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Постановка проблеми. Дослідження проблем 
міграції в контексті освітньої парадигми 

актуалізують значущість підтримки та захисту 
особистості учнів-мігрантів та їх адаптації в полі-
культурному освітньому середовищі. Ступінь адап-
таційних можливостей визначається їх індивіду-
ально-особистісними особливостями, готовністю до 
змін, знанням культури приймаючої сторони, умов 
життя, схожістю і відмінностями між культурами, 
знанням мови.

У дослідженні різноманітності проблем учнів-
мігрантів зростає вагомість моніторингу, оскільки 
основна політика щодо учнів-мігрантів спрямована 
на боротьбу з існуючими проблемами. 

Мета статті. Визначити причини, що уповільню-
ють процес інтеграції учнів-мігрантів у нове полі-
культурне середовище, визначити форми та методи 
педагогічної підтримки учнів-мігрантів в навчаль-
но-виховному процесі. 

Для вирішення даних проблем, необхідно мати 
точну інформацію про причини, що їх спричинили. 
Метою нашого моніторингу є: 

- організація безперервного і систематичного 
спостереження за становищем дітей-мігрантів;

- вивчення факторів і умов впливу на стан 
здоров'я дітей-мігрантів;

- дослідження життєвих умов дітей-мігрантів. 
Аналіз результатів проведеного нами анкету-

вання зумовив визначення педагогічних умов, які 
б відповідали дітям-мігрантам з проблемами в на-
вчанні. 

Програма спирається на наступні психолого-пе-
дагогічні принципи: 

- введення в зміст навчання розділів по заповне-
нню прогалин у знаннях; 

- корекційної спрямованості навчально-виховно-
го процесу; 

- корекції пізнавальної діяльності. 
О. В. Гукаленко виділяє ряд специфічних ознак, 

притаманних педагогіці роботи з учнями-мігранта-
ми: – її сутнісні характеристики базуються на наці-
ональних категоріях (мова, історія, мистецтво) в по-
єднанні з загальнонаціональними; – у формуванні її 
сутності визначальним є принцип глобалізму; – її 
функціонування проходить в рамках мультикуль-
турного суспільства та полікультурного освітнього 
простору [41,51]. 

Одним з базових принципів педагогіки роботи з 
дітьми-мігрантами є постійне вираження досвіду мі-
грації як основний принцип рівноцінності культур. 
Теорія і практика полікультурного виховання ви-
магає від навчального закладу, щоб він став місцем 
культурної дискусії щоб дати можливість учням пе-
режити особистісні відмінності разом з їх однолітка-
ми, навчитися вирішувати проблеми міжкультурної 
взаємодії шляхом діалогу і співпраці [1 190].

У процесі роботи з мігрантами важливо спи-
ратися на головну мету педагогіки – формування 
людини культури, яка має людську гідність, пошук 
умов гармонійного співіснування різних етнічних і 

расових груп. Для досягнення висунутої мети необ-
хідно вирішувати наступні завдання: 

- виховання дбайливого ставлення до людей різ-
них національностей, що проживають в країні, до 
їхньої мови, соціальних цінностей; 

- виховання віротерпимості і толерантності, за-
безпечення мирного вирішення виникаючих кон-
фліктів культур; 

- виховання глибокої поваги до народів, що на-
селяють спільну Батьківщину; 

- обґрунтування і реалізація соціально-освітньої тех-
нології допомоги і підтримки дітям-мігрантам [1, 190].

З урахуванням навчально-виховних завдань 
програма підтримки та адаптації учнів-мігрантів в 
полікультурній освіті також включає в собі вивчен-
ня таких характеристик мігранта, як: 

1. стартовий рівень знань про приймаючу сто-
рону залежно від культурного рівня та етапу на-
вчання особистості; 

2. національні та соціально-психологічні особли-
вості учня-іммігранта, його інтересів; 

3. потребнісно-мотиваційна сфера, соціальний і 
матеріальний статус сім’ї мігранта. 

