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ІНШОМОВНА ОСВІТА У США З ПОЗИЦІЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТІ
Постановка проблеми. Процеси глобалізації, інформатизації, посилення
взаємодії і взаємозалежності країн і народів з метою взаємозбагачення культур
спонукають до підготовки покоління, здатного до співжиття з іншими людьми
і соціальними групами. З позиції тенденції глобалізації освіти проблема
мультикультуралізму виглядає надзвичайно актуальною. Шкільна мультикультурна
практика постійно суперечлива, загострює проблеми та робить учителів противниками
мультикультурної освіти. Потрібно відходити від практики конфліктів та напруги,
які неодмінно з’являються унаслідок культурних відмінностей, а педагогічна освіта
повинна запропонувати шляхи і можливості мультикультурної освіти [9, 473–495].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі американські науковці
(М. Епл (M. Apple), М. Атуотер (M. Atwater), Дж. Бенкс (J. Banks), П. Чінн (P. Chinn),
Д. Крістал (D. Crystal), Дж. Франклін (J.Franklin), Д. Гольник (D. Gollnick), Г. Маркс
(H. Marx), Д. Мосс (D. Moss), Б. Нго (B. Ngo), Дж. Рилі (J. Riley), П. Сандрок
(P. Sandrok) та ін.) досліджують проблеми мультикультурності та іншомовної
освіти. Так, в сучасних дослідженнях американських педагогів (Г. Маркс, університет
Східного Коннектикуту; Д. Мосс, університет Коннектикут) розглянуто проблему
уніфікації світової педагогічної освіти й міждержавних програм професійної
підготовки вчителів. Зокрема в їхній спільній праці “Беріть до уваги культурні
розбіжності: міжкультурний розвиток в програмі підготовки вчителів за кордоном”
(Please Mind the Culture Gap: Intercultural Development During a Teacher Education
Study Abroad Program) [8, 35–47] проаналізовано досервісну міжкультурну підготовку
вчителів за програмою підготовки вчителів протягом семестру в Лондоні, Англія.
Це дослідження пропонує інноваційні засоби промоції досервісної міжкультурної
підготовки вчителів з наданням таким студентам унікальної можливості подолати
свій етноцентричний світогляд та почати вивчати вплив культури на викладання
й навчання. Участь у міжнародних програмах позитивно впливає на міжкультурний
розвиток як культури, так і школи, активізуючи рефлективну діяльність навколо
проблем культури й особистості.
Метою статті є вивчення проблеми мультикультурності в контексті іншомовної
освіти США.
Виклад основного матеріалу. У праці “Глобальна криза, соціальна
справедливість та педагогічна освіта” (Global Crises, Social Justice, and Teacher
Education) М. Еппл з університету Вісконсін, США, зазначає, що станом на січень
2010 р. 12% населення США, більше ніж 38 мільйонів людей, народилися за
кордоном [3, 222–234]. Діаспори є групами населення, які постійно збільшуються
по всій країні, а зростаюча пропорція в бік діаспорних дітей засвідчує потребу
сприймати освіту в глобальному аспекті. Сполучені Штати та низка інших країн
беруть участь в експерименті, який до цього часу ще не проводився, з розв’язання
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питання, чи можливо створити націю й культуру з ресурсів та людей з усього
світу. Саме у США на протязі століть накопичувався багатий теоретичний і практичний
матеріал, який ще недостатньо вивчений і зрозумілий і є як ніколи актуальним
сьогодні. Будучи багатонаціональною, багатоетнічною державою, США відчувають
на собі вплив культурно-інформаційних перетворень і міграційних процесів, що
відбуваються в сучасному світі. В цих умовах досить актуальною є проблема
акультурації, адаптації один до одного представників багаточисленних культур,
націй, рас, які проживають і приїздять до цієї країни. Значну роль при цьому
відіграє знання ними іноземних мов.
У сучасній філософській, педагогічній та політичній літературі паралельно
з поняттям “мультикультурна освіта” можна зустріти терміни “багатокультурна
освіта”, “полікультурна освіта”, “інтеркультурна освіта”, “транскультурна освіта”.
Існування різноманітних дефініцій поняття “мультикультурна освіта” пропонується
широким колом науковців [4, 661–668; 5, 3–49; 6, 1–17], які мають різні погляди
при обговоренні етнічного розмаїття та культурного плюралізму, одні з них
базуються на культурних характеристиках різноманітних груп, в той час як інші
підкреслюють соціальні проблеми. Деякі дослідники обмежуються у своїх
поглядах расовою приналежністю людей, а інші включають всі основні групи.
Існують визначення, що обмежують мультикультурну освіту характеристиками
місцевих шкіл, тим не менше, інші передбачають напрямки шкільної реформи у
всіх сферах, незалежно від їх особливостей.
Такі науковці, як Д. Голлнік та Ф. Чінн стверджують, що мультикультурна
освіта повинна бути концептуалізована таким чином, щоб враховувати етнічні, соціальні,
вікові, статеві, мовні, расові відмінності, а також особливості людей з фізичними
та розумовими відхиленнями [7]. Українська дослідниця І. Білецька [1] стверджує,
що цей підхід може бути проілюстрований трициклічною моделлю, яка містить центр
або ядро, внутрішнє коло і зовнішнє коло. Концепції, які становлять цю модель, є
прийнятними не лише для Сполучених Штатів Америки, але й для будь-якої
країни в світі.
