
 

  85

Для покликання: Савченко М. П. Гімназія в українсько-східних міжнаро-
дних освітніх зв’язках, у діалозі культур. Дидактика: теорія і практика : 
зб. наук. праць / [за наук. ред. Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Косянчу-
ка]. Київ: Ін-т пед. НАПН України, 2013. С. 85–93. 
 
ГІМНАЗІЯ В УКРАЇНСЬКО-СХІДНИХ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ЗВ’ЯЗКАХ, 

У ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР 
М. П. Савченко,  

заступник директора з навчально-методичної роботи, вчитель-
методист історії, Київська гімназія східних мов №1 

 
У статті схарактеризовано відкриту соціально-педагогічну систему форму-
вання змісту полікультурної освіти та полікультурного виховання учнів, а та-
кож йдеться про розвиток дружніх відносин Київської гімназії східних мов №1 з 
країнами Сходу в освітній та культурній сферах. Автор говорить про станов-
лення системи комплексного розв’язання теоретичних, практичних навчально-
виховних завдань, що створює умови не тільки цілеспрямованого впливу на сві-
домість учнів, але й допомагає їм утверджуватись у національній самобутнос-
ті, відродженні забутих ідеалів, національних та громадянських вартостей 
українського народу. 
Ключові слова: діалог культур; освіта і наука, толерантність, східні мови, на-
ціональні і громадянські цінності українського народу; цінності народів Сходу.  
В статье идет речь об открытой социально-педагогической системе формиро-
вания содержания поликультурного образования и поликультурного воспитания 
учеников, а также о развитии дружеских отношений Киевской гимназии вос-
точных языков №1 со странами Востока в образовательной и культурной сфе-
рах. Автор говорит о становлении системы комплексного решения теоретиче-
ских, практических учебно-воспитательных задач, которое создает условия не 
только целенаправленного влияния на сознание учеников, но и помогает им 
утверждаться в национальной самобытности, возрождении забытых идеалов, 
национальных и гражданских стоимостей украинского народа. 
Ключевые слова: диалог культур; образование и наука, толерантность, вос-
точные языки, национальные и гражданские ценности украинского народа; 
ценности народов Востока; Киевская гимназия восточных языков №1 (Украи-
на). 
This paper characterized open socio-educational system shaping the content of 
multicultural education and multicultural education of students. Well as talking about 
the development of friendly relations of Kyiv Gymnasium of Oriental Languages № 1 in 
the East in the educational and cultural fields. The author suggests the formation of a 
complex solution of theoretical and practical educational objectives, creating 
conditions not only of targeting consciousness of students, but also helps them to assert 
itself in national identity, the revival of forgotten ideals of national and civic values of 
the Ukrainian people. Such an approach creates in young people a sense of pride for 
their country, culture, people and helps draw prospects own life creativity, self-
certainty in the system of human, cultural, linguistic values. Because of the Ukrainian 
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national value system students see East, realizing that the right and duty of every nation 
– to develop their culture. The acquisition heritage of Asian cultures, civilizations and 
peoples of the world to help students deal with problems of competitiveness in 
conditions of market relations. 
Keywords: cultural dialogue, education and science, tolerance, Oriental languages, 
national and civic values of the Ukrainian people, the values of the East, Kyiv 
Gymnasium of Oriental Languages №1 (Ukraine). 
 

Постановка проблеми. Особливість змісту й ефективність навчання 
іноземних мов у сучасній середній школі узалежнені від моделі навчаль-
ного процесу, зокрема від стратегій і тенденцій розвитку шкільної іншо-
мовної освіти: комунікативного спрямування процесу навчання, діяльніс-
ної технології навчання іншомовного спілкування, особистісно орієнто-
ваної парадигми процесу навчання, культурологічного спрямування 
навчальної діяльності, технологій використання доцільно дібраного на-
вчального матеріалу. Ці тенденції вирізняють сучасну шкільну іншомов-
ну освіту на тлі інших моделей навчання. Вони слугують засадами для ви-
значення змісту і технологій формування в учнів іншомовної комунікати-
вної компетентності. 

