вивчення етнічних 

особливостей процесу виховання в різних народів); 

процесуальні (створення системи індивідуально-творчих завдань, 

завдань з використанням елементів народної педагогіки та з 

урахуванням специфіки регіону, що моделюють процес вивчення 

етнопедагогічного середовища). 

Г. Нагорна 

[313] 

Удосконалення змісту освіти: 

підсилення етнокультурної спрямованості викладання психолого-

педагогічних дисциплін; 

розробка нових технологій навчання студентів; 

створення спеціального курсу з доступним обсягом методологічних, 

психолого-педагогічних та методичних знань тат орієнтацією інтересів 

студентів на культурологічну проблематику;  

використання педагогічної практики як для діагностики рівня 

сформованості етнопедагогічної культури, так і подальшого 

стимулювання процесу формування етнопедагогічної культури в рамках 

реалізації завдань професійної підготовки спеціаліста 

О. Пономарьова 

[372] 

цілісний підхід дот організації педагогічного процесу, здійснений на 

організаційному, змістовному та особистісному рівнях;  

залучення студентів до різноманітних видів діяльності (ціннісно-

мотиваційна, комунікативна, пізнавальна та відтворювальна); 

введення етнокультурного матеріалу до змісту педагогічної освіти. 

О. Давидова 

[126] 

Рух від довузівського досвіду до професійної культури; 

організація діалогічного спілкування культур безпосередніх 

учасників педагогічного процесу; 

побудова «живого знання» через співтворчість, саморозвиток у 

процесі професійної підготовки; 

використання взаємодії дидактичних можливостей, принципів 

етнопедагогіки та сучасних педагогічних технологій; 

знання дитячої субкультури, що охоплює динамізм і 

консервативність як її особливості; 

використання природного етнопедагогічного середовища. 

Д. Іванов [172] формування етнопедагогічної культури соціального працівника в 

контексті загальнокультурної і загальнопрофесійної підготовки на 

основі особистісно-орієнтованих педагогічних технологій;  

процес етнопедагогічної підготовки соціальних працівників 

будується на принципах диференціації, індивідуалізації та діалогічності 

взаємодії викладачів і студентів, урахування суб’єкт-суб’єктних 

стосунків між ними;  
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Продовження таблиці Е.3 

Автор  Умови етнопедагогічної підготовки 

 педагогічному процесу надається етнічний, практико-орієнтований 

характер і творча спрямованість, що передбачає гнучкість і варіативність 

етнопедагогічних професійно-освітніх програм, озброєння студентів 

первинним досвідом професійної діяльності 

О. Кузнєцова 

[243] 

Соціальні (позитивне громадське життя вишу, багатонаціональний 

студентський колектив, спільні творчі завдання); 

педагогічні (етнопедагогічна спрямованість педагогічного процесу, 

поступове систематичне накопичення етнопедагогічний знань, 

створення програм індивідуально-творчих завдань з використанням 

елементів народної педагогіки і з урахуванням специфіки поліетнічного 

регіону, педагогічна практика в багатонаціональних класах, науково-

дослідна робота студентів з етнопедагогічної проблематики); 

психологічні (спрямованість інтелектуальної діяльності студентів на 

пізнання суспільних відносин, понять, суджень, що є областю 

етнопедагогічний проблем, виховання етнотолерантності, 

інтернаціоналізму, патріотизму). 

І. Попова [373] добір діяльності етнічного та етнопедагогічного змісту, добір форм, 

методів її організації, що відповідають цілям і задачам розвитку у 

студентів етнопедагогічної культури та етнічної самосвідомості; 

практична реалізація принципу наскрізної діяльності при реалізації 

педагогічної моделі;  

формування ставлень студентів до культури, етносу, професії;  

створення атмосфери спільних переживань, спільної радості;  

організація необхідної допомоги студентам через індивідуальну 

роботу з ними. 

Л. Берсенєва 

[40] 

Визначення й розробка змісту етнічного компонента педагогічної 

освіти майбутнього вчителя з урахуванням регіональних особливостей; 

сформованість мотиваційно-ціннісного ставлення до етнічної 

спадщини російського народу та етнопедагогічної діяльності в умовах 

національної школи; 

інтеграція сім’ї та освітніх структур в етнопедагогічний діяльності в 

рамках цілісного педагогічного процесу; 

реалізація принципу безперервності етнопедагогічної освіти на 

довузівському, вузівському та післявузівському етапах. 

Л. Лебедєва 

[253] 

залучення студентів до культури різних народів, особливо тих, що 

мешкають у регіоні, де їм належить працювати; 

оволодіння основами етнопедагогіки; 

вивчення етнопсихології. 

В. Штикарьова 

[530] 

організаційно-педагогічні (навчальний план факультету, складання 

розкладу, вироблення критеріїв визначення рівня компетентності, 

матеріальне й технічне оснащення занять); 

змістовні (відбір змісту занять, інтеграція різних курсів, 

виокремлення провідних ідей); 

технологічні (контрольно-оцінні, організація активних форм 

навчання, визначення груп умінь, що входять до компетентності, 

використання інноваційних технологій); 
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Продовження таблиці Е.3 

Автор  Умови етнопедагогічної підготовки 

 акмеологічні (цілепокладання, здійснення діагностики розвитку 

студентів, система мотивації та стимулювання, визначення критеріїв 

оцінювання компетентності, рефлексивно-оцінний етап кожного заняття, 

включення студентів у співуправління). 

Р. Комраков 

[210] 

Опора на особистісний, діяльнісний, культурологічний та 

компетентнісний підходи в процесі етнопедагогічної підготовки; 

прикладна соціально-педагогічна спрямованість вивчення 

студентами етнопедагогіки з метою її використання в подальшій 

практичній діяльності; 

використання в процесі професійного навчання студентів – 

майбутніх соціальних педагогів – моделі етнопедагогічної підготовки, 

що охоплює: цільовий, змістовий, методичний, технологічний, 

результативний компоненти; 

опора на суб’єктний та сімейний етнопедагогічний, етнокультурний 

досвід студентів чи актуалізація даного досвіду; 

усвідомлення студентами необхідності вивчення етнопедагогіки та 

використання її практичній соціально-педагогічній діяльності; 

створення в процесі етнопедагогічного навчання професійно-

навчальних ситуацій, що передбачають використання етнопедагогічний 

знань і вмінь; 

стимулювання творчої, пізнавальної активності студентів, які 

вивчають етнопедагогіку; 

засвоєння студентами не тільки еитнопедагогічних знань, але й 

оволодіння способами отримання й оперування цими знаннями при 

вирішенні конкретних задач; 

постановка в основу навчального процесу мети, основних ідей та 

принципів етнопедагогіки, що мають стрижневе значення в 

етнопедагогіці та розгляд усього навчального процесу крізь їх призму,  

тобто системність викладу етнопедагогічного матеріалу; 

відбір етнопедагогічного матеріалу для засвоєння з урахуванням 

його виховних, розвивальних та навчальних можливостей, мети та 

принципів етнопедагогіки. 

С. Фёдорова 

[483] 

Забезпечення суб’єктної позиції студентів. 

Система дидактичних засобів: зміст навчальної інформації 

етнокультурологічного характеру; проб лематизація змісту освіти як 

процес побудови цілісної системи професійної діяльності в умовах полі 

етнічного соціуму, що моделює специфіку роботи педагога з 

багатонаціональним учнівським колективом. 

Розвиток рефлексивної позиції викладачів і студентів у процесі 

діалогічної взаємодії. 

Вироблення смислової установки на прийняття цінностей, 

пов’язаних із гуманітаризацією освіти, що передбачає: створення єдності 

загальнолюдських і національних цінностей, їх значущості в освітньо-

виховному процесі; формування позитивного ставленняч до процесу 

оволодіння духовно-моральними цінностями народів. 

Створення ситуацій утруднення й успіху, що передбачає таку 

етнопедагогізацію навчально-виховного процесу, в якій майбутні  
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Продовження таблиці Е.3 

Автор  Умови етнопедагогічної підготовки 

 педагоги повинні з необхідністю проявити якості активного носія і 

транслятора національної культури і грамотного спеціаліста. 

Особистісно-діяльнісний підхід. 

Впровадження практичної діагностики й самодіагностики на 

кожному етапі формування етнокультурної компетентності. 

