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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕТНОПЕДАГОГІЧНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 
У нинішніх умовах загальноцивілізаційної глобалізації та одночасно-

го підвищення громадського інтересу до збереження етнокультурного роз-
маїття суспільства, невід’ємною складовою гуманістичного світогляду під-
ростаючого покоління має стати толерантність до етнокультурних, конфе-
сійних, звичаєвих відмінностей в соціальному оточенні, здатність плідно 
співпрацювати з представниками різних культур. Однак, аналіз професіог-
рам, освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних про-
грам, навчальних планів і програм навчальних дисциплін педагогічних ви-
щих навчальних закладів України дає підстави зробити висновок про те, 
що сьогодні на загальнодержавному рівні відсутній єдиний науковий підхід 
до вирішення проблеми підготовки педагогічних кадрів до роботи в умовах 
мультикультурності, поліетнічності 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 по-
ліетнічного соціуму відсутня. Вважаємо, що, певним чином, заповнити на-
явні пробіли може навчальний курс з етнопедагогіки, який знайомить май-
бутніх учителів і вихователів з традиційними педагогічними поглядами та 
емпіричним досвідом виховання різних народів [11]. 

Останнім часом, у пострадянських державах активізувалися наукові 
дослідження народної педагогіки та можливостей застосування її надбань в 
освітньому процесі. Навіть, виник термін «етнопедагогічна підготовка». 
Проте, вживається він переважно в роботах дослідників з Росії. При цьому 
усталеного визначення поняття немає. Дослідники по-різному формулю-
ють мету етнопедагогічної підготовки, виокремлюють різні критерії її ефе-
ктивності та виходячи з цього пропонують різноманітні форми й методи 
такої роботи. 

Метою нашої статті є обґрунтування можливості й доцільності вико-
ристання в процесі підготовки майбутніх учителів, зокрема, в процесі фор-
мування в них готовності до професійної діяльності в умовах сучасного 
поліетнічного, мультикультурного суспільства інтерактивних методик, у 
тому числі технології «Жива Бібліотека». 

Чимало дослідників з ближнього зарубіжжя вивчали етнопедагогічну 
підготовку: студентів педагогічних коледжів і педагогічних вищих навча-
льних закладів (ВНЗ), майбутніх спеціалістів дошкільної освіти, майбутніх 
соціальних педагогів тощо [1; 2; 4–7; 9]. У контексті нашого дослідження 
чималий інтерес становлять також роботи, присвячені різноманітним аспе-
ктам підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах 
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поліетнічного суспільства, зокрема, використанню прогресивних надбань 
народної педагогіки різних етносів у процесі професійної підготовки. Це, 
зокрема роботи, в яких досліджується підготовка майбутніх учителів до 
вивчення етнопедагогічного середовища в полінаціональному регіоні 
(Г. Давлекамова), формування етнопедагогічної культури майбутніх учи-
телів (Г. Нагорна, О. Пономарьова, І. Попова), формування етнокультур-
ної компетентності вчителів (О. Гуренко, С. Федорова), професійна під-
готовка вчителя до роботи з багатонаціональним контингентом учнів 
(Л. Лебедєва) та ін. 

Аналіз названих та інших досліджень показав, що їх автори в струк-
турі результату етнопедагогічної підготовки – етнопедагогічній культурі, 
етнопедагогічній компетентності, готовності до роботи з багатонаціональ-
ним контингентом учнів тощо – виокремлюють декілька структурних компо-
нентів. В узагальненому вигляді ці структурні компоненти можуть бути оха-
рактеризовані як: 1) комплекс набутих знань та уявлень, 2) сформовані вмін-
ня й навички, а також 3) особистісні новоутвореня майбутнього педагога. 

Автори, проаналізованих досліджень, теоретично обґрунтовують та 
експериментально перевіряють розроблені ними комплекси організаційних 
форм і методів етнопедагогічної підготовки вчителів та формування в них 
готовності до роботи в багатонаціональному середовищі, базуючись на ос-
новних положеннях діяльнісного та акмеологічного підходів. 

