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У статті показано важливу 
роль євроінтеграційного вектора 

розвит ку вищої освіти України, ви-
значено її ціннісне підґрунтя, тео-
ретичні та методологічні засади. 

Показано важливість міжнародної 
співпраці в дослідженні, поширен-
ні та імплементації європейських 

цінностей в освітньому та соціаль-
ному сере довищі. Також відображе-
но соціальну роль освіти в розвитку 

міжкультурної компетентності, 
визначено її чинники та можливі ін-

струменти розвитку. Пропонова-
ний матеріал є узагальненням попе-

редніх досліджень соціальної згур-

тованості, довіри та рівня між-
культурної комунікації в універси-

тетських спільнотах. Процес упро-
вадження європейських цінностей у 
систему вищої освіти може базува-
тися на встановленому зв’язку між 
соціальною згуртованістю та дові-
рою у ставленні до інших, відповід-
но між рівнем соціальної згуртова-
ності та рівнем міжкультурної ко-
мунікації, що є виявленням цінності 
довіри, поваги до різноманіття та 

інклюзії. Подано методологію прак-
тичної реалізації різних проєктів, 

зокрема, напряму Жана Монне, які 
впроваджуються в НПУ

ім. М. П. Драгоманова.
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Вступ. Дане дослідження ціннісних орі-
єнтацій вищої освіти проводиться в НПУ 
ім. М. П. Драгоманова в рамках імплемен-
тації проєкту напряму Жана Монне Проєкт 
«Європейські цінності різноманіття та ін-
клюзії для сталого розвит ку» (620545-EPP-
1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT). Також 
результати дослідження отримані в рамках 
упровадження в НПУ ім. М.П. Драгомано-
ва ще одного проєк ту напряму Жана Монне 
Кафедра Жана Монне «Соціокультурні ви-
міри Європейських Студій» (620635-EPP-
1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR), а також 
проєкту, який щойно успішно завершив-
ся – Модуль Жана Монне «Розвиток со-
ціальної згуртованості в освіті та вряду-
ванні: Європейські Студії» (587057-EPP-
1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE), які 
сфокусовані саме на дослідженні європей-
ських цінностей, зокрема, цінностей різно-
маніття та інклюзії, соціальної згуртова-
ності, зокрема і в освітньому середовищі. 
Ціннісний фокус дослідницьких траєкто-
рій у цих проєк тах був сформований у про-
цесі виконання державної науково-дослід-
ної теми «Концептуалізація когнітивних 
технологій в освіті», яка впроваджувалась 
в НПУ ім. М. П. Драгоманова під керів-
ництвом ректора академіка В. П. Андру-
щенка (відповідальний виконавець – автор 
статті, професор М. Нестерова). Од нією з 
головних ідей дослідження було доведення 
важливості соціаль ної згуртованості в осві-
ті, що потім неодноразово підтверджува-
лось на практиці в процесі реалізації іншо-
го соціаль ного проєкту за підтримки МОН 
України – «Розвиток соціальної згуртова-
ності суб’єктів освітнього простору», який 
з 2016 року об’єднав на спільній ціннісній 
платформі більш ніж 160 шкіл та інших на-
вчальних закладів по всій Україні. Прак-
тичний досвід, який був отриманий у цих 
проєктах, а також наукові партнерства при-
звели до того, що наразі тема соціаль ної 
згуртованості розробляється більш концеп-
туально в НПУ ім. М. П. Драгоманова – 
виконується науково-дослідна тема «Стра-
тегії розвит ку соціальної згуртованості 
українського суспільства: соціокультурний 
та освітній виміри» (також під керівни-
цтвом ректора академіка В. П. Андрущен-

