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Нині проблеми трансформації сучасної системи освіти глобалізаційної цивілізації є надзвичайно актуальними. Освіта та виховання
людини багато в чому визначають не стільки сьогоденні, скільки
майбутні можливості земної цивілізації. Саме прогресивні освітньовиховні програми та їхня успішна реалізація сприяють конкурентоспроможності як суспільства загалом, так і кожної особистості зокрема.
Iсторичний пiдхiд до аналiзу етнокультурного розвитку
спiвтовариств дозволяє стверджувати, що в динамiцi розвитку культури будь-якої етнiчної спiльноти спостерiгається чергування поступальних і вибухових процесiв, останнiй з яких супроводжується
пiднесенням самосвiдомостi, саморозвитку й самоорганiзацiї етносiв.
«Вибухова хвиля», як свідчить iсторiя розвитку загальнолюдської
культури, надає могутнього поштовху прогресивному розвиткові
окремих етносiв. Усупереч усiм соцiально-iдеологiчним настановам
у нацiонально-етнiчному свiтi спiвтовариств завжди дiє об’єктивна
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закономiрнiсть — прагнення етносiв до самозбереження, розвитку,
змiцнення «нацiонального духу» народу [1]. Рушiйними силами
етнiчної культури є здатність етносу самостiйно визначати цiлi й обирати засоби дiяльностi. Важливо, щоб вони спрямовувалися не на
абсолютизацiю окремих етносiв, збереження етнiчної винятковостi,
iзолювання етнiчної самобутностi, а на гармонiзацiю мiжетнiчних
взаємовідносин, дiалог культур.
Iстотна роль у цьому процесi належить освiтi. Остання є
соцiумом культури, простором культури [13], у якому людина занурюється в культуру, зокрема нацiонально-етнiчну, а через неї
долучається до свiтової загальнолюдської культури. Провiдником
цiєї етнокультурної спадщини є педагог, якому вiдведена шляхетна
мiсiя бути носiєм власної нацiональної культури й натхненником
формування етнiчної самосвiдомостi кожної дитини, долучати майбутнє поколiння до рiзних культурних позицiй, цiнностей, традицій
[3; 5; 14; 15; 16].
В основi його свiтоглядної позицiї (вiдповiдно до фiлософської
трiади «загальне — особливе — одиничне») — об’єктивна закономiрнiсть — вiд iндивiдуально-етнiчного через нацiонально-регiональне до загальнолюдського. Успiшно конструювати освiтнiй процес формування етнiчної культури дiтей вiдповiдно до цiєї трiади
зможе лише педагог з високим рiвнем розвитку етнопедагогiчної
культури [8].
Матерiальна й духовна культури iсторично мiнливі, але на кожному новому етапi розвитку успадковують усе найцiнніше вiд попередньої. Причому вiдбувається трансляцiя не тiльки вiд поколiння
до поколiння, але і трансформацiя загальнолюдської культури в особисту культуру людини. Невипадково деякi вченi визначають духовну культуру як друге народження людини. Вона її виховує, впроваджується в її свiдомiсть і поведiнку, душу й тiло, внаслiдок чого
людина виявляється спочатку носiєм культури, а потiм, збагачуючи
її, стає творцем культури. Процес вiдтворення культури багатогранний i багаторiвневий. Розглянемо детальніше рiвневий суб’єкт
культури — iндивiдуальний (особистiсть), груповий (соцiальний)
і родовий. Ця градацiя подiляє означене поняття на духовну культуру людства (загальнолюдська), культури соцiальної групи (етнiчна
й нацiональна) та особистостi.
Для визначення термiнологiчної суті етнопедагогiчної культури
в усiх зв’язках і компонентах необхiдно розглянути її складовi —
етнiчну й педагогiчну культури.
Розумiючи пiд етнiчною культурою систему цiнностей, сформованих завдяки єдностi мови, традицiй, звичаїв і нацiональної
психологiї тих або iнших етнiчних груп чи спiльнот, пiдкреслимо,
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що вона є основою формування соцiально-етичних норм поводження
з високою культурою мiжнацiональних спiлкування й вiдносин.
Основні структурні компоненти етнiчної духовної культури, якi
необхiдно розвивати:
Мова — культурний феномен, який є основою етнiчної культури, — відображає об’єктивну форму набуття, збереження й передачi
суспiльно-iсторичного досвiду, особливим джерелом відомостей про
культуру. Власне кажучи, мова — iнструмент долучення iндивiда
до свiту етнонацiональної культури як скарбницi набутого народом
досвiду життя та її iдейно-морального й свiтоглядного висвiтлення.