Відкритість сучасного українського суспільства, зростаюча комуніка-
тивна мобільність школярів, наукові контакти та обміни, яскраво вираже-
на професійна спрямованість навчання іноземних мов визначають соціа-
льний престиж лінгвістичної освіти. Вивчення іноземних мов і більш ши-
роко – культур, цивілізацій сприяє не тільки розвитку окремої особистості 
в суспільстві й розвитку самого суспільства, але й виховує повагу до рід-
ної культури, формує готовність до діалогу, толерантність у ставленні до 
інших мов та культур, здатність до міжкультурної взаємодії. 

Педагог має враховувати, що демократія – найкраща модель організа-
ції політичного та соціокультурного життя практично всіх країн світу. 
Проте ця модель сформувалась на Заході і відповідає, передусім, світо-
глядним засадам і цінностям західного суспільства. У зв’язку з розвитком 
глобальних процесів, а також постійним намаганням «експортувати» де-
мократію на Схід, виникають різні проблеми, які витікають з неадекват-
ного розуміння співвідношення світогляду сучасних суспільств та прин-
ципів демократії. 

Аналіз сучасних досліджень. Парадигма шкільної іншомовної освіти 
зорієнтована на таку організацію навчання, котра забезпечує комуніка-
тивно-діяльнісний характер процесу оволодіння іноземною мовою в ін-
теграції з міжкультурним спрямуванням його змісту. Цей підхід зумовле-
ний процесами глобалізації міжнародних контактів, де іноземній мові на-
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лежить роль важливого засобу спілкування. У зв’язку з цим посилення 
соціокультурного контексту змісту навчання є соціально і педагогічно 
доцільною тенденцією розвитку сучасної іншомовної освіти. Вона забез-
печується: а) готовністю учнів використовувати іноземну мову як засіб 
міжкультурного спілкування, б) можливістю для учнів створювати власну 
соціальну та культурну ідентичність шляхом зіставлення й усвідомлення 
культури носіїв мови, що вивчається, та власної національної культури, 
в) когнітивним розвитком учнів, що активізує їхню навчальну діяльність 
адаптує її до європейських стандартів і створює умови для входження в 
сучасний світовий соціум [2, с. 73]. 

Іноземна мова сприяє інтеграції особистості в систему світової та наці-
ональних культур. Відтак, у випускників середньої школи має бути сфор-
мована здібність сприймати й розуміти ці культури та толерантно стави-
тися до їхніх особливостей, сприймаючи «чужу» культуру, збагачуючи 
свою. Такий підхід дає змогу не тільки інтерпретувати і розуміти звичаї 
іншого народу, але й взаємодіяти з оточуючим світом. Ця стратегія фор-
мування особистості випускника середньої школи засобами іноземної мо-
ви зумовлена сучасним станом міжнародних відносин між державами та 
тенденцією на їх активізацію, розширення і поглиблення. У зв’язку з цим 
рівень його розвитку і освіченості певною мірою має узгоджуватися з ка-
ртиною сучасного світу, що також передбачає наявність уміння адаптува-
тися до змін, які відбуваються в ньому [4, с. 9]. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 
спрямовує українську освіту на її інтеграцію у європейський і світовий 
освітній простір, визначаючи конкретні напрями розвитку міжнародного 
партнерства. Міжнародна співпраця у сфері освіти передбачає, зокрема: 
організацію освітніх, наукових обмінів, стажування та навчання за кордо-
ном учнів, педагогічних працівників; розширення участі навчальних за-
кладів, педагогів, учнів у різних проектах та програмах міжнародних ор-
ганізацій та співтовариств; проведення спільних наукових досліджень з 
актуальних проблем розвитку освіти; проведення міжнародних наукових 
конференцій, семінарів тощо; підтримку співробітництва міжнародних 
таборів дітей та юнацтва; проведення спільних конкурсів, фестивалів, фо-
румів, тощо [3, с. 28–29]. 