Концепції мультикультурної освіти охоплюють чотири головні характеристики:
1) базуються на загальних принципах; 2) розвиваються із загальних суспільних
інтересів; 3) містять загальні вказівки до дій; 4) мають на меті зробити культурний
плюралізм та етнічне розмаїття невід’ємною частиною навчального процесу. Існування
різних концепцій і підходів зумовлене не просто розходженнями з приводу включення
тієї чи іншої групи до програми мультикультурної освіти, а тим, як заклади освіти
повинні реагувати на притаманні учням етнічні та культурні відмінності. Дії на
рівні навчального закладу з метою прийняття мультикультурної освіти повинні
враховувати расу, мову, етнічність у всьому глобальному суспільстві [1, 122–130].
Сучасні глобальні тенденції розвитку європейського та світового співтовариства,
регламентація іноземної мови як носія глобальної загальнолюдської культури,
розширення міжнародної інтеграції та міжкультурної взаємодії, посилення
культуротворчої і когнітивно-комунікативної функцій мов, переорієнтування в
цілях іншомовної освіти на формування суб’єкта міжкультурної комунікації, а
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в якості змісту іншомовної освіти – на вибір оволодіння культурою через мову
та інші чинники детермінували потребу кардинального перегляду методології
іншомовної освіти, основних понять і категорій цієї сфери. Так, на початку ХХІ
століття відбулося розширення понятійних меж шкільної навчальної дисципліни
“іноземна мова”, опанування якої тісно пов’язане з такими поняттями, як “мова” і
“культура”, “лінгвокультура” і “менталітет”, “особистість” і “мовна свідомість”, “компетенція” і
“здібність”, “саморозвиток” і “самонавчання особистості”. Розширення предметної
галузі “іноземна мова” до рівня “іншомовної освіти” і заміна об’єкта наукового і
дидактичного вивчення “мова” на категорію “лінгвокультура” зумовило зорієнтованість
шкільної іншомовної освіти на кінцевий результат – формування міжкультурної
компетенції і здібностей особистості до міжкультурної комунікації [2, 11–12].
Сьогодні у Сполучених Штатах Америки освітня галузь “Іноземна мова”
разом з іншими предметами гуманітарного циклу відіграє особливу роль у формуванні
та розвитку підростаючої особистості. Здатність послуговуватися кількома іноземними
мовами, крім рідної, є необхідністю, оскільки часто мови виконують різні функції,
зокрема виступають засобом вираження етнічної приналежності та запорукою
забезпечення конкурентноздатності на світовому ринку праці.
Висновки. Визнання необхідності для всіх американських учнів розуміти
культури, які відрізняються від їх рідної, сприяло становленню програм мультикультурної
освіти. Мультикультурна освіта повинна враховувати етнічні, соціальні, вікові,
статеві, мовні, расові відмінності, а також особливості людей з фізичними та
розумовими відхиленнями. Концепції трициклічної моделі (поліетнічна освіта,
мультикультурна освіта, міжнародна освіта) є прийнятними не лише для Сполучених
Штатів Америки, але й для будь-якої країни в світі. Культурно-інформаційні
перетворення та міграційні процеси, що відбуваються в сучасному світі, значно
підвищують роль іншомовної освіти, яка є комплексним явищем завдяки
соціокультурним, соціолінгвістичним, психолінгвістичним та когнітивним факторам.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку можуть полягати
у вивченні проблеми оволодіння особистістю нерідною мовою як засобом
міжкультурного спілкування; пізнання чужої і рідної культури, своєї та інших мов;
орієнтація в сучасному мультикультурному світі.
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Анотація
У статті проаналізовано актуальні проблеми мультикультурності та іншомовної освіти в
США; вивчено досвід культурно-інформаційних перетворень та визначено тенденції у сфері
вивчення іноземних мов у Сполучених Штатах Америки.
Ключові слова: мультикультурність, іншомовна освіта, етнічні та соціальні спільноти.
Аннотация
В статье проанализированы актуальные проблемы мультикультурности и иноязычного
образования в США; изучен опыт культурно- информационных трансформаций и определены
тенденции в сфере изучения иностранных языков в Соединенных Штатах Америки.
Ключевые слова: мультикультурность, иноязычное образование, этнические и
социальные сообщества.
Summary
Immediate issues of multiculture and foreign language learning in the USA are analysed in
this article; experience of culture-informative transformations and tendencies in the field of foreign
language learning in the United States of America are defined.
Keywords: multiculture, foreign language learning, ethnic and social associations.
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СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ЖІНКИ У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ
ТА МОВНІ ЗАСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ
Кожна людина розглядає навколишній світ через призму своєї національної
культури, її традицій та історії, тому все, що відбувається навколо нас, розцінюємо
відповідно до наших культурних позицій та стереотипів. Дослідження стереотипів, їх
формування, зберігання та функціонування стає більш актуальним для вчених
різних галузей наук.
В останні десятиліття науковці дедалі більше цікавляться проблемою
стереотипу. Стереотипи стали об’єктом дослідження не лише лінгвістів, вони
розглядаються у працях соціологів, етнографів, когнітологів, психологів, етнопсихологів,
психолінгвістів, етнопсихолінгвістів, культурологів, філософів, зокрема: У. Ліппманн,
І. Кон, Г. Тажфел, Ж. Коллен, Ю. Апресян, В. Рижков, Ю. Сорокін, Ю. Прохоров,
В. Маслова, В. Красних, О. Міхеєв, С. Толстая, В. Телія, Є. Бартмінський, А. Байбурін,
Г. Батигін, Л. Гуслякова та ін. Серед українських мовознавців соціомовні стереотипи
та дотичні до них поняття (національні концепти, лінгвокультуреми) досліджують
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