Дослідницею О. В. Гукаленко [1] запропоновані 
методи і форми педагогіки роботи з мігрантами, по-
єднання загальнопедагогічних форм роботи зі спе-
цифічними (моніторинг, діагностика, педагогічні 
моделювання, стимулювання інтересу і прилучення 
до діяльності, сприяння і творчість). На її думку, 
у розробці змістовної характеристики специфічних 
методів рекомендовано враховувати: 

- вікові та індивідуальні особливості учня; 
- специфіку міжкультурного спілкування дітей 

мігрантів з однолітками і дорослими; 
- можливості навчального закладу, педагога на-

дати конкретну допомогу мігрантам щодо їх під-
тримки в міжкультурній адаптації [1, 102]. 

В процесі розробки програми навчально-вихов-
ної роботи з дітьми-мігрантами в загальноосвітній 
школі ми ґрунтувалися на концепціях особистісно-
орієнтованої освіти, розглянутої з позицій гума-
нізму (Є. В. Бондаревська); на науково-дослідних 
роботах відомих фахівців у галузі полікультурної 
освіти: М. Л. Воловікової, О. В. Гукаленко, В. Кніп, 
М. Люстіга, С. Ньютона, Л. М. Сухорукової, П. Фрер, 
Н.П. Цибанева та ін. 

Загальні положення цих дослідників дозволили 
нам визначити особливості та умови розвитку педа-
гогічної підтримки дітей-мігрантів в полікультур-
ному освітньому просторі, які включають наступні 
компоненти: 

- методологічний; 
- змістовний; 
- практичний. 
Методологічний компонент передбачає визна-

чення форм і методів навчально-виховної роботи з 
дітьми – мігрантами ; складання педагогом психо-
логічного портрета учня – мігранта та визначення 
міжкультурної взаємодії між учнями (освіта, орієн-
тування, інструктаж, тренінг).

© Бахов І.С., Нгуен М. Кионг, 2014
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Змістовний компонент передбачає визначення 

структури навчально-виховної роботи, основні під-
ходи та умови її організації; уточнення напрямки 
діяльності і завдань освітньої установи в галузі по-
лікультурного освітнього простору. 

Практичний компонент передбачає організа-
цію служби допомоги учням-мігрантам, яка вклю-
чає адміністративний, корекційно-педагогічний, 
психологічний і виховний блок; розробку основних 
умов забезпечення ефективності навчально-вихов-
ної роботи (науково-дослідна та інноваційна діяль-
ність педагога, кадрове забезпечення). 

Реалізація навчально-виховної роботи з учнями-
мігрантами вимагає застосування наступних педа-
гогічних форм і методів: 

1. Метод моніторингу та діагностики як най-
більш прогресивний у педагогіці роботи з учня-
ми-мігрантами; дає можливість оцінити стан дітей, 
перспективу їх адаптації в іншокультурне суспіль-
ство, виявити потенціал школи, ВНЗ, сім’ї щодо за-
хисту особистості.

2. Метод педагогічного моделювання дозволив 
нам розробити та обґрунтувати конкретні напрями 
пошуку в створенні умов для педагогічної підтрим-
ки учнів-мігрантів. Найбільш актуальними в рамках 
нашої програми були наступні методи: переконан-
ня, демонстрація позитивного прикладу, створення 
проблемних ситуацій, проведення рольових ігор, 
використання засобів масової комунікації. 

Ми поділяємо думку Г. Триандиса [2] про те, що 
практична спрямованість цих методів реалізується 
за допомогою наступних завдань: 

- познайомити учнів з міжкультурними відмін-
ностями в міжособистісних відносинах; 

- інтегрувати елементи культури дітей-мігран-
тів в навчальний матеріал; 

- здійснити можливе перенесення отриманих 
знань на нові ситуації. 