Метою полікультурної освіти є формування людини, здатної до актив-
ної та ефективної життєдіяльності в багатонаціональному та полікультур-
ному середовищі, яка володіє розвинутим почуттям розуміння та поваги 
до інших культур, вміє жити в мирі та злагоді з людьми різних національ-
ностей та вірувань [1, с. 93]. Полікультурне виховання передбачає адапта-
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цію людини до різних цінностей у ситуації існування безлічі різнорідних 
культур, взаємодію між людьми з різними традиціями, орієнтацію на діа-
лог культур, відмову від культурно-освітньої монополії відносно інших 
націй і народів [6].  

На Сході і Заході суттєво розрізняється безпосередній життєвий дос-
від. Якщо Захід робить акцент на новизну, то Схід – на традиції. Традиції 
жорстко регламентують дії людини в різних життєвих ситуаціях. Для 
Сходу ніколи не був притаманний конфлікт поколінь, пов’язаний з проти-
ставленням нових культурних цінностей – старим. Техніцизму Заходу 
завжди протистояла органіка Сходу. Схід поєднує людину і природу в га-
рмонійне ціле. За західної людини природа – це майстерня, східна ж лю-
дина лише прагне стати органічною частиною природи. Схід приймає світ 
таким, яким він є. Тут сповідують принцип ненанесення шкоди всьому 
живому («ахімса» у індійців). На Сході традиціоналізм свідомості зумов-
лений циклічним сприйняттям часу. Сформувалася доктрина «азіатських 
цінностей», яка піддається активній критиці. У суспільствах, де міцно за-
кріплені традиційні релігійні принципи (передусім, це країни, де сповіду-
ється іслам), існує негативне ставлення до ліберальної демократії. Такі 
країни мають власну стабільну модель соціального розвитку, засновану 
на традиціях, релігії, менталітеті (ісламські, індійські, конфуціанські інте-
рпретації суспільства, цінностей, демократі). Сьогодні говорять не лише 
про «вестернізацію» Сходу, але і про «орієнтацію» Заходу, а також про 
«взаємопроникнення» (Леонтьєв Є., Чхартішвілі Г. та ін.).  

Мета статті – схарактеризувати відкриту соціально-педагогічну сис-
тему формування змісту полікультурної освіти та полікультурного вихо-
вання учнів і розвитку дружніх відносин з країнами Сходу в освітній та 
культурній сферах, які знаходяться в динаміці на певних рівнях і виходять 
з об’єктивних потреб нашого суспільства, гімназії східних мов №1. 

Виклад основного матеріалу. Київська гімназія східних мов №1 – 
Асоційована школа ЮНЕСКО (з 2005 року) як інноваційна відкрита соці-
ально-педагогічна система працює за індивідуальним навчальним планом. 
У 2005–2008 роках гімназія – успішна пілотна школа Міжнародного про-
екту «Громадянська освіта – Україна» Європейського Союзу. У 2007–
2012 роках в гімназії успішно здійснена академічного рівня дослідно-
експериментальна робота за темою «Дидактико-методичні засади вико-
ристання новітніх технологій у навчанні та вихованні учнів гімназії». 

Ми враховуємо ті тенденції світоглядного діалогу між Заходом (Украї-
ною в т. ч.) і Сходом, які сприяють становленню глобальних демократич-
них універсалій за напрямами: активний інтерес жителів Заходу (України) 
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до світогляду і культури Сходу; бажання членів не східних суспільств 
урізноманітнити свій духовний досвід, заснований на преклонінні перед 
логосом (Судзукі Д.), раціоналізмі, формальній логіці, порядку, систем-
ності тощо східною пасивністю, спогляданням, недискурсивністю, ірра-
ціональністю, магічним світовідчуттям та іншими соціокультурними осо-
бливостями Сходу; зростаючий вплив інформаційних технологій як осно-
ви глобалізації; ущільнення зв’язків Заходу і Сходу у сфері мистецтва, 
науки, політичних відносин тощо; зростання економічного і політичного 
впливу східних держав (КНР, Японія, Індія тощо), що змушує світову спі-
льноту рахуватися з їх політикою, культурними особливостями, і звичай-
но, суспільним світоглядом. 

