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Постановка проблеми. Кардинальні перет

ворення в суспільстві, нові стратегічні орієнти

ри в розвитку економіки, політики, соціокульту

рної сфери, необхідність освоєння людьми но

вих соціальних ролей з урахуванням змін у сус· 

пільстві, його швидкої інформатизації і динамі

чності - все це кардинально змінило вимоги до 

випускників вищих педагогічних закладів осві

ти. Сучасні фахівці освітньої галузі повинні ма

ти міцні знання, вміння, навички, професійні 

якості та психолого-педагогічні здібності, що 

дозволяють знаходити оптимальні, самостійні 

рішення в нестандартних ситуаціях (4, с.105]. 
Відтак, питання про педагогічну майстер

ність - це питання про якість «інструмента», 

тобто про людську якість педагога і якість його 

життя, їі відповідності і пропавідуваним людсь

ким ідеалам. На рівні досягнення майстерності 

виникає особлива властивість професійної дія

льності, вираженою мірою інтегруватися з будь

яким науково-практичним контекстом, будь

яким досвідом, будь-якою інформацією, перет

ворюючи їі у джерело, засіб вирішення профе

сійних задач і власного професійного зростання 

(3, с.13]. 
Аналіз досліджень за проблемою. Історич

ний досвід та класичні дискурси розвитку гро

мадянського суспільства переконують, що лише 

превалювання суспільства над державою може 

забезпечити вільний розвиток динамічної, тво

рчої особистості, яка у своїй життєдіяльності 

керуватиметься загальнолюдськими, націона

льними, громадянськими цінностями (1]. 
Проблема громадянського виховання була 

започаткована і належним чином обГрунтована 

у працях видатних представників античної дум

ки Сократа, Платона й Арістотеля, пізніше у пра

цях гуманістів епохи Відродження Н. Макіавел

лі, Т. Мора, Т. Кампанелли. Цю ідею підхопили та 

розвинули прогресивні українські мислителі 

M.l. Костомаров, П.О. Куліш, пізніше К.Д. Ушин-

ський, АС. Макаренко й 8.0. Сухомлинський, 
учені-психологи К. Юнг, Д. Уотсон, А. Маслоу 

тощо. Сучасні психолого-педагогічні, народоз

навчі основи їі формування у молодого поколін

ня, філософсько-соціальні аспекти громадянсь

кості та ролі виховання у їі розвитку обГрунто

вані в роботах російських та українських учених 

Л.Архангельського, Л.Буєвої, Р.Гурова, П. Ігна

тенка, Н. Косарєвої, Л.В . Крицької, О. Сухом

линської, К.Чорної та ін. 

Потреба звернення педагогічної громадсько

сті до проблеми громадянської освіти в євро

пейському вимірі пов'язана з недостатністю їі 

розробленості у психолого-педагогічній та філо

софській літературі. Актуальність дослідження 

посилюється також новим етапом розвитку іс

торії педагогічної науки, котрий пов'язаний з 

об'єктивно-історичною переоцінкою поглядів 

та наявних педагогічних знань стосовно грома

дянської освіти й виховання у європейському 

вимірі на міждисциплінарній основі. 

Мета статті: здійснити ретроспективний 

аналіз розвитку європейського виміру у грома

дянській освіті вчителів. Завдання: вивчення та 

осмислення прагматичного педагогічного зару

біжного досвіду та окреслення можливих перс

пективних шляхів модернізації національної 

системи професійної підготовки вчителів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Що ж таке європейський вимір в освіті? У чому 

полягає суть цієї концепції? Це питання - відпо

відно до ідеї Грундтвига - розвиток у молодих 

людей здатності до дій і відповідальності за се

бе та інших, як громадян Європи, де найбільш 

важливі соціальні проблеми виходять за націо

нальні кордони (8, с.16]. · 
Цей принцип повинен проходити через всю 

систему освіти й надати їі більш широкої євро

пейської перспективи, відкрити нові горизонти 

глобального мислення й міжкультурного поро

зуміння [9, с.132]. 
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Ретроспективний аналіз розJjитку європейсЬкого виміру у громІЩинсЬкій освіті вчителів 

