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Вступ 

Актуальність теми дослідження визначається пріоритетними 

напрямами Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» щодо 

створення освітнього середовища, яке б сприяло формуванню особистості з 

демократичним й гуманним світоглядом. Особистості, якій притаманна 

повага до прав і свобод іншої людини, толерантне ставлення до її 

національних традицій і культури, її релігійного та мовного вибору. Це 

першою чергою вимагає дотримання полікультурних підходів до організації 

освітнього процесу у закладі дошкільної освіти.  

Питання полікультурного виховання дітей дошкільного віку є 

актуальною проблемою сьогодення. Звісно, що сучасній системі дошкільної 

освіти не під силу розв’язання всіх політичних, економічних та етнічних 

конфліктів й проблем, що існують в нашому суспільстві. Але саме на неї 

суспільство покладає обов’язок – на основі глибокого знання та розуміння 

власної культури й традицій, сформувати у дітей дошкільного віку 

багатоукладний менталітет, виховати повагу та толерантне ставлення до 

культур різних народів та їх представників.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що різні 

аспекти проблеми полікультурного виховання привертали увагу багатьох 

дослідників. Ученими досліджувались як загальнопедагогічні та психологічні 

аспекти досліджуваної проблеми (Н. Бібік, Г. Ващенко [9], О. Гукаленко [12], 

О. Кононко [19], [20], К. Крутій [23], [24], Т. Поніманська [37], О. Рудницька, 

О. Сухомлинська [43] та ін.), так і етнопедагогічні (Л. Пуховська, 

Н. Ганнусенко та ін.).  

Вважаємо, що важливою умовою зацікавлення дітей дошкільного віку 

культурою та традиціями свого й інших етносів є створення полікультурного 

освітнього середовища в закладі дошкільної освіти, яке б органічно 

пов’язувалось з їхніми інтересами, бажаннями, мотивами та очікуваннями. 
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Вищевикладене і зумовило вибір теми нашої наукової роботи: 

«Формування основ полікультурної вихованості дітей старшого 

дошкільного віку». 

Об’єктом дослідження є полікультурне виховання дошкільників. 

Предмет дослідження: формування основ полікультурної вихованості 

у дітей старшого дошкільного віку.  

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов формування основ 

полікультурної вихованості у старших дошкільників. 

Завдання дослідження: 

1. На основі аналізу наукової літератури розкрити значення понять 

«полікультурне середовище» та «полікультурне виховання». 

2. Охарактеризувати вікові особливості соціального розвитку 

старших дошкільників щодо формування у них полікультурної вихованості. 

3. Дослідити рівні сформованості полікультурної вихованості у 

старших дошкільників. 

4. Обґрунтувати педагогічні умови формування основ 

полікультурної вихованості у старших дошкільників. 

Для розв’язання поставлених завдань використано методи 

дослідження. 

Теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, 

систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, 

представлених у педагогічній, психологічній та методичній літературі з теми 

полікультурного виховання дітей старшого дошкільного віку. 

Емпіричні методи дослідження: індивідуальне опитування дітей, 

розв’язання проблемних ситуацій; анкетування батьків; якісний і кількісний 

аналіз результатів. 

База експериментального дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилась упродовж 2020–2021 років на базі ЗДО «Смерічка». В 

експерименті взяли участь 28 дітей старшої групи.  
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Теоретична і практична значущість дослідження. Теоретичні 

положення дослідження, фактичний матеріал і пропозиції, що стосуються 

полікультурного виховання дітей старшого дошкільного віку та створення 

полікультурного розвивального середовища у групі дітей старшого 

дошкільного віку, можуть бути використані під час написання курсових і 

магістерських робіт, а також у практичній роботі вихователів закладів 

дошкільної освіти для організації психолого-педагогічних семінарів, 

проведення методичних об’єднань. 

Апробація дослідження: результати дослідження обговорювалися на 

педагогічній раді та методичному семінарі у ЗДО «Смерічка», а також 

частково відображені у матеріалах V Міжнародної наукової конференції 

«Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку» (Прага, 28 грудня 

2020 року) та збірнику тез наукових робіт учасників Міжнародної наукової 

конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та 

психології у ХХІ ст.» (Львів, 29–30 січня 2021 року). 
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РОЗДІЛ І 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗДО 

1.1. Поняття «полікультурне виховання» і «полікультурне 

середовище» в наукових дослідженнях 

Зазначимо, що проблема полікультурності широко досліджувана 

філософами, культурологами, соціологами, психологами та педагогами як 

минулого, так і сучасності. 

Зокрема, Г. Ващенко [9], Б. Грінченко, М. Грушевський, 

М. Драгоманов, С. Русова [39], К. Ушинський [45] та ін. означену проблему 

розглядали крізь призму української державності, основою якої визначали 

загальнолюдські цінності, співіснування різних національностей на засадах 

поваги та толерантного ставлення один до одного. 

Як відомо, проблема полікультурності не нова, адже й десятки тисяч 

років тому для людей з різних частин земної кулі, були притаманні свої 

особливості, що виявлялися в зовнішньому вигляді, трудовій діяльності та 

побутовій сфері. Їх поведінку визначала певна, укладена попередніми 

поколіннями ієрархія цінностей, що визначала й самобутність характеру 

певного етносу, його психологічні особливості (менталітет) та специфіку 

світосприйняття й світоставлення [33, с. 155]. 

Саме у менталітеті кожного народу відображено його національно-

етнічні особливості, які відображаються у:  

1) традиційно-звичаєвій культурі;  

2) побутовій культурі;  

3) повсякденній поведінці;  

4) художній культурі [30, с. 256]. 

Означені складові культури характеризуються яскравим національним 

забарвленням, соціально-історичною безперервністю життєдіяльності етносу.  

Однак, крім мозаїчності сучасного світу, для нього характерні й 

процеси інтеграції й глобалізації, яким притаманне зіткнення, перенесення й 
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запозичення одними етносами культурних зразків інших етносів. Як 

наслідок, відбувається активна взаємодія культур, зростають зв’язки між 

ними та їхніми представниками, тобто сучасному світу стає все більш 

притаманний міжкультуралізм [30, с. 256]. 

Зазначимо, що питання пошуку міжнаціональної спільності, рівності 

народів піднімав у своїх працях М. Драгоманов. Він наголошував на 

необхідності пошуку «чогось такого, щоб стало вище над усіма 

національностями та й мирило їх, коли вони підуть одна проти другої. Треба 

шукати всесвітньої правди, котра була б спільною всім 

національностям» [34, с. 169]. 

Відомий український педагог К. Ушинський зазначав, що необхідно не 

тільки прилучати дітей до культури свого народу, а слід вчити поважати 

культуру іншого народу. Він вважав, що національне виховання є складовою 

і невід’ємною частиною полікультурного виховання, адже неможливо 

навчитись поважати культуру інших доки не пізнаєш і не полюбиш культуру 

свого власного народу. На його думку, тільки завдяки залученню дітей та 

молоді до загальнолюдських моральних цінностей, до здобутків національної 

культури, у них розвивається моральність, толерантність, формується 

національна свідомість й духовність [45, с. 30].  