Вона слугує сполучною ланкою і ключем до культурного багатства
своєї і чужої культури.
Етнонацiональнi звичаї та традиції. Вони є ефективними регуляторами соцiального поводження і вiдбивають особливостi психологiї
конкретного народу. Через традицiї кожний етнос оцiнює дiйснiсть,
у них вiдбивається його iсторiя. Традицiї певною мiрою є необхiдною
умовою життєдiяльностi народу. Кожне поколiння, сприймаючи певнi традицiї, обирає не тiльки майбутнє, але і своє минуле.
Традицiї, забезпечуючи «зустрiч поколiнь», вiдтворюють, зберiгають
і оновлюють культуру. Зникнення традицiй, вiдмова вiд них призводять до замикання культури в собi, втрати минулого й можливостей її
вiдновлення. Успадкування найцiнніших, прогресивних традицiй —
природна й закономiрна умова iснування народу.
Етнiчна самосвiдомiсть — усвiдомлення народом себе як суб’єкта
iсторичної дiї, своїх iнтересiв, мiсця у свiтi, iсторiї та культури. До
складу самосвiдомостi входить етнiчна самоiдентифiкацiя — могутнiй
чинник єднання народу. Прагнення до самоiдентифiкацiї характерне для iсторiї кожного народу. Воно спрямоване знайти вiдповiді
на запитання: хто ми і звiдки, що можемо і куди йдемо? Нормальна
етнiчна iдентичнiсть у всiх народiв буває позитивною, тобто людина
вiдчуває радiсть чи гордiсть вiд належностi до свого народу, й на
цьому базується її самоповага.
Унiверсальної моделi для всiх варiантiв етнокультурного розвитку
не iснує. Оптимальним убачаємо шлях, орiєнтований на глобальнi
тенденцiї свiтового розвитку з одночасним збереженням традицiї
етнiчної культури.
Важливу роль у цьому сенсi, поряд з iншими чинниками
вiдродження етнiчної культури (родина, соцiум, етнiчне середовище
дитини, засоби масової iнформацiї тощо), відіграє високий рiвень
пiдготовленостi вчителiв до формування етнiчної культури дiтей
у полiетнiчному середовищi школи.
Основнi ознаки педагогiчної культури:
• по-перше, вона характеризує творчу дiяльнiсть учителя і є
якiсним показником його педагогiчної дiяльностi;
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• по-друге, впливає на процес формування мислення педагога;
• по-третє, являє собою процес постiйного самовдосконалення
й самоствердження в його культуротворчiй дiяльностi [7, 12].
Вищезазначені
положення
дозволяють
увести
термiн
«етнопедагогiчна культура». На нашу думку, вона є необхiдним
рівнем сформованостi у викладача сучасних загальнокультурних
і професiйних знань, умiнь, навичок, розвитку особистiсних якостей та здiбностей. Це дозволяє органiзувати педагогiчну дiяльнiсть
вiдповiдно до етнiчних особливостей і культурних традицiй
педагогiки й психологiї тих чи iнших етнiчних груп і спiльнот.
Етнопедагогiчна культура має подвiйне вираження: як засiб
формування особистостi самого педагога (етнiчна самосвiдомiсть,
здатнiсть до самовизначення в культурi, прагнення до самоосвiти
тощо); як умова, що дозволяє педагогiчно грамотно органiзовувати
навчально-виховний процес у полiетнiчному середовищi (вмiння використовувати аксiологiчний потенцiал народної педагогiки, працювати з багатонаціональним складом школярiв та ін.).
Формування майбутнього вчителя та викладача з розвинутими
етнокультурними й етнопедагогiчними здiбностями — одне з важливих завдань педагогiчної освiти у ВНЗ. Взаємозв’язок і взаємна
зумовленiсть освiти і культури очевиднi: освiта є способом і процесом
досягнення людиною духовної досконалостi.
Педагогiчна освiта виконує такі функцiї: загальнокультурну, етнокультурну й етнопедагогiчну.
Однак практика доводить, що освiтнiй процес ВНЗ недостатньо впливає на функцiю формування етнiчної самосвiдомостi
студентiв. Про це свiдчать результати дослiдження цiннiсних
орiєнтацiй студентiв: студентство переважно орiєнтується в системi
етнiчних цiнностей професiйної культури (лiтература, наука, мистецтво). Тією чи iншою мiрою це характерно для представникiв
усiх нацiональностей, а особливо чітко — в ставленні до артистiв,
композиторiв, драматургiв і архiтекторiв. Слід зазначити, що
в полiетнiчному середовищi сучасне студентство орiєнтоване переважно на цiнностi духовної культури розвинених країн, хоча, потрібно визнати, обізнане в певних цiнностях свого народу [8].