3. Метод стимулювання інтересу до навчальної 
діяльності дає установку на міжкультурну діяль-
ність. У цьому зв’язку рекомендовано проводити 
такі етнокультурні заходи, як святкування націо-
нальних свят та пам’ятних для дітей-мігрантів дат. 
Одним з основних педагогічних принципів прове-
дення перерахованих заходів є принцип участі в 
них кожної дитини, в тому числі і мігранта. Орга-
нізація «Круглого столу» на тему «Чи знаємо ми 
звичаї сусідніх народів», сприятиме стимулюванню 
в учнів інтересу до міжкультурного спілкування та 
навчальної діяльності, підвищення рівня володіння 
учнями-мігрантами українською мовою, що в біль-
шості випадків є гальмівним моментом у навчаль-
ному процесі. При підготовці цих заходів важливо 
враховувати не тільки індивідуально-психологічні 
особливості учнів-мігрантів, а й особливості їх на-
ціональної культури. 

Отже, у педагогіці роботи з дітьми-мігрантами 
доцільне застосування загальнопедагогічних мето-
дів, прийомів, засобів. Найбільш актуальними в по-
лікультурному просторі є: 

- переконання, роз’яснення; 
- позитивний приклад і демонстрація; 
- створення проблемних ситуацій; 
- рольові ігри; 
- використання засобів масової комунікації. 
Апробація форм і методів полікультурної освіти 

виявила ряд труднощів, які полягають у забезпе-
ченні педагогічного процесу кадрами, які володі-
ють технологіями полікультурної освіти. У цьому 
зв’язку все більше актуалізується професійна під-
готовка вчителя, орієнтованого на роботу з дітьми-
мігрантами. 

Проведення анкетування допомогло нам вияви-
ти найбільш типові труднощі, пов’язані із зміною 
програм навчання, мовним бар’єром, перервою в 
навчанні. 

Істотні відмінності дітей від нового середовища 
перебування, соціальна незахищеність, незнання 
мови – все це істотно ускладнює процес навчан-
ня і вимагає педагогічної допомоги і підтримки. Ось 
чому часто можна спостерігати невдоволення учня-
мігранта самим собою, внутрішню боротьбу і дво-
їстість вибору – приймати іншу, «чужу» культуру, 
традиції чи ні. 

За результатами порівняльного аналізу розумо-
вих здібностей дітей-мігрантів (використана нами 
методика таблиць Шульте) можна зробити висно-
вок про труднощі, що виникли в процесі здійснення 
педагогічної підтримки дітей-мігрантів: 

1) в наявності культурної дистанції, що виявля-
ється між учнями-мігрантами та місцевими дітьми; 

2) в гуманістичній спрямованості професійної ді-
яльності педагога з підтримки дітей – мігрантів;

3) в ступені близькості між батьками і дитиною; 
4) у рівні соціальної адаптації та наявності соці-

альних і культурних відмінностей у дітей – мігран-
тів, що може послужити причиною приниження, 
дискримінації.

Побудова змісту полікультурної освіти ґрунту-
ється на загальнодидактичній теорії чотирикомпо-
нентного складу загальної освіти (В. В. Краєвський, 
І. Я. Лернер, М. Н. Скаткін) [3]. Виходячи з цієї те-
орії будується чотирикомпонентна структура зміс-
ту полікультурної освіти: розвиток соціокультурної 
ідентифікації учня як умова розуміння і входження 
в полікультурне середовище; оволодіння основними 
поняттями, що визначають різноманітність світу; 
виховання емоційно позитивного ставлення до різ-
номанітності культур; формування умінь, що скла-
дають поведінкову культуру світу. 

У відборі змісту полікультурної освіти важливо 
враховувати: 

- соціокультурне оточення учнів (етнічний і кон-
фесійний склад, установки та упередження, що па-
нують в оточенні); 

- індивідуальні інтереси школярів до проблем 
полікультурного суспільства в цілому або окремих 
соціокультурних груп; 

- етнічні, соціально-економічні особливості регіо-
ну (причини компактного проживання етносів, про-
відні форми їхньої господарської діяльності); 

- непостійну соціокультурну ситуацію в регіоні, 
країні, світі (процеси зближення країн, етнічних і 
конфесійних груп, розвиток конфліктів та їх при-
чини, культурну експансію і формування націона-
лізму і т.д.); 

- методологічні, методичні та особистісні можли-
вості як окремого педагога, так і всього педагогічно-
го колективу освітньої установи [4].

