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учебным курсам. Решение кейса в аудитории преподаватель организует с 
помощью распечатки или электронного варианта кейса.           

Преимущество контроля при использовании кейсов заключается в 
следующем: во первых, это большой охват аудитории, так как в отличии от 
обычного опроса, где преподаватель успевает за урок опросить двух или трёх 
обучающихся, при использовании кейсов появляется возможность опросить 
всю аудиторию сразу. Во вторых, так как кейсы доступны обучающимся не 
только в колледже. И в третьих, поскольку преподаватель сам составляет кейсы 
и требует в них более развёрнутого ответа, то становится возможным 
проконтролировать сам обучающийся, отвечает на вопросы или он берет 
информацию из интернета копируя текст, или ему кто то подсказывает. 
Применение кейсов как средства контроля заключается в том, что бы 
обучающееся могли добиться своих целей в учебном процессе. Когда 
обучающийся будет понимать, что он может рассчитывать лишь на свои 
знания, он начнёт учить намного больше, стремится к своим целям и из рядя 
слушателей на занятиях, начнёт переходить в ряд активных обучающихся[3]. 
Немаловажным преимуществом кейса при контроле является то, что знания 
приобретаются обучаемым, а не даются в готовом виде.  

 

Литература: 
1. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-

ориентированного обучения, www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600 
2. Полухина А.К. Кейс как средство контроля в учебном процессе// Сидоров С.В. Сайт 

педагога-исследователя. 
3. http://festival.1september.ru/articles/626702/ 
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Проаналізовано сутність полікультурного виховання, відповідність виховної системи 
в полікультурному середовищі процесам євроінтеграції. Окреслено підходи, умови, форми та 
методи організації полікультурного виховання та розглянуто процес взаємодії з 
врахуванням міжкультурної толерантності. 

Ключові слова: полікультурне виховання, міжкультурна взаємодія, євроінтеграція, 
полікультурність, міжетнічне сприйняття, виховна система, полікультурна освіта.  

 

Сьогодні, серед основних ідей розвитку України в процесі Євроінтеграції, 
можемо виділити становлення українського суспільства, як полікультурного 
середовища. Таким чином, «в умовах створення правових і світоглядних засад 
полікультурного демократичного суспільства, економічної, культурної та 
освітньої інтеграції України в європейське і світове співтовариство особливої 
актуальності набуває проблема виховання нового покоління, готового до 
ефективної міжкультурної взаємодії в нових історичних реаліях, стійкого до 
проявів расизму, ксенофобії й нетерпимості до людських відмінностей» [4, c. 152] 

Згідно з Законом України «Про Освіту» прийнятим Верховною Радою 
України 5 вересня 2017 року, одним із принципів освітньої політики є 
«інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір» [13]. Також у 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012−2021 рр. передбачено 
забезпечення «інтеграції національної системи освіти в міжнародний освітній 
простір» задля подальшого міжнародного співробітництва [8]. 

Тож процес «виховання і освіти молоді у координатах толерантності, 
поваги до різноманітності світу виходять на одне з важливих місць» [1, с. 137].  

Оскільки, згідно з проектом Лілії Гриневич «Нова школа», однією з 
ключових компетентностей є спілкування іноземними мовами, що передбачає 
«уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування» [9, c. 16], 
сучасна освіта породжує необхідність «виховання в людини демократичного 
світогляду до культури, що характеризується високим поцінуванням 
національних здобутків, з повагою ставиться до традицій інших народів та їхніх 
культур, активно долучається до реалізації ідей культури миру, прагне до 
толерантної взаємодії зі світовим співтовариством» [2, с. 14]. 

У Національній доктрині розвитку освіти в XXI столітті зроблено акцент 
на «формуванні особистості, яка усвідомлює свою належність до українського 
народу, сучасної європейської цивілізації, підготовлена до життєдіяльності у 
динамічному світі», а також на «формуванні культури міжетнічних і 
міжособистісних відносин» [12, с. 5].  