Культурологiчний пiдхiд до вирiшення проблеми етнопедагогiзацiї
освiти у ВНЗ передбачає такі напрями: гуманiзацiя і гуманiтаризацiя
педагогiчної освiти; подолання вузькосцiєнтичного (технократичного) пiдходу в педагогiчнiй освiтi; орiєнтацiя на культуру людства
загалом і етнiчну культуру студентiв зокрема; пiдвищення культури харчування, житла, побуту, дозвiлля, спiлкування, знання,
працi, фiзичного виховання студентiв; контрнаступ на студентську,
молодiжну антикультуру (культи зла, насильства, сексу, наркоманiї
тощо).
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Етнопедагогiчна освiта має задовольняти передусім етнокультурнi
потреби студентства, надавати можливості долучатися до простору
рiдної культури, щоб потiм вивести його на свiтовий культурний
простiр. У результатi такого пiдходу може вiдбуватися iдентифiкацiя
особистостi майбутнього педагога на етнiчному (нацiональному), громадському (цивiльному) і свiтовому (загальнолюдському) рiвнях.
Таким чином, формування етнопедагогiчної культури майбутнього вчителя у ВНЗ є однiєю з найважливіших умов етнокультурного вiдродження спiвтовариств.
Прогресивнi традицiї свiтової духовної культури й освiти передбачають усвiдомлення значущості ролi освiти як невiд’ємної складової
культури, чинника її розвитку й збагачення. Система освiти, як одна
з пiдсистем суспiльства, вiдбиває його специфiчнi сучаснi особливості
та проблеми.
Життя будь-якого суспiльства, яке спрямоване на самозбереження, а, отже, збереження людського потенцiалу своєї культури,
за всiх часiв і в усiх народiв відбувається у двох напрямах: виховання нових поколiнь вiдповiдно до культурної традицiї і збереження
професiйних груп.
Дитинство, підлітковий вік, юнiсть — визначальнi етапи в життi
особистостi. Проте це час її найменшої захищеностi вiд руйнiвних
зовнiшнiх впливiв. Так, резонанс молодiжної субкультури впливає на нове поколiння, вiдчужуючи його вiд культури, розмиваючи
культурно-моральнi поняття, уявлення, смисли й iдеали.
Одним з каналiв трансляцiї культурних цiнностей і чинників подальшого розвитку культури є освiта. Проблема повернення
культуротворчого статусу, посилення її культурної спрямованостi
та культурно-гуманiстичної функцiї має нинi безперечну науковотеоретичну й практичну значущiсть. Традицiйно освiту розумiють
як процес і результат опанування людиною певної системи знань,
умiнь і навичок, а також способів мислення, необхiдних для її
повноцiнного долучення до соцiального і культурного життя
суспiльства й виконання певної професiйної функцiї. У цьому сенсі
освiта є такою самою системою життєзабезпечення, як і суспiльне
виробництво.
Однак неоднозначнiсть змiсту поняття «освiта» актуалiзується,
коли фiксуються її багатограннiсть, iнтегративнiсть і багатоаспектнiсть. Ця ситуацiя виявляється в тому, що дедалі активніше виокремлюється культурний змiст освiти: «...стикаючись з освiтою,
бажаємо зустрiчi з культурою, а опиняємося вiч-на-вiч зi знанням»
[2; 4]. Освiта має свiй внутрiшнiй змiст — дiя, процес створення, виникнення образу. Корiнь слова стає «основою» явища освiти. Саме
цей, свiй власний, змiст знаходить освiта в педагогiчнiй думцi [11].
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Iнтенцiєю тут стає не жорстка орiєнтацiя на знання, а особистiсне
творче розумiння.
Таким чином, освiта — феномен культури, канал її трансляцiї
і чинник розвитку — не зводиться лише до iнтелектуальних аспектiв,
а є загальнокультурною умовою освiчення (створення) людини як
iндивiдуальностi, розвитку її духовних сил і здiбностей.