Теоретик і практик українського дошкілля С. Русова також акцентувала 

на потребі глибокого пізнання дітьми своєї національної культури, як основи 

осягнення її унікальності і можливості порівняння з іншими національними 

культурами, що в подальшому дасть змогу засвоїти дітям загальнолюдські та 

загальнонаціональні цінності [39, с. 126]. 

Відомий український педагог Г. Ващенко наголошував на необхідності 

розвитку кожним народом своєї національної культури, бо від багатства і 

різноманітності кожної з культур залежить загальнолюдська культура. Тобто, 

на його думку, майбутнє не за протиставленням національних культур, а за їх 

взаємозбагаченням [9, с. 25]. Власне ці ідеї Г. Ващенка вважаємо 

ґрунтовними і такими, що не втратили своєї актуальності в сучасних умовах. 
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Зазначимо, що питання, пов’язані з сутнісними характеристиками 

понять «полікультурне виховання» і «полікультурне середовище» є сьогодні 

досить дискусійними. Дослідники В. Мичковська та Ю. Бец пов’язують це з 

доволі недавнім їх введенням у науковий обіг. Перше нормативне визначення 

було вміщено у Міжнародному педагогічному словнику (Лондон, 1977 р.). 

Згідно з ним «полікультурне виховання – це виховання, що включає 

організацію та утримання педагогічного процесу, в якому представлені дві 

або більше культур, що відрізняються за мовною, етнічною, національною чи 

расовою ознакою» [30, с. 256].  

Щодо полікультурної політики нашої держави, то вона на 

законодавчому рівні закріплена у низці нормативно-правових документів й 

міжнародно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України 

(Конституція України [22], Закони «Про національні меншини в Україні», 

«Про свободу совісті та релігійні організації», «Про охорону дитинства», 

«Про попередження насильства в сім’ї», «Про об’єднання громадян», 

Національна доктрина розвитку освіти в Україні [32]). 

У Законі України «Про охорону дитинства» визначено рівність прав і 

свобод всіх дітей, що проживають на території України «незалежно від раси, 

кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, 

національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, 

стану здоров’я ... або будь-яких інших обставин, мають рівні права і 

свободи» [16]. 

Серед сучасних українських дослідників, які активно досліджують 

проблему полікультурності варто, на наш погляд, виокремити М. Євтуха, 

М. Красовицького [22], О. Римаренка, П. Толочка. Їхні наукові розвідки 

презентують широке розмаїття думок і суджень з багатьох питань 

концептуального оформлення полікультурності та полікультурного 

виховання. Науковці займаються розробкою теорії етносу й міжнаціональних 

відносин, в процесі чого вивчають питання співвідношення держави й нації, 

особливостей етнонаціональної політики на сучасному етапі розвитку країни, 
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виокремлюють та обґрунтовують ефективні форми й засоби 

міжнаціонального спілкування. На рівні виховання молодого покоління 

дослідники доводять важливість формування у нього етнічної толерантності, 

як характерної ознаки полікультурної вихованості. 

Так, відомий український дослідник проблеми полікультурної освіти 

М. Красовицький вважає, що «базовою ідеєю концепції полікультурного 

виховання є усвідомлення різноманітності, багатокультурності світу та його 

цілісності, взаємозв’язку, взаємозалежності, взаємодії культур» [22, с. 16.]. 

Науковець наголошує на тому, що важливою умовою життєдіяльності людей 

в різноманітному расовому, національному, релігійному та культурному 

просторі є досконале знання власної національної історії, мови й культури та 

розуміння особливостей і традицій інших народів. Тільки взявши це за 

основу, можна створити сприятливі умови для їх плідного співіснування та 

гуманістичної взаємодії з представниками різних етносів [22, с. 17]. 

Дослідниця О. Гукаленко полікультурність тісно пов’язує з процесом 

опанування цінностями і культурою етносів регіону, в якому проживає 

дитина на основі першості засвоєння цінностей і культури її 

національності [12, с. 122]. Вона зазначає, що розуміння і прийняття дитиною 

регіональних цінностей є тим необхідним підґрунтям до засвоєння цінностей 

загальнонаціональних та загальнолюдських.  

В. Компанієць під полікультурним вихованням розуміє 

цілеспрямований системний процес формування поведінкових механізмів у 

полікультурному середовищі, що виявляються у повазі та толерантному 

ставленні до представників різних етнічних, релігійних, мовних груп, 

шляхом ознайомлення їх з особливостями культури та менталітету 

представників цих груп. Терміни «полікультурне виховання» та 

«полікультурна освіта» він виводить з ідеї, що «всі люди незалежно від 

етнічного походження, родової чи статевої ідентичності, релігійних, 

класових, мовних, освітянських та інших культурологічних характеристик, 
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мають право на повагу, рівні можливості отримувати повноцінну освіту, а 

також соціальний розвиток згідно зі своїми потребами» [18, с. 65]. 

Науковець А. Солодка під дефініцією «полікультурне виховання» 

розуміє цілеспрямовану соціалізацію дітей та молоді, яка спрямована на 

оволодіння ними національними і загальнолюдськими культурними 

цінностями, формування комунікативних умінь, що дають їм можливість 

активно взаємодіяти з представниками різних національностей, культур, 

розуміти їх відмінність, поважати їх національні та культурні особливості, 

демонструвати толерантне ставлення до них [42, с. 7]. 

Питання полікультурного виховання дітей дошкільного віку 

передбачено й у нормативно-програмових документах дошкільної освіти. 

Зокрема, у новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти в Україні 

центральною ідеєю визначено гуманізацію, що реалізується через 

формування в дітей дошкільного віку національних та моральних цінностей. 

При цьому, акцентування на національній приналежності робиться з позицій 

спільності, взаємодоповнюваності всіх націй на планеті. В зв’язку з цим у 

випускників закладів дошкільної освіти передбачено формування «комплексу 

уявлень про державу, народи, нації, суспільство, людство як узагальнені 

категорії; знання про те, що світ населяють різні народи, вони мають 

особливості зовнішнього вигляду, типові види занять, особливості побуту, 

пов’язані з умовами проживання, різняться за кольором шкіри, волосся, 

розрізом очей, зростом, статурою, зовнішністю, звичаями тощо, люди у 

різних країнах розмовляють різними мовами» [4]. 

Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми засвідчує зацікавлення 

нею і сучасними теоретиками та практиками дошкільної освіти. Зокрема, 

Т. Поніманська у своїх працях розглядала питання ознайомлення 

дошкільників із соціальною дійсністю. Низка публікацій А. Богуш, 

Н. Лисенко присвячені формуванню у дітей дошкільного віку любові до 

рідного краю, великої та малої Батьківщини. Л. Артемова, Н. Гавриш, 
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К. Крутій у своїх наукових розвідках висвітлюють питання формування у 

дошкільників уявлень про рід, родовід та ін.  

Дослідниця О. Кононко досліджуючи питання ознайомлення дітей 

дошкільного віку з соціальною дійсністю, наголошує на важливості 

дотримання у процесі формування у них уявлень про соціум принципів 

поступовості, системності та людиноцентричності. Саме знання про людину, 

на її думку, мають бути стрижневими у соціальному розвитку дошкільників. 

Адже це спонукатиме їх в подальшому до саморозвитку, самовиховання та 

самовдосконалення [20, с. 63].  

О. Савченко теж акцентує на принципі гуманізації, як вихідній позиції 

ознайомлення дітей дошкільного віку з соціальним довкіллям. В зв’язку з 

чим вихідними позиціями формування основ полікультурної вихованості, 

дослідниця вважає, сформованість у дошкільників поваги до себе, наявність 

знань про своє здоров’я (фізичне і психічне), розуміння своїх емоційних 

станів, почуттів, переживань, думок і вчинків. Власне володіючи цим, 

дошкільник зможе зрозуміти інших людей, їхні стани, почуття, вчинки і 

т. ін., а це перший місток до формування вмінь налагоджувати дружні 

взаємини з іншими незалежно від їхньої національної приналежності, 

віросповідання і т. ін. [40, с. 6]. 

Отож, формування полікультурної вихованості є тривалим і 

багатоаспектним процесом, результатом якого є готовність взаємодіяти з 

представниками різних етносів, культур, віросповідань на основах поваги та 

толерантного ставлення. Основи полікультурної вихованості необхідно 

закладати в дошкільному віці, формуючи в дітей знання про 

багатокультурний, різнонаціональний світ, знайомлячи з культурою, 

традиціями і звичаями різних етносів. З огляду на це ми розуміємо, що 

реалізація завдань полікультурного виховання можлива лише в 

полікультурному середовищі, яке має бути полікультурним не тільки за своїм 

складом, а й за сутністю. Тобто полікультурне середовище визначається не 

стільки багатонаціональністю його представників, як їх вмінням взаємодіяти, 
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а не протистояти, взаємозбагачуватись, а не збіднювати один одного в різних 

сферах діяльності.  

Підсумовуючи вважаємо, що створення полікультурного середовища 

на засадах толерантності, визнання рівності прав дітей різних 

національностей та віросповідань в закладі дошкільної освіти є важливою 

умовою формування основ полікультурної вихованості. 

 

1.2. Вікові особливості соціального розвитку старших 

дошкільників щодо формування полікультурної вихованості 

Старший дошкільний вік – оптимальний час для соціального розвитку і 

різних видів взаємин у соціумі. Зокрема, освітній напрям Базового 

компоненту дошкільної освіти в Україні «Дитина в соціумі» передбачає 

уміння випускника закладу дошкільної освіти легко адаптуватись до нових 

соціальних умов, діяти в них, усвідомлюючи свої нові функції, соціальні 

ролі, розуміючи всі особливості нового періоду життя і його значущість для 

власного розвитку. Поряд з тим старший дошкільник має володіти вміннями 

взаємодії в соціальному середовищі; знати свої можливості; демонструвати 

іншим доброзичливе ставлення, розуміючи свої та їхні особливості; 

розмежовувати механізми життєдіяльності в сімейному та соціальному 

оточенні; виявляти зацікавлення до різних видів діяльності як в умовах сім’ї, 

так і закладу дошкільної освіти; бути позитивно налаштованим до шкільного 

навчання.  

Важливим є й сформована у випускника закладу дошкільної освіти 

система моральних цінностей, знання норм та правил поведінки в соціумі, що 

дозволить йому легко адаптуватись до нових соціальних умов, не ігноруючи 

свої інтереси й уподобання та враховуючи інтереси інших дасть змогу стати 

повноправним суб’єктом будь-якої соціальної групи. 

Серед завдань соціального розвитку старшого дошкільника, 

зафіксованих у освітньому напрямі «Дитина в соціумі» Базового компоненту 

дошкільної освіти, передбачено й формування усвідомленого значення 
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понять «добро» і «зло»; вміння згідно з цим класифікувати свої вчинки, 

схвалювати чи засуджувати їх, діяти згідно з прийнятими соціальними 

нормами незалежно від контролю з боку значимих дорослих, не порушуючи 

їх; формування елементарного уявлення про значення понять «совісний» та 

«безсовісний», розуміння відмінностей між ними [4]. 

Відповідно дитина повинна розрізняти поведінку, яка схвалюється 

соціумом, і яка не схвалюється – асоціальну. Норми та характеристики цих 

видів поведінки дитина має засвоювати, опираючись на думки та оцінки 

авторитетних дорослих, приклади їх вчинків. З їхньою допомогою вчитись 

виявляти причини проявів асоціальної поведінки, їх наслідків для оточення; 

розрізняти випадковість чи умисність їх вчинення. Вона повинна бути 

здатною до дотримання моральних норм у своїй поведінці, не зважаючи на 

різноманітні спокуси; уникати виявів агресії в разі незгоди та неприйняття 

дій та вчинків інших членів соціуму [4]. 

Зазначимо, що соціальне благополуччя дитини прямозалежне як від 

позитивного світосприйняття в цілому, так і позитивного прийняття себе й 

інших людей зокрема. Загальновідомо, що дітям дошкільного віку властиве 

прагнення у визнанні себе, своїх дій та вчинків значимими дорослими. Саме 

звідси і бере початок формування у дошкільників позитивного сприйняття 

себе, розуміння своєї винятковості та своїх особливостей.  

Попри те, що соціалізація тісно пов’язана із спілкуванням та спільною 

діяльністю людей, вона не може бути тільки механічним віддзеркаленням 

набутого дитиною досвіду чи відтворенням спостережуваних механізмів 

співдіяльності дорослих. Соціалізація є процесом суб’єктивним, в його 

основі лежить суб’єктивне сприйняття подій і явищ кожною особистістю. 

Адже з об’єктивно однакових ситуацій різні особистості здобувають різні 

соціальні знання, у них часто формуються різні соціальні навички. У цьому й 

полягає сутність відмінностей між процесами соціалізації та індивідуалізації. 

Соціалізація може носити як регульований, цілеспрямований, так і 

нерегульований, стихійний характер. Виховання по суті є керованим і 
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цілеспрямованим процесом соціалізації. Основою соціалізації є соціальний 

досвід особистості, який не тільки засвоюється, а й суб’єктивно 

переробляється, в результаті стаючи джерелом її індивідуалізації. 

Розвиток соціальної сфери дітей дошкільного віку не відбувається 

ізольовано від розвитку інших сфер, зокрема інтелектуальної та емоційної. 