[Безперервна етнокультурологічна освіта] 

О. Ткаченко 

[465] 

1) орієнтаційно-ціннісні: 

а) актуалізація етнопедагогічної спрямованості освітнього процесу; 

б) усвідомлення викладачем цінності організованої роботи для 

становлення фахівця в галузі освіти; 

2) організаційно-методичні: 

в) дотримання основних етапів формування етнопедагогічної 

компетентності майбутнього педагога у вищому навчальному 

закладі; 

г) організація процесу формування етнопедагогічної компетентності 

відповідно до мети, завдань та основних напрямів; 

д) реалізація визначених принципів організації процесу формування 

етнопедагогічної компетентності; 

е) ефективне використання у процесі формування етнопедагогічної 

компетентності різних методів, засобів, прийомів і форм навчання 

студентів; 

ж) чітке визначення вимог до рівнів сформованості етнопедагогічної 

компетентності вчителя; 

з) моніторинг даного процесу на основі розробленої методики; 

и) навчально-методичне забезпечення формування 

етнопедагогічної компетентності студентів у процесі вивчення 

циклу педагогічних дисциплін; 

3) змістово-конструктивні: 

а) спрямованості педагогічного процесу на суб’єктивну позицію 

студента як носія загальнолюдських та національних 

загальнокультурних і педагогічних цінностей;  

б) формування в майбутнього фахівця здатності до рефлексії, 

самодослідження в галузі етнопедагогіки; 

в) творчий розвиток учителя на етнопедагогічному матеріалі; 

організація науково-дослідницької і самостійної етнопедагогічної 

діяльності студентів; 

г) використання надлишкової інформації для вироблення у студентів 

навичок роботи в умовах невизначеності; 

д) організація педагогічного спілкування з націленістю на 

формування у студентів доброзичливості, толерантності, 

емпатійності, позитивного самооцінювання, інших якостей 

особистості, які забезпечують становлення етнопедагогічної 

компетентності 

Особливі, такі, що визначають специфіку професійної підготовки 

майбутніх учителів гуманітарного профілю: 
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Закінчення таблиці Е.3 

Автор  Умови етнопедагогічної підготовки 

 а) акцентування в процесі формування етнопедагогічної 

компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю 

гуманістичної природи народної педагогіки; 

б) опертя на різні види мистецтва, зокрема й народного, для 

поглиблення знань студентів з народного дитинознавства, 

формування цілісної картини національної культури, традиційних 

соціалізації і виховання дітей у певних етносів; 

в) розвиток здатності до професійної рефлексії у процесі 

використання знань, важливих для розуміння етнопедагогічних 

категорій, явищ і набутих студентами під час вивчення 

відповідних майбутній спеціальності дисциплін; 

г) організація самостійної роботи студентів з етнопедагогіки  

з орієнтацією на набуті спеціальні знання та майбутню 

професійну діяльність із застосуванням надлишкової інформації; 

д) використання етнопедагогічного потенціалу навчальних практик, 

до яких залучаються майбутні вчителі гуманітарного профілю в 

процесі навчання в педагогічному університеті; 

е) націлення студентів на застосування етнопедагогічного матеріалу 

під час педагогічної практики при виконанні відповідних 

майбутній професійній діяльності завдань;  

ж) залучення майбутніх учителів гуманітарного профілю до 

виконання різних видів наукових студентських робіт з 

етнопедагогічною спрямованістю та врахуванням специфіки 

майбутньої професійної діяльності.  
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Еталон вимірювання результативності професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи  

на засадах порівняльної етнопедагогіки 

Параметри (Р) Критерії І порядку (K) Критерії ІІ порядку (k) 

Р1. Ступінь 

сформованості 

особистісно-

психологічного 

складника готовності 

майбутніх учителів до 

професійної 

діяльності в умовах 

етнокультурного 

різноманіття 

сучасного суспільства 

 

K1. Толерантність до проявів 

інокультурності 

 

k1. Прийняття і повага до представників будь-якої етнічної культури 

k2. Визнання за представниками будь-якого етносу права на культурну 

самобутність 

k3. Визнання цінності культурного розмаїття суспільства 

k4. Інтерес до проявів культурного розмаїття 

K2. Спрямованість на 

толерантну взаємодію з 

представниками інших 

етнічних культур 

 

k5. Прагнення до рівноправної співпраці з представниками різноманітних 

етнічних культур 

k6. Прагнення до взаємоприйнятного мирного розв’язання конфліктних ситуацій 

у процесі міжетнічної взаємодії 

k7. Прийняття проблем, що виникають у процесі міжетнічної взаємодії, як 

особистісно значущих 

K3. Прагнення до 

самовизначення у сфері 

міжкультурної комунікації 

k8. Прагнення самостійно визначати значущі цінності, не піддаючись впливові 

цінностей окремих культур, груп 

k9. Відчуття єднання з людьми, людством в цілому, а не з окремою етнічною 

групою 

k10. Прагнення робити усвідомлений вибір у життєвих ситуаціях, базуючись при 

цьому, в основному, на «голосі сумління», а не на цінностях етнічної групи 

k11. Прагнення встановлювати й зберігати глибокі міжособистісні взаємини з 

людьми на основі відчуття внутрішньої близькості та незалежно від їхньої 

етнічної приналежності 

 



532 
 

 

 

 

Продовження таблиці Ж.1 

Параметри (Р) Критерії І порядку (K) Критерії ІІ порядку (k) 

 K4. Етнопедагогічна 

спрямованість особистості 

 

k12. Переконання в цінності й актуальності народнопедагогічного досвіду різних 

етносів 

k13. Прагнення педагогічно доцільно застосовувати в освітній практиці 

прогресивні надбання народної педагогіки різних етносів 

k14. Прагнення досліджувати народнопедагогічні феномени 

Р2 Ступінь 

сформованості 

когнітивного 

складника готовності 

майбутніх учителів до 

професійної 

діяльності в умовах 

етнокультурного 

різноманіття 

сучасного суспільства  

 

K5. Знання методологічних 

основ порівняльної 

етнопедагогіки 

 

k15. Знання про міждисциплінарний характер та методологічний плюралізм 

порівняльної етнопедагогіки, її зв’язок з історією, етнографією, антропологією, 

етнопсихологією, культурологією тощо 

k16. Знання про методи сучасних етнопедагогічних досліджень 

K6. Знання теоретичних основ 

порівняльної етнопедагогіки  

 

k17. Знання про етимологію термінів, зміст і співвідношення понять народна 

педагогіка, етнопедагогіка; етнос і нація, етнічний і національний; національна 

(етнічна) свідомість і самосвідомість, етнічна ідентичність; культура, 

традиція, традиційна культура; звичай, обряд 

k18. Уявлення про провідні сучасні теорії етногенезу 

k19. Знання про визначальні риси етносу 

k20. Знання про типологію та механізми виникнення етнічних стереотипів; 

основні шляхи запобігання виникненню етнічних упереджень і забобонів 

k21. Уявлення про сучасну етнокультурну ситуацію в Україні 

k22. Уявлення про народну педагогіку як про органічний складник культури 

етносу 
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Продовження таблиці Ж.1 

Параметри (Р) Критерії І порядку (K) Критерії ІІ порядку (k) 

  k23. Знання про вікову періодизацію становлення і розвитку особистості в 

народній педагогіці різних етносів 

k24. Знання про функції сім’ї, роду, громадськості як інститутів соціалізації та 

виховання 

k25. Знання про фактори становлення особистості в народній педагогіці 

k26. Знання про завдання та зміст виховання в народній педагогіці як 

відображення етноспецифічного ідеалу людини 

k27. Знання про принципи, методи, засоби виховання та навчання в народній 

педагогіці різних етносів 

K7. Знання історії розвитку та 

сучасного стану порівняльної 

етнопедагогіки  

 

k28. Знання про основні етапи розвитку етнопедагогіки в Україні 

k29. Знання про основні напрями впровадження прогресивних надбань народної 

педагогіки різних етносів в освітній процес 

K8. Знання основних 

нормативних документів, що 

регламентують здійснення 

полікультурної освіти в Україні 

 

k30. Знання міжнародних і вітчизняних документів , що регламентують захист 

прав (у тому числі освітніх) національних меншин 

k31. Знання документів, що регламентують реалізацію завдань полікультурної 

освіти й громадянського виховання 

Р3.  Ступінь 

сформованості 

діяльнісного 

складника готовності  

K9. Уміння працювати з 

багатокультурним дитячим 

колективом 

k32. Уміння здійснювати міжкультурну освіту та громадянське виховання в 

багатокультурних дитячих колективах, сполучаючи виховання рис громадянина 

української держави з формуванням етнічної самосвідомості представників 

різних народів 
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Закінченя таблиці Ж.1 

Параметри (Р) Критерії І порядку (K) Критерії ІІ порядку (k) 