Роль освiти в суспiльствi полягає в соцiалiзацiї й iнкультурацiї
його членiв, тобто долученнi до культури. Вона має забезпечувати
передачу тих видiв знань і досвiду, цiннiсних орiєнтирiв, якi слугуватимуть опорою новому поколiнню в подальшому соцiокультурному
життi. Крім того, освiта бере участь у здiйсненнi iнших функцiй культури — пiзнавальної й комунiкативної. Саме в процесi освiти молода
людина вiдкриває для себе закони розвитку природи, суспiльства,
людської особистостi. Комунiкативна функцiя культури без освiти
навряд чи була б ефективною, тому що комунiкацiя через освiту
здiйснюється цiлеспрямованіше, нiж через мистецтво або засоби масової iнформацiї.
Методологiчним орiєнтиром для вивчення й розкриття проблеми
взаємної зумовленостi освiти і культури може слугувати розумiння
останньої як специфiчного способу органiзацiї та розвитку людської
життєдiяльностi. Так само як культура являє собою дiяльнiсть (процес), способи її реалiзацiї та результати, тобто змiст і форму, освiта,
як один з елементiв культури, це не просто і не тiльки спосiб поширення знань, але й засiб долучення до способу життя та дiяльностi
суспiльства, його культури в широкому значеннi слова.
Складнi завдання розвитку прогресивних традицiй культури зумовлюють необхiднiсть для освiти взяти на себе мiсiю виховання
людини культури і через людину — збереження, вiдродження й розвитку культури як середовища, яке «зрощує і живить особистiсть»
(П. Флоренський), «цiлiсного явища, що перетворює людей на
певнiй територiї з простого населення — на народ, нацiю» (Д. Лихачов), «дiалогу минулих, сучасних і майбутнiх культур» (М. Бахтiн,
В. Бiблер). Освiта має наповнитися культурним змістом, який за
своєю суттю і є її людський смисл.
Що може і повинна надати сучасна освiта людинi? Щоб вiдповiсти
на це складне запитання, необхiдно переосмислити сам зміст поняття освiта, розглянути його в контекстi культури як проблему
розвитку культури і людини в культурi, змiстовно проаналiзувати
педагогiчну спадщину, здiйснити концептуалiзацiю iнновацiйної
освiтньої дiяльностi з позицiй особистiсно орiєнтованої освiти,
проблематизувати людське розуміння освiти. Цiннiснi уявлення
й культурно-цiльовi настанови особистiсно орiєнтованої освiти
пов’язані з концепцiєю виховання громадянина, людини культури
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і моральностi. Як глобальну мету сучасної освiти необхiдно розглядати суб’єкт культури. Це такий тип особистостi, основою якої є
суб’єктивнi властивостi, що визначають мiру її свободи, гуманностi,
духовностi та життєтворчостi. Розкриємо деякi (основнi) з названих
параметрiв.
У контексті розгляду поняття суб’єкта культури можна говорити
про такі особливості.
По-перше, слід говорити про вiльну особистiсть, здатну до самовизначення у свiтi культури. Педагогiчнi аспекти полягають
у вихованнi таких якостей: високий рiвень самосвiдомостi, почуття власної гiдностi, самостiйнiсть, незалежнiсть суджень, що
поєднується з повагою до думки iнших людей, умiнням приймати
рiшення, вiдповiдати за свої вчинки, здiйснювати вiльний вибiр своєї
життєдiяльностi.
По-друге, — гуманну особистiсть. Гуманнiсть як вершина
моральностi передбачає любов і повагу до людей, милосердя й доброту, здатнiсть до спiвпереживання, доброзичливiсть, терпимiсть,
прагнення до миру, злагоди і добросусiдства. Педагогiчнi аспекти
виховання цих якостей полягають у необхiдностi всесторонньої
гуманiтаризацiї змiсту освiти і гуманiзацiї її методiв.
По-третє, — духовну особистiсть. Педагогiчнi аспекти виховання
в цьому разі полягають у формуваннi й культивуваннi таких якостей,
як емоцiйнiсть, сердечна чутливiсть, моральна принциповiсть, розвитку духовних потреб, пiзнаннi та самопiзнаннi, красi й гармонiї,
творчостi. У своєму змiстовому компонентi освiта покликана посилити орiєнтацiю на загальнолюдськi цiнностi, свiтову і нацiональну
духовну культуру, духовно-моральнi проблеми, що допомагають
особистостi долати труднощi самовизначення й дiйсно стати «вищою
цiннiстю в соцiальному життi» [6].