ка, відповідальний виконавець – професор 
М. Нестерова). Тема згуртованості в осві-
ті нерозривно пов’язана з темою гетероген-
ності, інклюзії, різноманітності в освітньо-
му середовищі. Ці актуальні теми неодно-
разово пропонувались в освітніх проєктах 
за підтримки програми Європейської Ко-
місії Еразмус+. Зокрема, в НПУ ім. М. П. 
Драгоманова було успішно реалізовано 
проєкт «Підготовка педагогів і освітніх ме-
неджерів до роботи з гетерогенними група-
ми і організаціями» (543873-TEMPUS-1-
2013-1-DE-TEMPUS-JPCR). Саме завдя-
ки цьому проєк ту вдалося встановити плід-
ні та дружні відносини з командою Універ-
ситету Генуї (Італія), передусім з профе-
сором Діаною Спулбер, яка наразі актив-
но працює в команді обох проєктів напря-
му Жана Монне програми Еразмус+, які 
впроваджуються в НПУ ім. М. П. Драго-
манова. Вона провела вебінар та віртуаль-
ний навчальний клас на тему інклюзивної 
освітньої політики ЄС, розробила та прове-
ла дистанційний курс «Європейська освіт-
ня модель» та готує ще один дистанційний 
клас на тему інклюзивної моделі ЄС, а та-
кож віртуальний клас на цю ж тему. Спіль-
ні наукові розробки з партнерами з Універ-
ситету Генуї підтвердили необхідність до-
слідження цінностей в освіті. Цей науко-
во-освітній напрям активно розвивається 
в Європейському Сою зі, адже міграційна 
та демографічна кризи, загальна соціальна 
демотивація актуалізують необхідність ви-
ховання цінностей, насамперед, у молодого 
покоління. Важливим результатом для на-
шої системи освіти є саме європейський до-
свід, який доводить, що бажаний результат 
можна отримати шляхом упровадження 
ціннісно-орієнтованої освіти: роз’яснення 
цінностей та спілкування на тему ціннос-
тей в освітньому середовищі. Тож насампе-
ред необхідно розвивати цінності різнома-
ніття та інклюзії, адже саме в такому сти-
мулюючому освітньому середовищі сту-
денти отримають більш чітке уявлення про 
те, як позиціонувати себе в різноманітті ду-
мок та сенсів [5]. Саме тому основна мето-
дологія та практичні заходи дослідження 
знаходяться у сфері проєкту Жана Монне 
«Європейські цінності різноманіття та ін-
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клюзії для сталого розвитку». Такий під-
хід збігається із загальноєвропейським під-
ходом у сфері освіти для сталого розвитку. 
Досягнення цілей сталого розвитку немож-
ливе без виховання відповідних ціннос-
тей, а це вже завдання для освіти. Є багато 
проєктів на тему практичного досліджен-
ня цінностей в освітньому середовищі, зо-
крема, які фінансуються за підтримки Єв-
ропейської Комісії [4; 5; 6]. Характерною 
ознакою цих проєктів є ефективні інстру-
менти соціальної інженерії, а також сучасні 
цифрові технології. Так, наприклад, важли-
вим інструментом у дослідженні цінностей 
можна вважати веб-інструмент «Атлас єв-
ропейських цінностей» (Atlas of European 
Values) [2]. Цей інструмент, який доступ-
ний на семи мовах, що опосередковано свід-
чить про основних країн-учасниць, дозво-
ляє створити інтерактивні карти цінностей. 
Вони відображають, як саме європейці ду-
мають про широкий спектр тем, якими цін-
ностями вони керуються. Відповідно, мож-
на порівняти ці цінності між країнами, між 
різними групами суспільства, а також про-
стежити динаміку змін у часі. Зазвичай, у 
процесі активного залучення до ціннісно-
го діалогу створюються віртуальні класи, 
щоб відобразити цінності учнів та порів-
няти їх із цінностями населення країни чи 
окремих верств суспільства. Подібну мето-
дику залучення до діалогу, але вже із засто-
суванням інтерактивних технологій геймі-
фікації використовує організація Culture 
Buff Games, яка пропонує власну методику 
залучення до діалогу про цінності, зокрема, 
про національні цінності [3]. 

Постановка проблеми дослідження. В 
українському соціальному та освітньому 
середовищі, зокрема у сфері вищої осві-
ти, зростає розуміння необхідності актив-
ного долучення до спільного європейсько-
го освітнього та дослідницького просто-
ру, а також розбудови національних освіт-
ніх та дослідницьких мереж. Ефективни-
ми ці процеси можуть бути тільки за до-
тримання спільних ціннісних орієнтирів, 
тому проблема дослідження та впрова-
дження на практиці європейських ціннос-
тей, з-поміж них і соціальної згуртованос-
ті, різноманіття та інклюзії є надзвичайно 

актуальною для України та її системи ви-
щої освіти. 

Ціннісно-орієнтована освіта означає, що 
вчителі всіх освітніх рівнів мають усвідом-
лювати, транслювати та виховувати цін-
ності в освітньому процесі, а не тільки да-
вати знання. Для цього потрібно, щоб осві-
тяни самі набули трансверсальних компе-
тенцій («навичок XXI століття») щодо за-
стосування європейських цінностей на 
практиці – принципів консолідації, інклю-
зії, вирішення конфліктних ситуацій, між-
культурного спілкування, роботи в дусі со-
лідарності, колективної роботи, захисту 
прав людини тощо. 