майбутніх учителів до 

професійної 

діяльності в умовах  

етнокультурного 

різноманіття 

сучасного суспільства 

 k33. Уміння в ході систематичного залучення дітей до духовної та матеріальної 

спадщини людства гармонійно та доцільно поєднувати застосування 

науковопедагогічних і народних методів і прийомів, ефективних засобів 

формування етнічної самосвідомості особистості 

k34. Уміння педагогічно доцільно використовувати в навчально-виховному 

процесі етноваріативні народнопедагогічні засоби з метою міжкультурної освіти 

k35. Уміння запобігати виникненню в дитячому середовищі непорозумінь на 

етнічному ґрунті, використовуючи специфічні засоби народної дипломатії 

K10. Уміння індивідуально 

працювати з дітьми – 

представниками різних 

етносів 

 

k36. Уміння проектувати становлення особистості кожної дитини, враховуючи 

етнокультурні особливості її соціального оточення 

k37. Уміння з метою формування національної самосвідомості вихованців на 

основі спостережень, бесід з дітьми та їхніми батьками, вивчення продуктів 

дитячої творчості виявляти рівень сформованості у дітей етнічної ідентичності та 

її напрям, коректувати його у відповідності з бажанням родини 

K11. Уміння співпрацювати з 

багатокультурним соціальним 

оточенням 

 

k38. Уміння з метою підвищення ефективності співпраці навчального закладу та 

сім’ї у ході спостережень, бесід, анкетування батьків учнів визначати типологію 

внутрішньосімейних стосунків та стилі взаємовідносин батьків з дітьми з 

урахуванням етнокультурної специфіки 

k39. Уміння організаційно та методично забезпечувати ефективність взаємодії 

навчального закладу, сім’ї та громадськості в міжкультурній освіті дітей 

k40. Уміння з метою оптимізації міжкультурної освіти підростаючого покоління 

організовувати ознайомлення дітей з традиціями і звичаями народів, що 

мешкають в Україні, залучаючи до цієї роботи представників громадських 

організацій національних меншин та батьків учнів 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

Критерії і рівні сформованості складників готовності майбутніх учителів початкової школи  

до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 
 

С
к
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н
и

к
и

  

К
р

и
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р
ії

 І
 

п
о

р
я
д

к
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Критерії ІІ порядку 

Рівні сформованості складників готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

допрофесійний початковий задовільний достатній випереджувальний 
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о
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х
о

л
о
гі
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к
у
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р
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о
ст
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k1. Прийняття і повага 

до представників 

будь-якої етнічної 

культури 

Прояви ксенофобії 

(побутового 

антисемітизму, 

ісламофобії, 

мігрантофобії тощо); 

прихильність до 

праворадикальної 

ідеології 

Прийняття 

представників 

окремих етнічних 

культур, нейтральне 

ставлення – до 

більшості інших; 

прояви етнічних 

упереджень 

Прийняття і повага до 

представників 

окремих етнічних 

культур 

Прийняття і повага до 

представників будь-

якої етнічної культури 

Безумовне прийняття і 

повага до 

представників будь-

якої етнічної культури 

k2. Визнання за 

представниками будь-

якого етносу права на 

культурну 

самобутність 

Нетерпимість до 

інших мов, 

культурних 

особливостей, 

цінностей 

Визнання того факту, 

що в представників 

інших етносів можуть 

бути інші мова, 

культурні 

особливості, цінності 

Визнання за 

представниками 

окремих етносів права 

на культурну 

самобутність 

Визнання за 

представниками будь-

якого етносу права на 

культурну 

самобутність 

Визнання за 

представниками будь-

якого етносу права на 

культурну 

самобутність, 

прагнення 

відстоювати це право 

k3. Визнання цінності 

культурного розмаїття 

суспільства 

негативне ставлення 

до самого факту 

етнокультурного 

різноманіття 

сучасного 

українського 

суспільства 

нейтральне ставлення 

до факту 

етнокультурного 

різноманіття 

сучасного 

українського 

суспільства 

Позитивне ставлення 

до факту 

етнокультурного 

різноманіття 

сучасного 

українського 

суспільства 

Визнання цінності 

культурного розмаїття 

суспільства  

.Визнання цінності 

культурного розмаїття 

суспільства, 

прагнення його 

зберігати 
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Продовження таблиці И.1 
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Критерії ІІ порядку 

Рівні сформованості складників готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

допрофесійний початковий задовільний достатній випереджувальний 

 

 

 

k4. Інтерес до проявів 

культурного розмаїття 

  Інтерес до проявів 

культурної 

самобутності окремих 

народів 

Інтерес до проявів 

культурного розмаїття 

Діяльний інтерес до 

проявів культурного 

розмаїття, прагнення 

пізнавати особливості 

інших культур 
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k5. Прагнення до 

рівноправної 

співпраці з 

представниками 

різноманітних 

етнічних культур 

агресивний спротив 

визнанню 

необхідності 

міжкультурної 

взаємодії; 

переконання, що інші 

культури не можуть 

бути корисні;  

Прагнення уникнути 

співпраці з 

представниками 

інших культур 

Прагнення до 

співпраці з 

представниками 

окремих етнічних 

культур 

Прагнення до 

рівноправної 

співпраці з 

представниками 

різноманітних 

етнічних культур 

Прагнення до 

рівноправної, 

дружньої, 

взаємовигідної 

співпраці з 

представниками 

різноманітних 

етнічних культур, 

ініціювання такої 

взаємодії, 

відповідальність за хід 

і результати співпраці 

з представниками 

різних культур 

k6. Прагнення до 

взаємоприйнятного 

мирного розв’язання 

конфліктних ситуацій 

у процесі міжетнічної 

взаємодії 

  Прагнення уникнути 

міжетнічної взаємодії 

в ситуаціях, що 

потенційно можуть 

бути 

конфліктогенними 

Прагнення до 

взаємоприйнятного 

мирного розв’язання 

конфліктних ситуацій 

у процесі міжетнічної 

взаємодії 

Прагнення до 

взаємоприйнятного 

мирного розв’язання 

конфліктних ситуацій 

у процесі міжетнічної 

взаємодії,  

k7. Прийняття 

проблем, що 

виникають у процесі 

міжетнічної взаємодії, 

як особистісно 

значущих 

звинувачення 

представників інших 

народів у всіх бідах і 

проблемах 

Звинувачення 

представників інших 

народів у разі 

виникнення проблем у 

процесі міжетнічної 

взаємодії 

Визнання вини обох 

сторін у випадку 

виникнення проблем у 

процесі міжетнічної 

взаємодії 

Прийняття проблем, 

що виникають у 

процесі міжетнічної 

взаємодії, як 

особистісно значущих 

Прийняття проблем, 

що виникають у 

процесі міжетнічної 

взаємодії, як 

особистісно значущих 
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Продовження таблиці И.1 
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Критерії ІІ порядку 

Рівні сформованості складників готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

допрофесійний початковий задовільний достатній випереджувальний 
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k8. Прагнення 

самостійно визначати 

значущі цінності, не 

піддаючись впливові 

цінностей окремих 

культур, груп 

наявність численних 

етнічних забобонів; 

проявами шовінізму, 

етнокультурної 

зверхності; 

гіпертрофована 

прихильність 

виключно до 

традиційних 

цінностей власної 

етнічної групи 

Орієнтація на 

традиційні цінності 

власної етнічної 

культури; наявність 

етнічних упереджень  

Орієнтація переважно 

на цінності власної 

етнічної культури; 

наявність етнічних 

стереотипів щодо 

представників 

окремих народів 

Прагнення самостійно 

визначати значущі 

цінності, не 

піддаючись впливові 

цінностей окремих 

культур, груп 

Прагнення самостійно 

визначати значущі 

цінності, не 

піддаючись впливові 

цінностей окремих 

культур, груп 

k9. Відчуття єднання з 

людьми, людством в 

цілому, а не з 

окремою етнічною 

групою 

Ідентифікація 

винятково з власною 

етнічною групою 

Ідентифікація з 

власною етнічною 

групою 

Ідентифікація 

переважно з власною 

етнічною групою 

Відчуття єднання з 

людьми, людством в 

цілому, а не з 

окремою етнічною 

групою 

Відчуття єднання з 

людьми, людством в 

цілому, а не з 

окремою етнічною 

групою 

k10. Прагнення робити 

усвідомлений вибір у 

життєвих ситуаціях, 

базуючись при цьому, 

в основному, на 

«голосі сумління», а 

не на цінностях 

етнічної групи 

Відсутність власної 

думки, шаблонне 

мислення з опорою на 

«традиційні цінності» 

своєї етнічної групи 

Переважно шаблонне 

мислення з опорою на 

«традиційні цінності» 