Тому вихователю й батькам необхідно подбати про створення 

психологічного емоційного комфорту, який би спонукав виникненню у дітей 

різних позитивних емоцій від взаємодії з іншими, сприяв динаміці їх 

розвитку; забезпечував формування ефективних гуманістичних способів 

розв’язання проблемних ситуацій тощо. 

Отже, вікові особливості старших дошкільників дозволяють 

стверджувати, що означений вік є сензетивним для формування основ 

полікультурної вихованості. Однак, це не відбувається само по собі, а є 

результатом цілеспрямованої виховної роботи, зорієнтованої на формування 

толерантної особистості, яка не тільки володіє теоретичними знаннями 

соціальної взаємодії, а й уміє відчувати та виявляти відповідні емоції, 

дотримуватися певної поведінки у реальному щоденному житті. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ 

СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ САЧАСНОГО ЗДО 

 

2.1. Дослідження сформованості основ полікультурної вихованості 

у дітей старшого дошкільного віку 

Експериментальне дослідження було проведено в закладі дошкільної 

освіти «Смерічка» для дітей загального розвитку в групі дітей старшого 

дошкільного віку. В дослідженні брали участь 28 дітей. 

Метою констатувального етапу було виявлення рівнів сформованості 

основ полікультурної вихованості старших дошкільників. 

Дослідження здійснювалася нами за такими напрямами: 

1) визначення рівнів полікультурної вихованості старших 

дошкільників; 

2) визначення готовності батьків до полікультурного виховання дітей. 

В комплексі це дозволило з’ясувати загальний рівень сформованості 

основ полікультурної вихованості старших дошкільників та вплив на нього 

умов виховання в закладі дошкільної освіти й сім’ї. 

Проводячи діагностику полікультурної вихованості старших 

дошкільників ми спиралися на думку В. Горбунової про те, що «навряд чи 

можна вивчати етнічні симпатії та антипатії дітей за допомогою 

стандартизованих методик, в основу яких закладено процедури оцінювання 

чи ранжування представників певних етнічних груп за заданими 

якостями» [11, с. 41]. Адже описуючи себе чи інших старший дошкільник 

використовує характеристики й оцінки, які побутують в його близькому 

оточенні, віддзеркалюють його життєвий досвід. Він може не знати про 

існування тих чи інших етносів, не правильно розуміти значення певних 

якостей, які до того ж можуть просто бути неактуальними для нього. 

При організації дослідницької роботи ми враховували те, що 

провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова діяльність. Тому з 
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метою виявлення рівня полікультурної вихованості з дітьми старшого 

дошкільного віку були проведені ігри на тему: «Україна», «Хто зайвий», 

«Одягни українку (українця), поляка (полячку), росіянина (росіянку), 

білоруса (білоруску), татара (татарку)», «Священні символи»; мовленнєві 

вправи «Яке слово зайве», «Закінчи речення», «Відгадай свято» та ін. та 

бесіду на тему: «Мої улюблені казки» (фотозвіт вміщено в додатках).  

Як відомо, полікультурна вихованість включає не тільки знання 

традицій, звичаїв, особливостей різних етносів, а й певне ставлення до людей 

іншої національності, культури, релігії. Ці питання є досить важкими для 

дошкільників, тому ми їм пропонували для розв’язання конкретні проблемні 

ситуації, зміст яких подаємо нижче. 

1. Уяви собі, що ти поїхав з батьками у розважальний центр. Там серед 

дітей були представники інших національностей (росіяни, татари та поляки). 

Чи ти будеш бавитись тільки з українцями? Чи будеш долучатись до 

спільних ігор з дітьми інших національностей, як вони тобі це 

запропонують? Чи будеш сам ініціювати спільні ігри з дітьми інших 

національностей? 

2. До вашої групи прийшов новий хлопчик (дівчинка) іншої 

національності (росіянин, татарин, поляк). Чи ти будеш сторонитись його (її) 

через те, що він (вона) не українка? Чи зможеш ти з ним (нею) 

потоваришувати, незважаючи на його (її) національність? 

3. Новий хлопчик (дівчинка) іншої національності (росіянин, татарин, 

поляк), який нещодавно прийшов(ла) до вашої групи запросив тебе на 

сімейне святкування. Чи ти охоче приймеш його (її) пропозицію? Чому? 

Крім стверджувальної чи заперечливої відповіді, дітям за допомогою 

додаткових запитань пропонувалося обґрунтувати свою поведінку. 

Зазначимо, що розв’язання проблемних ситуацій проводилось з 

кожною дитиною окремо, а отримані результати фіксувались у протоколах.  

Щодо першої ситуації, то отримані відповіді вказують на те, що для 

більшості старших дошкільників (57,2 %) неважливо до якої національності 
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належать інші діти, однак пріоритетність у встановленні взаємодії все ж 

надається українцям. 22,4 % старших дошкільників зазначили, що їм 

байдуже, з ким бавитися, аби було весело, тому вони будуть долучатись до 

спільних ігор незалежно від того, хто їх їм запропонує. 32,1 % дітей 

зауважили, що вони хотіли б піти у розважальний центр зі своїм братиком 

(сестричкою) чи товаришем. Це ніяк не пов’язано з національною 

приналежністю, а скоріш із невмінням налагоджувати комунікацію з 

незнайомими дітьми чи попереднім негативним досвідом такої комунікації. 

Розв’язуючи другу проблемну ситуацію, діти ставили додаткові 

уточнюючі запитання. Зокрема, їм було цікаво чим вирізняються діти інших 

національностей (росіянин, татарин, поляк), які у них традиції, яка мова 

рідна, чи вони вдома розмовляють українською чи рідною мовою і т. ін. 

Власне це свідчить про слабку обізнаність дітей старшого дошкільного 

віку з національним складом населення України, незнання відмінностей між 

людьми інших національностей, які живуть в Україні.  

Щодо третьої проблемної ситуації, то більшість опитаних дітей 

(79,6 %) охоче б відгукнулась на таку пропозицію, бо люблять відвідувати 

дні народження. Решту своє небажання пристати на таку пропозицію, 

пояснювала тим, що батьки будуть проти і не дозволять їм йти в гості до 

малознайомих людей. Однак далеко не всі діти це пов’язують з 

національністю цієї дитини.  

На цьому етапі експерименту ми поставили собі за мету з’ясувати і 

розуміння дітьми старшого дошкільного віку особистісних якостей, які 

притаманні полікультурновихованій людині. Діагностика здійснювалася за 

допомогою індивідуальних і групових бесід, спостережень, застосування 

ігрових методик.  

В процесі бесід ми з’ясовували, що діти найбільше цінують в інших. 