Методологія дослідження. Для розроб-
ки вищезазначеної проблематики переваж-
но використовується практична методоло-
гія проєкту Жан Монне Проєкт «Європей-
ські цінності різноманіття та інклюзії для 
сталого розвитку» (620545-EPP-1-2020-1-
UA-EPPJMO-PROJECT). Адже саме цей 
проєкт спрямований на дослідження основ-
них питань Європейських Студій стосовно 
цінностей ЄС та способу їх упровадження 
в українську освітню систему (насамперед 
у сфері вищої освіти) для сталого розвитку 
громадянського суспільства. 

Одним з основних напрямів та довго-
строкових наслідків проєкту є збільшен-
ня практичного поширення цінностей ЄС 
у вищих навчальних закладах шляхом об-
говорення та підвищення обізнаності щодо 
цінностей, розвитку людського потен-
ціалу на основі цінностей, збільшення різ-
номанітності та інклюзії всередині спіль-
нот ЗВО, передача цієї практики якомо-
га більшій кількості освітніх закладів. У 
самій проєктній структурі вже закладена 
міждисциплінарність та різноманітність, 
адже до проєктного складу, фактично між-
народного консорціуму, входить не тіль-
ки НПУ ім. М.П. Драгоманова, як органі-
зація-заявник, а й інші зарубіжні та україн-
ські університети – Університет Генуї (Іта-
лія), Університет Жиліна (Словакія), На-
ціональний університет біоресурсів і при-
родокористування України, Сумський на-
ціональний аграрний університет та Мелі-
топольський державний педагогічний уні-
верситет імені Б. Хмельницького. Методо-
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логічний підхід проєкту, а також кожного з 
партнерів заснований на принципах соці-
альної синергетики – в основі є самооргані-
зація, а також корпоративна соціальна від-
повідальність та соціальна залученість за-
кладів вищої освіти в громаді, регіоні, дер-
жаві для спільного сталого розвитку та під-
тримки реформ.

Даний проєкт належить до типу «поши-
рення контенту», оскільки його голов ні за-
ходи мають не тільки дослідницьку та про-
світницьку, а й інформаційно-розповсю-
джувальну діяльність. Специфіка проєк-
тів Жана Монне – Європейські Студії, що 
означає зосередження на ЄС, його ціннос-
тях, ролі освіти в просуванні та впрова-
дженні цінностей ЄС та суміжних питань.

Оскільки українські партнери та парт-
нери з ЄС залучені до обговорення, просу-
вання та поширення цінностей ЄС в Украї-
ні, проєкт також має синергетичний ефект, 
оскільки сприяє:

- обміну знаннями про ЄС та його цін-
ності;

- обміну думками щодо відповідності за-
гальноєвропейських та національних цін-
ностей між представниками різних держав-
членів ЄС та сусідніх країн;

- взаємному навчанню шляхом обміну 
знаннями про методології дослідження та 
вивчення національних цінностей та цін-
ностей ЄС;

- взаємному навчанню шляхом обміну 
знаннями про методики впровадження цін-
ностей у середній та вищій освіті.

Під час виконання проєкту вже під-
твердилися очікування, що серед україн-
ських освітян відбуватиметься інтенсивна 
та продуктивна дискусія – до заходів про-
єктів Жана Монне вже долучилось понад 
15 університетів. Приєднуються освітяни 
й з інших закладів – коледжів, шкіл, ДВНЗ 
тощо. Крім того, проєкт тільки на початку 
впровадження, він ще залучатиме до обго-
ворення дослідників та експертів із різних 
галузей (наприклад, політологів, юристів, 
теологів, психологів тощо), громадських 
активістів, політиків, студентів, школярів 
та їх батьків, інших зацікавлених сторін.

Проблема сталого розвитку додає інші 
міждисциплінарні виміри до вищезазначе-

ної дискусії про європейські цінності, адже 
до проєкту залучені представники не тіль-
ки двох педагогічних університетів – На-
ціонального педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова та Мелітопольсько-
го державного педагогічного університету 
імені Б. Хмельницького, а й два універси-
тети аграрних наук та природокористуван-
ня – Національний університет біоресурсів 
та природокористування України та Сум-
ський національний аграрний університет. 
Участь цих партнерів розширює соціаль-
ний контекст парадигми сталого розвитку, 
заснованої на цінностях.

Третім важливим змістовим елемен-
том, який цей проєкт буде досліджувати, 
обговорювати, просувати та поширювати, 
буде саме методологія дослідження ціннос-
тей серед населення країн-членів ЄС, а та-
кож України. Вже було проведено ряд до-
сліджень з основним фокусом на цінності 
освітнього середовища, але остаточна роз-
робка методології дослідження цінностей 
ще не завершена. 

