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Вступ. Євроінтеграційний вимір Украї-
ни явно проявляється не тільки (на жаль, і 
не стільки) в соціальному, а й в освітньому 
просторі, зокрема, у просторі вищої освіти. 
Певні реформи, які вже відбулися в систе-
мі вищої освіти України, дотримування Бо-
лонського процесу, створення НАЗЯВО, 
як інституції, що відповідає за якість вищої 
освіти в Україні, та інші позитивні зміни, 
створюють рушійний потенціал, пов’язаний 
із включенням до спільного руху світової 
спільноти. Окрім зміни у вимогах до на-
вчання і виховання, це також передбачає 
зміни у виробничих, культурних та поведін-
кових патернах, адже саме освіта як стри-
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У статті показана роль про
сування культурного різноманіт
тя для реалізації євроінтеграцій

ного вектора розвитку України та 
входження в спільний європейський 
простір вищої освіти. Проаналізо

вано методологічні напрацюван
ня попередніх досліджень соціальної 

згуртованості та рівень міжкуль
турної комунікації в університет
ських спільнотах у контексті про

сування культурного різноманіт
тя. Показана евристична спромож
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ність інших моделей, зокрема,  Де
рева міжкультурної компетент
ності ЮНЕСКО, шестирівневної 
моделі індивідуального розвитку 

міжкультурної компетентності, 
номадичних концептів тощо. Про

сування освітньої політики щодо 
культурного різноманіття визна
чає складність процесу трансфор

мації освіти в набутті міжкуль
турних атрибутів. Соціальні інно

вації в освіті, вплив на соціально
економічний розвиток розглянуті у 

фокусі міжкультурного підходу.
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жень культури формує систему цінностей, 
що визначає мислення людей. Входження 
в європейський простір вищої освіти – це 
не просто реформування української вищої 
освіти, а й пошук балансу пріоритетів – збе-
реження культурної різноманітності націо-
нальних систем освіти та поліпшення між-
народної співпраці, мобільності, працевла-
штування, конкурентоспроможності закла-
дів вищої освіти. Один із ключових фоку-
сів – Болонський процес було започаткова-
но та підтримано на Конференції міністрів 
вищої освіти Німеччини, Франції, Італії та 
Сполученого Королівства в Болоньї й під-
писано 19 червня 1999 року «Болонську де-
кларацію» міністрами освіти 29 країн. У бе-
резні 2010 р. на Конференції міністрів кра-
їн учасниць Болонського процесу, що відбу-
лася в Будапешті і Відні, було офіційно за-
сновано міждержавну структуру – Європей-
ський простір вищої освіти (ЄПВО). Метою 
створення ЄПВО є, вочевидь, розвиток ви-
щої освіти, який ґрунтується на академічній 
свободі, інституційній автономії та участі 
студентів і викладачів в управлінні вищою 
освітою. Він повинен розвивати соціальний 
вимір вищої освіти та сприяти якості, еконо-
мічній привабливості, академічній мобіль-
ності, вільному працевлаштуванню, навчан-
ню впродовж життя та соціальній згуртова-
ності. ЄПВО сприяє культурному різнома-
ніттю, адже цей простір є відкритим і співп-
рацює з вищою освітою в інших частинах 
світу [3, c. 13].

Прагнення України бути повноправ-
ним членом Європейського простору ви-
щої освіти вимагають певного прикладно-
го виміру, ефективних дій згідно з коорди-
натами просування міжкультурного діало-
гу та утвердження культурного різноманіт-
тя в освітньому просторі. Баланс практич-
ного та теоретичного повинен фокусува-
тися також на поточних проблемах перео-
смислення місії освіти в нових координатах 
глобалізації. Завдання для вищої педагогіч-
ної освіти також полягає в задоволенні по-
треб у підготовці вчителів, щоб реалізува-
ти освітній підхід у просуванні культурного 
різноманіття та висвітлити можливі шляхи 
набуття міжкультурної компетентності се-
ред всіх стейкхолдерів освітньої сфери. 

