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Акцентовано увагу на проблемі виховання культури 
міжетнічних відносин школярів, що є загальнодержав
ною. Наведено дані анкетування педагогів щодо рівня 
готовності до виконання завдань виховання культури 
міжетнічних відносин в учнів 9-11 класів у  позауроч- 

ній діяльності. Наголошується на актуальності 
завдання: усвідомити важливість гармонійних 
міжетнічних відносин у  поліетнічній державі, 
якою є Україна, та виділити основні напрями 
процесу виховання у  позаурочній діяльності учнів 
середніх загальноосвітніх закладів.

Ключові слова: міжетнічні відносини, міжетнічні конфлікти, 
виховання культури міжетнічних відносин.

0 :>дним із основних на
прямів мононаціональ
ної політики наш ої 

держави є визнання багато
етнічного характеру укра
їнського суспільства і під
твердження права всіх його 
членів на збереження та 
подальший розвиток своєї 
культурної спадщини та 
переосмислення внеску ет
нічних спільнот у розвиток 
українського суспільства. 
Повага до історії України 
разом з усвідомленням куль
турної самобутності народів, 
що її населяють, спільності 
долі і мети стануть підва
линою у формуванні між
етнічної толерантності під
ростаючого покоління, що 
є запорукою політичної та 
культурної єдності громадян 
нашої держави.

Тому нагальною постає 
потреба усвідомлення всіма 
членами виховного процесу 
значущості внеску кожного

етносу в скарбницю на
ціональних і загальнолюд
ських надбань і розуміння 
в заєм о зв ’язку етнічних 
культур разом з утверджен
ням високої культури між
етнічних відносин.

Зазначимо, що Україна 
— одна з небагатьох поліет- 
нічних держав колишнього 
СРСР, де відсутні міжет
нічні конфлікти. Ця пози
тивна суспільна тенденція 
досягнута завдяки виваже
ній та ефективній державній 
етнонаціональній політиці, 
яка базується на чинному 
законодавстві та міжнарод
них нормативно-правових 
актах. Правовою основою 
формування державної ет- 
нонаціональної політики в 
Україні стали: „Конституція 
У кр аїн и ” , „Акт п р ого 
л ош ен н я  н езалеж н ості 
У к р а їн и ” , „Д екларац ія  
про державний суверенітет 
України”, „Декларація прав



національностей України” , закон 
України „Про національні меншини 
в Україні” та інші.

Ряд правових принципів і про
цедур, що захищають інтереси наці
ональних меншин, передбачені в за
конодавчих актах про громадянство, 
про об’єднання громадян, про сво
боду совісті та релігійні організації, 
про освіту, а також в Основах законо
давства України про культуру.

Уявний спокій і благополуччя у 
сфері міжетнічних відносин ніяк не 
означає, що тут немає складностей 
і суперечностей. Хоча в Україні не 
було жодного відкритого конфлікту, 
джерела напруженості виникають у  
різних регіонах з різних причин: про
блема переселення та адаптації крим
ських татар, занепокоєність у регіонах 
з російськомовним населенням щодо 
наслідків „українізації України”, про
блема закарпатських русинів та інші.

Всі процеси, що відбуваються у 
суспільстві, повного мірою відобража
ються на діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів.

За данними соціологічних до
с л ід ж е н ь , щ о п р о в о д и л и с я  
Всеукраїнською спілкою  викла
дачів суспільних дисциплін і гро
мадянської освіти та Спілкою ви
кладачів „Нова доба”, у 2006-2008 
роках у загальноосвітніх закладах 
Сумської, Житомирської, Черкаської, 
Херсонської областей серед значної 
кількості школярів спостерігається 
невміння (і небажання) визначати 
життєві цілі, девальвація загально
людських і національних, етнічних 
цінностей, актуальними є проблеми 
соціальної (також етнічної і націо
нальної) адаптації та культури спіл
кування. Під впливом викривленого 
етнічного, мовно-культурного та 
релігійного середовища у частини 
школярів, що є представниками різ
них етносів, виникли антиукраїнські 
настрої, що проявляються у презир
стві до всього українського — мови, 
культури, мистецтва, традицій і зви
чаїв тощо. Як негативний прояв ре
зультатів міжетнічних конфліктів у 
багатонаціональних класах — акти
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вандалізму, знищення національних 
святинь тощо. Напротивагу, у деякої 
частини школярів української націо
нальності у міжетнічних відносинах 
спостерігаються прояви ультрапатрі- 
отичних почуттів, що свідчить про 
національну обмеженість і погорду, а 
крім того, розмежовує сам український 
етнос, оскільки неприязнь до інших 
етносів лягає тягарем і на ту частину 
рідного етносу, яка не поділяє шові
ністичних поглядів.