У контексті діяльнісного підходу в процесі етнопедагогічного на-
вчання використано як традиційні форми організації навчально-
пізнавальної діяльності студентів (навчальна діяльність академічного типу 
з провідною роллю лекції), так і характерні для активного, проблемного 
навчання, що відповідали формам контекстного навчання (квазіпрофесійна 
діяльність (ділові ігри); навчально-науково-професійна діяльність (НДРС, 
виробнича практика, курсове проектування), а також такі, що є перехідни-
ми між цими двома типами (семінарські, лабораторні, практичні заняття 
тощо) [5, с. 85]. Застосовані форми діяльності передбачали використання 
методів навчання, що відтворюють не тільки предметний, але й соціальний 
зміст майбутньої професійної діяльності. Серед не імітаційних активних 
методів використовувались: тематичні дискусії, мозкові штурми, педагогі-
чні ігрові вправи тощо. Серед імітаційних методів – аналіз конкретних со-
ціально-педагогічних та етнопедагогічних ситуацій та ситуаційних задач, 
ділових ігор, проблемних ситуацій та інших [5, с. 86]. 

Застосований в низці досліджень акмеологічний підхід передбачав 
використання низки антропотехнік, серед яких учіння, гра, навчальні ігри й 
тренінги, контекстне навчання (ділові ігри відкритого (інноваційного) та 
закритого (імітаційного) типів) [2, с. 98–99]. І хоча, більшість дослідників 
стверджують, що в процесі експериментів у ході навчальних ігор студента-
ми, також, розв’язувалися проблемні ситуації міжкультурного спілкування, 
як-то прихід до класу нової дитини – представника помітної меншини, 
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проведення батьківських зборів в умовах поліетнічного контингенту бать-
ків тощо, прикладів методичних розробок таких занять ані в основних тек-
стах робіт, ані в додатках не представлено. 

Як бачимо, арсенал організаційних форм і методів етнопедагогічної 
підготовки майбутніх учителів у представників діяльнісного й акмеологіч-
ного підходів є спільним і зорієнтований здебільшого на набуття студен-
тами знань, вироблення вмінь і набуття професійно важливих особистісних 
якостей, які, втім, є загальнопрофесійними і не відбивають специфіку дія-
льності в умовах сучасного поліетнічного, багатокультурного соціуму. 

Ми, у своїх роботах, теж зверталися до поняття «етнопедагогічна пі-
дготовка», вбачаючи в ній складову процесу підготовки майбутніх учите-
лів і вихователів до роботи в умовах багатоетнічного суспільства, до вирі-
шення завдань полікультурної освіти й громадянського виховання моло-
дого покоління [10; 12]. На наше глибоке переконання, сутнісною рисою 
етнопедагогічної підготовки має бути порівняльно-зіставне ознайомлення 
майбутніх педагогів з традиційними педагогічними поглядами й досвідом 
різних народів. Здійснюватися така підготовка має не тільки в процесі на-
вчально-пізнавальної діяльності студентів (при вивченні спецкурсу «Порі-
вняльно-культурологічна етнопедагогіка» та в міжпредметних зв’язках), 
але й у науково-дослідницькій роботі та в процесі практичної підготовки. 

Нами розроблено кваліметричну модель результативності етнопеда-
гогічної підготовки майбутніх учителів [12]. 

До параметрів оцінювання результативності останньої було віднесено: 
• параметр Р1 – ступінь сформованості особистісного компоненту 
готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в полі-
етнічному соціумі; 

• параметр Р2 – ступінь сформованості інформаційного компоненту 
готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в полі-
етнічному соціумі; 

• параметр Р3 – ступінь сформованості процесуально-діяльнісного 
компоненту готовності майбутніх учителів до професійної діяль-
ності в поліетнічному соціумі. 

