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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПОЛІКУЛЬТУРНУ ОСВІТУ 

В сучасному світі людина все частіше зустрічається з такими поняттями 
як загальнолюдські цінності, проблеми планетарного характеру, глобальні 
економічні, політичні та культурні явища. Оточуючий нас світ стає дедалі 
динамічнішим, зі стрімко змінюючими одне одного явищами в різних 
галузях людської життєдіяльності.  Кінець ХХ століття став якби 
каталізатором тих подій, які відбуваються зараз на нашій планеті; посіяв 
зерно нових поглядів, концепцій, цінностей, які набувають все більшої ваги 
у теперішньому світовому суспільстві. Ідеї солідарності, зближення націй та 
народів, зникнення видимих та невидимих кордонів, консолідації світових 
гуманістичних сил стали фундаментальними передумовами тих явищ, які ми 
спостерігаємо на початку ХХІ століття. Спочатку припинення “холодної 
війни” між Заходом та колишнім СРСР, падіння Берлінської Стіни, розкол 
Радянського Союзу та багато інших подій вилилися у таке явище сьогодення 
як глобалізація. 

Це явище сьогодні справляє величезний вплив на майже всі сфери 
життя та діяльності людини. Це насамперед політика, економіка, та звичайно 
ж наука та освіта. Що ж таке глобалізація і як вона поширює свій вплив на 
таку галузь як освіта? Існує дуже багато точок зору щодо глобалізації.  Одні 
люди вважають її великою проблемою людства, інші – панацеєю від 
багатьох проблем. Але якої б точки зору ми не притримувалися, глобалізація 
вже зараз впливає на наше життя і в майбутньому, мабуть, буде впливати ще 
більше. Терміном “глобалізація” деякі називають взаємозв’язок та 
взаємозалежність людей та країн. Зараз створюються величезні загальні 
економічні простори. Проходять процеси інтеграції та об’єднання, що ми 
бачимо на прикладі створеного Європейського Союзу та його єдиної 
грошової одиниці. Проходить інтеграція головних фінансових ринків, 
подорожувати з країни в країну стало набагато легше. Глобалізація 
розглядається як з позитивної так і з негативної сторони. Глобалізація 
збагачує світ в плані науки та культури, також формує потенціал, який дає 
великі надії на викорінення бідності в ХХІ столітті. Томас Л. Фрідман в 
своїй книзі “Лексус та оливкове дерево” говорить, що завдяки глобалізації 
з’являється все більше стимулів для країн не розв’язувати війну, так як в 
багатьох відношеннях війна сьогодні обходитиметься платникам податків 
набагато дорожче, ніж в будь яку попередню епоху сучасної історії людства. 
Хоча з цим можна і посперечатися судячи з останніх подій, що розгорнулися 
навколо Іраку. Рушійними силами глобалізації є високі технології, 
запровадження нових методів комунікацій – телебачення, Інтернет і т. д. 
Постійно зростає кількість користувачів міжнародної комп’ютерної мережі 
“Інтернет”. Потік інформації не зустрічає ніяких перешкод. Ще ніколи в 
історії світу так багато людей не отримувало так багато інформації про 
життя інших людей, а також про різноманітні продукти та ідеї. 



Звичайно, глобалізація зближує людей, допомагає ознайомлюватися з 
подіями сучасного світу, збагачує світову культуру, завдяки розмаїттю тих 
культур, які несе в собі кожен народ, кожна країна, кожна особистість. Але 
глобалізація має багато протиріч, негативних сторін. Одна з них – це страх. 
Страх людини – як представника якоїсь нації, народу чи етносу, страх цілих 
країн бути асимільованими, втратити свою самобутність, неповторність та 
специфіку. Все більше і більше занепокоєння у зв’язку з глобалізацією 
викликають питання екології, адже глобалізація  економіки ведеться 
враховуючи інтереси ринку, збільшення прибутків, а не захист планети. 
Нестабільність світової економіки та значне зубожіння населення багатьох 
країн третього світу викликає сумніви щодо позитивного потенціалу 
глобалізації. 

