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В умовах реформування національної системи освіти, підготовки 

молодого покоління до життя і діяльності в сучасному світі  важлива роль 
належить полікультурному вихованню як дієвому чиннику формування у 
зростаючої особистості розуміння людини, належної до іншої нації, поваги й 
толерантності до представників інших етносів, чия культура має певні 
відмінності від національної, звичної і рідної з дитинства. 

Ці питання привертають увагу дослідників (М.Бердяєв, Б.Біблер, 
Н.Воскресенська, Л.Горбунова, В.Ковтун, В.Заслуженюк, О.Литвинов, 
О.Сухомлинська та ін.), у працях яких робиться спроба визначити сутність 
самого поняття „полі культурність”, міститься ґрунтовний аналіз 
теоретичних засад цього феномену. 

Набувши досить різнобічного наукового осмислення, проблема 
полікультурного виховання все ще залишається недостатньо розробленою у 
практичному плані, що потребує спеціальної уваги, виявлення ефективних 
шляхів і засобів її реалізації на рівні навчально-виховного процесу школи. Це 
зумовило необхідність розробки експериментальної технології, спрямованої 
на розв’язання цих питань, зокрема у початкових класах, загальна 
характеристика якої і стала метою цієї статті. 

Поняття „педагогічна технологія” охоплює і „чітко відображає весь 
ланцюжок впорядкованих кроків”, що здійснюються у виховному процесі, 
реалізація якого „вимагає переосмислення вихідних ідей, ціннісних 
орієнтацій, цільових установок, усієї сукупності методів виховання, 
передумов організації самостійної роботи, методики проведення занять з 
учнями, систему контролю, обліку, оцінювання результатів діяльності 
школярів” [7, 80]. 

За визначенням М.Капустіна, педагогічна технологія – це система 
соціально-перевірених і впорядкованих норм і правил, що зафіксовані й 
відображають закономірності процесу, який розвивається у тих чи інших 
освітніх формах. Дотримання цих форм є обов’язковим при керівництві 
розвитком як самого процесу, так і розвитком його учасників. Технологія – 
це „жорстка основа (логіка) процесу, дотримуючись якої педагог досягає 
запланованого результату” [4, 4]. 

Сучасна технологія виховання передбачає передусім нові взаємини 
вчителя та учнів, що ґрунтуються на широкому впровадженні особистісно 
орієнтованого підходу, перенесенні основної частки реалізації його завдань 
на самостійну діяльність школярів, створення умов, які сприяли б 
систематичному, активному оволодінню ними необхідними знаннями і 
навичками. У зв’язку з цим слід згадати закон рівноважного стану людини, 
тобто природне її прагнення до збалансованості своїх думок, почуттів і 



поведінки. Це твердження знаходить підтвердження у положеннях теорії 
когнітивного (пізнавального) дисонансу Л.Фестингера. Її сутність полягає у 
тому, що позитивне емоційне переживання виникає у людини тоді, коли її 
очікування набувають підтвердження, а когнітивні уявлення утілюються у 
життя, тобто коли реальні результати діяльності відповідають запланованим, 
узгоджуються з ними. Негативні емоції виникають і посилюються у тих 
випадках, коли між очікуваними і дійсними результатами діяльності наявне 
неузгодження, або дисонанс. 

Суб’єктивний стан когнітивного дисонансу зазвичай переживається 
людиною як дискомфорт, і вона прагне якнайшвидше позбавитися його. 
Вихід із такого стану може набувати подвійного характеру: або змінити 
когнітивні очікування і плани таким чином, щоб вони відповідали реально 
одержаному результату, або спробувати одержати новий результат, який би 
узгоджувався з попередніми очікуваннями [5, 379]. У першому випадку 
відбувається розвиток, а в іншому цей процес загальмовується. 

Сьогодні у сфері виховання все більшого значення набуває потреба у 
розвитку особистісної „Я-концепції” дитини, формування у неї шанобливого 
ставлення як до власного життя, так і до життя іншої людини, підготовка її до 
нових соціальних умов майбуття тощо. Звідси основна мета виховних 
технологій убачається у переході від накопичення інформації (репродуктивна 
діяльність) до набуття вмінь і навичок розв’язання проблемних завдань, 
ситуацій (продуктивна діяльність). Тобто, виховний процес має будуватися 
таким чином, щоб педагог міг приділити належну увагу формуванню 
особистісного „Я” кожного учня й паралельно з цим розвивати систему 
спільної колективної діяльності; він повинен „бути сконцентрований на 
учневі, на розвитку його індивідуальності як у системі колективних 
стосунків, так і під час проведення індивідуальної виховної роботи” [5, 187], 
передбачати „формування і розвиток у дитини особистісних цінностей” [2, 
21]. 