У процесі декомпозиції параметра «ступінь сформованості особисті-
сного компоненту готовності майбутніх учителів до професійної діяльнос-
ті в поліетнічному соціумі» ми враховували результати досліджень 
О. Асмолова, Г. Бардієр, Н. Лебедєвої, В. Лекторського, О. Луньової, 
М. Мартинової, Л. Почебут, Б. Ріердон, В. Семиченко, Г. Солдатової, 
Т. Стефаненко, В. Тишкова, Л. Шайгерової, О. Шарової та ін. Базуючись 
на думці цих науковців, ми прийшли до переконання, що в основі особис-
тісної готовності вчителя до професійної діяльності в умовах поліетнічно-
го соціуму мають лежати такі фактори: толерантність до проявів інокуль-
турності (F1), спрямованість на толерантну взаємодію з представниками 
інших етнічних культур (F2), прагнення до самовизначення у сфері міжку-
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льтурної комунікації (F3), етнопедагогічна спрямованість особистості педа-
гога (F4). 

Подальша декомпозиція привела до визначення критеріїв, через які 
виявляється кожний фактор. Так, фактор «толерантність до проявів іноку-
льтурності» виявляється через: прийняття і повагу представників будь-якої 
етнічної культури (К1); визнання за представниками будь-якого етносу 
права на культурну самобутність (К2); визнання цінності культурного роз-
маїття суспільства (К3); інтерес до проявів культурного розмаїття (К4). Фа-
ктор «спрямованість на толерантну взаємодію з представниками інших ет-
нічних культур» виявляється в: прагненні до рівноправної співпраці з 
представниками різноманітних етнічних культур (К5); прагненні до взає-
моприйнятного мирного розв’язання конфліктних ситуацій у процесі між-
етнічної взаємодії (К6), прийнятті проблем, що виникають у процесі між-
етнічної взаємодії, як особистісно значущих (К7). 

Третій фактор – прагнення до самовизначення у сфері міжкультурної 
комунікації – був виокремлений нами на основі досліджень особистості, 
що самоактуалізується, (А. Маслоу та ін.), у тому числі, – прагне до само-
визначення й незалежності у сфері міжкультурних комунікацій (І. Брунова-
Калісецька, Є. Чорний та ін.). На нашу думку, цей фактор знаходить свої 
прояви в: прагненні самостійно визначати значущі цінності, не піддаючись 
впливові цінностей окремих культур, груп (К8); відчутті єднання з людьми, 
людством в цілому, а не з окремою етнічною групою (К9); прагненні роби-
ти усвідомлений вибір у життєвих ситуаціях, базуючись при цьому, в ос-
новному, на «голосі сумління», а не на цінностях власної етнічної групи 
(К10); прагненні встановлювати й зберігати глибокі міжособистісні взаєми-
ни з людьми на основі відчуття внутрішньої близькості та незалежно від 
їхньої етнічної приналежності (К11). 

Декомпозиція четвертого фактора – етнопедагогічна спрямованість 
особистості педагога – дала змогу виокремити такі критерії: переконання в 
цінності й актуальності народнопедагогічного досвіду різних етносів (К12); 
прагнення педагогічно доцільно застосовувати в освітній практиці прогре-
сивні надбання народної педагогіки різних етносів (К13); прагнення дослі-
джувати народнопедагогічні феномени (К14). 

Саме ступінь сформованості особистісної складової готовності май-
бутніх учителів до професійної діяльності в поліетнічному суспільстві, ми 
обрали, як перший параметр результативності етнопедагогічної підготовки 
майбутніх учителів, на відміну від значної частини проаналізованих дослі-
джень структури готовності до професійної педагогічної діяльності, де 
особистісний складник у різних його модифікаціях, як правило, опиняється 
на останньому місці в переліку, поступаючись пріоритетністю когнітивно-
му (чи пізнавальному, гносеологічному, змістовому, науково-
теоретичному тощо) та діяльнісному (операціональному, поведінковому, 
практичному тощо) складникам (Л. Берсенєва, Р. Комраков, Л. Лебедєва, 
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О. Міщенко, С. Федорова та ін.). 
Віддаючи пріоритет особистісній складовій готовності вчителя до 

професійної діяльності в умовах поліетнічного суспільства, ми підтримує-
мо професіографічні погляди А. Варданяна, І. Гавриш, В. Давидова, 
І. Зязюна, Л. Кондрашової, А. Мороза та ін., а також О. Гуренко, 
Г. Давлекамової, Д. Іванова, О. Кузнєцової, О. Пономарьової, В. Штика-
рьової та ін. Визнання пріоритетності саме особистісної складової в струк-
турі означеної готовності орієнтує на: 