В результаті глобалізації виник цілий ряд явищ, які набувають 
“глобального” характеру і дуже пов’язані з такими сферами діяльності 
людини як культура та освіта. Глобалізація – явище неоднозначне. З одного 
боку воно об’єднує народи, руйнує політичні та історичні перешкоди між 
ними, та робить вагомий внесок у розвиток загальнолюдської цивілізації, а з 
іншого боку погрожує асиміляцією, стиранням своєрідності кожного народу, 
нав’язуванням життя за чужими стандартами. Людина повинна бути 
націленою та готовою до життя в багатокультурному суспільстві. 

Сам принцип “полікультурності” або багатокультурності набуває все 
більше важливого значення в сучасному світі, який ставить нас перед фактом 
розв’язання проблем загальнолюдського масштабу. Цими проблемами наразі 
і покликана займатися полікультурна освіта – яка є досить новою областю 
педагогічного знання. Якими ж проблемами займається полікультурна освіта 
і як вона взаємопов’язана з глобальними явищами сьогодення? 

Глобалізація спричинила ряд явищ, які зв’язали різні країни, різні 
культури, різні способи життя та різне віросповідання. По-перше – це 
міграція населення. Особливо останні два-три десятиріччя характеризуються 
пожвавленням міграції населення. Такі країни як США, Канада та Австралія 
завжди вважалися “еміграційними” країнами, тобто країнами, де згідно 
законодавству можна було приймати емігрантів з інших країн за 
визначеними критеріями та на встановлених засадах. У цих країнах вже 
давно жили люди, які були представниками різних культур та віросповідань і 
проблеми їх інтеграції в суспільство давно стали там пріоритетними. 
Міграція, невпинний притік іноземних робітників до Західної Європи та 
Північної Америки викликав посилення різноманітності населення, 
поповнення шкіл дітьми – вихідцями з-за кордону. В такі країни як США, 
Канада, Франція, Німеччина, Сполучене Королівство Великої Британії 
приїздить велика кількість емігрантів з Азії, Центральної та Північної 
Африки та Латинської Америки. В столиці Великої Британії Лондоні, 
наприклад, зосереджена найбільша кількість емігрантів які проживають у цій 
країні. Виростають цілі окремі райони, населені вихідцями з тих чи інших 
країн або регіонів. Так, у районі Вест-Енд знаходиться арабська спільнота – 
вихідці з країн Близького Сходу та Північної Африки; є цілі  райони заселені 



чорношкірими представниками людської раси – це Брікстон та Пекем. У 
США це представлено ще більшою різноманітністю районів та рас, які 
населяють їх. Трішки менше емігрантів у Франції. У Німеччині другою за 
величиною спільнотою після корінного німецького населення є турки, 
нащадки так званих “гастарбайтерів”, які прибували до Німеччини в період 
розбудови промисловості і осіли там.  

Емігранти дуже часто не володіють мовою держави, в якій вони 
збираються мешкати, погано ознайомлені з її культурою, традиціями та 
звичаями. Все це і призвело до появи концепції полікультурної освіти, а 
потім і втілення її в практику. Існує декілька принципів полікультурності. 
Перший принцип полягає в тому, що не існує кращої або гіршої  культури, 
примітивної або більш цивілізованої – ми всі жителі планети Земля, це одна 
людська раса. Полікультурність відкидає звичний поділ людей за деякими 
фізичними особливостями (колір шкіри, розріз очей і т.д.). У західних 
країнах будь-який прояв в суспільстві ненависті, дискримінації, неприйняття 
людини іншої культурної орієнтації тлумачиться як расизм. Расизм – це 
явище багатостороннє. Він включає в себе лінгвісизм, сексизм, классизм та 
ін. Багато емігрантів та їх дітей  потерпають від того, що розмовляють 
мовою країни в яку вони приїхали з акцентом, або з дуже відчутними 
діалектичними відмінностями. Полікультурна освіта покликана подолати 
цей та інші бар’єри, допомогти дітям адаптуватися до нового середовища 
проживання. В Америці навіть створені спеціальні літні табори, де діти 
різних націй мають змогу пройти адаптаційний курс. 

Наступне явище, яке тісно пов’язане з глобалізацією - це усиновлення 
дітей з інших країн. Найбільшою популярністю цей вид створення сімей 
користується у Сполучених Штатах. В основному діти в американські сім’ї 
потрапляють з Росії та Китаю, друге місце займають країни Центральної та 
Латинської Америки. 