Отже, виховання культури міжет
нічних відносин у сучасних школя
рів є нагальною проблемою, а досяг
нення високої культури міжетнічних 
взаємин, прищеплення шанобливого 
ставлення до культури, звичаїв, тра
дицій усіх народів, які населяють 
Україну, активний обмін здобутками 
матеріальної та духовної культури має 
стати пріоритетним напрямом вихов
ної діяльності шкіл [1, С. 70-71].

На превеликий жаль, робота у на
прямі виховання культури міжетніч
них відносин у школярів проводиться 
фрагментарно, несистемно, дуже 
часто має епізодичний характер і ціл
ковито залежить від творчих можли
востей і бажання працювати у тому 
чи іншому педагогічному колективі.

Анкетування педагогів виявило не
достатній рівень готовності до ви
конання завдань виховання куль
тури міжетнічних відносин в учнів 
9-11 класів у позаурочній діяльності. 
В опитуванні взяли участь 82 педа
гогічних працівники: класні керів
ники 9-11 класів, заступники дирек
торів з виховної роботи, педагоги- 
організатори, соціальні педагоги.

З метою з’ясування ставлення до 
самої проблеми виховання культури 
міжетнічних відносин було висвітлено 
питання: „ Чи вважаєте Ви актуаль
ною для організації виховного процесу 
проблему культури міжетнічних відно
син учнів старших класів ? (на держав
ному рівні, на регіональному рівні, 
у Вашому навчальному закладі)” . 
Відповіді розподілилися таким чином: 
•  на державному рівні цю проблему

вважають актуальною — 100 % пе-
дагогів;

Д
ир

ек
т

ор
 ш

ко
ли

, л
іц

ею
, 

гі
м

на
зі

ї 
№

 Г
20

10



Д
ир

ек
т

ор
 ш

ко
ли

, л
іц

ею
, 

гі
м

на
зі

ї 
№

 Г
20

10
ШШ

•  на регіональному (у місті, 
районі, області) — 62,5 %;

•  у навчальному закладі — 
53 % респондентів. 
П ереваж на більш ість

(82,7 % опитаних) надає пе
ревагу словесним методам

Основні напрями процесу виховання у позаурочній 
діяльності учнів середніх загальноосвітніх закладів:

1. Сприяння оволодінню знаннями про духовну 
та матеріальну культуру свого етносу, усвідомленню 
на цій основі своєї етнічної приналежності й форму
ванню етнічної самосвідомості.

2. Формування цілісного уявлення про етнічну 
картину суспільства та світу в цілому, виховання 
інтересу до життя і культури інших етносів та адек
ватного сприйняття їхнього розмаїття, позитивного 
ставлення до культурних, соціальних та політичних 
розбіжностей.

3. Розвиток вмінь і навичок життєдіяльності у 
поліетнічному середовищі, а саме:
•  формування здатності до встановлення контактів 

з представниками інших етносів;
•  сприяння набуттю досвіду міжетнічних відносин 

на основі дотримання етичних і правових норм 
поведінки у міжетнічній взаємодії;

•  виховання здатності прогнозувати та запобігати 
конфліктним ситуаціям.
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виховання, недооцінюючи 
активні форми залучення 
старшокласників до діяль
ності, а також масовим фор
мам роботи (75 %). На про
хання поділитися досвідом 
організації виховання куль
тури міжетнічних відносин 
у позаурочній діяльності 
81,7% педагогів Черкаської, 
Херсонської та Сумської об
ластей заявили, що не ма
ють такого досвіду.

Цікавила також думка 
педагогів про те, хто міг 
би бути союзником школи у 
справі виховання культури 
міжетнічних відносин стар
шокласників. Відповіді роз
поділилися таким чином;
•  сім’я — 39,1 %;
•  громадськість — 48,7 %;
•  громадські організації —

24,3 %;
•  місцева влада — 35,3 %;
•  церква — 12,1 %.

Серед пропозицій вчи
телів була порада відновити 
систему інтернаціонального 
виховання, „як це було у 
недавні часи”. Педагоги, 
які не вважали актуальною 
проблему виховання у під
ростаючого покоління куль
тури міжетнічних відносин, 
аргументували свої думки 
фразами; „Я категорично 
проти поділу дітей за націо
нальністю”, „У нашій школі 
немає такої проблеми, тому 
що немає дітей інших наці
ональностей”.

