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Актуальність проблеми полікультурної освіти, головною метою якої є 

формування особистості, готової до ефективної творчої життєдіяльності в 
умовах багатонаціонального й полікультурного суспільства, висунула перед 
педагогічною теорією завдання розробки програми підготовки вчителя, 
спроможного на практиці виконувати функції міжкультурного комунікатора, 
своєрідного посередника між культурами різних народів і ширше – 
організатора процесу взаємопізнання, взаємозбагачення і взаємопроникнення 
культур. 

Проблема підготовки вчителя до педагогічної діяльності у 
полікультурному середовищі досліджувалася багатьма вченими й 
мислителями минулого. Так, Я.А.Коменський у „Панпедії”, висуваючи ідею 
про спільність людей, їхніх потреб і устремлінь, обгрунтовує програму 
універсального виховання всього людства [4, 383]. 

Суттєвий внесок у підготовку вчителів до професійної діяльності у 
полікультурному соціумі зробив відомий російський педагог П.Каптєрєв. Він 
уперше висунув ідею про єдність національного та загальнолюдського у 
педагогіці, вважаючи, що вона має бути одним із основних принципів 
професійної діяльності вчителя. П.Каптєрєв закликав педагогів розвивати в 
дитини почуття належності до всього людства, „наскільки можливо 
скорочувати в школах думку про те, що рідний народ – єдиний носій істинної 
культури, а інші народи мають бути його службовцями” [5, 421]. Різні 
аспекти підготовки вчителя до професійної діяльності у багатонаціональному 
суспільстві розглядали відомі вітчизняні педагоги Г.Ващенко, Б.Грінченко, 
М.Грушевський, С.Русова та ін. Серйозну увагу цій проблемі приділяли в 
теорії національного та інтернаціонального виховання у педагогіці 
радянського періоду (Н.Крупська, С.Шацький, А.Луначарський, П.Блонський 
та ін.). 

Інтерес до підготовки вчителя в полікультурному контексті посилився 
наприкінці ХХ – початку ХХІ століття у відповідь на сучасні соціокультурні 
виклики. Окремі аспекти професійної підготовки у полікультурному 
середовищі набули розвитку в роботах зарубіжних та вітчизняних 
дослідників (З.Малькова, В.Макаєв, І.Лернер, В.Сухомлинський, О.Будня, 
Є.Васильєв, В.Данильченко, О.Ковальчук, Л.Редькіна та ін.). 

На наш погляд, одним із головним завдань сучасної педагогічної освіти 
є формування полікультурної професійної компетенції майбутніх учителів, 
яка полягає не лише у наявності знань і вмінь, а й належить до сфери 
складних особистісних утворень. Під полікультурною компетенцією вчителя 
ми розуміємо − сукупність високого рівня інтелектуальних знань, 
професійно-педагогічних умінь і навичок, які дозволяють педагогу 
здійснювати навчально-виховну діяльність у ракурсі цілей і завдань 



полікультурної освіти. Вона становить інтегрований результат навчальної 
діяльності, педагогічної практики, позанавчальної виховної роботи у 
педагогічному вузі, а також їх самодетермінаційних аналогів (самоосвіта, 
самонавчання, самовиховання) [1, 254]. Велике значення в процесі 
формування полікультурної професійної компетенції учителя мають 
загальнокультурні знання. Вони допомагають усвідомити етнокультурну 
багатоманітність світу, спільне й особливе у розвитку та функціонуванні 
культур різних народів, рівноцінність культур усіх народів, специфіку 
етнокультурних проявів у психології і поведінці людей. 

Мета нашої статті полягає в тому, щоб на основі аналізу сучасного 
стану загальнокультурної підготовки студентів педагогічних вузів Криму 
розробити шляхи її удосконалення у контексті формування полікультурної 
компетенції майбутнього вчителя. 

Загальнокультурні знання студентів формуються переважно під час 
вивчення циклу соціально-гуманітарних дисциплін. Зміст і структура даного 
циклу визначається навчальними планами, підручниками та навчальними 
посібниками. 

Аналіз навчальних планів різних учительських спеціальностей 
педагогічних вузів Криму показав, що соціально-гуманітарні дисципліни 
представлені досить широким спектром. Залежно від специфіки вчительської 
спеціальності, яку одержують студенти, концептуального розуміння стратегії 
і тактики розвитку вищої педагогічної освіти науково-педагогічними 
колективами вузів, індивідуальних інтересів та нахилів студентів у 
кримських вузах викладається кілька десятків соціально-гуманітарних 
дисциплін та спецкурсів. Їх постійне оновлення дозволяє досить швидко 
реагувати на соціальні зміни, що відбуваються у суспільстві, надає 
навчально-виховному процесу вищої школи значної гнучкості та 
ефективності. Витримано логіку викладання навчальних предметів даного 
циклу, послідовність їх вивчення студентами. 