Акцентування на міжкультурній взаємодії, в свою чергу, зумовлює 
впровадження полікультурності в навчально-виховний процес. 
«Полікультурність як внутрішнього, так і зовнішнього суспільного середовища 
вимагає від кожного громадянина нашої країни здатності до міжетнічної та 
міжкультурної комунікації та толерантного ставлення до культурних цінностей 
інших народів» [2, с. 152; 16]. Саме тому, розробка виховної моделі в освітній 
системі, орієнтованої на комунікацію в полікультурному середовищі на основі 
толерантної міжкультурної взаємодії породжує культурно-соціальну 
ідентифікацію особистості, збагаченої духовно, морально стабільної, 
толерантної до релігійних вірувань, етнічної приналежності, відкритої до 
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взаємодії в полікультурних групах. М.Олійник наголошує, що « важлива умова 
ефективності виховної роботи – врахування етнопсихологічних особливостей, 
звичаїв, моральних і соціальних цінностей представників усіх етнічних 
спільнот» [14, с. 89]. 

Сутність полікультурного виховання вивчали такі науковці, як 
І.Лощенова, В.Погребняк, А.Солодка, С.Лук’янчук, В.Бойченко, М.Олійник 
Л.Петько. М.Олійник визначая полікультурне виховання як «процес 
цілеспрямованого й планомірного формування і розвитку світогляду, 
переконань і почуттів особистості, що ґрунтуються на визнанні 
багатоманітності культур, збагачує її почуття, формує особливе ставлення до 
навколишнього світу й людей у ньому, супроводжується сприйманням та 
осмисленням життєво важливих парадигм буття, перетворенням зовнішніх 
культурних смислів у внутрішній морально-етичний світ [10, с. 50].  Як 
зазначає В.Присакар, «полікультурне виховання молодших школярів 
спрямоване на досягнення високого рівня сформованості полікультурної 
вихованості особистості. Вирішення даного завдання передбачає спрямованість 
зусиль вчителя на нагромадження в учнів позитивних інформаційно-
теоретичних знань про свій народ та інші етноси; виховання позитивних 
емоційно-чуттєвих уявлень у ставленні до свого та інших народів; формування 
толерантних світоглядних установок, орієнтацій до представників інших 
народів та етнічних груп» [11, с. 142]. 

Важливо сприяти розвиткові в молодшого школяра міжетнічного 
сприйняття, в основі якого «лежать когнітивні процеси категоризації на «ми» і 
«вони», соціальної ідентичності та соціальної категоризації [10, с. 87] «У 
шести-семирічному віці дитина набуває перші – фрагментарні та 
несистематичні – знання про свою етнічну приналежність. В цьому віці 
найбільш значимими для неї є сім’я та безпосереднє соціальне оточення, а 
не етнічна група. У восьми-дев’ятирічному віці дитина вже легко 
ідентифікує себе зі своєю етнічною групою, усвідомлює основи 
ідентифікації – національність батьків, місце проживання, рідну мову, 
зароджуються національні почуття» [10, с. 54] 

Запроваджуючи у виховну систему полікультурність, вчителі мають бути 
компетентними, а саме: «сприймати різноманіття культур, репрезентувати 
культуру як складний процес взаємодії всіх типів локальних культур, створити 
умови для формування толерантності й розвитку інтеркультурної комунікації 
школярів» [3, с. 136] 

«Виховна робота повинна спрямовуватися також на формування поваги 
до етнокультури представників інших національних меншин, подолання 
упередженого ставлення до них, національної обмеженості, створення 
позитивного психологічного мікроклімату для їх згуртованості й дружніх 
стосунків, формування культури міжнаціонального спілкування» з врахуванням 
міжетнічної толерантності [10, с. 89]. «Міжетнічна толерантність сприяє 
взаємопізнанню, при якому етнічні спільноти звертають увагу, в першу чергу, 
на споріднені цінності (загальнолюдські), а потім на такі, які їх розрізняють 
(національні) [1, с. 138]. 
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Існують деякі підходи щодо основ полікультурного виховання (за 
Н.Шульгою): опис історичного внеску або здобутку нації в культуру 
суспільства, прийняття рішень і соціальних дій, трансформаційний підхід. 
Найефективнішим звичайно буде трансформаційний підхід, який передбачає те, 
що учні мають можливість оцінити ситуацію безпосередньо з позиції певної 
культурної групи. 