своєї етнічної групи 

Прагнення робити 

самостійний вибір у 

життєвих ситуаціях, 

часто орієнтуючись 

при цьому на 

традиційні уявлення 

власної етнічної групи 

Прагнення робити 

усвідомлений вибір у 

життєвих ситуаціях, 

базуючись при цьому, 

в основному, на 

нормах закону та 

«голосі сумління», а 

не на цінностях 

етнічної групи 

Прагнення робити 

усвідомлений вибір у 

життєвих ситуаціях, 

базуючись при цьому 

виключно на нормах 

закону та «голосі 

сумління», а не на 

цінностях етнічної 

групи 
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Продовження таблиці И.1 
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Критерії ІІ порядку 
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етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

допрофесійний початковий задовільний достатній випереджувальний 
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 k11. Прагнення 

встановлювати й 

зберігати глибокі 

міжособистісні 

взаємини з людьми на 

основі відчуття 

внутрішньої 

близькості та 

незалежно від їхньої 

етнічної 

приналежності 

Прагнення 

встановлювати й 

зберігати 

міжособистісні 

взаємини винятково з 

представниками своєї 

етнічної групи 

Прагнення 

встановлювати й 

зберігати 

міжособистісні 

взаємини переважно з 

представниками своєї 

етнічної групи 

Прагнення 

встановлювати й 

зберігати 

міжособистісні 

взаємини з 

представниками своєї 

та окремих інших 

етнічних груп 

Прагнення 

встановлювати й 

зберігати глибокі 

міжособистісні 

взаємини з людьми на 

основі відчуття 

внутрішньої 

близькості та 

незалежно від їхньої 

етнічної 

приналежності 

Прагнення 

встановлювати й 

зберігати глибокі 

міжособистісні 

взаємини з людьми на 

основі відчуття 

внутрішньої 

близькості та 

незалежно від їхньої 

етнічної 

приналежності 
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k12. Переконання в 

цінності й 

актуальності творчо 

осмисленого 

народнопедагогічного 

досвіду різних етносів 

Переконаність у 

винятковості 

традиційної культури 

свого народу, 

некритична 

прихильність до 

беззастережного 

збереження 

«традиційних 

цінностей» 

Некритична віра в 

унікальність та 

універсальну цінність 

традиційної культури 

винятково свого 

народу 

Некритична віра в 

цінність 

народнопедагогічного 

досвіду свого та 

окремих інших 

народів 

Переконання в 

цінності й 

актуальності творчо 

осмисленого 

народнопедагогічного 

досвіду різних етносів 

Переконання в 

цінності й 

актуальності творчо 

осмисленого 

народнопедагогічного 

досвіду різних етносів 

k13. Прагнення 

педагогічно доцільно 

застосовувати в 

освітній практиці 

прогресивні надбання 

народної педагогіки 

різних етносів 

Прихильність до 

некритично 

сприйнятих 

шаблонних уявлень 

побутового рівня про 

народну педагогіку 

Нестійкий 

ситуативний інтерес 

до народної 

педагогіки свого та 

окремих інших 

народів 

Ситуативний інтерес 

до застосовування в 

освітній практиці 

прогресивних надбань 

народної педагогіки 

свого та окремих 

інших етносів 

Прагнення 

педагогічно доцільно 

застосовувати в 

освітній практиці 

прогресивні надбання 

народної педагогіки 

різних етносів 

Прагнення 

педагогічно доцільно і 

творчо застосовувати 

в освітній практиці 

прогресивні надбання 

народної педагогіки 

різних етносів 
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k14. Прагнення 

досліджувати 

народнопедагогічні 

феномени 

Відсутність інтересу 

до народної 

педагогіки інших 

народів 

Нестійкий 

ситуативний інтерес 

до народної 

педагогіки свого та 

окремих інших 

народів 

Ситуативний інтерес 

до народної 

педагогіки свого та 

окремих інших 

народів 

Прагнення 

досліджувати 

народнопедагогічні 

феномени 

Прагнення 

досліджувати й творчо 

осмислювати 

народнопедагогічні 

феномени 
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k15. Знання про 

міждисциплінарний 

характер та 

методологічний 

плюралізм 

порівняльної 

етнопедагогіки, її 

зв’язок з історією, 

етнографією, 

антропологією, 

етнопсихологією, 

культурологією тощо 

Відсутність уявлень 

про порівняльну 

етнопедагогіку 

Відсутність знань 

методологічних основ 

порівняльної 

етнопедагогіки 

Поверхові знання 

методологічних основ 

порівняльної 

етнопедагогіки 

Знання про 

міждисциплінарний 

характер та 

методологічний 

плюралізм 

порівняльної 

етнопедагогіки, її 

зв’язок з історією, 

етнографією, 

антропологією, 

етнопсихологією, 

культурологією тощо 

Знання про 

міждисциплінарний 

характер та 

методологічний 

плюралізм 

порівняльної 

етнопедагогіки, її 

зв’язок з історією, 

етнографією, 

антропологією, 

етнопсихологією, 

культурологією тощо 

k16. Знання про методи 

сучасних 

етнопедагогічних 

досліджень 

Відсутність уявлень 

про порівняльну 

етнопедагогіку 

Відсутність знань про 

методи сучасних 

етнопедагогічних 

досліджень 

Поверхові знання про 

методи сучасних 

етнопедагогічних 

досліджень 

Знання про методи 

сучасних 

етнопедагогічних 

досліджень 

Знання про методи 

сучасних 

етнопедагогічних 

досліджень 
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k17. Знання про 

етимологію термінів, 

зміст і співвідношення 

понять народна 

педагогіка, 

етнопедагогіка; 

етнос і нація, 

етнічний і 

національний; 

національна (етнічна) 

свідомість і 

самосвідомість, 

етнічна 

ідентичність; 

культура, традиція, 

традиційна культура; 

звичай, обряд 

Хибні уявлення 

побутового рівня про 

народну педагогіку, 

культуру, традицію, 

звичай, обряд. 

Відсутність уявлень 

про етнопедагогіку, 

свідомість і 

самосвідомість, 

ідентичність, 

традиційну культуру. 

Хибне трактування 

поняття «нація» у 

сенсі етнонації. 

Поверхові знання про 

народну педагогіку, 

етнопедагогіку, 

культуру, традицію, 

звичай, обряд. 

Відсутність уявлень 

про свідомість і 

самосвідомість, 

ідентичність, 

традиційну культуру. 

Хибне трактування 

поняття «нація» у 

сенсі етнонації. 

Поверхові знання 

теоретичних основ 

порівняльної 

етнопедагогіки 

Знання про 

етимологію термінів, 

зміст і співвідношення 

понять народна 

педагогіка, 

етнопедагогіка; 

етнос і нація, 

етнічний і 

національний; 

національна (етнічна) 

свідомість і 

самосвідомість, 

етнічна 

ідентичність; 

культура, традиція, 

традиційна культура; 

звичай, обряд 

Знання про 

етимологію термінів, 

зміст і співвідношення 

понять народна 

педагогіка, 

етнопедагогіка; 

етнос і нація, 

етнічний і 

національний; 

національна (етнічна) 

свідомість і 

самосвідомість, 

етнічна 

ідентичність; 

культура, традиція, 

традиційна культура; 

звичай, обряд 

k18. Уявлення про 

провідні сучасні теорії 

етногенезу 

Відсутність уявлень 

про етногенез 

Фрагментарні 

уявлення про суть 

етногенезу 

Поверхові уявлення 

про провідні сучасні 

теорії етногенезу 

Уявлення про провідні 

сучасні теорії 

етногенезу 

Упевнене 

орієнтування в 

провідних сучасних 

теоріях етногенезу 

k19. Знання про 

визначальні риси 

етносу 

Відсутність уявлень 

про визначальні риси 

етносу 

Фрагментарні хибні 

уявлення про 

визначальні риси 

етносу 

Поверхові уявлення 

про визначальні риси 

етносу 

Знання про 

визначальні риси 

етносу 

Знання про різні 

підходи до виявлення 

визначальних рис 

етносу 
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k20. Знання про 

типологію та 

механізми виникнення 

етнічних стереотипів; 

основні шляхи 

запобігання 

виникненню етнічних 

упереджень і 

забобонів 

Відсутність уявлень 

про етнічні 

стереотипи 

Фрагментарні 

уявлення про етнічні 

стереотипи 

Поверхові знання про 

типологію та 

механізми виникнення 

етнічних стереотипів. 