Водночас, необхідно відзначити недостатню представленість у 
навчальних планах регіонального компоненту, тобто сукупності соціально-
гуманітарних дисциплін, за допомогою яких можна підготувати вчителя, 
який би володів досить широкими й глибокими знаннями в галузі культури 
народів Криму. 

Велике значення для формування полікультурної компетенції 
майбутніх учителів має мовна компетентність. Без знання мов сучасному 
вчителю складно виконувати функцію організатора міжкультурної 
комунікації, сприяти процесу взаємовпливу та взаємопроникнення культур. 
Учитель, який здійснює навчально-виховну діяльність у Криму, має, на наш 
погляд, володіти мовами основних етнічних груп Криму (російською, 
українською, кримськотатарською), а в ідеалі – ще й мовами інших народів 
півострова. Українська мова як державна вивчається у навчальних закладах 
усіх рівнів, російською ж як мовою міжнаціонального спілкування, 
володіють фактично всі жителі Криму. Крім того, російською мовою 
здійснюється вища освіта на півострові. Постає питання про вивчення 



кримськотатарської мови, яка в Криму без будь-якого перебільшення може 
бути прирівняна до іноземної. Щодо суто іноземних мов, майбутні вчителі 
вивчають переважно мови романогерманської групи. Ми переконані, що в 
регіоні, який розташований на кордоні східної та західної цивілізацій, 
студенти мають вивчати різні європейські та східні мови, особливо мови 
своїх найближчих сусідів: польську, чеську, болгарську, турецьку, арабську, 
новогрецьку та ін. 

Перейдемо до аналізу змісту основних соціально-гуманітарних 
дисциплін з точки зору його відповідності завданням формування 
полікультурної компетентності вчителя. 

У системі базових соціально-гуманітарних дисциплін одне з провідних 
місць належить історії України. Викладання історії у контексті 
полікультурної освіти наштовхується на певні труднощі, зумовлені самим 
змістом історичного матеріалу, який іноді може викликати й протилежний 
ефект, зрощувати зерна ксенофобії та агресивного націоналізму [3, 76]. Якщо 
звернутися до досвіду об’єднаної Європи, можна побачити, що там на 
найвищому рівні надається велика увага проблемі вивчення історії. У 
шкільних та вузівських підручниках з історії суттєво скорочено матеріал про 
війни та релігійні конфлікти, натомість вивчаються різнобічні економічні та 
культурні зв’язки між країнами і народами [3, 77]. 

Аналіз навчальних програм та навчальних посібників з історії України 
дозволяє зробити висновок про те, що потенціал даної дисципліни у 
контексті формування полікультурної компетентності майбутніх учителів не 
використовується належною мірою. У навчальних програмах курсу „Історія 
України”, який викладається у вузах, не враховуються особливості історико- 
та етнокультурного розвитку півострова. У навчальних посібниках історія 
Криму як складової Української держави фактично випадає з поля зору 
студентів. Наприклад, у навчальному посібнику „Історія України” О.Д.Бойка 
серед 656 сторінок Криму відводиться не більше 5-6, на яких розповідається 
на набіги кримських татар на українські землі, взаємовідносини у період 
національно-визвольного руху під проводом Богдана Хмельницького і 
російсько-українським суперечкам стосовно Криму у 90-і роки минулого 
століття [2]. Аналогічна ситуація і з іншими навчальними посібниками. Вони, 
на наш погляд, перевантажені інформацією про різні міжнаціональні, 
міжконфесійні та міждержавні конфлікти і війни. Тенденційно, без 
врахування об’єктивно-історичних реалій часу, трактуються деякі історичні 
події, вчинки історичних діячів. Наприклад, в усіх навчальних посібниках 
відмова кримського хана від союзу з Б.Хмельницьким визначається як зрада. 
Автори начебто забувають, що Кримське ханство на той час мало власні 
геополітичні інтереси у Східній Європі, головним серед яких було 
збереження рівноваги, недопущення посилення будь-якої держави даного 
регіону. Це не лише не відповідає цілям та завданням формування 
полікультурної компетенції майбутніх учителів, а й суперечить ним. 