П едагогам необхідно 
усвідомити той факт, що 
наявність хоча б одного 
представника іншої націо
нальності у школі є ознакою 
міжетнічних відносин, адже 
особистісно зорієнтований 
підхід передбачає враху
вання у виховному процесі 
етнічних особливостей та 
духовного світу вихованця, 
що, у свою чергу, висуває
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вимогу у формуванні між- 
особистісних взаємин в 
учнівському колективі та 
врахування етнокультур
них особливостей школяра. 
Ні про який „поділ дітей 
за національністю” тут не 
йдеться. На думку багатьох 
вчених, (В.А. Лекторський, 
С . Ю .  Р и м а р е н к о ,  
Р.Ш. Чілачава, О.М. Май- 
борода) знання людиною 
своїх етнокультурних вито
ків (етнічна ідентифікація) 
є однією з пріоритетних 
складових формування осо
бистості свідомого грома
дянина — патріота України 
[5, С. 110-111].

Етнічний склад учнів на
вчального закладу ми мо
жемо встановити лише в 
результаті анонімного ан
кетування, адже, з певних 
об’єктивних причин, не всі 
учні можуть відкрито за
явити про свою етнічну 
приналежність. Діяти за 
принципом: „кинув оком — 
і побачив” — тут неприпус
тимо. За даними статистики, 
близько 95 % населення 
Черкаської та Житомирської 
областей є представниками 
українського етносу, але ж 
5 % — люди іншої націо
нальності. Крім цього, після 
закінчення школи наші ви
хованці можуть переїхати на 
навчання або роботу у ре
гіон України, де відсоткове 
співвідношення зовсім інше. 
То чи повинні наші випуск
ники бути готовими до по
вноцінної життєдіяльності у 
поліетнічному соціумі і чи 
необхідно нам, дбаючи про 
більш комфортну адаптацію 
наших вихованців в умовах 
багатоетнічної спільноти, 
формувати в них культуру 
міжетнічних відносин?

Для педагогів необхідно 
передбачити систему ме

тодичної роботи, у рамках 
якої розглянути теоретичні 
основи виховання культури 
міжетнічних відносин учнів 
в умовах української дер
жавності і озброїти їх сучас
ними технологіями форму
вання цієї якості у вихован
ців. Крім цього, вчителям 
необхідно переконатися 
у доцільності залучення у 
рамках виховної системи 
школи до справи виховання 
культури міжетнічних відно
син всі соціальні інститути, 
які спроможні здійснити 
позитивний виховний вплив 
у цьому аспекті.

В Татьяна Теремецкая
Формирование культуры межэтнических отноше
ний как приоритетное задание воспитания учеников 

общеобразовательных школ Украины
Акцентировано внимание на проблеме воспита

ния культуры межэтнических отношений школьников 
как общегосударственной. Отмечено, что воспитание 
культуры межэтнических отношений у современных 
школьников является ключевой проблемой, а достиже
ние высокой культуры межэтнических взаимоотноше
ний, привитие почтительного отношения к культуре, 
обычаям, традициям всех народов, которые населяют 
Украину, активный обмен достижениями материаль
ной и духовной культуры должны стать приоритетным 
направлением воспитательной деятельности школ. Из 
этого следует задание: осознать важность гармоничных 
межэтнических отношений в полиэтничном государ
стве, которым является Украина, и выделить основные 
направления процесса воспитания во внеурочной дея
тельности учеников средних общеобразовательных за
ведений.

Ключевые слова: межэтнические отношения, 
межэтнические конфликты, воспитание культуры 
межэтнических отношений.

HTetiana Teremetska
Forming of culture of inter-ethnic relations as the priority 
task of students’ education of general schools of Ukraine

Attention is accented on the national problem of develo
ping of culture of inter-ethnic relations of schoolchildren. It 
is marked that the development of culture of inter-ethnic re
lations among modem schoolchildren is an urgent problem. 
The priority direction of educational activity of schools must 
become the achievement of high culture of inter-ethnic rela
tions, the development of respectful attitude towards cultures, 
customs and traditions of all peoples inhabiting Ukraine, and 
active exchange of the achievements of material and spiri
tual cultures. The task rises to realize the importance of har
monious inter-ethnic relations in such a poly-ethnic state 
as Ukraine, and to select basic directions of the process of 
education in extracurricular activitees of pupils of secondary 
schools.

Keywords: inter-ethnic relations, inter-ethnic conflicts, 
education of culture of inter-ethnic relations. 33

Д
ир

ек
т

ор
 ш

ко
ли

, л
іц

ею
, 

гі
м

на
зі

ї 
№

 Г
20

10