Постановка проблеми дослідження. 
Культурне різноманіття є однією з най-

важливіших цінностей європейського про-
стору. «Громадяни Європейського Сою-
зу об’єднані спільними цінностями, таки-
ми як свобода, толерантність, рівність, солі-
дарність та культурна різноманітність...» [7]. 
Але необхідність просування політики щодо 
культурного різноманіття визначає склад-
ність процесу трансформації освіти в набут-
ті міжкультурних атрибутів. Соціальні ін-
новації в освіті, які так потрібні в сучасних 
умовах неперервних бурхливих соціально-
економічних криз, також потрібно розгля-
дати у фокусі міжкультурного підходу, про-
сувати розвиток міжкультурної компетент-
ності. Отже, яким чином та на яких цінніс-
них засадах має вибудовуватися національ-
на система вищої освіти, які освітні страте-
гії просування культурного різноманіття по-
трібно впроваджувати, є одним із найважли-
віших питань для всіх учасників спільного 
європейського простору вищої освіти. 

Стан розробки проблеми досліджен-
ня. Примирення політичного та економіч-
ного чинників із культурним різноманіт-
тям є одним з найбільших викликів, з яки-
ми зараз стикається Європейський Союз. 
Як ніколи раніше, культурні відмінності 
(на яких наразі «грають» різноманітні по-
пулістські рухи) постають як загроза жит-
тєздатності євроінтеграційного проєкту. 
Але ж культура, культурне різноманіття не 
сприймається тільки як перешкода. У євро-
пейському контексті культурне різноманіт-
тя також сприймається як важливий ресурс 
для поліпшення суспільства, включаючи 
сприяння інноваціям та конкурентоспро-
можності [8, с. 359]. На найвищому рівні в 
ЄС актуальність проблематики культурно-
го різноманіття, або мультикультуралізму, 
постійно декларується, а також деклару-
ється позитивний вплив культурного різ-
номаніття на соціальний розвиток. Хоча в 
Україні склалася достатньо специфічна си-
туація – де-факто наше суспільство харак-
теризується як «багатокультурне», але де-
юре не обговорюється і не пропонується 
жодного принципу соціокультурної політи-
ки на рівні держави. Проте не тільки євро-
інтеграційний вектор розвитку України, а й 
загальна орієнтація у світовому соціокуль-
турному просторі вимагає від України ви-
значення позиції щодо мультикультураліз-
му. Дослідженням проблематики культур-
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ного різноманіття і його втіленням в Украї-
ні, зокрема й в освітній сфері, займалися 
багато дослідників: О. Батіщева, Д. Вовк, 
Л. Горбунова, С. Дрожжина, Т. Кулико-
ва, В. Сусак, М. Стріха та ін. У контексті 
етнонаціональної взаємодії цю проблема-
тику досліджували К. Бондаренко, Е. Віл-
сон, В. Гельман, Т. Гриценко, А. Колодій, 
І. Курас, І. Лосєв, О. Майборода, О. Ма-
ланчук, М. Рябчук та ін. [1, c. 50]. У фоку-
сі розгляду європейських освітніх страте-
гій необхідно зазначити філософсько-ме-
тодологічні концептуальні засади, які ви-
кладені в проєкті номадизму Ж. Дильоза та 
Ф. Гваттарі. Номадизм, вважає Л. Горбуно-
ва, можна розглядати як освітню стратегію, 
адже саме вибудовування «номадичного 
мислення», створення відповідних патер-
нів соціальних дій є одним із найважливі-
ших зав дань для Ж. Дильоза та Ф. Гватта-
рі. Експлікація сенсів їх метафор «кочуван-
ня» та «ризома», інших номадичних кон-
цептів мають великий евристичний потен-
ціал в освітньому просторі [2]. 