Європейський вимір (далі «ЄВ») та європей

ська інтеграція не пов'язані тільки з одним ко

лом питань, але стосуються міркувань у полі

тичних, економічних, ·соціально-культурних ас

пектах повсякденного житrя. Тому ЄВ у сфері 

освіти не пов'язаний тільки з одним предметом 

або тематичною галуззю, але має бути невід'єм

ним атрибутом усього навчального плану шко

ли, спрямованого на підтримку процесу зміц• 

нення таких загальноєвропейських цінностей, 

як демократія, права людини, солідарність, то

лерантність та справедливість. 

ЄВ почали все частіше використовувати в 

якості терміна в кінці 80-тих років ХХ ст., оскіль

ки більшість програмних документів цих років 

відносяться до європейської освіти та свідомос

ті. У 1983 році Рада Європи прийняла Рекомен
дацію щодо сприяння поінформованості про 

Європу, поява якої зумовлена цілями і змістом 

ЄВ й складається з 2 наступних завдань: 

1) незважаючи на відмінності у змісті, ці програ
ми повинні заохочувати всіх молодих європей

ців показувати повагу й солідарність з народа

ми інших країн й культур, вважати себе не тіль

ки громадянами власних країн і регіонів, але 

також як і громадян Європи та решти світу; 

2) усі молоді європейці повинні надавати допо
могу в набутті готовності й здатності збережен

ня й зміцнення демократії, прав людини та ос

новних свобод; знань і навичок, необхідних, щоб 

впоратися з життям у взаємозалежному світі, 

що характеризується різноманітністю, постійні і 

швидкими змінами, розуміння їх загальної ку

льтурної спадщини, свого внеску до інших циві

лізацій власного боргу стосовно них; розуміння 

установ і організацій, створених для сприяння 

європейській співпраці та готовність надати 

фдтримку своїм ідеалам й діяльності. 

Крім того, документ пропонує зміст для про

сування європейської свіДомості, що описується 

наступними темами: запобігання війні та нена

сильницьке вирішення конфлікту, збереження 

європейської культурної спадщини, вплив міг

рації; збереження екологічного балансу; краще 

використання енергії та природних ресурсів, 

зміна потреб у зв'язку та торгівлі; відносини з 

країнами, . що розвиваються. Ця рекомендація 
служить одним з основних документів, окрім 

РезолюЦії про ЄВ в освіті МіністрІв Європейсь

кого Співтовариства · (1988 р .) й Рекомендації 

щодо ЄВ в сфері освіти Ради Європи (1989 р.), 

ідей Маргарет Шеннан щодо розвитку першої 

комплексної концепціЇ ЄВ в сфері освіти, яка 
розуміє Європу як комплекс часу, простору й 

культури та уточнення умов поміж цих атрибу-
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тів. Трьома основними напрямками в здійсненні 

ЄВ в галузі громадянської освіти вчителів є: на

вчання, ПРО Європу, ДЛЯ житrя в Європі і ЧЕРЕЗ 
Європу. Ця концепція показує, яким складним 

понятrям є ЄВ, яке має на увазі не лише навчан

ня, зосереджене на знаннях, а й навчання на ос

нові досвіду, обміну досвідом та акцент на кри

тичному мисленні тощо. 

З кінця 1990-х рр. ХХ ст. включення у 

«Європеїзацію громадянської освіти» одержало 

неофіційний статус бажаного аспекту освітніх 

політик по всій Європі. Багато міжнародних ор

ганізацій (Рада Європи, ЄС, ОБСЄ, ОЕСР, Світовий 

Банк, національні, урядові, неурядові і «гіб

ридні» організації, асоціації («Світовий Демок

ратичний Рух»), фінансово спроможні фонди 

(Bosch, Soros), а також невеликі фонди, універ
ситети, коледжі, педагогічні інститути, школи, 

міжнародні шкільні мережі, освітні центри для 

дорослих, громадські ініціативи, приватні спон

сори, функціонери, ЗМІ, Інтернет-форуми обмі

ну, блоги, спеціалісти освітньої галузі, групи за 

інтересами та фізичні особи - всі роблять вне

сок у цей процес. Такі потужні віяння певною 

мірою урізноманітнюють яскраву мозаїку тран

скордонних освітніх зв'язків у Європі, які продо

вжуватимуть розвиватись, водночас поглиблю

ючи, нехай і не дуже швидкими темпами, поін

формованість освітян про європейські перспек

тиви і бачення. 