І, нарешті, головна мета — виховання творчої особистості, котра мислить нестандартно, здатна творити нове, має креативні
здiбності, аналiтичне й iнтуїтивне мислення. Педагогiчнi аспекти виховання такої особистостi полягають у посиленнi фундаменталiзацiї
та диференцiацiї освiти і в застосуваннi пошукових методiв навчання, рiзних форм органiзацiї творчої дiяльностi. Означені якостi
особистостi суб’єкта культури складають модель особистостi — людини культури, котра є системоутворюючою ланкою в структурi
культурологiчної, особистiсно орiєнтованої освiти.
Пiдкреслюючи особливу роль освiти у визначеннi стратегiї духовного розвитку суспiльства, З. I. Равкiн зазначає: «... саме освiта,
завдяки своїй масовостi й системностi, що охоплює рiзними типами
шкiл підростаючi поколiння, «переводить» кiнцевi цiнностi загальнолюдської культури у сферу формування нової суспiльної свiдомостi
i, таким чином, впливає на процеси в духовному життi, економiцi
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і полiтицi» [10]. Водночас освiтнє середовище створює власнi
культурнi проблеми. Способи і механiзми їх вирiшення можна віднайти завдяки проектуванню нової освiтньої парадигми. Необхiдно
зазначити, що нинi актуалізувалося завдання комплексної реформи
системи освiти як цiлiсного соцiокультурного iнституту в тiсному
взаємозв’язку всiх його компонентiв. Концептуальна перебудова
цiлей і змiсту освiти зумовлена змiнами в сучаснiй свiтовiй культурi,
але вона є лише початком складного процесу вдосконалення всiх
складових освiтньої системи.
Нова парадигма освiти повинна основуватися на тому, що культурне середовище для кожного суб’єкта освiтнього процесу має рiзнi
вимiри:
• навчання та викладання, сформовані за допомогою
культуромiстких технологiй і рiзноманiття якiсних засобiв
рiзних дисциплiн гуманiтарного й природничонаукового знання, а також культурних компонентiв змiсту всiх навчальних
курсiв;
• власної активної навчальної дiяльностi;
• мультикультурний простiр освiти в навчальному закладi;
• спiлкування дiтей і дорослих;
• родина;
• дитячо-пiдлiткова самодiяльність;
• зони саморозвитку особистостi (внутрiшнiй культурний
простiр) [9].
Спiввiднесення освiти з глобальними проблемами сучасної
цивiлiзацiї та цiннiсними орiєнтирами сучасної культури актуалiзує
фiлософське й педагогiчне осмислення освiтнiх проблем, що набуває
висвітлення в нових роздiлах наукового знання — фiлософiї освiти
та культурологiї освiти (педагогiчна культурологiя). Якщо перша
вже пройшла етап предметного становлення і конституювання, то
культурологiя освiти перебуває лише на стадiї визначення свого предметного і функцiонального змiсту. Вона являє собою новий науковий
напрям, який формується на межі фiлософiї освiти, культурологiї та
педагогiки й об’єднує ввесь комплекс культурних проблем освiти. До
них належать такі проблемнi блоки: культурний змiст — цiнностi,
функцiї, цiлi, завдання, спрямованiсть, культуромiсткiсть, предметний змiст, форми — культурна вiдповiднiсть і якiсть методiв,
прийомiв та засобiв освiти загалом; культурнi моделi освiтнiх систем; педагогiчна культура; механiзми долучення дитини до культури
й субкультури; особливостi культурного (субкультурного) розвитку
дитячих і пiдлiткових груп; особливості становлення особистiсної
культури дитини; механiзми становлення та прояву культурного середовища в конкретних освiтнiх системах і у сферi освiти загалом;
культура управлiння в освiтi та iн.

Культура України. Випуск 47. 2014

Такi найзагальнiші положення, що розкривають освiту як
соцiокультурне явище і процес, визначають провiднi напрями наукового пошуку вирiшення проблеми посилення культуротворчої
функцiї рiзних видiв і ступенів освіти. Усестороння розробка й уточнення цих положень дозволяють визначити соцiокультурний зміст
системної органiзацiї освіти.
Таким чином, аналіз еволюційних процесів трансформації системи сучасної освіти цивілізації в умовах глобалізації свідчить, що
освіта, виховання й культуротворчі етнопедагогічні зусилля світового співтовариства є чи не єдиним ефективним способом не тільки
збереження земної спільноти, а й фундаментальною можливістю подальшого розвитку земної цивілізації. Саме реалізація означених
концептуальних культуротворчих освітньо-виховних програм етнокультурологічного змісту вможливлює співпрацю Людини і Природи
для подальшої еволюції світового співтовариства.
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