Для просування культурного різноманіт-
тя потрібно досліджувати реакцію людей 
під час їх взаємодії з культурними відмін-
ностями. Ефективну модель в цьому напря-
мі розробив американський вчений М. Бен-
нетт (1986), який взаємодію з культурними 
відмінностями розділив на шість стадій роз-
витку: три етноцентричні та три етновіднос-
ні, де кожний із зазначених етапів розвитку 
спирається на попередні. Ця модель опи-
сує індивідуальний рівень і пропонує кон-
тинуум індивідуального розвитку в напрямі 
глибшого розуміння та цінування культур-
ного різноманіття. «Отже, Модель Розви-
тку включає три етноцентричні стадії, коли 
культура особи сприймається нею як цен-
тральна (Заперечення, Захист та Мініміза-
ція), і три етновідносні стадії, коли культура 
особи сприймається нею в контексті інших 
культур (Прийняття, Адаптація та Інтегра-
ція). Коли люди стають більш інтеркультур-
но компетентними, вони переходять від ет-
ноцентричних до етновідносних стадій. Цей 
перехід дозволяє їм отримати більш вишу-
каний інтеркультурний досвід і, навпаки, 
більш вишуканий інтеркультурний досвід 
полегшує перехід між стадіями» [5, с. 24–
25]. Дослідження культурного різноманіт-
тя в контексті етноцентризму та етнореля-

тивізму є перспективними для соціокуль-
турної сфери, вони дозволяють інтегрувати 
індивідуальний та колективний рівні між-
культурної компетентності.

Також варто зазначити, що ці актуальні 
теми неодноразово порушувались в освіт-
ніх проєктах за підтримки програми Євро-
пейської Комісії Еразмус+, які впроваджу-
вались та наразі впроваджуються в НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Зокрема, в НПУ 
ім. М. П. Драгоманова у 2013–2016 рр. 
було успішно реалізовано проєкт «Підго-
товка педагогів і освітніх менеджерів до 
роботи з гетерогенними групами і органі-
заціями» (543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-
TEMPUS-JPCR). Щойно завершився про-
єкт напряму Жана Монне програми Ераз-
мус+ – Модуль Жана Монне «Розвиток 
соціальної згуртованості в освіті та вряду-
ванні: Європейські Студії» (587057-EPP-1-
2017-1-UA-EPPJMO-MODULE), у якому 
академічним координатором була проф. М. 
Нестерова). Тема соціальної згуртованості 
отримала своє продовження в науково-до-
слідних проєктах, що проводяться в НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Так, із 2020 р. вико-
нується науково-дослідна тема «Стратегії 
розвитку соціальної згуртованості україн-
ського суспільства: соціокультурний та 
освітній виміри» (під керівництвом ректо-
ра академіка В. Андрущенка, відповідаль-
ний виконавець – проф. М. Нестерова). 
Основний тренд зазначених досліджень – 
соціокультурні аспекти згуртованості, цін-
ності соціокультурного різноманіття. Уза-
галі дослідження теми згуртованості в осві-
ті переконливо довели, що соціальна згур-
тованість нерозривно пов’язана з темою ге-
терогенності, інклюзії, різноманіття (зо-
крема, культурного різноманіття) в освіт-
ньому середовищі. 

 На практичний бік досліджень культур-
ного різноманіття спрямовані заходи проєк-
ту Жана Монне «Європейські цінності різ-
номаніття та інклюзії для сталого розви-
тку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-
EPPJMO-PROJECT (керівник проєкту – 
професор М. Нестерова). Соціокультурні 
аспекти теми соціальної згуртованості, яким 
чином культура може виступати як керую-
чий параметр згуртування та, відповідно, 
соціального розвитку суспільства, розкри-
ваються та досліджуються в іншому проєкті 
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напряму Жана Монне – Кафедрі Жана Мон-
не «Соціальні та культурні аспекти Євро-
пейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-
1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR (Професор 
Кафедри Жана Монне М. Нестерова).