Аналіз навчальних програм та навчальних посібників з інших 
соціально-гуманітарних дисциплін показав, що їх зміст у цілому 



зорієнтований на вивчення культури Західного світу, Росії та України. Це 
призводить до випадання з поля зору студентів такого багатющого пласту 
світової культури, як культура ісламського Сходу. Зовсім не представлена 
самобутня культура кримськотатарського народу та інших малих народів 
Криму. Наприклад, навчальні програми з філософії мають таку структуру: І 
розділ – історія філософії, 2 розділ – загальні питання філософії. Розділ 
„Історія філософії” представлений, як правило, філософськими системами 
Стародавнього Сходу, античною філософією, філософією Середньовіччя, у 
межах якої не більше однієї теми відводиться філософії арабського Сходу, 
філософією Ренесансу, Нового та Новітнього часу. Починаючи з філософії 
Відродження, вивчаються лише філософські системи й погляди 
представників Західного світу, Росії та України. Таку ж структуру розділу 
„Історія філософії” мають і більшість інших посібників з цієї дисципліни. 
Так, у російському посібнику з філософії О.Г.Спіркіна з 22 сторінок, 
відведених філософії Середньовіччя, трохи більше двох сторінок відводиться 
арабській, середньоазійській та єврейській філософії. Тут подається коротка 
інформація про філософські погляди Авіценни, Авероесса, Маймоніда [6]. У 
такому самому, максимально урізаному вигляді, викладається філософія 
середньовічного Сходу у більшості навчальних посібників, а філософія 
сучасного ісламського світу зовсім ігнорується. У навчальних програмах 
немає жодної теми, присвяченої становленню філософської думки в Криму. 
Єдиним навчальним посібником, в якому досить повно висвітлюється 
розвиток філософії Сходу та Заходу, Росії й України від стародавніх часів до 
наших днів, є виданий у Харкові у 2001 році українською мовою посібник 
„Філософія” під загальною редакцією професорів М.І.Горлача, В.М.Кременя, 
В.К.Рибалки. На жаль, така структура вивчення курсу філософії ще не стала 
основою викладання даної дисципліни у педагогічних вузах Криму. 

Аналогічна картина вимальовується і у навчальних програмах з історії 
та теорії світової і вітчизняної культури. Однак, існує достатня кількість 
навчальних посібників і книжок, в яких детально й доступно викладається 
становлення та розвиток літератури, архітектури, живопису та інших видів 
мистецтва в різних країнах ісламського Сходу. Ще однією слабкою рисою 
даного курсу ми вважаємо відсутність тем, присвячених культурі кримських 
татар (літературі, архітектурі, каліграфії тощо). Такий підхід до вивчення 
соціально-гуманітарних дисциплін призводить до формування у студентів 
поглядів на ісламський світ як на відсталий, такий, що „завмер” у своєму 
розвитку, не надавши нічого суттєвого до становлення сучасної цивілізації. А 
це, у свою чергу, призводить до виникнення негативних етнокультурних 
стереотипів, які перешкоджають формування полікультурної професійної 
компетенції майбутнього вчителя. 

У навчальних програмах із соціології та політології відсутні теми, в 
яких відображено регіональний компонент. Іншими словами, студенти не 
одержують знань щодо особливостей етносоціальної та етнополітичної 
ситуації у Криму, регіональних соціально-політичних проблемах, різних 



концепціях соціально-економічного й політичного розвитку півострова та 
інших блоках соціально-політичних питань, які стосуються Криму. 

Важливу роль у процесі загальнокультурної підготовки майбутніх 
учителів відіграє науково-дослідницька робота студентів. Її сутність полягає 
в оволодінні системою знань та умінні використовувати їх на практиці, у 
творчому розвитку здібностей у процесі навчання у вищому навчальному 
закладі [7, 162]. Науково-дослідна робота студентів є одним із 
найважливіших дійових засобів формування полікультурної компетенції 
майбутніх учителів. Аналіз тематики наукових повідомлень і доповідей 
студентів учительських спеціальностей кримських вузів (крім спеціальності 
„історія”) у 2002-2003 та 2003-2004 навчальних роках показав, що науково-
дослідна робота майбутніх учителів не орієнтована на вивчення етнічної 
історії, культури народів Криму, етнокультурних та етносоціальних процесів, 
що відбуваються на півострові. 

Таким чином, структурно-змістовий аналіз сучасного стану 
загальнокультурної підготовки студентів педагогічних вузів Криму у 
контексті формування полікультурної професійної компетенції майбутніх 
учителів дозволив виявити такі недоліки: 

– у навчальних планах учительських спеціальностей недостатньо 
представлені варіативні дисципліни, які розкривають етнокультурну 
специфіку Криму; 

– загальнокультурна підготовка майбутніх учителів у педагогічних 
вузах півострова не спрямована на формування мовної компетентності, 
необхідної для здійснення ефективної педагогічної діяльності у 
полікультурному середовищі Криму; 

– у змісті соціально-гуманітарних дисциплін не відображено повною 
мірою полікультурність сучасного світу. 