Серед визначених старшими дошкільниками якостей: «доброта» (28,6 %), 

«чуйність» (14,2 %), «веселість» (16,9 %). Поодинокими виявилися 

виокремлення таких якостей, як «щедрість», «товариськість», «чемність», 
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«стриманість», «уважність» та ін. У жодній відповіді не прозвучали такі 

якості, як «тактовність», «толерантність», «співчуття», «емпатія». Глибше 

проаналізувавши відповіді дітей, ми прийшли до висновку, що більшість 

старших дошкільників просто не розуміють значення цих понять.  

Отже, за результатами ранжування до найбільш важливих особистісних 

якостей старші дошкільники віднесли товариськість, доброту та чесність. 

Тобто ті якості, які найбільш важливі для них у міжособистісних взаєминах.  

Наступним завданням було визначення, обраних якостей у самих себе 

(самооцінка). Старшим дошкільникам пропонувалось обрати ті якості, які 

притаманні на їхню думку їм самим, і які є важливими у налагодженні 

позитивних взаємин з іншими. Узагальнені результати показали, що старші 

дошкільники у переважній більшості (57,2 %) до таких якостей віднесли 

сердечність, розум, охайність (28,6 %), любов до інших людей (14,2 %).  

Як відомо, дітям старшого дошкільного віку значно легше висловити 

критичні зауваження, дати оцінку іншим, ніж собі самому. У процесі 

констатувального експерименту була виявлена у значної кількості дітей 

несформованість здатності до критичного оцінювання власних вчинків, 

власної поведінки.  

Вважаємо, що результатом полікультурного виховання є сформованість 

певних якостей особистості, які в подальшому будуть визначати її ставлення 

до представників інших національностей. Тобто мова йде про осягнення 

дитиною належного рівня полікультурної вихованості.  

При визначенні критеріїв полікультурної вихованості у своєму 

дослідженні ми притримувались наукової позиції відомого науковця в галузі 

дошкільної освіти Катерини Крутій, яка виокремлює такі критерії: 

– володіння національною культурою (знання своєї національної 

приналежності, звичаїв, традицій, символів, відомих представників свого 

народу); 

– інтеркультурний критерій, що характеризується рівнем 

інформованості дошкільників про культуру інших народів; 
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– емоційний критерій (визначається рівнем розвитку в дошкільників 

толерантності, терпимого ставлення до представників іншої культури) [19, 

с. 104]. 

Відповідно до рівня сформованості кожної із зазначених якостей ми за 

допомогою розв’язання описаних вище проблемних ситуацій (індивідуально 

з кожною дитиною), визначили рівень їхньої полікультурної вихованості, 

їхню готовність до існування в багатокультурному суспільстві.  

Узагальнення результатів цього етапу констатувального експерименту 

подано в таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 

Рівні сформованості полікультурної вихованості 

старших дошкільників 

 

Рівень Характеристика 

Старших 

докільників 

(%) 

 

В
и

со
к
и

й
 

  

Дитина ідентифікує себе як представник певної нації, 

знає народні традиції; має достатній рівень знань про 

інші народи; проявляє позитивне ставлення до них, 

дотримується відповідних норм у власній поведінці; 

знає казки інших народів; проявляє прихильне 

ставлення до представників інших народів. 

 

 

 

 

14,2 % 

С
ер

ед
н

ій
 

Дитина має загальні знання про націю, її культуру, 

звичаї; володіє середнім рівнем інтеркультурної 

інформованості; виявляє інтерес до культури інших 

народів, володіє частковими знаннями про їх 

представників; Знає деякі казки інших народів; проявляє 

нейтральне ставлення до представників інших культур. 

 

 

57,3 % 

Н
и

зь
к
и

й
 

Дитина володіє поверхневими знаннями про свою націю 

та народ; у неї відсутні елементарні знання про інші 

культури, їх представників; їй притаманний низький 

рівень толерантності та терпимості до інших культур, 

народностей; не може назвати казок народів світу; 

немає досвіду поведінки в громадських місцях. 

 

 

28,5 % 

На другому етапі експериментального дослідження ми з’ясовували 

готовність батьків старших дошкільників до полікультурного виховання 

дітей. Ми виходили з позицій важливості прикладу найближчих дорослих у 

формуванні зростаючої особистості, важливої ролі сім’ї як першого 
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інституту її соціалізації. Адже, етнічна картина світу дитини-дошкільника 

великою мірою є своєрідним відображенням його сприйняття її 

найближчими дорослими. При чому в емоційно-оцінних ставленнях до 

представників власного та інших етносів дитина теж послуговується 

етнічними установками і стереотипами близьких дорослих. 

З метою з’ясування готовності батьків старших дошкільників до 

полікультурного виховання дітей нами було проведено анкетування, 

результати якого засвідчили, що батьки розуміють сутність процесу 

виховання загалом правильно (як спеціально організований процес, який 

здійснюється з метою формування у дитини певних особистісних якостей) 

(див. Додаток А). У відповіді на запитання «Чи достатньо уваги Ви 

приділяєте своїй дитині? Чи цікавитесь її інтересами, бажаннями?», майже 

42 % батьків поскаржились на відсутність часу і зазначили, що вони хотіли б 

більше часу проводити зі своїми дітьми. Щодо інтересів дітей, то 35 % 

батьків вважають, що знають чим цікавляться їхні діти, хоча не завжди в 

захваті від їхніх захоплень.  

На питання «Чи знайомите ви своїх дітей з культурою, традиціями та 

звичаями нашого народу?» 78,5 % батьків відповіли «так», 21,5 % батьків 

відповіли «частково». А на питання «Чи знайомите ви своїх дітей з 

представниками інших культур» лише 17,9 % батьків відповіли «частково». 

На запитання «Яка ваша родина за етнічним складом (монокультурна 

чи полікультурна)? Лише 10,7 % батьків відповіли полікультурна, 71,4 % – 

монокультурна, 17,9 % – утримались від відповіді. А на запитання «Які 

національності в ній представлені?» батьки відповіли: «поляки та росіяни». 

На запитання «Чи знайомите ви своїх дітей з представниками інших народів, 

мовою, їхніми культурними традиціями?» лише 7 % відповіли «Так». 

Коли батьків запитали про те «Чи знайома ваша дитина з піснями, 

казками, віршами, приказками інших народів?» частина батьків відповіли що 

читають дітям казки народів світу. Щодо віршів та пісень, батьки знайомлять 

дітей лише з англійськими. 
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Узагальнені результати цього напряму роботи дозволяють 

стверджувати, що у сім’ях з низьким рівнем освіти батьків спостерігається 

незадовільний стан не лише полікультурного, а й загального виховання 

дитини. Дорослі не читають пресу, не цікавляться літературою; не читають 

дітям зарубіжних казок; не цікавляться культурою інших народів та не 

знайомлять з нею дітей.  

