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ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ  

ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
  На початку третього тисячоліття у більшості країн Європейського Союзу 

спостерігається посилення уваги науковців до дослідження полікультурності в 

освіті, активізується пошук  шляхів удосконалення системи педагогічної освіти, 

з урахуванням рівноправного співіснування різних етносів, високої культури 

міжнаціональних взаємовідносин, а також підвищення полікультурної 

освіченості населення. 

 Одним  з показників духовної культури особистості, її моральності, 

внутрішньої й зовнішньої краси є мовленнєва культура. У мовленнєвій культурі 

проявляється інтелект і рівень мислення індивіда, його освіченість і 

вихованість, культурність і ціннісні орієнтації, краса слова і духу як ознаки 

духовного багатства  та  неповторної людської сутності. Тому особливої 

значущості сьогодні набуває необхідність формування мовленнєвої культури у 

молодших школярів, яка пов’язана з поліетнічним учнівським складом,  

інтенсифікацією інформаційних комунікацій, із широким упровадженням 

мережі Інтернет, сучасними технологіями видавничої справи, що певною мірою 

негативно впливають на культуру особистісного мовленнєвого простору, 

оволодіння естетикою слова, морально-естетичним самовиразом у спілкуванні. 

         Треба взяти до уваги, що загальна ситуація в галузі мовної освіти 

громадян України характеризується взаємодією трьох пов’язаних між собою 

тенденцій: перша полягає соціально-політичній необхідності опанування 

кожним громадянином України, до якої б національності він не належав, 

української державної мови; друга передбачає необхідність в одних випадках 

відновлення, а в інших – започаткування вивчення в школах мов тих 

національних спільнот, які проживають в Україні; третя тенденція стосується 



наших прагнень увійти в співдружність інших країн, а без знання іноземних 

мов це робити дуже складно  [1, 12].  

       Молодші школярі більше, ніж дорослі підлягають впливу субкультури, 

моди на спрощення стилю спілкування, зневажливого ставлення до краси 

буденного мовлення, що приводить до значної засміченості їхньої мови. Але ж 

саме у молодшому шкільному віці закладається фундамент культури мислення, 

культури мовлення і спілкування, розвиваються комунікативні здібності, 

пізнавальна активність, образне, творче мислення. Саме початкова школа 

покликана сформувати в дітей інтерес до краси й мудрості живого слова, його 

значущості у житті людини [2, 12]. 

     Українська мова відзначається великим лексичним багатством. Боротьба за 

мовну культуру – це боротьба проти лексичних помилок у мовленні. Вони 

бувають тоді, коли мовець не розуміє значення слова, не вміє дібрати потрібне 

слово для того, щоб точно і образно висловити думку.  Для подолання мовної 

безпомічності, водночас для формування ціннісного ставлення до світу 

пропонуємо дітям завдання творчого характеру (за технологією Г.С.Тарасенко): 

         Завдання  А.    Вгадай  колір слова 

Небо        – синє, блакитне, насуплено-сіре; 

Світанок – ніжно-рожевий, прозоро-червоний, криштально-голубий;  

Калина    – вогняна, соковито-червона, криваво-стигла; 

Ніч           – оксамитово-чорна, зоряно-синя, загадково-фіолетова; 

Підсніжник – молочно-білий, весняно-світлий, тендітно-жовтоокий; 

Ялинка –  зелена, смарагдова, пухнасто-засніжена. 

       Завдання  Б.        Добери  гарне  слово  

Зірки        - блискучі, тремтливі, оченята неба; 

Озеро       - синьооке, бездонне, прозоре дзеркало; 

Дуб           - могутній, сильний, кремезний Котигорошко; 

         Осінь        - жовтогаряча, щедра, сумна балерина  [3, 58]. 



      У такий спосіб ми не лише збагачуємо дитяче мовлення, але й допомагаємо 

влучно визначити суть об’єкта через образ-асоціацію, в основі якого лежить 

чуттєвий досвід.  

      У висновках зазначимо, що мовна культура не формується на порожньому 

місці – це постійна робота, спрямована на вдосконалення дитячого мовлення, 

на розвиток інтелекту учнів, на виховання і вдосконалення їхніх людських 

чеснот. З перших днів перебування дитини у школі перед нею стоїть завдання 

навчитися висловлювати свої думки правильно, послідовно, точно й виразно. 

Тому навчальними ситуаціями слід спонукати учнів до безпосередніх 

висловлювань (створення власних текстів), заохочувати до складання казок, 

віршів, придумування своїх фіналів до казок і оповідань. А оскільки в дітей 

різний мовленнєвий розвиток, то ініціатором і творчим лідером стає саме 

вчитель.  

        Сьогодні на мапі світу практично не залишилося моноетнічних і 

монокультурних держав. Навчальні заклади стають багатонаціональними. 

Кількість багатонаціональних колективів в умовах міграції населення, змішання 

націй, росту кількості міст зростає, вони стають масовим явищем. 

Багатонаціональний, полікультурний склад учнів впливає на організацію 

системи освіти, на відносини між учасниками навчально-виховного процесу, 

тому керівники навчальних закладів повинні знати про особливості своєї 

діяльності в умовах поліетнічного складу учнів.     
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