Особливе занепокоєння викликають такі глобальні явища, як 
міжнаціональні, міжетнічні та міжрелігійні конфлікти. Це призводить до 
збільшення притоку вимушених емігрантів та біженців. Гостро відчуваються 
ці проблеми в Росії. Конфлікти в Нагорному Карабасі, Чечні та інших 
регіонах цієї багатонаціональної країни призвели до збільшення кількості 
національностей великих міст, зокрема Москви. Опитування підлітків 
показало, що результати не досить оптимістичні. Тільки 27% вважає, що 
приток людей інших національностей є нормою, а конфлікти виникають з 
вини якихось особистих якостей та характеристик окремих людей, 
представників різних етносів. Але 75% респондентів занепокоєні ростом 
багатонаціональності і негативно ставляться до вихідців з інших регіонів, 
особливо Кавказу. В Росії полікультурній освіті стали приділяти ще більше 
уваги, адже потрібно вчити дітей толерантності, вчити їх розуміти та 
поважати людей інших національностей та культур, поважати їх звичаї, 
традиції та побут. 

Процеси глобалізації також дуже чітко прослідковуються у такій країні, 
як Великобританія. Вони справляють вагомий вплив на культуру, світогляд 



та світосприйняття, а особливо навчально-виховний процес. Великобританія 
завжди вважалася дуже консервативною державою, яка неохоче змінює свої 
традиційні погляди, які сформувалися впродовж століть і вкоренилися в 
суспільстві. Але сучасний світ змусив змінюватися і цю країну. В 
законодавстві країни були прийняті резолюції та поправки, які дозволили 
емігрантам приїздити до Англії. Англія взагалі-то і раніше була 
мультикультурною державою, адже на її території проживали ірландці, 
шотландці, англійці та індійці. Вихідці з Індії стали першою етнічною 
меншиною завдяки своєму статусу колонії та широким зв’язкам з Англією. 
Зараз індійці – одна з найбільших етнічних груп, які займають майже всі 
ніші економічного та політичного життя Великобританії; у них свої 
магазини, ресторани, вони обіймають посади в урядових установах. В 
середині 80-х, початку 90-х років в Англію приїхало багато емігрантів з 
країн Африки, Південної Америки та Східної Європи. Всі вони принесли з 
собою свою культуру, музику та своє сприйняття навколишнього світу. Все 
це дуже вплинуло на британську систему освіти, змусило по-новому 
поглянути на деякі сформовані вже принципи педагогічної думки. 
Полікультурна освіта стає приоритетною. Дуже велика увага приділяється 
вихованню толерантності до людей іншої культури, прийняття та розуміння 
їхніх цінностей та світогляду. В законодавстві Великобританії чітко 
визначено основні цілі та концепції полікультурної освіти. Кожна дитина у 
Сполученому Королівстві має однакові права на отримання освіти не 
залежно від її національності, кольору шкіри та віросповідання. 
Полікультурна освіта дітей починається ще в дитячому садочку, де дітям 
прищеплюються основи орієнтації про майбутнє життя в 
мультинаціональному та мультикультурному суспільстві. Досить цікаво 
виглядає ланцюжок – полікультурне виховання – полікультурна освіта – 
існування індивіда (особистості) в полікультурному середовищі. В іншому 
вигляді цей ланцюг можна побудувати так: дошкільні навчально-виховні 
заклади – початкові школи – середні школи – коледжі – університети. В 
кожному дитячому садочку Великобританії, чи то приватному, чи то 
державному, у холі є велика таблиця з гербом королівства, в якій подано: 
“Ми працюємо за принципами толерантності та поваги. Рівність дітей всіх 
кольорів шкіри, релігій, культур та національностей”. Діти виховуються в 
дуже дружній атмосфері, їх вчать любити та допомагати один одному. 
Велика увага приділяється поняттю дружби. Проводяться заняття з дітьми, 
де розповідається про країни, в яких живуть представники інших рас, 
проводяться тематичні вечори, присвячені традиційним святам тієї або іншої 
культури; дітей навчають танцям різних народів, читають книги авторів з 
різних країн світу. В дитсадках Англії можна побачити, як дітки готуються 
до індійського свята “Дівалі” з карнавалом та переодяганням в індійські 
національні костюми, вони готують разом з вихователем імпровізовану 
традиційну страву цього свята; діти святкують Новий рік за Китайським 
календарем, Хеллоуін і т. д. Однак крім загального в кожній національній 



освітній системі відображаються особливості даної країни, своєрідність її 
культурно-історичних традицій. 