Зазначимо, що більшість сімей у досліджуваній нами старшій групі 

сповідують ідеали, детерміновані етнічною належністю. У цих сім’ях в 

пошані українська мова, історія українського народу, його культура. Тут 

безперечним є дотримання національних звичаїв та традицій, релігійних 

канонів. Щодо ставлення до інших національностей, то ці сім’ї ми розділили 

на дві групи. До першої належать сім’ї, де не розцінюють людей за 

національною приналежністю, а за їхніми моральними якостями; проявляють 

толерантність, гуманізм до людей різних етносів; цікавляться особливостями 

різних етнічних культур, з метою розширення світогляду, особистісного 

культурного збагачення. Таке ж ставлення до інших етносів та їхніх 

представників батьки прищеплюють своїм дітям. Їм дозволяють 

товаришувати з дітьми інших етносів та релігійної приналежності; 

виховують повагу до представників інших культур; формують бажання 

пізнавати їхні традиції та звичаї; з повагою ставитись до їх національних 

особливостей. Діти з таких сімей легко встановлюють контакти з 

однолітками й дорослими, не зважаючи на їх національну приналежність, 

володіють культурою спілкування та нормами морально-етичної поведінки. 

Кількісні показники такого типу сімей становили 14,2 %. 

До другої групи ми віднесли сім’ї, які нейтрально ставляться до інших 

етносів та їхніх представників, не проявляють інтересу до їхніх традицій, 

звичаїв, віросповідання. Попри те, що відкритої неприязні до представників 

інших національностей у них немає, все ж присутнє бажання мінімізувати 

такі контакти, відмежувати себе і своїх дітей від спілкування з ними. Така 

позиція батьків має безпосередній вплив на їх дітей. Це виявляється в тому, 
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що діти охоче спілкуються тільки з добре знайомими дорослими та дітьми, 

неохоче йдуть на контакт з малознайомими людьми. Для того, щоб вступити 

в контакт з представником іншого етносу вони перш за все очікують 

схвалення батьків. Таких сімей було виявлено 66,6 %. 

Отже, результати констатуючого експерименту вказують на 

приналежність більшості дітей групи до середнього рівня сформованості 

полікультурної вихованості та підтверджують взаємозалежність цих 

показників із реалізацією завдань полікультурного виховання в сім’ях. Такі 

результати доводять необхідність цілеспрямованої роботи закладу 

дошкільної освіти, зміст якої сприяв би підвищенню ефективності у 

формуванні основ полікультурної вихованості старших дошкільників, 

забезпечував би розв’язання завдань, що сьогодні стоять перед дошкільною 

освітою щодо формування толерантної особистості. 

 

2.2. Методичні рекомендації щодо здійснення полікультурного 

виховання в сучасному закладі дошкільної освіти 

Зважаючи на результати констатувального етапу експерименту, 

виникла необхідність внесення коректив у процес полікультурного 

виховання дітей старшого дошкільного віку. З цією метою були 

спрогнозовані педагогічні умови, реалізація яких спрямовувалася на 

розв’язання цього завдання.  

Зазначимо, що педагогічні умови – це об’єктивні та суб’єктивні 

фактори, які здатні забезпечити реалізацію певних компонентів виховної 

системи. Вони прямозалежні від педагогічного інструментарію, що включає: 

цілі, завдання, принципи, зміст, форми, методи й прийоми виховної роботи з 

певного напряму, які зможуть забезпечити наступність, інтеграцію і 

взаємозв’язок при розв’язанні поставлених виховних завдань.  

У процесі проведення даного дослідження були визначені та 

реалізовані наступні педагогічні умови: створення полікультурного 

середовища в закладі дошкільної освіти; дотримання системного підходу у 
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формуванні у старших дошкільників основ полікультурної вихованості, що 

забезпечує єдність теоретичних і практичних знань; дотримання основних 

принципів особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів у формуванні 

в старших дошкільників толерантного ставлення до представників інших 

національностей; підвищення полікультурної вихованості батьків. 

Вважаємо, що формування й розвиток особистості значною мірою 

визначається середовищем у широкому розумінні цього слова. При цьому 

важливу роль відіграють його етнічні компоненти. Етнічні особливості 

педагогічного середовища накладають відбиток на особистість дитини, на її 

характер, свідомість, на ставлення до людей своєї та іншої національностей. 

Етнопедагогічне середовище може бути визначене як частина педагогічного 

середовища, яке оточує особистість, позитивно чи негативно впливаючи на її 

розвиток і є сукупністю всіх умов життєдіяльності з урахуванням етнічних 

особливостей місця проживання, що виявляються у світогляді людей, їхній 

поведінці, народних традиціях, обрядах, звичаях, фольклорі, святах, побуті 

та ін. Створення такого середовища у закладі дошкільної освіти є 

органічним. Але з огляду на проблематику нашого дослідження ми однією з 

умов формування основ полікультурної вихованості у старших дошкільників 

визначили – створення полікультурного середовища в закладі дошкільної 

освіти. 

Оскільки полікультурне розвивальне середовище є інтегрованою 

категорією, що включає всі сфери життєдіяльності дошкільника, то важливо 

забезпечити сукупність умов, атмосферу, як найсприятливішу для розвитку 

гуманних і демократичних стосунків між усіма учасниками освітнього процесу, 

які базуються на взаємоповазі, взаєморозумінні, готовності до прийняття людей 

інших поглядів, звичаїв, традицій, національностей, рас.  

Ми поділяємо позицію науковців Н. Горбачук, Т. Патик, О. Франко про 

те, що за допомогою правильно організованого полікультурного розвивального 

середовища можна вирішувати такі основні завдання полікультурного 

виховання як:  
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– ознайомлення з історією та культурою українського народу, формувати 

національну свідомість; 

– виховувати повагу до рідної історії та культури, гордість за 

приналежність до українського народу; 

– ознайомлювати культурою сусідніх країн, зокрема Росії, Білорусії, 

Польщі; 

– виховувати толерантне ставлення до культурних та історичних надбань 

цих народів, прищеплювати культуру міжнаціонального спілкування; 

– стимулювати в дітей та їхніх батьків естетичну потребу в духовному 

зростанні; 

– формувати початкові уявлення про інтеграцію України в єдиний 

європейський освітній, політичний та економічний простір; 

– сприяти підвищенню рівня інтелекту, розвитку пізнавальної 

активності [10, с. 52 – 53]. 

Зазначимо, що цілеспрямоване використання особливостей 

полікультурного середовища у процесі формування дитячої особистості 

розглядалося нами як один із засобів забезпечення виникнення у старших 

дошкільників позитивного ставлення до представників різних культур, 

поваги до історії і культури свого народу, толерантного ставлення до 

етнопсихологічних особливостей різних етносів. Звертаючись до 

полікультурного середовища як до виховного засобу, ми враховували, що на 

розвиток дитячої особистості у полікультурному напрямі значний вплив 

справляють наявні у неї власні уявлення щодо інших націй, їх усвідомленість 

чи неусвідомленість. 