Методологія дослідження.  Як уже за-
значалось вище, в НПУ ім. М.П. Драгома-
нова з 2013 року тривають дослідження єв-
ропейських освітніх стратегій, зокрема, у 
сфері просування культурного різноманіт-
тя: було відкрито освітню програму для ма-
гістрів за кращими європейськими методо-
логічними підходами в цій сфері. Також під 
час практичних досліджень у рамках вико-
нання науково-дослідної теми «Концепту-
альні засади когнітивних технологій в осві-
ті» були впроваджені емпіричні методи до-
слідження культурного різноманіття та со-
ціальної згуртованості – фасилітаційні се-
сії та тренінги програми «Активні грома-
дяни» Британської Ради в Україні (НПУ 
ім. М. П. Драгоманова – партнер програ-
ми, а професор М. Нестерова – сертифіко-
ваний фасилітатор програми). Досвід учас-
ті НПУ ім. М. П. Драгоманова як партне-
ра цієї програмі дав значний поштовх щодо 
розвитку практичної методології розвитку 
соціальної згуртованості, а також інших 
важливих ціннісно орієнтованих компе-
тенцій, передусім міжкультурної компетен-
ції учасників тренінгів «Активні громадя-
ни». Методологічні здобутки також упро-
ваджувались в процесі імплементації про-
єкту Жан Монне Проєкт «Європейські цін-
ності різноманіття та інклюзії для сталого 
розвитку» (EVDISD) у сфері дослідження 
цінностей ЄС та способу їх упровадження 
в українську освітню систему (насамперед 
у сфері вищої освіти) для сталого розви-
тку. У рамках упровадження цього проєкту 
було проведено не тільки компаративіст-
ські теоретико-методологічні досліджен-
ня соціальної згуртованості та міжкультур-
ної компетентності, а й практичні розвідки 
у сфері культурного різноманіття, зокрема, 
дослідження рівня міжкультурних кому-
нікацій в університетській спільноті НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Для реалізації цьо-
го дослідницького проєкту було створе-
но авторську методологію, яка базується 
на виокремленні трьох рівнів досліджен-
ня «Знання (Осмислення)» – «Практика 
(Діяль ність)» – «Перетворення (Перспек-

тиви)». Для вимірювання міжкультурної 
комунікації було розроблено опитуваль-
ник, який конкретизує концептуалізації по 
кожному домену зазначеної тріади. Тобто 
кожен із цих доменів описує певну сферу, в 
якій проявляється міжкультурна комуніка-
ція, реалізуються цінності різноманіття та 
інклюзії (соціальної інклюзії та культурно-
го різноманіття в даному контексті) [4]. 

Для цього дослідження ключовим фо-
кусом була саме цінність культури. Дослі-
дження цінності культури проводилось на 
рівні «Знання» і поділялось на переконан-
ня в цінності змісту кожної культури та на 
розуміння цінності культури у світогляд-
них принципах та переконаннях. Фактич-
но цей рівень досліджень був про знання 
власної культури та знання про цінності ін-
ших культур, а також про цінність взаємо-
дії в різноманітному полі культур. На рів-
ні «Діяльність» аналізувалась налаштова-
ність до взаємодії в полікультурному се-
редовищі, безпосередня активність у між-
культурних комунікаціях. А на рівні «Пер-
спективи» були досліджені такі важливі ас-
пекти культурного різноманіття, як мно-
жинність культур, а також віра в унікаль-
ність кожної культури. Фактично дослі-
джувалась оцінка розуміння і готовності до 
участі в міжкультурному діалозі, зокрема, у 
контексті освіти та самореалізації. На осно-
ві описаного підходу авторської методи-
ки було створено відповідний опитуваль-
ник. В опитуванні взяли участь 230 студен-
тів та 42 викладача НПУ імені М. П. Дра-
гоманова. З урахуванням значної різниці в 
кількості опитуваних з кожної групи, було 
не доцільним порівнянням між ними, але 
всі вибірки були репрезентативними – ви-
користовувались математичне середнє та 
стандартне відхилення, які показали, що 
отримані значення однорідні та результати 
можуть бути інтерпретовані достовірно [4]. 