Відсутність знань про 

основні шляхи 

запобігання 

виникненню етнічних 

упереджень і 

забобонів 

Знання про типологію 

та механізми 

виникнення етнічних 

стереотипів; основні 

шляхи запобігання 

виникненню етнічних 

упереджень і 

забобонів 

Дієві знання про 

типологію та 

механізми виникнення 

етнічних стереотипів; 

основні шляхи 

запобігання 

виникненню етнічних 

упереджень і 

забобонів 

k21. Уявлення про 

сучасну 

етнокультурну 

ситуацію в Україні 

Відсутність уявлень 

про сучасну 

етнокультурну 

ситуацію в Україні 

Хибні уявлення про 

сучасну 

етнокультурну 

ситуацію в Україні 

Фрагментарні неточні 

уявлення про сучасну 

етнокультурну 

ситуацію в Україні 

Уявлення про сучасну 

етнокультурну 

ситуацію в Україні 

Знання про динаміку  

сучасної 

етнокультурної 

ситуації в Україні 

k22. Уявлення про 

народну педагогіку як 

про органічний 

складник культури 

етносу 

Хибні уявлення 

побутового рівня про 

народну педагогіку 

Фрагментарні 

уявлення про народну 

педагогіку, 

етнопедагогіку 

Фрагментарні 

уявлення про місце 

народної педагогіки в 

культурі етносу 

Уявлення про народну 

педагогіку як про 

органічний складник 

культури етносу 

Багатогранні уявлення 

про народну 

педагогіку як про 

органічний складник 

культури етносу 

k23. Знання про вікову 

періодизацію 

становлення і 

розвитку особистості 

в народній педагогіці 

різних етносів 

Відсутність знань про 

вікову періодизацію 

становлення і 

розвитку особистості 

в народній педагогіці 

різних етносів 

Фрагментарні 

уявлення про вікову 

періодизацію 

становлення і 

розвитку особистості 

в народній педагогіці 

свого народу 

Фрагментарні 

уявлення про вікову 

періодизацію 

становлення і 

розвитку особистості 

в народній педагогіці 

різних етносів 

Знання про вікову 

періодизацію 

становлення і 

розвитку особистості 

в народній педагогіці 

різних етносів 

Знання про 

етнокультурну 

варіативність вікової 

періодизації 

становлення і 

розвитку особистості 

в народній педагогіці 

різних етносів 
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k24. Знання про 

функції сім’ї, роду, 

громадськості як 

інститутів соціалізації 

та виховання 

Відсутність знань про 

функції сім’ї, роду, 

громадськості як 

інститутів соціалізації 

та виховання 

Фрагментарні 

уявлення про сім’ю як 

інститут соціалізації 

та виховання 

Фрагментарні знання 

про функції сім’ї, 

роду, громадськості як 

інститутів соціалізації 

та виховання 

Знання про функції 

сім’ї, роду, 

громадськості як 

інститутів соціалізації 

та виховання 

Знання про функції 

сім’ї, роду, 

громадськості як 

інститутів соціалізації 

та виховання 

k25. Знання про 

чинники становлення 

особистості в 

народній педагогіці 

Відсутність знань про 

чинники становлення 

особистості  

Уривчасті уявлення 

про чинники 

становлення 

особистості в 

народній педагогіці 

Поверхові знання про 

чинники становлення 

особистості в 

народній педагогіці 

Знання про чинники 

становлення 

особистості в 

народній педагогіці 

Знання про різну 

природу чинників 

становлення 

особистості в 

народній педагогіці 

різних етносів 

k26. Знання про 

завдання та зміст 

виховання в народній 

педагогіці як 

відображення 

етноспецифічного 

ідеалу людини 

Хибні уявлення 

побутового рівня про 

народну педагогіку 

Фрагментарні 

уявлення про народну 

педагогіку, її зміст 

Поверхові знання про 

завдання та зміст 

виховання в народній 

педагогіці як 

відображення 

етноспецифічного 

ідеалу людини 

Знання про завдання 

та зміст виховання в 

народній педагогіці як 

відображення 

етноспецифічного 

ідеалу людини 

Знання про завдання 

та зміст виховання в 

народній педагогіці як 

відображення 

етноспецифічного 

ідеалу людини 

k27. Знання про 

принципи, методи, 

засоби виховання та 

навчання в народній 

педагогіці різних 

етносів 

Хибні уявлення 

побутового рівня про 

народну педагогіку 

Фрагментарні 

уявлення про процес 

виховання в народній 

педагогіці 

Поверхові знання про 

принципи, методи, 

засоби виховання та 

навчання в народній 

педагогіці різних 

етносів 

Знання про принципи, 

методи, засоби 

виховання та навчання 

в народній педагогіці 

різних етносів 

Знання про принципи, 

методи, засоби 

виховання та навчання 

в народній педагогіці 

різних етносів 
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k28. Знання про 

основні етапи 

розвитку 

етнопедагогіки в 

Україні 

Відсутність уявлення 

про етнопедагогіку 

Відсутність знань про 

основні етапи 

розвитку 

етнопедагогіки в 

Україні 

Поверхові знання про 

основні етапи 

розвитку 

етнопедагогіки в 

Україні 

Знання про основні 

етапи розвитку 

етнопедагогіки в 

Україні 

Знання про основні 

етапи розвитку 

етнопедагогіки в 

українській та 

зарубіжній науці 
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k29. Знання про 

основні напрями 

впровадження 

прогресивних надбань 

народної педагогіки 

різних етносів в 

освітній процес 

Відсутність уявлення 

про можливість 

впровадження 

прогресивних надбань 

народної педагогіки 

різних етносів в 

освітній процес 

Фрагментарні 

уявлення про 

впровадження 

прогресивних надбань 

народної педагогіки в 

освітній процес 

Поверхові знання про 

напрями 

впровадження 

прогресивних надбань 

народної педагогіки 

різних етносів в 

освітній процес 

Знання про основні 

напрями 

впровадження 

прогресивних надбань 

народної педагогіки 

різних етносів в 

освітній процес 

Знання про основні 

напрями 

впровадження 

прогресивних надбань 

народної педагогіки 

різних етносів в 

освітній процес в 

Україні та за 

кордоном 
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k30. Знання 

міжнародних і 

вітчизняних 

документів , що 

регламентують захист 

прав (у тому числі 

освітніх) 

національних меншин 

Відсутність знань про 

існування 

міжнародних і 

вітчизняних 

документів , що 

регламентують захист 

прав (у тому числі 

освітніх) 

національних меншин 

Поверхове уявлення 

про існування 

окремих документів , 

що регламентують 

захист прав (у тому 

числі освітніх) 

національних меншин 

Поверхові знання 

окремих міжнародних 

і вітчизняних 

документів , що 

регламентують захист 

прав (у тому числі 

освітніх) 

національних меншин 

Знання міжнародних і 

вітчизняних 

документів , що 

регламентують захист 

прав (у тому числі 

освітніх) 

національних меншин 

Знання міжнародних і 

вітчизняних 

документів , що 

регламентують захист 

прав (у тому числі 

освітніх) 

національних меншин 

k31. Знання 

документів, що 

регламентують 

реалізацію завдань 

полікультурної освіти 

й громадянського 

виховання 

Відсутність знань про 

існування документів, 

що регламентують 

реалізацію завдань 

полікультурної освіти 

й громадянського 

виховання 

Поверхове уявлення 

про існування 

окремих документів, 

що регламентують 

реалізацію завдань 

полікультурної освіти 

й громадянського 

виховання 

Поверхове знання 

документів, що 

регламентують 

реалізацію завдань 

полікультурної освіти 

й громадянського 

виховання 

Знання документів, 

що регламентують 

реалізацію завдань 

полікультурної освіти 

й громадянського 

виховання 

Знання документів, 

що регламентують 

реалізацію завдань 

полікультурної освіти 

й громадянського 

виховання 



544 
 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці И.1 

С
к
л
ад

н
и

к
и

  

К
р

и
те

р
ії

 І
 

п
о

р
я
д

к
у

 

Критерії ІІ порядку 

Рівні сформованості складників готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

допрофесійний початковий задовільний достатній випереджувальний 

Д
ія

л
ь
н

іс
н

и
й

  