З метою забезпечення розвитку старших дошкільників у 

полікультурному середовищі закладу дошкільної освіти на першому етапі – 

змістовому ми використовували розповіді про етнічні особливості культури 

різних народів, бесіди, читали дітям казки й оповідання, в яких відображено 

специфіку ментальності різних етносів. Всі твори, з якими ми знайомили 

дітей, потім разом з ними обговорювались. Робота на цьому етапі 
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формувального експерименту спрямовувалась на формування у старших 

дошкільників знань про культуру різних етносів, які населяють України та 

ознайомлення з механізмами толерантної взаємодії з її представниками. Зміст 

запропонованих творів відповідав віковим особливостям дітей, тому легко 

сприймався ними. Діти охоче вступали в обговорення, ставили додаткові 

запитання, висловлювали свою думку, обґрунтовували її, при цьому 

дотримуючись культури спілкування та норм і правил поведінки.  

До прикладу, ми провели з старшими дошкільниками бесіду на тему 

«Як навчитись з повагою ставитись до себе та до інших людей?». Впродовж 

бесіди більшість дітей старшої групи охоче висловлювали свої думки з 

приводу обговорюваної проблематики, здійснювали аналіз запропонованих 

до обговорення морально-етичних ситуацій, хоча й часто помилялись. Часто 

розв’язуючи правильно одну проблемну ситуацію, діти губились при 

вирішенні схожої іншої. Зважаючи на це, ми проводили з дітьми бесіди-

інструкції, за допомогою яких ознайомлювали дітей з механізмами дій, 

безпосередньо відпрацьовуючи відповідні уміння та навички толерантної 

взаємодії; виховували емоційно-позитивне ставлення до себе та інших 

людей, незалежно від національності.  

Цікавими для дітей були і, проведені на цьому етапі дидактичні ігри: 

«Хто де живе?», «Що у кого зайве?», «Кольорова родина», «Що чий 

символ?», «Дружній шарж», «Будуємо місто для друзів».  

Зазначимо, що робота на цьому етапі (змістовому) розглядалася нами 

як основа полікультурного зростання старших дошкільників, формування її 

фундаментальних азів.  

Щодо другого етапу формувального експерименту – емоційно-

мотиваційного, то під час реалізації його завдань ми основну увагу звертали 

на виховання у дітей толерантності. З цією метою ми використовували казки. 

Цей метод було застосовано, зважаючи на вікові особливості дітей старшого 

дошкільного віку, а також на те, що алегорична форма багатьох казок 

дозволяє не просто познайомити дітей з тими чи іншими поняттями, 
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нормами, правилами, а й передати внутрішні почуття персонажів, спонукати 

до роздумів, які дозволяють перенестися з казки у реальне життя, подивитися 

на його явища по-новому, побачити себе, свої дії із нестандартної точки зору. 

Використання казок народів світу дозволяє знайомити дітей старшого 

дошкільного віку з особливостями культури, звичаїв та традицій різних 

народів, зрозуміти їх ціннісні орієнтації, правила етикету. Такі знання 

корисні не тільки для розширення світогляду дошкільників, а й для 

осягнення загальної культури людини, формування самоповаги та поваги, 

що виявляється у шанобливому, чуйному, доброзичливому ставленні до себе 

та інших, незалежно від національності. Позитивний ефект в цьому аспекті 

мало також читання й порівняння казок різних народів близьких за змістом: 

«Бабина дочка, дідова дочка» (українська казка) і «Багатий і бідний» 

(литовська казка); «Теремок» (російська казка) і «Рукавичка» (українська 

казка) та ін. 

Після того, як діти прослухали казку ми їм пропонували її обговорити. 

В процесі обговорення ми звертали увагу не тільки на правильне відтворення 

сюжету, а й на аналіз вчинків героїв, їх оцінку та проводили паралелі з 

конкретними щоденними вчинками дітей.  

З огляду на проблематику нашого дослідження, ми обирали й авторські 

казки, в яких піднімалось питання толерантного ставлення до інших. 

Проілюструємо це на прикладі казки «Як Микита долю шукав» 

(авт. А. Закревський).  

Ознайомивши дітей зі змістом казки ми провели її обговорення, 

задаючи наступні запитання: 

– У казці розповідається про країну з різними містами-фортецями, 

мешканці яких займались певними ремеслами. Жителі цих міст відрізнялись 

один від одного не тільки своїм ремеслом, а й зовнішністю. На вашу думку, 

чи жителі цих міст жили у злагоді? Чи вони часто сперечались між собою, 

через свої зовнішні відмінності (володіння різними ремеслами)? 
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Ми просили дітей давати не просто ствердні чи нествердні відповіді, а 

й висловлювати свою думку, аргументувати, чому вони саме так вважають. 

Для прикладу, наведемо декілька відповідей дітей. 

– Я думаю, що між мешканцями казкових міст були гарні стосунки. 

Вони дружили, допомагали один одному, адже кожне місто не могло 

існувати без іншого. В одному місті шили одяг, іншому взуття, ще в іншому 

лікували людей. А людині все потрібне: і взуття, і одяг, і лікуватися, якщо 

захворієш (Анастасія І. 5 р.9 м.). 

– Напевно мешканці казкової країни не були дружні між собою, бо 

вони не хотіли жити разом в одній країні, а поділились на міста-фортеці. І 

ще, коли Микита попав в одне з них (здається місто Поетів) його ображали, 

бо він не такий, як вони (Матвій К. 6 р.). 

– Люди в містах-фортецях певно були різні: і добрі, і злі. Бо, як Микита 

попав у місто, де жили люди-горбуни з нього спочатку деякі люди сміялись. 

Пізніше знайшлись такі, що їх присоромили, сказали, що так не гарно 

(Владислав П. 5 р.7 м.). 

Такі відповіді ми отримали від дітей, яких за результатами дослідження 

було віднесено до високого рівня сформованості полікультурної вихованості. 

Зазначимо, що далеко не всі діти, яких ми віднесли до середнього рівня, а 

тим більше до низького могли дати такі розгорнуті відповіді на запитання. 

Ми також проводили роботу над приказками і прислів’ями, 

характерними для етносів, які проживають в Україні з метою порівняння 

їхніх ціннісних орієнтацій. 

На останньому етапі (діяльнісному) формувального експерименту на 

основі певних знань, які старші дошкільники отримали на двох попередніх 

етапах (змістовому та емоційно-мотиваційному) експерименту, ми 

використовували ігри-вправи, спрямовані на формування у старших 

дошкільників певних умінь і навичок толерантної поведінки. Під час 

виконання дітьми ігор-вправ, нами відстежувались та коригувались їхні дії, 

надавалась психолого-педагогічна допомога у подоланні сором’язливості, 
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нерішучості в одних дітей, а інших навпаки – навчали поміркованості та 

стриманості. Пропонуючи дітям уявити себе на місці іншої дитини, ми 

намагались навчити їх зрозуміти чужий біль, смуток чи радість і на основі 

цього змоделювати своє ставлення до тої чи іншої дитини. 