Ґрунтуючись на цих ідеях, в основу експериментальної технології було 
покладено комплекс особистісно орієнтованих технологій, які висувають у 
центр виховної системи особистість дитини, акцентуючи увагу на 
необхідності створення комфортних, безконфліктних і безпечних умов її 
розвитку, реалізації природних потенціалів. Особистість дитини у цій групі 
технологій не тільки суб’єкт виховання, а й пріоритетний суб’єкт, який 
виступає метою виховної системи, а не засобом досягнення якоїсь іншої 
мети.  

Висуваючи у центр уваги особистість, яка прагне до максимальної 
реалізації своїх можливостей, відкрита для сприйняття нового досвіду, 
спроможна на усвідомлений і відповідальний вибір у різних життєвих 
ситуаціях, особистісно орієнтовані технології головною метою виховання 
проголошують набуття особистістю таких якостей, які забезпечували б 
вирішення цих проблем. Такі технології орієнтують на формування 
особистості, її розвиток не відповідно до якогось зразка чи чийогось 
замовлення, а відповідно до природних здібностей кожної конкретної 



дитини. У цьому полягає їх відмінність від притаманної традиційній 
технології формалізованої передачі вихованцеві знань і соціальних норм.  

Концептуальні й методичні передумови та окремі аспекти 
особистісного підходу знайшли відображення у роботах, присвячених 
дослідженням особистості, як у зарубіжній, так і у вітчизняній психології. З-
поміж авторів тут можна назвати К.Абульханову-Славську, Б.Ананьєва, 
О.Асмолова, І.Беха, Л.Божович, Й.Боришевського, Л.Виготського, 
В.Давидова, У.Джеймса, П.Жане, Г.Костюка, М.Ланге, О.Леонтьєва, 
А.Маслоу, В.Мерліна, Г.Олпорта, В.Рибалку, К.Роджерса, Е.Шпрангера, 
В.Штерна та ін. 

У рамках особистісно орієнтованих технологій, як самостійні напрями, 
виділяють гуманно-особистісні технології і технології співробітництва.  

Характерною рисою гуманно-особистісних технологій є гуманістична 
сутність, психотерапевтична спрямованість на підтримку особистості, 
допомога їй. У їх основі – ідеї глибокої поваги і любові до дитини, 
оптимістична віра у її творчі сили. Технології даного типу заперечують будь-
який примус, придушення виховуваної особистості. Прикладом гуманно-
особистісної технології може бути технологія „Школи життя” 
Ш.А.Амонашвілі. Ідеалом виховання тут виступає самовиховання, 
концептуальну основу становлять усі положення особистісного підходу: 
дитина як явище несе в собі життєву місію, якій вона повинна слугувати; 
дитина – найвище творіння Природи і Космосу і уособлює у собі їх риси – 
могутність і безмежність; цілісна психіка дитини включає три пристрасті: 
пристрасть до розвитку, пристрасть дорослішання і пристрасть до свободи. 

Близькими до гуманно-особистісних технологій є технології 
співробітництва. Як система відносин, співробітництво багатоаспектне, але 
пріоритетне місце у ньому посідають відносини „вихователь – вихованець”. 
Якщо порівняти ці технології з традиційним підходом до виховання, яке 
базується на положенні дорослого як суб’єкта, а дитини – об’єкта 
педагогічного процесу, то доходимо висновку, що концепція співробітництва 
замінює це положення на визначення вихованця суб’єктом власної 
діяльності. Обидва суб’єкти одного процесу мають діяти разом, бути 
партнерами, складати союз більш старшого і досвідченого (дорослого) з 
менш досвідченим (дитиною). Жоден з них не має права домінувати над 
іншим. Вони обидва перебувають на одному щаблі: спільно визначають мету, 
зміст свого спілкування, своєї взаємодії, спільно оцінюють її процес і 
результат, тобто перебувають у стані співтворчості. Цільовими орієнтаціями 
цих технологій виступає перехід від педагогіки вимог до педагогіки 
міжособистісних взаємин, гуманно-особистісне ставлення до індивіда. 