Із методологічної позиції важливо відмі-
тити, що дане опитування було проведено 
після впровадження європейських освітніх 
стратегій у сфері культурного різноманіт-
тя. Представники університетської спіль-
ноти НПУ ім. М. П. Драгоманова з 2017 
року брали участь у міжнародних проєктах 
напряму Жана Монне – курсах з поширен-
ня Європейських студій у соціокультур-
ній сфері – «Соціальні інновації в освіті», 
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«Культурна політика ЄС», «Європейська 
політика соціальної згуртованості», «Між-
культурний діалог ЄС» тощо. Ці курси не 
тільки інформували щодо європейської 
освітньої політики культурного різнома-
ніття. Для освітян НПУ ім. М. П. Драго-
манова (а потім через політику максималь-
ного поширення результатів та відкритої 
участі в заходах проєктів до них долучили-
ся освітяни багатьох інших закладів вищої 
освіти) це також можливість практично 
розвинути міжкультурну компетентність 
через інтерактивні методи спілкування, 
відпрацювання проблемно-орієнтованих 
завдань та кейсів. Так, наприклад, викорис-
товувалось як методологічний інструмен-
тарій «Дерево міжкультурної компетент-
ності» (Юнеско, 2013). У метафорі дерева 
під коріннями розуміється культура (іден-
тичність, цінності, ставлення, вірування) та 
спілкування (мова, діалог, невербальна по-
ведінка). Стовбур – це культурне різнома-
ніття, права людини, міжкультурний діалог 
тощо. Гілки уособлюють практичні, опера-
тивні кроки – роз’яснення, навчання, про-
сування тощо. А листя означає міжкуль-
турну (інтеркультурну) відповідальність, 
грамотність, зручність, креативність, емо-
ції, знання і т. д. Цінність різноманіття та-
кож підтримується в цій моделі й тим, що 
зазвичай декілька листків Дерева умисно 
залишаються вільними, щоб це дуже живе 
Дерево можна було доповнити наявним 
різноманіттям контекстів [5, c. 21].

Результати дослідження. У результа-
ті проведеного практичного досліджен-
ня підтвердилась важливість для всіх рес-
пондентів розуміння значущості своєї 
культури, толерування сприйняття куль-
тур інших народів та етносів. Готовність до 
співробітницт ва з різними культурами не 
дуже висока, але є тенденція до поєднання 
культурних практик за умови збереження 
культурного плюралізму. Загалом усі по-
казники мають достатньо високі значен-
ня – вище середніх. Це можна інтерпрету-
вати як позитивні тенденції щодо ставлен-
ня та сприйняття своєї та інших культур 
в освітній спільноті. Особливо це актуа-
лізується за сучасних євроінтеграційних 
тенденцій України. Також варто наголоси-
ти, що в практичному дослідженні не було 
встановлено суттєвої різниці між студента-

ми та викладачами. Загальне ставлення у 
викладачів та студентів до власної культу-
ри відповідальне, з розумінням її значущос-
ті та повагою до культур інших. Але обидві 
групи менше готові до співробітництва з 
представниками інших культур. Можли-
во, це пов’язане з відносно однорідним со-
ціально-економічним простором України. 
Адже якщо порівнювати українську ситуа-
цію з європейською, то в нашій країні на-
разі не надто актуальні проблеми міграції. 
Це не однозначно позитивний фактор. До-
ведено, що в країнах, які представляють со-
бою складне багатонаціональне соціокуль-
турне утворення (зокрема й через міграцій-
ні процеси), соціокультурне та етнічне по-
ходження може бути потужним провісни-
ком ефективних суспільних настанов та по-
ведінки. В Європі, на відміну від класичних 
«імміграційних країн» як США, Канада та 
Австралія, не було стандартів вимірювання 
етнічного походження. Але зараз, мабуть, 
через посилення міграційних процесів у 
Європі розробляються основні теоретичні 
концепції, структури та критерії класифі-
кації. Наразі в Європі розробляється новий 
показник етнічного походження, який має 
як критеріальну, так і передбачувальну об-
ґрунтованість: він передбачає, чи ідентифі-
кують себе респонденти як приналежні до 
етнічної меншини і чи вважають вони, що 
їхня група є дискримінаційною. Він також 
передбачає силу національної ідентичності 
та ставлення до імміграції. Особлива ефек-
тивність нового показника полягає в тому, 
що він визначає як корінні та (суб)націо-
нальні меншини, так і ті, хто має міграційне 
походження. Доведено, що в деяких краї-
нах субнаціональні меншини досить від-
мінні, наприклад, у почуттях дискримінації 
та у низькому рівні національної прихиль-
ності [9].