Як підсумок нашої роботи на формувальному етапі експерименту було 

проведення інтегрованих занять з дітьми старшого дошкільного віку: 

«Україна – моя Батьківщина», «Які люди живуть в Україні», «Наші сусіди та 

друзі» та «Подорож Незнайка країнами світу». 

Щоденні спостереження за дітьми в ігровому, виховному процесах 

дають можливість стверджувати, що проведена нами робота має позитивну 

динаміку. А проведена завершальна діагностика знань дітей з питань 

полікультурної компетенції, підтверджує якісне зростання показників 

розумової, морально-етичної та сомопізнавальної діяльності старших 

дошкільників. Наші бесіди з батьками, підтвердили, що більшість дітей 

дотримується намагаються використовувати нові знання у власній поведінці 

вдома та на вулиці, в громадських місцях; діти набули основ толерантної 

поведінки при зустрічі з людьми інших народностей та культурних, 

релігійних конфесій.  
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки. 

1. На підставі теоретичного аналізу філософської, психологічної, 

педагогічної літератури з’ясовано, що формування полікультурної 

вихованості є тривалим і багатоаспектним процесом, результатом якого є 

готовність взаємодіяти з представниками різних етносів, культур, 

віросповідань на основах поваги та толерантного ставлення. Основи 

полікультурної вихованості необхідно закладати в дошкільному віці, 

формуючи в дітей знання про багатокультурний, різнонаціональний світ, 

знайомлячи з культурою, традиціями і звичаями різних етносів.  

2. У дослідженні наголошено, що реалізація завдань полікультурного 

виховання можлива лише в полікультурному середовищі, яке має бути 

полікультурним не тільки за своїм складом, а й за сутністю. Тобто 

полікультурне середовище визначається не стільки багатонаціональністю 

його представників, як їх вмінням взаємодіяти, а не протистояти, 

взаємозбагачуватись, а не збіднювати один одного в різних сферах 

життєдіяльності.  

Вважаємо, що створення полікультурного середовища на засадах 

толерантності, визнання рівності прав дітей різних національностей та 

віросповідань в закладі дошкільної освіти є важливою умовою повноцінного 

особистісного розвитку дитини-дошкільника та необхідною умовою 

формування основ її полікультурної вихованості. 

3. Для визначення критеріїв і показників нами визначено структуру 

полікультурної вихованості старших дошкільників. Зазначимо, що ми 

притримувались наукової позиції відомого науковця в галузі дошкільної 

освіти Катерини Крутій, яка виокремлює такі критерії: національний; 

інтернаціональний; та емоційний. 

Розроблені критерії та показники дозволили виявити три рівні 

сформованості означеної якості – високий, середній, низький, кожний з 

яких характеризувався певними ознаками, що відповідають віковим 
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особливостям дітей старшого дошкільного віку. Результати здійсненого 

дослідження засвідчили приналежність більшості дітей старшої групи до 

середнього рівня сформованості полікультурної вихованості, що 

характеризується: достатнім рівнем загальних знань про націю, її культуру, 

звичаї; володінням середнім рівнем інтеркультурної інформованості; 

інтересом до культури інших народів та частковими знаннями про їх 

представників; нейтральним ставленням до представників інших культур. 

Результати дослідження підтверджують взаємозалежність цих 

показників із реалізацією завдань полікультурного виховання в сім’ях. 

Отримані показники доводять необхідність цілеспрямованої роботи закладу 

дошкільної освіти, зміст якої сприяв би підвищенню його ефективності, 

забезпечував розв’язання завдань, що висуваються сьогодні перед освітою в 

галузі формування та розвитку полікультурної особистості. 

4. З метою забезпечення розвитку старших дошкільників у 

полікультурному контексті на першому етапі формувального експерименту – 

змістовому використовувались розповіді про етнічні особливості культури 

різних народів, бесіди, казки й оповідання, в яких відображено специфіку 

ментальності різних етносів. Робота на цьому етапі спрямовувалась на 

формування у старших дошкільників знань про культуру різних етносів, які 

населяють Україну та ознайомлення з механізмами толерантної взаємодії з її 

представниками. 

Щодо другого етапу – емоційно-мотиваційного, то під час реалізації 

його завдань ми основну увагу звертали на виховання у дітей толерантності. 

З цією метою ми використовували казки народів світу, приказки і прислів’я, 

характерні для етносів, які проживають в Україні з метою ознайомлення 

дітей старшого дошкільного віку з особливостями культури, звичаїв та 

традицій різних етносів, їх ціннісних орієнтацій. 

На останньому етапі формувального експерименту – діяльнісному ми 

використовували ігри-вправи, спрямовані на формування у старших 

дошкільників певних умінь і навичок толерантної поведінки. Під час 
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виконання дітьми ігор-вправ, нами відстежувались та коригувались їхні дії, 

надавалась психолого-педагогічна допомога у подоланні сором’язливості, 

нерішучості в одних дітей, а інших навпаки – навчали поміркованості та 

стриманості, розвивалась емпатія.  

У процесі проведення дослідження були визначені та реалізовані 

наступні педагогічні умови: створення полікультурного середовища в закладі 

дошкільної освіти; дотримання системного підходу у формуванні у старших 

дошкільників основ полікультурної вихованості, що забезпечує єдність 

теоретичних і практичних знань; дотримання основних принципів 

особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів у формуванні в старших 

дошкільників толерантного ставлення до представників інших 

національностей; підвищення полікультурної вихованості батьків. 
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Додаток А 

АНКЕТА 

для батьків 

 

1. Якого значення Ви надаєте вихованню своїх дітей? 

2. Скільки часу (в день, за тиждень) спілкуєтеся з дитиною на 

морально-етичні теми? 

2. Які моральні якості Ви намагаєтесь виховувати у своїх дітей?  

3. Які методи виховання Ви використовуєте? 

4. Чи знайомите Ви своїх дітей з культурою, традиціями та звичаями 

українського народу? 

5. Яка ваша родина за своїм етнічним складом (монокультурна чи 

полікультурна)? Які національності в ній представлені? 

6. Чи знайомите ви своїх дітей з представниками інших народів, мовою, 

їхніми культурними традиціями? 

7. Чи знайома ваша дитина з піснями, казками, віршами, приказками 

інших народів? Які з них їй подобаються? Чим? 

8. Чи доречно приділяти увагу полікультурному вихованню у ЗДО? Як 

це допоможе у гармонійному вихованні дітей? 

9. Ваші пропозиції щодо заходів у покращенні полікультурного 

виховання дошкільників? 
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Додаток Б 

ФОТОЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГР ТА ВПРАВ 

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ВИХОВАНОСТІ 

(для старших дошкільників) 
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