Можна прогнозувати, що необхідно про-
вести міжнародний дослідницький семінар, 
презентацію різними експертами методоло-
гій, що використовуються для досліджен-
ня цінностей у тій чи іншій країні-члені ЄС 
та цінностей ЄС загалом. Українські вчені 
та дослідники презентують методології, які 
вони використовують. Для досягнення своїх 
цілей проєкт базуватиметься на компетенці-
ях та досвіді спільноти Жана Монне в Укра-
їні: українських професорів кафедр Жана 
Монне, керівників Центрів Досконалості 
Жана Монне, членів Української асоціації 
професорів та дослідників європейської ін-
теграції (APREI), Асоціації дослідників цін-
ностей ЄС в освіті (AREVE), Української 
Асоціації дослідників освіти (УАДО) та ін-
ших відповідних асоціацій та організацій, з 
якими вже відбувається плідна співпраця. 

Результати дослідження. Для вивчен-
ня проблематики імплементації європей-
ських цінностей, зокрема, інклюзії та різ-
номаніття в системі вищої освіти було про-
ведено низку практичних досліджень у різ-
них університетських спільнотах. На осно-
ві спільного концептуального підходу та 
авторських методик було створено відпо-
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відні опитувальники (1; 8; 9). Для аналізу 
достовірності отриманих даних використо-
вувалось математичне середнє та стандарт-
не відхилення, які доводили, що отримані 
значення однорідні та результати можуть 
бути інтерпретовані достовірно. Першим 
кроком та фундаментом для розробки теми 
цінностей в освітньому середовищі ста-
ли дослідження рівня соціальної згуртова-
ності університетських спільнот, які були 
проведені як до карантину, так і під час ка-
рантину через пандемію. У систематизова-
них опитуваннях за авторською методикою 
адаптації Моделі соціальної згуртованості 
брали участь студенти та викладачі НПУ 
ім. М.П. Драгоманова. Загалом, актив-
ність залучення до опитування дала зна-
чну кількість учасників і показала достат-
ньо високий рівень згуртованості універси-
тетської спільноти [8]. Але саме це дослі-
дження вивело на ціннісні орієнтири, чин-
ники соціаль ної згуртованості. Було визна-
чено довіру як головну засаду соціальної 
згуртованості та базову цінність освітньо-
го середо вища. Тому було проведено більш 
глибоке дослідження рівня довіри в універ-
ситетській спільноті. В ньому взяли участь 
студенти і викладачі НПУ імені М.П. Дра-
гоманова та НУБіП [9]. Визначення скла-
дових довіри як ставлення до «іншого» ак-
туалізувало подальші розробки ціннісних 
складових в освітньому середовищі та ви-
значило орієнтир на міжкультурні комуні-
кації, саме в яких практично відстежується 
проявлення цінностей, зокрема, довіри. Та-
кож було проведено опитування рівня між-
культурної компетентності за авторською 
методикою в університетській спільноті 
НПУ ім. М.П. Драгоманова [1].

Отримані результати відобразили важ-
ливість для всіх респондентів розуміння 
значущості своєї культури, толерантність у 
сприйнятті культур інших народів та етно-
сів. Загальна логіка верифікації результа-
тів була така: чим більше позитивних від-
повідей і чим вище ступінь схвалення, тим 
вище рівень міжкультурних компетенцій 
реципієнтів щодо знання (думки), практи-
ки (діяльності) і мотивації (перспективи). 
Необхідно зазначити, що проведене опиту-
вання в НПУ ім. М.П. Драгоманова пока-

зало недостатню готовність студентів і ви-
кладачів до співпраці в рамках міжкуль-
турних проєктів. Хоча більшість опитува-
них підтверджували свою повагу до інших 
культур, вони менше вмотивовані на співп-
рацю та готові до реальної участі в між-
народних проєктах. Проте досвід упрова-
дження міжнародних проєктів Жана Мон-
не показує велику зацікавленість та готов-
ність до співпраці інших ЗВО. Можливо, 
це є зацікавленістю та бажанням отримати 
кращий досвід, але, безумовно, необхідно 
розвивати європейську культуру проєкт-
ної діяльності в усіх освітніх закладах. На 
цю мету спрямовані міжнародні заходи, які 
організовує команда Національного Ераз-
мус+ офісу в Україні, вся спільнота вико-
навців проєктів програми Еразмус+, зокре-
ма, проєктів напряму Жана Монне. 