• формування в майбутніх учителів адекватного сприйняття склад-
них соціокультурних реалій сучасності та найбільш вірогідних сценаріїв 
майбутнього; 

• подолання у свідомості майбутніх педагогів тенденцій до редук-
ціонізму, етноцентризму, ізоляціонізму, що здатні перешкоджати виконан-
ню вчителем своїх професійних функцій стосовно соціальної адаптації мо-
лодого покоління в поліетнічному суспільстві та взаємодії зі строкатим в 
етнокультурному відношенні соціальним оточенням. 

Перенесення акценту у формуванні готовності майбутніх учителів до 
професійної діяльності в умовах сучасного поліетнічного, багатокультур-
ного суспільства з інформаційного та процесуально-діяльнісного на особи-
стісний компонент зазначеної готовності, спричинює пошук адекватних, 
новим завданням, організаційних форм і методів освітньої діяльності. 

Насамперед, йдеться про форми і методи формування в майбутніх 
учителів толерантності до проявів інокультурності та спрямованості на то-
лерантну взаємодію з представниками інших етнічних культур, оскільки, 
саме цей аспект підготовки педагогів до професійної діяльності в умовах 
сучасного поліетнічного соціуму не знайшов вичерпного висвітлення в 
проаналізованих нами дослідженнях. 

Питання сутності та закономірностей формування міжкультурної то-
лерантності досить ретельно досліджені в роботах з соціальної та крос-
культурної психології. Так, існує чимало тренінгів толерантності для різ-
номанітних цільових груп: молодших школярів, підлітків, молоді, зрілих 
людей. При цьому слід відзначити, що здебільшого тренінгові вправи 
спрямовані на вироблення, так би мовити, загальної толерантності і досить 
рідко зачіпають аспекти міжетнічної взаємодії. Утім, ми у своїй роботі з 
успіхом використовуємо низку інтерактивних вправ та ігор, спрямованих 
саме на розкриття специфіки толерантних стосунків з представниками ін-
ших етнічних культур. Це, зокрема, такі вправи та ігри, як: «Павутиння за-
бобонів», «Діалог цивілізацій», «Подарунки» тощо. 

Проте, самі лише, навіть, найчудовіші інтерактивні методики в за-
мкненому, гомогенному в етнокультурному відношенні студентському се-
редовищі не здатні сформувати справжню міжкультурну толерантність, 
оскільки не надають можливості набуття досвіду «живого» спілкування з 
представниками різноманітних культур. Як свідчать результати досліджень 
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Е. Аронсона, Р. Ейкерта, Т. Уїлсона, нейтралізувати етнічні забобони та 
сприяти формуванню міжкультурної толерантності здатні, серед іншого, 
такі умови міжгрупових контактів: а) налагоджування дружньої неформа-
льної взаємодії з численними членами груп «чужих». За таких умов носій 
забобонів починає розуміти, що його уявлення про групи «чужих» помил-
кові; б) дружня, неформальна обстановка, коли члени груп можуть взаємо-
діяти, в результаті чого люди краще й глибше пізнають один одного [8, 
с. 90–91]. Зазвичай ніхто навіть не намагається створити подібні умови в 
навчальному процесі педагогічного ВНЗ, адже для цього необхідно органі-
зувати для студентів неформальне спілкування з представниками різних 
етнічних культур. 

З метою вироблення в студентів умінь спілкуватися з представника-
ми різноманітних етнічних культур, а також подолання в їхній свідомості 
можливих наявних, негативно забарвлених етнічних стереотипів і забобо-
нів, нами з успіхом застосовується проведення практичних занять в форма-
ті Живої Бібліотеки. «Жива Бібліотека» – це інтерактивна технологія, що 
унаочнює мультикультурність сучасного світу та реалізує на практиці ідею 
міжкультурного діалогу, оскільки сприяє початку живого спілкування між 
людьми – представниками різних етнічних культур. Захід отримав таку на-
зву внаслідок того, що для опису функцій його учасників використовуєть-
ся бібліотечна термінологія: Живі книги – носії різноманітних культур, у 
нашому випадку – студенти-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 – пред-
ставників різних етнічних культур. 