Означені недоліки гальмують оволодіння студентами 
культурологічними знаннями, які відображають об’єктивно існуючу 
етнокультурну мозаїчність світу. Це негативно впливає на процес 
формування всіх компонентів полікультурної компетенції майбутніх 
учителів (аксіологічного, особистісного та професійного). 

Ці висновки підтверджуються результатами вивчення рівня знань 
студентів у галузі культури народів Криму та мусульманського Сходу, 
одержаними у процесі констатуючого етапу експерименту. Дослідження 
показали, що студенти, які прослухали цикл соціально-гуманітарних 
дисциплін, доволі часто не володіють елементарними знаннями у галузі 
культури мусульманських народів. Наприклад, серед 50 опитаних студентів 
двох педагогічних вузів Криму тільки двоє назвали імена Алішера Навої та 
Сааді, десять – Авіценни. Жодний студент не зміг дати більш-менш широкої 
інформації про ці історичні особистості планетарного масштабу. Негативні 
результати дало анкетування 100 студентів тих самих вузів на предмет 
компетентності у галузі культури народів Криму. Студентам було 
запропоновано дати відповідь на 23 запитання: з історії (5 запитань), релігії 
(6 запитань), духовної і матеріальної культури, традицій народів Криму (12 



запитань). Були використані такі критерії визначення рівня знань: низький – 
до 50%, середній – 50-70%, високий – 70-100%. Загальний рівень знань, 
виявлений у студентів, становив 43%. Це означає, що компетентність 
студентів у галузі культури народів Криму характеризується низьким рівнем. 
Аналіз мовної компетентності майбутніх учителів також засвідчує, що 
більшість із них є одномовними. 

На наш погляд, основна причина недоліків, виявлених під час аналізу 
загальнокультурної підготовки майбутніх учителів, полягає у традиційній 
європоцентричній спрямованості педагогічної освіти, що не відображає 
полікультурного характеру сучасного суспільства, не відповідає 
соціокультурним вимогам ХХІ століття. 

Забезпечити загальнокультурну підготовку майбутніх учителів, яка б 
відповідала сучасним вимогам, на нашу думку, можна лише за умов 
здійснення педагогічної освіти на засадах поліцентричного підходу. 
Поліцентричний підхід у педагогічній освіті передбачає відображення у 
змісті дисциплін, що викладаються у вузі, педагогічній практиці, 
позанавчальній виховній діяльності та науково-дослідницькій роботі 
студентів культурної багатоманітності світу, процесу взаємозв’язку, 
взаємообумовленості та взаємозбагачення культур, вивчення досягнень 
різних етнокультурних систем та їх внеску у розвиток світової цивілізації, а 
також організацію навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі 
як діалогу культур у часі та просторі. У свою чергу, під організацією 
навчально-виховного процесу як діалогу культур ми розуміємо, по-перше, 
розгляд та аналіз тих чи інших проблем, явищ, що вивчаються (історичних, 
соціальних, психологічних, педагогічних та ін.) з позицій різних культур, 
констатацію схожості та відмінності у думках і підходах, знаходження 
спільних точок дотику, вироблення єдиної думки на основі 
загальнолюдських цінностей; по-друге, навчальну діяльність як 
співдіяльність, під якою розуміється рівноправність усіх суб’єктів 
навчального процесу. 

Враховуючи наведені вище положення, доцільно внести певні зміни до 
структури і змісту загальнокультурної підготовки студентів педагогічних 
вузів Криму, які сприяли б формуванню полікультурної компетенції 
майбутніх учителів. До таких змін відносимо: 

– включення до навчальних планів учительських спеціальностей  
вивчення кримськотатарської мови та мов інших народів Криму; 

– розширення кількість іноземних мов, що вивчаються, додавши до мов 
романо-германської групи мови народів Східної Європи та Ближнього 
Сходу; 

– розширення кола варіативних дисциплін та спецкурсів, що 
відображають етнокультурну специфіку Криму; 

– внесення зміни до змісту базових соціально-гуманітарних дисциплін, 
які забезпечують розширення навчального матеріалу з культури ісламського 
Сходу та народів Криму; 



– розширення етнокультурної тематики науково-дослідної роботи 
студентів; 

– організацію та здійснення навчального процесу як діалогу культур. 
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