К
9
 У

м
ін

н
я
 п

р
ац

ю
в
ат

и
  

з 
б

аг
ат

о
к
у

л
ь
ту

р
н

и
м

 д
и

тя
ч
и

м
 

к
о

л
ек

ти
в
о

м
 

k32. Уміння 

здійснювати 

міжкультурну освіту 

та громадянське 

виховання в 

багатокультурних 

дитячих колективах, 

сполучаючи 

виховання рис 

громадянина 

української держави з 

формуванням етнічної 

самосвідомості 

представників різних 

народів 

Відсутність умінь 

працювати з 

багатокультурним 

дитячим колективом 

Відсутність умінь 

працювати з 

багатокультурним 

дитячим колективом 

На елементарному 

рівні сформовані 

вміння здійснювати 

міжкультурну освіту 

та громадянське 

виховання в 

багатокультурних 

дитячих колективах, 

сполучаючи 

виховання рис 

громадянина 

української держави з 

формуванням етнічної 

самосвідомості 

представників різних 

народів 

Уміння здійснювати 

міжкультурну освіту 

та громадянське 

виховання в 

багатокультурних 

дитячих колективах, 

сполучаючи 

виховання рис 

громадянина 

української держави з 

формуванням етнічної 

самосвідомості 

представників різних 

народів 

Уміння здійснювати 

міжкультурну освіту 

та громадянське 

виховання в 

багатокультурних 

дитячих колективах, 

сполучаючи 

виховання рис 

громадянина 

української держави з 

формуванням етнічної 

самосвідомості 

представників різних 

народів 
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k33. Уміння в ході 

систематичного 

залучення дітей до 

духовної та 

матеріальної 

спадщини людства 

гармонійно та 

доцільно поєднувати 

застосування 

науковопедагогічних і 

народних методів і 

прийомів, ефективних 

засобів формування 

етнічної 

самосвідомості 

особистості 

Відсутність умінь 

працювати з 

багатокультурним 

дитячим колективом 

Відсутність умінь 

працювати з 

багатокультурним 

дитячим колективом 

На елементарному 

рівні сформовані 

вміння в ході 

систематичного 

залучення дітей до 

духовної та 

матеріальної 

спадщини людства 

гармонійно та 

доцільно поєднувати 

застосування 

науковопедагогічних і 

народних методів і 

прийомів, ефективних 

засобів формування 

етнічної 

самосвідомості 

особистості 

Уміння в ході 

систематичного 

залучення дітей до 

духовної та 

матеріальної 

спадщини людства 

гармонійно та 

доцільно поєднувати 

застосування 

науковопедагогічних і 

народних методів і 

прийомів, ефективних 

засобів формування 

етнічної 

самосвідомості 

особистості 

Уміння в ході 

систематичного 

залучення дітей до 

духовної та 

матеріальної 

спадщини людства 

гармонійно, доцільно, 

творчо поєднувати 

застосування 

науковопедагогічних і 

народних методів і 

прийомів, ефективних 

засобів формування 

етнічної 

самосвідомості 

особистості 

k34. Уміння 

педагогічно доцільно 

використовувати в 

навчально-виховному 

процесі етноваріативні 

народнопедагогічні 

засоби з метою 

міжкультурної освіти 

Відсутність умінь 

працювати з 

багатокультурним 

дитячим колективом 

Відсутність умінь 

працювати з 

багатокультурним 

дитячим колективом 

На елементарному 

рівні сформовані 

вміння педагогічно 

доцільно 

використовувати в 

навчально-виховному 

процесі етноваріативні 

народнопедагогічні 

засоби з метою 

міжкультурної освіти 

Уміння педагогічно 

доцільно 

використовувати в 

навчально-виховному 

процесі етноваріативні 

народнопедагогічні 

засоби з метою 

міжкультурної освіти 

Уміння педагогічно 

доцільно й творчо 

використовувати в 

навчально-виховному 

процесі етноваріативні 

народнопедагогічні 

засоби з метою 

міжкультурної освіти 
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 k35. Уміння запобігати 

виникненню в 

дитячому середовищі 

непорозумінь на 

етнічному ґрунті, 

використовуючи 

специфічні засоби 

народної дипломатії 

Відсутність умінь 

працювати з 

багатокультурним 

дитячим колективом 

Відсутність умінь 

працювати з 

багатокультурним 

дитячим колективом 

На елементарному 

рівні сформовані 

вміння запобігати 

виникненню в 

дитячому середовищі 

непорозумінь на 

етнічному ґрунті, 

використовуючи 

специфічні засоби 

народної дипломатії 

Уміння запобігати 

виникненню в 

дитячому середовищі 

непорозумінь на 

етнічному ґрунті, 

використовуючи 

специфічні засоби 

народної дипломатії 

Уміння запобігати 

виникненню в 

дитячому середовищі 

непорозумінь на 

етнічному ґрунті, 

використовуючи 

специфічні засоби 

народної дипломатії 
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k36. Уміння 

проектувати 

становлення 

особистості кожної 

дитини, враховуючи 

етнокультурні 

особливості її 

соціального оточення 

Відсутність умінь 

індивідуально 

працювати з дітьми – 

представниками 

різних етносів 

Відсутність умінь 

індивідуально 

працювати з дітьми – 

представниками 

різних етносів 

На елементарному 

рівні сформовані 

вміння проектувати 

становлення 

особистості кожної 

дитини, враховуючи 

етнокультурні 

особливості її 

соціального оточення 

Уміння проектувати 

становлення 

особистості кожної 

дитини, враховуючи 

етнокультурні 

особливості її 

соціального оточення 

Уміння проектувати 

становлення 

особистості кожної 

дитини, враховуючи 

етнокультурні 

особливості її 

соціального оточення 
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k37. Уміння з метою 

формування 

національної 

самосвідомості 

вихованців на основі 

спостережень, бесід з 

дітьми та їхніми 

батьками, вивчення 

продуктів дитячої 

творчості виявляти 

рівень сформованості 

у дітей етнічної 

ідентичності та її 

напрям, коректувати 

його у відповідності з 

бажанням родини 

Відсутність умінь 

індивідуально 

працювати з дітьми – 

представниками 

різних етносів 

Відсутність умінь 

індивідуально 

працювати з дітьми – 

представниками 

різних етносів 

На елементарному 

рівні сформовані 

вміння з метою 

формування 

національної 

самосвідомості 

вихованців на основі 

спостережень, бесід з 

дітьми та їхніми 

батьками, вивчення 

продуктів дитячої 

творчості виявляти 

рівень сформованості 

у дітей етнічної 

ідентичності та її 

напрям, коректувати 

його у відповідності з 

бажанням родини 

Уміння з метою 

формування 

національної 

самосвідомості 

вихованців на основі 

спостережень, бесід з 

дітьми та їхніми 

батьками, вивчення 

продуктів дитячої 

творчості виявляти 

рівень сформованості 

у дітей етнічної 

ідентичності та її 

напрям, коректувати 

його у відповідності з 

бажанням родини 

Уміння з метою 

формування 

національної 

самосвідомості 

вихованців на основі 

спостережень, бесід з 

дітьми та їхніми 

батьками, вивчення 

продуктів дитячої 

творчості виявляти 

рівень сформованості 

у дітей етнічної 

ідентичності та її 

напрям, коректувати 

його у відповідності з 

бажанням родини 
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етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

допрофесійний початковий задовільний достатній випереджувальний 
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k38. Уміння з метою 

підвищення 

ефективності 

співпраці навчального 

закладу та сім’ї у ході 

спостережень, бесід, 

анкетування батьків 

учнів визначати 

типологію 

внутрішньосімейних 

стосунків та стилі 

взаємовідносин 

батьків з дітьми з 

урахуванням 

етнокультурної 

специфіки 

Відсутність умінь 

співпрацювати з 

багатокультурним 

соціальним оточенням 

Відсутність умінь 

співпрацювати з 

багатокультурним 

соціальним оточенням 

На елементарному 

рівні сформовані 

вміння з метою 

підвищення 

ефективності 

співпраці навчального 

закладу та сім’ї у ході 

спостережень, бесід, 

анкетування батьків 

учнів визначати 

типологію 

внутрішньосімейних 

стосунків та стилі 

взаємовідносин 

батьків з дітьми з 

урахуванням 

етнокультурної 

специфіки 

Уміння з метою 

підвищення 

ефективності 

співпраці навчального 

закладу та сім’ї у ході 

спостережень, бесід, 

анкетування батьків 

учнів визначати 

типологію 

внутрішньосімейних 

стосунків та стилі 

взаємовідносин 

батьків з дітьми з 

урахуванням 

етнокультурної 

специфіки 

Уміння з метою 

підвищення 

ефективності 

співпраці навчального 

закладу та сім’ї у ході 

спостережень, бесід, 

анкетування батьків 

учнів визначати 

типологію 

внутрішньосімейних 

стосунків та стилі 

взаємовідносин 

батьків з дітьми з 

урахуванням 

етнокультурної 

специфіки 

k39. Уміння 

організаційно та 

методично 

забезпечувати 

ефективність взаємодії 

навчального закладу, 

сім’ї та громадськості 

в міжкультурній освіті 

дітей 

Відсутність умінь 

співпрацювати з 

багатокультурним 

соціальним оточенням 

Відсутність умінь 

співпрацювати з 

багатокультурним 

соціальним оточенням 

На елементарному 

рівні сформовані 

вміння організаційно 

та методично 

забезпечувати 

ефективність взаємодії 

навчального закладу, 

сім’ї та громадськості 

в міжкультурній освіті 

дітей 

Уміння організаційно 

та методично 

забезпечувати 

ефективність взаємодії 

навчального закладу, 

сім’ї та громадськості 

в міжкультурній освіті 

дітей 

Уміння організаційно 

та методично 

забезпечувати 

ефективність взаємодії 

навчального закладу, 

сім’ї та громадськості 

в міжкультурній освіті 

дітей 
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Закінчення таблиці И.1 
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Критерії ІІ порядку 