При впровадженні полікультурної освіти є такі підходи до навчання 
основ: дидактична модель (знання з історії), експериментальна (власний 
досвід), культурно-специфічна (особливості взаємодії з представниками різних 
культур), загальнокультурна (подолання негативних стереотипів задля 
гармонійних міжкультурних відносин), когнітивна (надання інформації про 
міжкультурні відмінності), емоційна (трансформація установок щодо ставлення 
до інших людей), поведінкова (формує вміння і навички, що підвищують 
ефективність спілкування). 

Враховуючи дослідження українських педагогів, зазначимо, що 
навчально-виховний процес при впровадженні полікультурної освіти 
ґрунтується на принципах гуманізму, толерантності, культуровідповідності, 
діалогу культур [17; 19; 20; 21], етнопсихологізації, етнопедагогізації, 
полілінгвізму, системності, діяльнісному принципі. Ефективність 
полікультурного виховання забезпечується також доцільним добором форм, 
методів, принципів, оптимального змісту та умов організації.  

Так серед методів та форм полікультурного виховання можемо виділити 
наступні: ознайомлення зі змістом казок [5; 16; 18], подальше їх обговорення та 
інсценізація [15], моделювання та розв’язання ситуацій, проведення ігор для 
налагодження контактів з полікультурними групами, відвідування музеїв та 
виставок, вправи, дискусії, організація міні-проектів за наданими темами для 
ефективної міжкультурної комунікації в групах полікультурного середовища, 
інтерактивні технології. 

Вчитель ліцею при Донецькому національному університету О.Нафанець 
ділиться досвідом використання таких інтерактивних методів полікультурного 
виховання як «мікрофон», «мозковий штурм», «обери позицію», «навчаючи-
вчуся»» [7]. 

Серед педагогічних умов, якими забезпечується полікультурне виховання 
можемо виділити наступні: дотримання особистісно-орієнтованого та 
компетентнісного підходів, врахування вікових та індивідуальних особливостей 
учнів, створення позитивного мікроклімату в групах для гармонійної взаємодії 
та розуміння в міжкультурних групах, доцільність добору виховних завдань, 
розробка змісту з використанням інноваційних та інтерактивних методів, форм 
організації навчального процесу, розробка моделі та оптимальність проведення 
виховної діяльності з врахуванням міжкультурних особливостей. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що зміст полікультурного  
виховання має враховувати соціокультурне оточення школярів, етнічні 

особливості регіону та доречна підготовка педагогічного колективу з 
врахуванням методичних особливостей. 
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Також, погоджуючись із М.Олійник, що «впровадження полікультурних 
освітніх моделей з урахуванням особливостей онтогенезу ідентифікації дітей, 
активного використання в освітніх та виховних цілях природного або 
спеціально створеного соціального середовища, інтегрування інформації 
етнічного змісту в усі навчальні предмети, виховні заходи, формування навички 
толерантного міжнаціонального спілкування та взаємодії в дитячому і 
дорослому оточенні» [10] породжує результативність полікультурного 
виховання задля толерантної міжкультурної взаємодії. 

Отже, полікультурна освіта молодшого школяра, що має на меті 
виховання свідомого громадянина, який обізнаний в різноманітності культур, 
етносів, національностей та віросповідань, а також, що базується не лише на 
толерантному ставленні, взаємоповазі, а й створенні позитивного 
психоемоційного мікроклімату під час комунікації в полікультурних групах, 
сприяє розвиткові українського суспільства як полікультурного середовища. 
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