На рівні індивідуальної моралі толерантність виконує комунікативну 
та орієнтаційно-евристичну функції (тобто толерантність сприяє взаємо-
розумінню, рівним партнерським відносинам, налагодженню комунікації 
як такої). На рівні суспільної моралі толерантність виконує прогностичну, 
гносеологічну та превентивну функції. Варто також додати адаптивну та 
культурну функції, адже толерантність є важливим механізмом адаптації 
до змін соціально-політичної ситуації та формує як індивідуальну, так і 
загальнополітичну культуру суспільства. Етичним підґрунтям толерант-
ності для соціуму є його мораль, а для окремого громадянина – світогляд-
на система, зокрема, індивідуальні моральні норми, цінності, переконан-
ня, принципи поведінки тощо. 

Проблема етнічної толерантності є особливо актуальною для етнічного 
суспільства, яке знаходиться в процесі демократизації. Перехід до демок-
ратії для багатьох країн світу, у тому числі – й для України, є складним 
трансформаційним процесом, що супроводжується суперечностями, ба-
гатьма кризами. Держави потребують ефективної етнополітики. У навча-
льно-виховному процесі в гімназії відзначається, що етнічність та етнопо-
літика становлять важливу складову життя більшості країн сучасного сві-
ту, оскільки більшість держав є полі етнічними. 

Київська гімназія-інтернат східних мов № 1 була створена в 1990 році 
на базі Київської середньої загальноосвітньої школи-інтернату з поглиб-
леним вивченням китайської мови, заснованої в 1956 році рішенням укра-
їнського уряду. За своєю структурою навчальний заклад є складним на-
вчально-виховним комплексом, який працює в умовах режиму повного 
дня. 

Як цілісна педагогічна система гімназія у своїй діяльності керується 
стратегічними цілями української державної системи освіти та виховання 
підростаючого покоління. Визначено конкретні шляхи реалізації Націо-
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нальної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, закону 
України «Про загальну середню освіту», комплексної програми «Страте-
гічні напрямки інноваційного розвитку Київської гімназії східних мов №1 
на 2012–2017 роки». 

Місія гімназії: становлення компетентної особистості, розвиток здібно-
стей, обдарувань учнів для забезпечення інтелектуального, культурного 
потенціалу України. Основні завдання: компетентнісно спрямована освіта 
для суспільства стійкого розвитку; забезпечення якісної загальноосвіт-
ньої, сходознавчої підготовки гімназистів за філологічним профілем; роз-
робка нового змісту особистісно орієнтованої філологічної освіти, перс-
пективних педагогічних технологій, інноваційних навчально-методичних 
комплексів та їх впровадження у навчально-виховний процес; формуван-
ня, розвиток ключових життєвих компетенцій випускників гімназії – но-
сіїв загальнолюдських, етнонаціональних, громадянських, загальноєвро-
пейських цінностей, полікультурних компетентностей юних громадян-
патріотів України; полікультурна освіта та полікультурне виховання осо-
бистості на засадах педагогік толерантності, культури миру; інтеграція 
гімназійної освіти у міжнародний культурно-освітній простір; розробка 
нового змісту освіти, педагогічних технологій та їх апробація в умовах 
всеукраїнського рівня дослідно-експериментальної роботи за темою «Ре-
алізація інноваційної моделі культурно-мовних та морально-громадян-
ських цінностей учнів» (2012–2019 роки). 