Відповідно до гуманно-особистісного підходу, притаманного цим 
технологіям, у центр виховної системи висувається цілісна сукупність 
якостей особистості. Це забезпечує звернення до неї, до її внутрішнього світу 
з метою пробудження цих внутрішніх сил і виявлення можливостей для 
використання їх для більш повного і вільного саморозвитку індивіда [9]. 
Отже, співробітництво може бути охарактеризоване як спільна робота 



кількох людей, спрямована на досягнення спільних цілей. Працюючи у 
колективі, індивід має думати не лише про себе самого, а й про благо тих, хто 
знаходиться поряд із ним. 

Іншими видами виховних технологій, які використовувалися нами у 
процесі дослідження, були технологія колективного творчого виховання 
І.Іванова, технологія створення ситуації успіху А.Бєлкіна, технології ігрової 
діяльності, оскільки вони допомагають зацікавити дітей змістом виховної 
роботи і відповідають віковим особливостям дітей молодшого шкільного 
віку. 

Сутність технології колективного творчого виховання полягає у 
формуванні особистості в процесі роботи на користь інших людей, в 
організації певного способу життя колективу, де все грунтується на засадах 
моральності та соціальної творчості. Ґрунтування на принципах цієї 
технології передбачало встановлення між учителем і учнями суб’єкт-
суб’єктної взаємодії, у силу чого кожна з сторін рівною мірою почувалася 
відповідальною за якісне виконання поставлених завдань. В узагальненому 
сенсі можна сказати, що мета цієї технології – „забезпечувати соціальне 
замовлення на людину нового, демократичного суспільства, якій притаманна 
активна життєва позиція” [7, 191]. 

Дитина може діяти і засвоювати інформацію, орієнтуючись на штампи, 
стереотипи, не намагаючись зрозуміти, усвідомити досвід, який їй 
передається. За цих умов зникає думка, індивідуальний характер діяльності. 
Творчість виникає тоді, коли учень прагне розібратися в усьому самостійно, 
не орієнтуючись на чужу думку, коли в нього наявна установка перевірити 
все на власному досвіді. Іншими словами, творчий розвиток передбачає „не 
запам’ятовування й механічне репродукування інформації, а творчу її 
переробку, вбачання в ній іншого змісту, знаходження оригінальної 
інтерпретації, формування особистісного ставлення до неї, оцінку важливості 
та ефективності ідей, теорій, здібність вести діалог з автором, дискутувати з 
ним” [8, 178]. 

Головна мета педагогічної технології „Створення ситуації успіху” – 
створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати їй 
можливість відчути радість досягнення, допомогти усвідомити свої здібності, 
повірити у власні сили. Широкого використання  ця технологія набула у 
створеній В.Сухомлинським „Школі радості”. 

Впровадження цієї технології ґрунтувалося на основних принципах 
особистісно орієнтованого підходу, що досягалось організацією таких 
виховних заходів, які викликали у молодших школярів зацікавлення, 
передбачали подолання певних перешкод (здійснення різноманітних видів 
діяльності) для досягнення запланованої мети. У кожному конкретному 
випадку вибір тієї чи іншої перешкоди враховував наявні у дитини 
можливості й передбачав прояв дещо завищеного їх рівня. Якщо учень не міг 
одразу досягти цього щаблю, але виявляв прагнення до цього, докладав 
відповідні зусилля, це також діставало позитивну оцінку, але трохи нижчу за 
бажану. Такий підхід не „закривав” шлях до самовдосконалення, проте 



свідчив про необхідність спеціальної роботи з такою дитиною. Ні в якому 
разі не допускалося засудження, негативні вислови з приводу недостатньої 
якості виконання того чи іншого завдання. Важливою формою роботи за 
цією технологією було залучення молодших школярів до надання допомоги 
відстаючим. Найчастіше це відбувалося через організацію роботи в парах. 

Теорія ігор привертає увагу багатьох учених. Її розробці присвятили 
свої праці Б.Ананьєв, Ю.Азаров, Е.Берн, С.Виготський, О.Казанський, В.Кан-
Калик, Й.Хейзінга та ін. 