Культурне різноманіття досягається шля-
хом розвитку міжкультурної компетентнос-
ті. А міжкультурна компетентність є дина-
мічною структурою, на стійкість якої до-
цільно впливати засобами освітніх практик. 
Співвіднесення індивідуальної актуалізації 
в міжкультурному діалозі з перспективами 
самореалізації в глобалізованому світі є іс-
тотним чинником мотивації розвитку між-
культурних компетенцій. Відповідно відбу-
вається значний світоглядний поворот, який 
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впливає на ефективність соціальної, зокре-
ма, міжкультурної комунікації: «інший» як 
носій іншої культури стає не противником, а 
партнером у загальних цілях, ідеалах і праг-
неннях. Потреба в ефективності подібних 
комунікацій обумовлена проблемами та за-
вданнями сучасної соціокультурної сфери, 
для вирішення яких як на глобальному, так 
і на локальних рівнях необхідні інтеграція і 
оптимізація міжкультурних зв’язків та вза-
ємодій. Диференціація на цьому рівні озна-
чає перевірку можливості синтезу культур, 
а не їх просту «суму» в полікультурному ви-
хованні [4 ]. 

Практики полікультурного діалогу, 
сприяння міжкультурному розвитку та, 
відповідно, культурному різноманіттю від-
бувалися під час Міжнародної літньої шко-
ли в Мелітополі 5–9 липня 2021 р. «Прин-
ципи та цінності ЄС: різноманіття та ін-
клюзія в освіті для сталого розвит ку». Літ-
ня школа відбулася на базі Мелітополь-
ського державного педагогічного універ-
ситету імені Богдана Хмельницького згід-
но з планом імплементації Проєкту ЄС 
Еразмус+ «Європейські цінності різно-
маніття та інклюзії для сталого розвит-
ку» у співпраці з Кафедрою Жана Монне 
«Соціальні та культурні аспекти Європей-
ських Студій» та за підтримки Національ-
ного Еразмус+ офісу в Україні. Всі заходи 
п’ятиденної Літньої школи були спрямова-
ні на дослідження теми згуртованості, різ-
номаніття та інклюзії для сталого розвитку 
освіти, включали в себе кращі європейські 
стратегії і практики розвитку освітніх та ін-
ших спільнот. Так, найкращі практики вза-
ємних комунікативно-ціннісних стратегій 
розвитку громад та їх взаємодії в культур-
но-освітньому просторі були презентовані 
в спільних проєктах громади і університе-
ту «Ми проти епохи глобального мовчан-
ня»  (О. Арабаджи, доцент, проректор із за-
очної форми навчання МДПУ імені Богда-
на Хмельницького; Л. Москальова, профе-
сор, проректор із наукової роботи МДПУ 
імені Богдана Хмельницького; І. Славо-
ва, директор КУ «Агенція розвитку Мелі-
тополя»; М. Бріцин, пастор церкви єван-
гельських християн «Благодать»;  профе-
сор Т. Троїцька, професор Н. Глєбова, до-
цент Л. Топалова (МДПУ імені Богда-
на Хмельницького). Тема «Ефективні цін-