Наш досвід свідчить, що реалізація завдань навчального закладу як ці-
лісної навчально-виховної системи з формування у гімназистів потреби у 
глибоких і міцних знаннях з української та іноземних мов, формуванню 
інтересу до вивчення східних мов, основ наук, до культури народів Сходу 
неможлива без розширення творчих контактів із зарубіжними навчальни-
ми закладами з вивчення досвіду формування системи навчання учнів 
східним мовам. 

Виходячи з програми «Освіта для єдиної Європи», розробленої в 1990-
ті роки Радою Європи, гімназія прагне допомогти молодим людям як єв-
ропейцям сприйняти спільну культурну спадщину та проникнутися від-
повідальністю за неї, формує глобальне мислення у гімназистів, потребу у 
неперервній освіті протягом всього життя. Українець має творити власне 
життя, працювати й пересуватися в полікультурній, багатомовній демок-
ратичній Європі, відчувати себе відповідальним за все, що відбувається на 
Землі, здатним розв’язувати проблеми, що стоять перед Україною, Євро-
пою, людством. 
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Багато випускників навчального закладу продовжують здобувати вищу 
освіту в КНР, В’єтнамі, Японії, Туреччині, Монголії, Польщі, Голландії, 
Ірані, США. 

Педагоги гімназії пропагують слов’янські мови, викладаючи російську, 
українську мови в м. Харбіні (КНР), а харбінські вчителі навчають китай-
ській мові гімназистів у Києві. Вчителі східних мов проходять мовне ста-
жування в КНР, Японії, Туреччині, Республіці Корея, Індії, Ірані, АРЄ. 
Вони як творчі особистості, патріоти України, знавці мов, українознавст-
ва, сходознавства репрезентують українську систему освіти в цих країнах. 
Стало традиційним стажування школярів. 

Китайські, японські, індійські, турецькі, іранські школярі, перебу-
ваючи в Києві, в гімназії, відкривають для себе Україну, український 
народ, відкривають його цінності, ідеали, багатогранну культуру, дер-
жавну систему освіти, висловлюють бажання ввести в своїх школах 
вивчення української мови, культури. Це має велике значення для фор-
мування позитивного іміджу України у світі, її миролюбного зовніш-
ньополітичного курсу. Українські школярі йдуть від цілісного вивчен-
ня України, країн Сходу до цілісного сприйняття єдності та взаємоза-
лежності світу. 

Для формування стійких мовленнєвих умінь, створення іншомовного 
комунікативного середовища у постійній педагогічній практиці – спілку-
вання вчителів, учнів зі стажистами, студентами країн Сходу, які на-
вчаються в київських ВНЗ: участь у проведенні уроків, спільні екскурсії 
по м. Києву, в музеї, участь у проведенні предметних декад, тижнів знав-
ців мов, відзначення державних свят, презентацій східної та української 
кухні. 

У традиційному календарі гімназії – зустрічі Нового року за східними 
календарями. У нас звучить Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, В. 
Сосюра китайською, японською, арабською, перською мовами в Шев-
ченківські Дні, на літературних вечорах, листи українських школярів 
читають ровесники в багатьох куточках країни, в клубі любителів схід-
ної музики звучить мелодійний малюнок української пісні та пісень на-
родів Сходу; на засіданнях секцій української та зарубіжної літератур 
наукового товариства гімназистів – колективного члена київської малої 
академії наук учнівської молоді звучать власні вірші учнів українською 
та мовами народів Сходів; під час фестивалів народів України та Сходу 
музика, танці народів сприяють культурному збагаченню випускників 
навчального закладу; на уроках східних мов, світової художньої культу-
ри, літератури країн Сходу формуються знання про східні культури та 
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цивілізації. Відбувається діалог мов, культур, цивілізацій, діалог освіт-
ніх систем [5, с. 34–35]. 