У Норвегії, наприклад, велика увага приділяється гуманістичним та 
християнським цінностям. Норвезькі педагоги вважають їх невід’ємною 
частиною процесу полікультурного виховання та полікультурної освіти. В 
основу їх християнських та гуманістичних традицій покладено принцип 
рівності людей; зазначається, що освіта повинна базуватися на засадах, які 
стверджують, що всі люди створені рівними і гідність кожної людини є 
недоторкана. Освіта повинна враховувати рівність між статями та 
солідарність між різними групами, не зважаючи на перепони. 

Сполучені Штати теж пройшли довгий шлях формування концепції 
ефективного розв’язання проблем полікультурної освіти. Ці принципи та 
концепції заслуговують на увагу. В США існує дуже багато етнічних груп, 
але домінує там англоєвропейська культура.  Отже, представникам інших 
етнічних груп залишається тільки два виходи. Перший – це повністю 
асимілюватися з англомовною культурою та втратити свою культуру і 
цінності, або другий – це протистояти домінуючій культурі з метою 
збереження своїх національних цінностей. Це спонукало ввести двомовний 
спосіб навчання в школах США.  

Звичайно, системи освіти різних країн багато дечим відрізняються, але 
об’єднує ці системи спільна мета, завдання та цілі щодо виховання дітей. До 
них належать: виховання дітей – майбутніх громадян демократичного 
суспільства, повага до інших людей та культур, толерантність виховання в 
дусі прав людини, підготовка до повноцінного соціального та професійного 
життя, збереження та захист навколишнього середовища на нашій планеті, 
де відбуваються глобальні явища. 

Джерелом збагачення культури будь-якого народу чи нації є досконале 
та належне засвоєння своєї національної спадщини та загальнолюдських 
цінностей. Ставлення до власної історичної спадщини та її сприйняття в 
загальнолюдському аспекті – важливий показник зрілості і розвиненості 
кожної національної культури. У положенні “Про концептуальні основи для 
початкової, середньої освіти та освіти для дорослих в Норвегії” підкреслено: 
“Знання про культуру інших народів дають нам шанс перевірити наші власні 
цінності та цінності інших тим самим ми також збагачуємо власну культуру” 
[12]. 

У деяких країнах полікультурну освіту занесено до програм розвитку 
національних політик, державної мети та програм різних партій. 
Створюються різноманітні наукові асоціації, які щороку проводять 
внутрішньодержавні та міжнародні форуми, присвячені проблемам 
полікультурної освіти; відкриваються нові дослідницькі установи, надаються 
гранти різних міжнародних організацій на оригінальні проекти у сфері 
полікультурного виховання та освіти. Правоохоронні органи проявляють 
увагу до порушень на грунті обмеження прав людини. Середні та вищі 
навчальні заклади західних країн широко вводять до своїх програм предмети 
з полікультурної освіти, що розглядають питання культурної різноманітності 



того чи іншого суспільства. Розвиток полікультурної освіти надає змогу 
дітям набути вмінь та навичок, які допомагають їм вступати в контакт з 
іншими людьми, носіями інших культур. 

Сьогодні дуже багато дискутують у колах педагогічної науки про 
основоположні концепції та поняття полікультурної освіти. Ці дискусії 
охопили всі континенти. Полікультурна освіта – це явище не нове, її 
проблеми порушували і досліджували багато видатних вчених-педагогів 
минулого. Можна з впевненістю сказати, що, мабуть, не було жодного 
педагога в історії становлення та розвитку цієї галузі людської діяльності 
(освіти), який би в тій чи іншій мірі не торкнувся б питання існування різних 
культур в одному сучасному суспільстві, питання полікультурного 
виховання та освіти. Це такі вчені, як відомий чеський педагог Ян-Амос 
Коменський,  М.А.Жульєн, який пропагував ідеї міжнародної солідарності, 
миру й співпраці між народами, німецький вчений М.Курніг, який у 1904 
році розробив проект Міжнародного педагогічного консультативного 
центру, німецькі педагоги-гуманісти Л.Гурнітт, Ф.Гансберг, Г.Шаррельман 
та багато вітчизняних педагогів, серед яких Ш.О.Амонашвілі та 
В.О.Сухомлинський. Проблемою полікультурності в Росії займаються 
В.П.Безпалько, І.К.Журавльов, Г.Дмитрієв, А.Я.Зоріна, В.С.Леднев, 
А.В.Полякова. В Сполучених Штатах відомим спеціалістом в галузі 
полікультурної освіти є С.Нієто, в Бразилії полікультурною освітою 
займається Паоло Фрейре. В Україні проблемами гуманізації і 
гуманітаризації освіти займається С.Гончаренко та Ю.Мальований. 