Першу Живу Бібліотеку було «відкрито» 2000 р. в Данії під час му-
зичного фестивалю. З тих пір цей унікальний рух завоював прихильність і 
підтримку Ради Європи, поширився на Америку та Австралію і значно ро-
зширив «асортимент» Живих Книжок. Засновник руху Живих Бібліотек, 
Ронні Ейбеджел, так сформулював концепцію цього проекту: «Ми працю-
ємо за принципом, що надмірна жорстокість і агресія виникає між людьми, 
які не знають одне одного. Жива Бібліотека може зблизити людей, які на-
вряд чи зможуть зустрітися іншим способом» [3]. 

Нині, Живі Бібліотеки активно працюють у Норвегії, Фінляндії, 
Швеції, Ісландії, Португалії, Великій Британії, Польщі, Угорщині, Чехії. 
Модель Живої Бібліотеки була модифікована відповідно до українських 
реалій та люб’язно надана представництвом Міжнародної організації з міг-
рації в Україні, яке також провело тренінг для відібраних на конкурсній 
основі організаторів подібних заходів. Успішне проходження тренінгу за-
свідчено відповідним сертифікатом. 

У ХНПУ імені Г.С. Сковороди в форматі Живої Бібліотеки були про-
ведені практичні заняття з курсу «Порівняльно-культурологічна етнопеда-
гогіка» для студентів ІІ курсу факультету початкового навчання. Читачами 
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стали студенти-другокурсники, Живими Книжками – студенти-іноземці з 
різних факультетів цього ж університету, представники Азербайджану, 
Алжиру, КНР, Конго, Туркменістану, а також Ханти-Мансійського авто-
номного округу Російської Федерації. 

Сутність заняття в форматі Живої Бібліотеки полягає в десятихви-
линному вільному спілкуванні малої групи студентів-Читачів (4–6 осіб) з 
Живою Книгою. Жива Книга розповідає про культуру своєї країни та від-
повідає на найрізноманітніші запитання Читачів. Після закінчення десяти-
хвилинного терміну відбувається ротація Книжок, і група студентів-
Читачів продовжує спілкування з іншою Живою Книгою. Одночасно пра-
цюють декілька Живих Книжок і відповідна кількість груп студентів-
Читачів. Упродовж заняття кожен студент встигає поспілкуватися з шість-
ма-сімома Живими Книжками – представниками різноманітних етнічних 
культур. 

Специфіка проведення навчального заняття в форматі Живої Бібліо-
теки, коли Книжками виступають студенти-іноземці, полягає в необхідно-
сті ретельної попередньої підготовки, коли викладач консультує майбутні 
Книжки стосовно відбору найбільш цінної в пізнавальному відношенні ін-
формації, а також форм і засобів її презентації. Живим Книжкам доцільно 
мати мапу своєї країни, фотографії, альбоми, відеозаписи та ін. Досвід сві-
дчить, що надзвичайно ефективним є показ національного вбрання, при-
йомів гри на традиційних музичних інструментах, дегустація страв націо-
нальної кухні тощо. 

Слід зазначити, що формат Живої бібліотеки було започатковано як 
позаосвітній захід, тому адаптація моделі до умов освітнього процесу пе-
дагогічного ВНЗ може вважатися безумовною інновацією. Водночас, зафі-
ксовані, в процесі підсумкового інтерв’ювання й анкетування, надзвичайно 
яскраві враження від спілкування, отримані першими Читачами Живої Бі-
бліотеки, Живими Книжками та організаторами заняття, свідчать про до-
сить високу ефективність цієї інтерактивної технології і дають підстави 
сподіватися, що вона посяде гідне місце в методичному арсеналі виклада-
чів педагогічних ВНЗ України. 

Перспективи подальших розвідок пов’язані з удосконаленням наяв-
них та розробкою й апробацією нових інтерактивних технологій підготовки 
майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сучасного поліетні-
чного, мультикультурного суспільства. 
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