Зосередимо увагу на двох основних напрям

ках, які, на думку учених, існують у громадянсь

кій освіті в європейському контексті. Дві найбі

льші європейські організації, Рада Європи і Єв

ропейський Союз, визнали важливість підтрим

ки політично-демократичної освіти. Результа

том цього стало впровадження численних про

грам, від громадянської освіти та освіти з прав 

людини до молодіжних обмінів і програм інтег

рації меншин. Цими двома основними напрям

ками громадянської освіти вчителів в Європі 

вважаються: 1) «підхід до визначення та форму
вання політики», обраний Радою Європи, у фор

мі великомасштабного проекту «Освіта для де

мократичного громадянства» (ОДГ); 2) «особис
тістно-зорієнтований підхід», обраний ЄС у на

прямку «Освіта для демократичного громадянс

тва». [2, с. З] . 

Якщо ми хочемо зрозуміти розвиток ідеї Єв

ропейської громадянськості у ретроспективі, 

тоді необхідно поглянути на сучасні досліджен

ня, здійснені у цій галузі. З цією метою Ослером 

бу ли розглянуті наступні документи, які мали 

вирішальне значення для процесу визначення 

вИмірів Європейської громадянськості: 1) Рада 
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Європи (2002): Рекомендація Комітету Мініст
рів до Держав-Членів з питань Освіти для демо

кратичної громадянськості (ОДГ); 2) Рада Євро
пи (2003 р.): Комітет Міністрів Освіти - Декла

рація Європейських Міністрів Освіти про Міжку

лькультурну освіту у Новому Європейському 

Контексті; З) Європейський Союз (2004 р.): Осві
та і Громадянськість: Звіт про Розширену Роль 

Освіти і їі Культурні Аспекти. 

Крім того, німецький учений Фальк Пінгель 

(Falk Pingel) стверджує, що у більшості європей
ських країн громадянськість або громадянська 

освіта не є дисципліною або предметом й вва

жається міжпредметною проблемою, яка може 

бути інтегрована у такі предмети, як історія й 

географія. Проблема полягає в тому, що грома

дянськість викладається як історія чи геогра~ 

фія, але не як громадянськість. Тому німецький 

учений рішуче підтримав уведення громадянсь

кості у якості належного предмета у школі, що 

також передбачає, що вчителі повинні бути від

повідно підготовленими для того, щоб виклада

ти новий предмет. Тим не менш, навіть тоді, 

коли громадянська освіта була б реалізована в 

національному куррікулумі, це б нерідко охоп

лювало національні інтереси, нехтуючи Євро

пейським виміром. Відтак, Європейська грома

дянськість, на думку Пінгеля, полягає в застосу

ванні до неї зовсім нового підходу, який до цих 

пір широко не практикувався у європейських 

навчальних закладах [7, с.7]. 
Сьогодні громадянськість учені розглядають 

на різних рівнях. Згідно досліджень Бауера та ін. 

(Ваuег et al, 2003) це глобальний, регіональний, 
національний, місцевої громади, родинний, осо

бистісний рівні. На глобальному рівні громадян

ськість має розширене значення й на особистіс

ному- дуже близька до окремих осіб. Усі ці ви

міри є дуже цінними в освіті, залежно від віку та 

освітнього рівня учнів (студентів). 