нісно-орієнтовані теорії та практики між-
культурного діалогу» була розкрита в лек-
торії «Практики різноманіття та інклюзії 
в освітній системі Індії» (А. Кумар, мене-
джер, директор AKG Global support service 
PVTLTD (Індія). Також відбувалися інші 
заходи, які мали ключовий фокус на збере-
ження та розвиток культурного різноманіт-
тя, адже місто Мелітополь дійсно позиціо-
нується як одне з кращих інтеркультурних 
міст не тільки України, а й Європи. Бага-
то практик просування культурного різно-
маніття були впроваджені в рамках проєк-
ту міжміського співробітництва «Впрова-
дження та залучення культурного різнома-
ніття на глобальному рівні», який було ре-
алізовано містами-партнерами Мелітопо-
лем (Україна) та Балларатом (Австралія) 
за підтримки Програми «Інтеркультурні 
Міста» Ради Європи. Потреба в розвитку 
міжкультурної (інтеркультурної) компе-
тентності викликана зростанням різнома-
ніття в суспільствах, збільшенням культур-
ної неоднорідності освітнього та соціально-
економічного середовищ, посиленням між-
народної мобільності, яка означає життя та 
співпрацю з представниками різних куль-
тур, тощо. «Успіх країн, міст, організацій чи 
окремих осіб сьогодні все більшою мірою 
залежить від індивідуальних та колектив-
них здібностей компетентно спілкуватися 
з представниками інших культур чи країн. 
Інтеркультурна компетентність не набува-
ється автоматично. Її потрібно розтлумачу-
вати, вивчати, практикувати та підтриму-
вати протягом усього життя» [5, с. 5]. Саме 
на це спрямовані наявні освітні стратегії 
просування культурного різноманіття, які 
реалізуються в Європі і можуть бути засто-
совані в українській системі вищої освіти.

Висновки. Отримані результати відкри-
вають перспективи подальших досліджень 
міжкультурних комунікацій, просуван-
ня культурного різноманіття в соціокуль-
турній та освітній сферах. Освітня сфера 
є дуже перспективною в цьому сенсі, адже 
сама процедура побудови треків подаль-
ших досліджень найчастіше викладається 
в рамках освітніх програм та із застосуван-
ням практичного досвіду. 

На рівні освіти з питань культурного 
різноманіття потрібно підтримувати обі-
знаність осіб, які приймають рішення. При 
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розробці та реалізації освітніх стратегій з 
метою адаптації підходів до просування 
культурного різноманіття в конкретному 
інституційному контексті потрібно сприя-
ти позитивній взаємодії. Необхідно реалі-
зувати практичну експертну систему та се-
рію досліджень у розробці освітніх страте-
гій сприяння культурному різноманіттю, 
доступних для всіх освітян через належну 
базу даних шляхом публікації статей, жур-
налів, книг. Усе це має привести до націо-
нальної та міжнародної співпраці, засно-
ваної на культурних, економічних, соці-
альних, організаційних аспектах зменшен-
ня етноцентризму та зростання етнореля-
тивізму [ 6, c. 224]. Процес упровадження 
європейських цінностей у систему вищої 
освіти може базуватися на встановленому 
зв’язку між соціальною згуртованістю та 

довірою у ставленні до інших, відповідно 
між рівнем соціальної згуртованості та рів-
нем міжкультурної комунікації, що є про-
явленням цінності довіри, поваги до різно-
маніття та інклюзії.

Отже, просувати культурне різноманіт-
тя, розвивати міжкультурну компетент-
ність для ефективної співпраці можливо на 
підставі загального поля знання та дії, ін-
тересу і довіри, загалом, спільних ціннос-
тей. Такий ціннісно-орієнтований прос тір 
міжкультурного діалогу продукує форму-
вання міжкультурних комунікативних ком-
петенцій, наявність яких не тільки забезпе-
чує ефективність комунікації, а й просуває 
культурне різноманіття, яке, своєю чергою, 
забезпечує певну соціокультурну «дода-
ну вартість» для соціальних систем різного 
рівня – освітніх спільнот, міст, країн тощо. 
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