Останнім часом у світі проходять дуже неоднозначні явища та 
відбуваються глибокі перетворення. Люди все більше стикаються з різними 
дегуманізованими силами, молоді стає притаманне відчуття втрати та 
порожнечі. Всі ці сили та явища змінюють роль людини у сучасному 
суспільстві, а також і характер суспільних відносин. Освіта стає ніби мостом, 
переходом від старих стереотипів до нового світосприйняття. Хоч останнім 
часом і зросли можливості діалогу, мирного вирішення проблем, міжнародне 
співтовариство переживає  серйозні труднощі. 

Глобальні світові процеси не могли не зачепити і життя нашої країни. 
Україна активно співпрацює з різними міжнародними організаціями в сфері 
науки, культури та освіти. Особлива увага зараз приділяється освіті в нашій 
країні, особливо у світлі сучасних тенденцій, глобальних світових явищ та 
зміни орієнтирів і переоцінки цінностей. Освіта стає пріоритетом у будь-
якому суспільстві і в будь-якій країні чи державі. Цей висновок можна 
зробити, аналізуючи всі ті зміни, які мають планетарний та 
мультикультурний характер і охоплюють також і Україну. Перехід від 
планового індустріального виробництва до запровадження нових науково-
інформаційних технологій є запорукою успіху будь-якої країни. Цей перехід 
здійснили або здійснюють багато високорозвинених держав. У 
запровадженні новітніх технологій усе вирішується особистістю, вмінням 
кожної людини, кожного громадянина своєї держави працювати по-новому, 
по-сучасному. Головним завданням освіти і науки і є підготовки такої 



особистості, і суспільства в цілому та нагромадження інтелектуального 
потенціалу. Наша молода демократична держава активно вступає в умови 
глобалізаційного розвитку. Ми часто говоримо про глобалізацію і розуміємо 
під цим процеси зближення націй, народів та держав. Відбувається 
зближення економічних, суспільних та інших відносин між державами. І та 
держава, яка не в змозі іти крок у крок з цими процесами стає 
неконкурентноспроможною. Але глобалізація – це не тільки зближення 
народів, країн, а й гостра конкурентна боротьба між ними і ця конкуренція 
набуває загальнопланетарного характеру та стає невід’ємною у всіх сферах 
людської діяльності. Тільки та держава посяде гідне місце в цьому світі, яка 
буде найефективніше працювати в сучасних умовах суспільного життя за 
новими технологіями [7]. На цьому наголосив під час наради міністр освіти і 
науки України Василь Кремінь, розгортаючи широкомасштабну палітру 
завдань сучасного моменту. 

В умовах глобалізації не зменшується, а стає все більш актуальною  
проблема зміцнення внутрішньонаціональних зв’язків, патріотичного 
єднання народів отже, і проблема виховання цих почуттів у дітей. Ми 
спостерігаємо чисельні інтеграційні процеси, які проходять в освіті як 
світовій, так, зокрема, і європейській. Президент України Л.Кучма 
проголосив таке завдання ХХІ століття: надати кожному громадянину 
України рівний доступ до якісної освіти. 

Полікультурність не є якісно новим відкриттям сучасності. Але 
результатом глобалізації стає той факт, що зближення культур, націй, 
народів стає нормою, а монокультурність стає виключенням.  

Отже, полікультурність іноді стає проблемою, а саме коли конфлікти 
між групами щодо цінностей або їх інтерпритацій не можуть спокійно 
існувати в рамках тієї чи іншої соціальної структури. Прикладів тому безліч 
– від боротьби ірландців у Великій Британії до подій 11 вересня 2001 року в 
Нью-Йорку та Вашингтоні. 

Таким чином, центральною проблемою в сучасній цивілізації є 
протиріччя між універсалізмом, з одного боку та великою кількістю 
самобутніх культур з іншого.  
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