Перевага надається формам навчальної діяльнос-
ті, що забезпечує не тільки прояв або актуалізацію 
особистісних смислів, а й можливість організації ро-
боти з ними. Учитель повинен спиратися на зворот-
ний зв’язок у роботі з учнями, яка може бути орга-
нізована через діалогові форми роботи – семінари, 
конференції, колоквіуми, прес-конференції тощо. 

Практичні форми діяльності також забезпе-
чують «прояв» змісту учнів (рольові ігри, уроки-
екскурсії, уроки-концерти і т. ін.), що може стати 
основою для організації діалогу. Однією з головних 
вимог при цьому є створення комфортних умов, що 
виключають недовіру і емоційно-моральну напру-
женість, а також використання освітніх можливос-
тей соціального середовища [5]. 
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Відповідно до цілей і завдань полікультурної 
освітньої діяльності такі автори інноваційних кон-
цепцій виховання, як О. С. Газман, Л. І. Новикова 
виділяють все різноманіття методів на чотири групи: 

• методи актуалізації соціокультурної ідентифі-
кації і визначення мети; 

• методи отримання нових знань і практичних 
умінь і навичок; 

• рефлексивні методи; 
• методи моделювання, проектування та пере-

проектування діяльності [6].
Завдання актуалізації соціокультурної іденти-

фікації реалізуються методами історичних опові-
дань, бесід, дискусій, драматизації, вивчення міс-
цевих звичаїв, етикету, оповідань про предків. З їх 
допомогою підвищується рівень національно-куль-
турної ідентифікації учнів. Названі методи повинні 
забезпечити позитивне самовизначення школярів 
до полікультурної освітньої діяльності, підготувати 
учнів до міжкультурного діалогу.

Провідними методами, які можуть бути вико-
ристані при виконанні завдань формування систе-
ми знань про полікультурної реальності та досвіду 
практичної діяльності в полікультурному середови-
щі, заснованої на повазі культурних особливостей 
учасників діалогу культур, є:

• словесні методи (пояснення, евристична бесі-
да, дискусія, лекція); 

• методи роботи з текстом (інтерпретація, ре-
цензування); 

• практичні методи (моделювання, проектуван-
ня, перепроектування, вправа, тренінг); 

• рефлексивні методи (аналіз, проблематизація, 
депроблематізація). 

Значну роль відіграє діалог як метод, який пе-

редбачає активну позицію його учасників, насам-
перед учнів, метод, за допомогою якого вчитель 
демонструє модельну поведінку, що передбачає по-
вагу учасників діалогу, увагу до їхньої думки, праг-
нення знайти компроміс. 

Слід зауважити, у процесі реалізації програми 
навчально-виховної роботи з учнями-мігрантами, 
в рамках полікультурної освіти значну роль віді-
грають методи діагностики та контролю готовності 
учнів до активної й адекватної діяльності в полі-
культурному середовищі. 

Відстеження змін, що відбуваються з учнями, 
проводиться за трьома основними напрямками: 

• засвоєння знань про полікультурну реальність; 
• розвиток практичних навичок і умінь діяль-

ності особистості в процесі діалогу культур; 
• формування емоційної та рефлексивної культури. 
Висновки. Таким чином, ми дотримуємося думки 

авторів інноваційних концепцій виховання про те, 
що особливе значення мають рефлексивні здібності 
учнів, що припускають: вміння аналізувати соціо-
культурну ситуацію і діяльність, здійснювану в ній; 
здатність фіксувати особисті труднощі в діяльності 
і виявляти проблеми особистого розвитку; здатність 
визначати шляхи виходу з утруднень і подолання 
проблем за допомогою наявного соціального досвіду 
та розробки нових технологій діяльності [4].

Шляхи виходу з виявлених труднощів і подо-
лання актуалізованих проблем визначаються рів-
нем розвитку навичок діяльності особистості та її 
ставленням до полікультурної реальності. Полі-
культурна освіта знайомить учнів з різними видами 
і технологіями діяльності, наявними в соціальному 
досвіді, і формує позитивне ставлення до полікуль-
турного середовища.
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Аннотация
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Summary
The article analyzes theoretical and practical issues of providing educational support for migrant students in the 
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