О.Казанський вбачає у грі „культурну норму, яка дозволяє бути 
вільним, мати владу над реальністю, розпоряджатися собою, долати ролеву 
залежність, задовольняти прагнення перевершити себе” [3, 7]. 

Розглядаючи у книзі „Людина, що грається” ігрові дії у різні історичні 
епохи, Й.Хейзінга доходить висновку, що гра – це необхідний засіб 
соціального життя, об’єктивна основа людського існування” [10]. 

Оцінюючи гру в широкому аспекті, Б.Ананьєв стверджував, що гра 
властива не тільки дітям, а й дорослим. На його думку, гра пов’язана з 
іншими видами людської діяльності, такими, як спілкування, пізнання, 
навчання, праця [1, 32]. 

Аналізуючи сутність ігрових технологій і їх можливості у виховному 
процесі, дослідники виокремлюють такі їх позитивні ознаки: можливість 
здійснювати особистісний підхід до кожного учасника завдяки розподіленню 
ролей; детермінація поведінки згідно з прийнятою роллю, що водночас 
вимагає самостійного прийняття рішення без провокування конфліктної 
ситуації; колективність роботи учасників, коли „знання, вміння показує не 
окремий індивід, а вся мікрогрупа, команда, бо рішення виробляється 
колективно, створюється емоційний мажорний настрій учасників, 
передумови для формування культури спілкування, поваги до думки іншого” 
[7, 194]. 

Технологія ігрової діяльності застосовувалася для формування у 
молодших школярів зацікавленості у виховному процесі, спрямованості на 
самостійне здобуття нових знань, умінь колективного мислення, розвитку 
творчості та ініціативи, виховання культури поведінки і культури 
спілкування. При цьому дотримувалися основних загальнопедагогічних і 
психолого-педагогічних положень, що стосуються застосування ігрових 
технологій: врахування вікових та індивідуальних особливостей учасників 
ігрової діяльності; залучення до гри всіх учнів класу; створення атмосфери 
доброзичливості; дотримання демократичного стилю керівництва. 

Технологія виховного процесу розглядалася нами як „сукупність 
методологічних та організаційно-методичних установок, що визначають 
підбір, компонування і порядок використання виховного інструментарію”, 
„стратегію, тактику і техніку організації процесу виховання” [6, 221]. 

Стратегія виховання надавала загальний задум, перспективи і план 
досягнення цілей полікультурного виховання в процесі вирішення 
практичних задач. Вона будувалася на новій концепції національного 
виховання й орієнтувалася на відмову від неефективних стереотипів, 



подолання наявних суперечностей і недоліків. Тактика визначала 
різноманітність прийомів, алгоритмів діяльності стосовно кожного окремого 
учня й передбачала послідовне впровадження виховних заходів 
полікультурної спрямованості. 

Критеріями ефективності розробленої нами технології виступали: 
– досягнення виховних цілей, пов’язаних із цілісним вихованням 

особистості молодшого школяра; 
– відповідність виховної діяльності об’єктивним законам виховання, 

вирішуваним завданням і потребам дитини; 
– оптимальність системи виховної роботи та дійовість виховних 

заходів, тобто відповідність її продуктивної моделі алгоритму 
запропонованої технології. 

Невід’ємною складовою полікультурної особистості виступає 
рефлексія – процес самопізнання, самоаналізу й усвідомлення своєї 
діяльності та ставлень немовби збоку, очима інших людей. В 
експериментальній технології формування цієї особистісної якості посідало 
важливе місце. Сутність реалізації таких ідей полягала в тому, що процес 
самопізнання відбувався завдяки залученню молодших школярів до різних 
видів діяльності, участі у колективних творчих справах, адже дитина не може 
пізнати свої можливості поза практичною діяльністю. 

Схарактеризовані нами підходи до вибудови експериментальної 
технології стали підґрунтям добору і впровадження відповідних форм і 
методів, що, у сукупності, забезпечило належне розв’язання завдань 
дослідно-експериментальної роботи, підтвердило висунуту гіпотезу, стало 
передумовою визначення педагогічних умов підвищення ефективності 
полікультурного виховання молодших школярів. 
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