Учений Патрік (Patric) визначає громадянсь
ку освіту наступним чином: глобальними тенде

нціями для громадянської освіти й демократії 

виступають: 1) громадянські навички (розвиток 
навичок nрийняття рішень, порівняльний й мі

жнародний аналіз уряду й громадянськості; ро

звиток партисипативних навичок й громадян

ських чеснот через заходи кооперативного на

вчання); 2) громадянське знання (систематичне 
викладання основних понять й використання 

кейс-досліджень); З) громадянські чесноти 

(застосування літератури для навчання грома

дянським чеснотам) [5, с.З]. 
Згідно твердження Кісумбінга (Quisumbing) 

громадянська освіта є життєвим процесом непе-

рервного навчання за участю людини в цілому, 

а не готового продукту або результату навчаль

ної програми для даного часу та місця [6]. 
Відтак, підготовка вчителів є одним з най

більш важливих заходів для зміцнення європей

ських знань і громадянської освіти. З огляду на 

швидкість, з якою відбуваються зміни у Суспіль

стві Знань, існує нагальна потреба у гнучкій і 

частішій підготовці вчителів, яка дозволить за

безпечити постійне оновлення й відновлення їх 

ключових компетентностей у сфері громадянсь

кої освіти. 

Висновки. Ретроспективний аналіз засвід

чив, що проблема розвитку європейського вимі

ру у громадянській освіті вчителів є дуже склад

ною, багатоаспектною в сучасному соціокульту

рному та полікультурному контекстах, а від їі 

розробки на теоретичному та прикладному рів

нях значною мірою залежить якість підготовки 

сучасного вчителя-європейця. 

Отримані результати можуть стати в нагоді 

науково-педагогічному персоналу вищих навча

льних закладів, які беруть участь у навчально

виховному процесі майбутніх вчителів, підви

щення якості ключових компетентностей вітчи

зняних педагогів, адже їх підготовка й вдоско

налення громадянських якостей відповідно до 

сучасних вимог Суспільства Знань є метою за

безпечення сталого розвитку системи педагогі

чної освіти України. 
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В ГРАЖДАНСКОМУ ОБРАЗОВАНИИ УЧИТЕЛЕЙ 

В данной статье представлен общий контекст, определяе.м.ь1й ретроспективньt..м. анализо.м. развития 

Европейского из.м.ерения в гражданеком образовании учителей под влиянием различньІХ значений ЕвроnьІ, 

интеграциоюtьІХ процессов в Европе, которь1е бь1ли начать1 после окончания Второй .мировой войньІ и 

совре.м.енньІХ тенденций в глобализационно.м. .мире. 
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РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: 

АВСТРАЛІЙСЬКІ ПІДХОДИ 
У статті окреслено термінологію поняття «nолікультурна ко.м.петентністм, проаналізовано .моделі 

полікультурної компетентності,д також представлено австралійські підходи до розвитку полікультур

ної компетентності .майбутнього вчителя. 
Ключові слова : полікультурна компетентність вчителя, полікультурне середовище, полікультур

на освіта, Австралія. 

Постановка проблеми. Формування толера

нтної полікультурної особистості є одним із га

рантів стабільності у сучасному полікультурно

му світі. Тому одним із важливим завдань сучас

ної педагогічної освіти є розвиток у майбутньо

го вчителя полікультурної компетентності, яка 

є невід'ємною частиною його фахової підготов

ки. Для нашої держави це питання є надзвичай

но актуальним, оскільки Україна є поліетніч

ною, поліконфесійною, поліl'Ховною, полікульту

рною державою. На їі території проживають 

представники понад 130 національностей, на
родностей та етнічних спільнот. В українських 

школах спільно навчаються діти різних народів 

з різною національною культурою, різноманіт

ними · національними звичаями, психологічним 

укладом і менталітетом. В умовах полікультур

ного суспільства постає питання готовності 

вчителя до співробітництва та міжкультурного 

спілкування з представниками різних культур, 

віросповідань, національностей. 

Ви nуск 1 ; 3 6. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

Україна є відкритою до вивчення позитивного 

зарубіжного досвіду з проблем формування та 

розвитку полікультурної компетентності вчите

ля. Австралія - багатонаціональна, полікультур

на, поліетнічна, полімовна держава, яка має ба

гаторічний досвід запровадження полікультур

ної освіти. Тому вважаємо австралійський досвід 

особливо корисним для України, яка ще тільки 

починає робити перші кроки у цьому напрямі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемами полікультурності в Австралії за-
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