Рівні сформованості складників готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства 

допрофесійний початковий задовільний достатній випереджувальний 
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k40. Уміння з метою 

оптимізації 

міжкультурної освіти 

підростаючого 

покоління 

організовувати 

ознайомлення дітей з 

традиціями і звичаями 

народів, що мешкають 

в Україні, залучаючи 

до цієї роботи 

представників 

громадських 

організацій 

національних меншин 

та батьків учнів 

Відсутність умінь 

співпрацювати з 

багатокультурним 

соціальним оточенням 

Відсутність умінь 

співпрацювати з 

багатокультурним 

соціальним оточенням 

На елементарному 

рівні сформовані 

вміння з метою 

оптимізації 

міжкультурної освіти 

підростаючого 

покоління 

організовувати 

ознайомлення дітей з 

традиціями і звичаями 

народів, що мешкають 

в Україні, залучаючи 

до цієї роботи 

представників 

громадських 

організацій 

національних меншин 

та батьків учнів 

Уміння з метою 

оптимізації 

міжкультурної освіти 

підростаючого 

покоління 

організовувати 

ознайомлення дітей з 

традиціями і звичаями 

народів, що мешкають 

в Україні, залучаючи 

до цієї роботи 

представників 

громадських 

організацій 

національних меншин 

та батьків учнів 

Уміння з метою 

оптимізації 

міжкультурної освіти 

підростаючого 

покоління 

організовувати в 

різноманітних творчих 

формах ознайомлення 

дітей з традиціями і 

звичаями народів, що 

мешкають в Україні, 

залучаючи до цієї 

роботи представників 

громадських 

організацій 

національних меншин 

та батьків учнів 

 



550 
 

Додаток К 

 

Етнокультурний проект «Моя Слобожанщина» 

(виконано студентами факультету початкового навчання ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди в 2012–2013 навчальному році) 

Мета: ознайомлення молодших школярів зі специфікою етнокультурного 

оточення, розвиток пізнавального інтересу до культур різних народів, розвиток 

комунікативних умінь, навичок взаємодії та співробітництва. 

Таблиця К.1 

Етапи і зміст діяльності учасників етнокультурного проекту  

«Моя Слобожанщина»  
Етапи 

проекту 
Діяльність учнів Діяльність учителів Взаємодія з сім’єю Взаємодія з соціумом 

в
ст

у
п

н
и

й
 

Ознайомлення з 

візуальними й 

нескладними 

текстовими 

матеріалами з теми, 

участь у фестивалі 

дружби в ролі 

глядачів 

Вступна бесіда з 

дітьми про 

Слобожанщину та 

народи, які тут 

мешкають 

Проведення 

батьківських зборів 

Обговорення 

проблеми з усіма 

учасниками проекту 

П
л
ан

у
в
ан

н
я
 д

ія
л
ь
н

о
ст

і 

Участь в 

обговоренні етапів 

виконання проекту, 

створення за 

бажанням міні-

«етногруп», які 

будуть здійснювати 

збір матеріалів про 

конкретний народ 

Складання плану 

роботи над 

проектом, розподіл 

завдань між 

учителями, розробка 

програм взаємодії з 

музеями та 

культурними 

осередками 

національних 

меншин 

Обговорення 

тематики заходів, 

форм участі у 

виконанні проекту 

Розробка програм 

взаємодії початкової 

школи зі 

співробітниками 

музеїв і 

представниками 

культурних центрів 

національних 

меншин 

З
д

ій
сн

ен
н

я
 п

р
о

ек
ту

 

1. Збір 

етнографічних 

матеріалів, 

отриманих при 

відвідуванні музеїв 

і культурних 

центрів 

національних 

меншин. 

 

Проведення етно- і 

краєзнавчих занять. 

Організація 

контактів молодших 

школярів з іншими 

учасниками проекту. 

Організація 

поточних заходів 

етно-краєзнавчого 

змісту 

Перегляд з дітьми 

мультфільмів за 

мотивами народних 

казок і легенд, 

читання 

фольклорних творів. 

Складання 

родоводу, бесіда про 

сімейні реліквії, 

відвідування музеїв і 

культурних центрів 

національних 

меншин. Участь у 

конкурсі 

національної кухні 

Надання допомоги 

щодо збору 

матеріалів, 

проведення 

екскурсій, бесід, 

консультацій 
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Продовження таблиці К.1 

Етапи 

проекту 
Діяльність учнів Діяльність учителів Взаємодія з сім’єю Взаємодія з соціумом 

 

2. Систематиза

ція, оформлення 

отриманої 

інформації: 

створення лепбуків, 

альбомів, міні-

музеїв у класах; 

розучування 

народних ігор, 

пісень, танців. 

   

П
р

ез
ен

та
ц

ія
 

п
р

о
ек

ту
 

Участь у святі 

«Слобожанський 

віночок» 

Участь в організації 

свята 

«Слобожанський 

віночок» 

Участь в організації 

свята 

«Слобожанський 

віночок» 

Участь у святі 

«Слобожанський 

віночок» у ролі 

гостей 

П
ід

б
и

тт
я 

п
ід

су
м

к
ів

 Відображення своїх 

вражень у малюнках 

та оповіданнях, 

лепбуках, складених 

і оформлених 

спільно з батьками 

Підбиття підсумків 

на засіданні 

педагогічної ради 

Відображення своїх 

вражень у спільному 

з дитиною 

оповіданні, у дописі 

в соціальній мережі 

тощо 

Участь 

співробітників 

музеїв, 

представників 

культурних центрів 

національних 

меншин в 

обговоренні за 

круглим столом 
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Додаток Л 

Звіт 

про проведення «Живої Бібліотеки» Ініціативи Розмаїття 

3 листопада 2010 р. 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,  

м. Харків 

 

Підготувала кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри теорії і методики  

професійної освіти Катерина Юр’єва 

 

Загальний огляд проведеного заходу «Жива бібліотека»:  

У ХНПУ імені Г.С. Сковороди в інтерактивному форматі Живої Бібліотеки було 

проведено практичне заняття з курсу «Порівняльно-культурологічна етнопедагогіка» для 

студентів ІІ курсу факультету початкового навчання. Серед завдань заняття було:  

 набуття майбутніми вчителями досвіду особистого спілкування з представниками 

різноманітних етнічних культур; 

 вироблення вмінь доброзичливого й відкритого обміну думками в процесі міжкультурної 

взаємодії; 

 сприяння формуванню толерантного ставлення до представників інших культур; 

 набуття знань щодо традиційної культури різних народів;  

 подолання негативно забарвлених етнічних стереотипів щодо представників помітних 

меншин.  

Незважаючи на те, що захід Жива Бібліотека був проведений у межах навчального 

процесу, його ключовий принцип – створення неформального середовища для вільного 

спілкування представників різних культур та подолання етнічних упереджень і забобонів – був 

дотриманий. Про це свідчать надзвичайно яскраві враження від спілкування, отримані 

Читачами Живої Бібліотеки – студентами, Живими Книжками та організаторами заняття. 

 

Статистичні дані щодо Книжок, задіяних у заході  

У заході як Книжки добровільно взяли участь 8 осіб. Всі запрошені проживали в місті 

проведення заходу.  

 

За етнічним походженням серед Книжок були: 

азербайджанка; 

алжирець; 

китайці – 2 особи; 

конголезець; 

туркмени – 2 особи; 

представниця народу ханти (Ханти-Мансійський автономний округ Російської 

Федерації). 

 

За соціальним статусом усі Книжки були студентами й магістрантами різних факультетів 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

Статистичні дані щодо учасників студентів – Читачів Живої Бібліотеки. 

У заході взяли участь 37 студентів віком від 17 до 19 років. 

