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ГАРМОНІЙНОЇ І КУЛЬТУРНОЇ л ю д и н и 

Процеси євроінтеграції, які в останні роки не обмежуються 
Західною Європою, а й охоплюють Східну і навіть Туреч-

чину, вказують на становлення під впливом глобалізаційних 
процесів нової філософії географії, що акцентує свою увагу не на 
територіальній статиці, а на динаміці геоцивілізаційних консте-
ляцій. У такій географії ущільнюється простір, але відбуваються 
регіоналізація, фрагментаризація і фракталізація інтегрованих 
спільнот, які, на думку німецького філософа Г. Вільке, консти-
туюють «атопичне суспільство (аіюрізсїіе ОезеІІзсїіаА:) з новим 
комунікативним дизайном» [1, с.123-124]. Говорячи про сучасну 
Європу як геополітичне, соцільно-економічне, культурно-духовне 
утворення доби глобалізації, реальністю і водночас символом 
якої виступає ЄЄ., треба зазначити, що процеси євроінтеграції 
не можна розглядати, як відхід від культурної традиції. Навпа-
ки, як зазначає Н. Луман, семантика старої Європи, європей-
ські цінності визначають саморозуміння у процесах глобалізації 
[2, с. 931-932]. 

Становлення цілісної Європи як культурного і освітнього простору, 
починаючи із Середньовіччя демонструє послідовність у дотриманні 
основних смислів ідеї Європи. На це зокрема звертає увагу Г. Рінше, 
вказуючи на те, що «складовою ідеї Європи були і залишаються єв-
ропейська філософська традиція, що веде свій родовід з античності, 
римське право та християнська етика» [3, с. 5-5] Ідея Європи поєднує 
її фактичність і контрфактичність. Через це проживати на теренах 
Європи, в європейських країнах і бути європейцем — не є одне й 
теж саме. Адже, щоб бути європейцем, треба засвоїти європейську 
систему цінностей, яка формувалася віками. 
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Алгоритм вихованні гармонійної і культурної людини 

Отже, освіта і виховання відіграють значну роль у формуванні 
європейської спільноти під гаслом «єдність у багатоманітності». 
Ще задовго до сучасного етапу євроінтеграції відомий німецький 
філософ і педагог В. Флітнер вбачав, що основною цього процесу 
треба вважати «єдність європейської культури і освіти» [4, с. 18]. 
Засобами освіти, культури й виховання (передусім морально-етич-
ного, правового, громадянського) формується спільнота, яка від-
стоює ідеали свободи, рівності, братерства, гуманності та гідності 
людського існування, а також віру в людський розум. 

Європейське виховання і освіта передбачають не тільки інте-
грацію освіти у вигляді Болонського процесу, до якого приєдналася 
також Україна, а і формування «справжньої європейської еліти» 
[5, с. 33-45]. Можливості входження українців до європейського 
освітнього простору є актуальною проблемою вітчизняної фі-
лософії освіти. Тут йдеться не тільки про якісну освіту, а й про 
формування габітусу європейця-гуманіста. Адже, коли йдеться про 
європейське виховання, мається на увазі не тільки географічні 
параметри суспільства добробуту, а і, насамперед, про людину, 
відкриту світові, а відтак — і до діалогу з іншимі культурами, 
що вимагає володіння навичками вести інтеркультурний діалог. 

Інтеркультурна комунікація, предметом якої є освітній і вихов-
ний потенціал фундаментальних прав людини, має дві можливі 
перспективи: вона або постачає аргументацію для політичних 
ідеологій, або прояснює специфіку соціокультурних ситуацій, що 
закидають рамкові умови освітнім і виховним практикам. Останні 
потребують того, що називають «культурою прав людини» або 
«культури свободи», яка повинна протистояти фундаменталізму 
у цій сфері. 

Сьогодні у центрі інтеркультурної освітньої комунікації в Укра-
їні знаходиться також європейська ідея. Як вказує О. Навроцький, 
«засвоєння європейської ідеї є тривалим інноваційним процесом, 
який, напевне, охопить декілька генерацій студентської молоді» 
[5, с. 132]. Це засвоєння треба розуміти як комунікативний про-
цес, у якому створюється, підтримується і контролюється баланс 
між інтеркультурністю і транскультурністю як на макро- так і на 
мезо- та мікрорівнях. 

Але в Україні процес євроінтеграції все ще розглядається з фор-
мального боку та ототожнюється з політичними рішеннями. Але 
без формування європейської свідомості засобами освіти й вихо-
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с 
вання, без засвоєння європейської культурної традиції неможливе 
повноцінне входження України до європейського простору та 
виховання гармонійної й культурної людини. • 
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ІНКЛЮЗІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВИХОВАННЯ 

ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Будь-яке демократичне суспільство намагається розробити 
стратегії виховання гармонійної особистості, що передбача-

ють узгодження духовних якостей з реальними діями, взаємодо-
повнення фізичних та естетичних запитів. Сьогодні формування 
громадянського суспільства неможливе без упровадження ідей 
толерантності, терпимості, розуміння і сприймання особистісних 
виявів людського різноманіття. 

Відповідно до концепції нової української школи розпочато 
активну роботу із запровадженням інклюзії. Рівний доступ до 
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