Становлення системи комплексного розв’язання теоретичних, практи-
чних навчально-виховних завдань створює умови не тільки цілеспрямо-
ваного впливу на свідомість учнів, але й допомагає їм утверджуватись в 
національній самобутності, відродженні забутих ідеалів, національних та 
громадянських вартостей українського народу, формування у молоді по-
чуття гордості за свою Батьківщину, культуру народу та допомагає накре-
слити перспективи власної життєтворчості, самовизначеності у системі 
загальнолюдських, культурномовних цінностей. Через пізнання своєї суті, 
через українську національну систему цінностей молоді люди бачать 
Схід, усвідомлюючи те, що право і обов’язок кожного народу – розвивати 
свою культуру. Засвоєння надбань східних культур, цивілізацій, народів 
світу школярами допомагають їм у розв’язанні проблем конкурентоспро-
можності в умовах становлення ринкових відносин. 

Українські педагоги, школярі завдяки контактам у сфері освіти, куль-
тури з народами Сходу мають доступ до досягнень різних цивілізацій да-
лекосхідного, мусульманського, південноазійського світу. 

Гімназії східних мов №1 по праву належить провідне місце в пропа-
ганді ідей Декларації принципів толерантності, Декларації про культуру 
миру та програми дій в області культури миру, у творчому збагаченні пе-
дагогіки миру, педагогіки толерантності, в сфері розвитку українсько-
східних міжнародних освітніх зв’язків, у визначенні їх ролі у формуван-
ні етнонаціональних цінностей та полікультурної компетентності особис-
тості. 

Важливе значення в поширені сходознавчих знань належить прове-
деним на базі навчального закладу дев’яти Всеукраїнським науково-
практичним конференціям на тему: «Україна – країни Сходу в ХХІ сто-
річчі: діалог мов, культур, педагогічних систем». 

За роки функціонування з педагогічною діяльністю навчального за-
кладу ознайомилися численні делегації. Від комітету у справах освіти 
Всекитайських Зборів Народних представників та Міністерства освіти 
КНР, Міністерства освіти Ісламської Республіки Іран до делегації ліка-
рів з Японії, які вивчали медичні наслідки чорнобильської катастрофи, 
від освітян Тайваню до артистів з Туреччини та Індії, від підприємців з 
Республіки Корея до науковців з В’єтнаму та Єгипту, від представників 
громадських організацій з Китаю до керівників Асоціації державних 
шкіл Індії та освітян Монголії. Досвід українсько-східних міжнародних 
зв’язків гімназії вивчають педагоги шкіл-побратимів з Москви та Санкт-



 

  93

Петербурга (Російська Федерація), Черкас, Львова, Одеси, Харкова, Ки-
єва, Кіровоградської, Хмельницької областей, Автономної Республіки 
Крим. 

Висновки. Культурно-освітні взаємини як тип міжнародних відно-
син будуються на основі рівноправного партнерства, товариськості, 
дружби, поваги до історичного вибору народів. Вони виходять з 
об’єктивних потреб взаємовигідного співробітництва з народами, та но-
сять системний характер, відповідають змісту державної освітньої полі-
тики в Україні на рубежі століть, регіональній програмі розвитку освіти 
м. Києва. Їх ефективність – очевидна. Зростає зацікавленість у вивченні 
східних мов, культур, у пізнанні східних цивілізацій, які добилися знач-
ного прогресу у своєму розвитку наприкінці XX століття. Важлива роль 
тут належить людському фактора. Зростає духовний рівень особистості, 
інформаційна, культурна та професійна підготовка педагогів, глибина 
розуміння ними національних, спільних та міжнародних інтересів наро-
дів, їх взаємозалежності в сучасному світі. Діалог – визначальний чин-
ник у відносинах. 

У педагогічному колективі переконані, що різниця в рівнях культурно-
го розвитку, стані освіти, в самобутності народів не може бути виправ-
данням для культурного ізоляціонізму. Широкомасштабна участь у між-
народній культурній та освітній співпраці, загальнолюдські контакти є 
надійним засобом зміцнення світового співтовариства, чинником довіри 
між народами планети. 
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