 

Результати анкетування перед проведенням заходу: 

78% (29 осіб) заповнили анкети до проведення заходу. Вони назвали 24 з 29 етнічних 

груп, представники яких навчаються в ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Зокрема, були названі: 



553 
 

українці, росіяни, азербайджанці, араби, африканці, білоруси, в’єтнамці, вірмени, грузини, 

євреї, індійці, іранці, китайці, корейці, лезгини, ліванці, роми, румуни, таджики, татари, турки, 

туркмени, узбеки, японці. Респонденти повідомили, що за основним місцем їхнього 

проживання також мешкають представники 19 етнічних груп: українці, росіяни, азербайджанці, 

араби, африканці, білоруси, в’єтнамці, вірмени, грузини, євреї, китайці, палестинці, поляки, 

роми, татари, турки, туркмени, узбеки, чуваші. Поряд з цим, в анкетах згадуються такі собі 

чувахи (вочевидь (з контексту), чуваші) та езіти (?). 

10 студентів (34%) зазначили, що не знайомі з представниками цих груп, за винятком українців 

і росіян. 

4 особи (14%) майже нічого не знають про інші народи. 10 осіб (34%) з прикрістю 

визнають, що мають лише окремі уривчасті відомості про країни походження, релігію, 

особливості національного вбрання, деякі традиції та свята представників інших етнічних груп. 

Найхарактернішими є такі висловлювання (у порядку зменшення частотності згадувань) 

[збережено стилістику оригіналу]: 

 вони вшановують культуру, традиції і вірування свого народу; 

 у них інша мова, одяг, релігія, традиції, свята;  

 вони приїжджають до нашої країни, щоб знайти кращі умови для проживання або 

навчатися за обраною спеціальністю; 

 вони дуже цікаві й можуть нам розповісти дуже багато цікавого про себе і свою країну. І 

від нас вони очікують того ж; 

 пишаються своєю нацією; 

 дуже ввічливі, привітні, добрі люди. Дівчатам роблять дуже багато приємних 

компліментів, виховані. 

Лише одна особа (3%) зазначає, що знає «багато цікавого, особливо стосовно шлюбів, 

сімейних традицій та гостинності», оскільки підтримує дружні стосунки з представниками 

інших етнічних культур (ромами, євреями та чувашами), які мешкають неподалік. 

Переважна більшість респондентів підкреслюють, що хотіли б більше дізнатися про 

культуру інших народів. 

Серед джерел інформації названі: 

безпосереднє спілкування – 22 відповіді (76%), у тому числі:  

за місцем проживання – 8 відповідей (28%);  

в школі – 3 відповіді (10%),  

в університеті – 3 відповіді (10%); 

друзі та знайомі – 12 відповідей (41%); 

книги – 4 відповіді (14%); 

періодична преса – 4 відповіді (14%); 

телебачення – 4 відповіді (14%); 

учителі – 3 відповіді (10%); 

розповіді батьків – 2 відповіді (7%); 

Інтернет – 2 відповіді (7%). 

 

Результати анкетування після проведення заходу:  

З 37 студентів, які взяли участь у заході, 78% (29 осіб) заповнили анкети після 

проведення заходу. Вік респондентів від 17 до 19 років; усі дівчата.  

Серед тих, хто заповнив анкету, 93% респондентів (27 осіб) відповіли, що відкрили щось 

нове для себе під час заходу. Порадили б своїм друзям відвідати таку подію 97% (28 осіб). 

Стільки ж респондентів – 97% (28 осіб) – оцінили ідею живої бібліотеки як «геніальну» та 

«кльову». Дещо менш задоволеними залишилися студенти розмаїттям Книжок. Як «геніальне» 

та «кльове» оцінили його лише 72% респондентів (21 особа). В основному жаль в анкетах 

висловлювався з приводу того, що студенти встигли поспілкуватися не з усіма наявними 

Книгами (часу вистачило лише на 5 сесій). Також студенти виявляють бажання в майбутньому 
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поспілкуватися з Живими Книгами з Англії, Німеччини, Туреччини, Єгипту, Японії, США, 

Італії. 
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Витяги з відповідей студентів на питання з анкети, заповненої після проведення заходу: 

Яке було Ваше найяскравіше враження під час читання Книжок? 

 Кожна Книга цікава по-своєму. 

 Було надзвичайно цікаво дізнатися про різні народи та їхні традиції, побачити 

національне вбрання та архітектурні пам’ятки, дізнатися про різноманітні обряди. 

 Усі Живі Книжки з радістю розповідали про свою країну, тому було дуже приємно з 

ними спілкуватися. Але дуже прикро, що було мало часу, і ми не встигли познайомитися 

з усіма Живими Книгами. 

 Відкритість та щиросердність Книжок. 

 Взаємоповага і обопільне прагнення знаходити спільну мову, адже певною мірою ми теж 

виступали в ролі Книжок. 

 У них [Книжок] – чистий погляд, а значить і добра душа. 

 У мене було враження, що я на мить стала представницею їхнього народу. 

 Вразили теплі відносини між Читачами та Книжками. Складалося враження, що ми 

давно вже знайомі. 

 Отримала задоволення від спілкування з такими цікавими Живими Книжками. Є 

бажання поспілкуватися ще. 

 Всі Книжки дуже по-доброму спілкувалися з нами, були приязними та кльовими . 

 Дуже гарно організований захід. 

 Книжки гарно підготувалися до цього заходу і з задоволенням відповідали на наші 

питання. Вони змогли так розповісти про себе, що надзвичайно нас зацікавили і при 

цьому дали багато нової інформації. 

 Демонстрація справжнього китайського чаю і розповідь про чайну церемонію. 

 сам факт такого спілкування 

 

Чи Ви дізналися щось нове для себе під час читання Книжок? 

 У нашому регіоні живуть представники дуже багатьох націй. Всі вони мають свої 

традиції та звичаї. Дуже цікаво дізнатися про інших людей і мати їх за друзів. 

 Про деякі традиції я знала раніше від іноземців, які мешкають у гуртожитку, але деякі 

були для мене новими. 
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 Майже все було новим. Дізналася багато про традиції, побут, національні кухні, 

промисловість і клімат, враження від України. 

 Їхні традиції та побутові звичаї, їхнє ставлення до інших народів. 

 Дізналася, як одружуються, які страви полюбляють готувати, як святкують Новий рік, як 

люди ставляться до батьків та взагалі старших за себе. 

 Я тепер знаю, як китайською буде «Я тебе кохаю»!  

 У Баку є Дівоча вежа, з якої стрибнула закохана дівчина через те, що не могла бути 

разом зі своїм коханим. 

 Зрозуміла, що мені найбільше хотілося б побувати в Туркменістані, адже моє захоплення 

– коні, а там розводять ахалтекінців. 

 Дізналася, що в Туркменістані президента обирають не на 5 років, а до кінця його життя. 

 Книжка з Туркменістану розповіла, що перед одруженням дівчата повинні ходити 

повністю закриті, а після весілля не мають права говорити зі старшими за себе 40 днів.  

 Дізналася, що в Алжирі школа має два ступені, і після закінчення кожного видають 

диплом. 

 Дізналася, що в Алжирі живуть люди трьох національностей і всі є корінними 

мешканцями, що розмовляють вони французькою. 

 Дізналася багато нового про Алжир, оскільки раніше мало знала про цю країну. 

Дізналася про традиційні ремесла Туркменістану та промисловість Конго. 

 Дізналася, що означають кольори прапорів інших країн. Чому наші Книжки приїхали 

здобувати освіту саме в Україну. 

 

Чому б ви порадили своїм знайомим відвідати захід? 

 Завдяки Живій Бібліотеці можна завести нових цікавих друзів – представників інших 

народів. 

 Це дуже цікаво і корисно. Ви дізнаєтесь багато нового для себе. 

 Це геніально і чудово. Ми хочемо, щоб такі заходи проходили частіше. Дякую за цю 

зустріч. 

 Дуже цікаво спілкуватися, дізнаватися щось нове, отримувати незабутні враження і 

змінювати свою думку. 

 Можна отримати відповідь на питання, на які не знайдеш відповіді в книжках. 

 Це цікаво й надзвичайно! 

 Я б дуже хотіла, щоб мої всі друзі відвідали Живу Бібліотеку, дізналися більше про різні 

народи та їхні культури. 

 Це набагато краще, ніж просто прочитати звичайну книжку, адже живе спілкування ніщо 

не замінить. 

 Це дуже цікава й захоплююча подорож по країнах. Адже, коли читаєш звичайну книжку, 

в неї нічого не спитаєш. А в Живої Книжки можна спитати про все, що цікавить. 

 Жива Бібліотека, на мій погляд, є найкращим методом вивчення культури, звичаїв і 

взагалі всієї інформації про інші країни. 

 Якщо ви відвідаєте Живу Бібліотеку, ви будете перебувати під враженням цілий день. Це 

великий заряд піднесеного настрою, спілкування та знань, які нам до цього були 

недоступні. Це дуже цікаво. Якщо буде можливість, обов’язково поспілкуйтеся з 

представниками інших народів! Не згайте свій шанс! 

 

 


