Варто зазначити, що практика реаліза-
ції проєктів доводить, що освітнє середови-
ще може дати не тільки матеріал для дослі-
джень цінностей, зокрема, довіри та толе-
рантності, поваги до різноманіття, а й мож-
ливість використовувати дієві інструмен-
ти їх упровадження. Перспективним на-
прямом є розвиток міжкультурної комуні-
кації, узагалі, ефективної соціальної кому-
нікації, заснованої на цінностях довіри, по-
ваги, емпатії тощо. Ми фокусуємо увагу на 
вихованні цінностей, пов’язаних із різно-
маніттям та інклюзією, адже усвідомлення 
та прийняття цінностей, інтересів та потреб 
«іншого» дуже важливо і в контексті само-
визначення, і в контексті сталого розвитку, 
зокрема, і для встановлення порядку соці-
альної системи [1; 7]. Відповідно, міжкуль-
турна різноманітність є співвідношенням і 
взаємодією різних систем цінностей, прин-
ципів діяльності та прагнень. Раніше про-
ведені дослідження [7; 9] показали тісний 
зв’язок цінностей довіри та рівня соціаль-
ної згуртованості, що виводить нас на між-
культурну компетентність, адже саме дові-
ра є головною цінністю в базових комуніка-
ціях типу «свій – чужий» (звичайно, краще 
використовувати «інший»), у яких також 
проявляються ключові європейські ціннос-
ті різноманіття та інклюзії [1]. 

Висновки. Розуміння спільних ціннос-
тей та принципів відіграє важливу роль не 
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тільки в розвитку згуртованості в освітньо-
му просторі, воно сприяє більш усвідомле-
ному та згуртованому суспільству. Цей ас-
пект є дуже важливим не тільки для Укра-
їни та української освіти, а й для Європей-
ського Союзу. Відновлення та усвідомлен-
ня спільного ціннісного базису дає впевне-
ність у продуктивності дискусій щодо по-
дальшого розвитку європейської інтеграції. 
А їх надзвичайна кількість та неоднознач-
ність спричинені посиленням правих попу-
лістських та протекціоністських тенденцій у 
Європі (слід зазначити, що подібні процеси 
відбуваються і в Україні). Це стосується як 
наукових дебатів, так і громадської думки, а 
також внутрішньої та зовнішньої політики 
Європейського Союзу та його країн-членів. 
Унаслідок пандемії ці тенденції ще більш 
посилилися в напрямку від націоналізму і 
навіть до регіоналізму. В умовах невизначе-
ності, психологічної та соціальної нестабіль-
ності ціннісні орієнтири надзвичайно важ-
ливі. Проведені дослідження європейських 
цінностей в освітньому середовищі демон-
струють, що саме в процесі міжкультурних 
комунікацій можна спостерігати реальний, а 
не декларований рівень їх імплементації. Та-
кож міжкультурна комунікація нерозривно 
позв’язана із соціальною згуртованістю, зо-
крема, з її складниками – взаємодопомогою 
та взаємоповагою, довірою, сприйняттям 
відмінності (різноманіття), толерантністю, 
інклюзією тощо [1; 7–9]. 

Проведені дослідження та освітні захо-
ди під час виконання міжнародних та дер-
жавних науково-дослідних проєктів дають 
можливість стверджувати, що процеси до-
слідження та, головно, практичного впро-
вадження європейських цінностей в освіт-
ньому середовищі проходять успішно. Так, 
загальний рівень соціальної згуртованості, 
міжкультурної компетенції, толерантнос-
ті в університетській спільноті М. П. Дра-
гоманова достатньо високий, усі показники 
вище середнього, що є позитивною харак-
теристикою. Як студенти, так і викладачі 
мають свідоме ставлення до інших культур, 
сприйняття їхніх традицій та толерант-
ність до них. Можна припустити, що люди 
готові до об’єднання своїх культур у сучас-
ному світі, готові до співпраці в полі спіль-
них цінностей. Проведені заходи та прак-
тичні дослідження свідчать, що для значної 
кількості освітніх спільнот подальший роз-
виток досліджень європейських цінностей 
з основним фокусом на розвиток рівня со-
ціальної згуртованості та, відповідно, рівня 
імплементації європейських цінностей різ-
номаніття та інклюзії є важливим завдан-
ням, яке сприятиме розбудові системи ви-
щої освіти в Україні. Євроінтеграційний 
вектор розвитку системи вищої освіти не 
викликає сумнівів саме в аспекті впрова-
дження ціннісно орієнтованого навчання, 
зосередження на його виховній, соціально 
відповідальній складовій. 
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