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Таким чином, робота над проектом -- це творча робота дитини на 
підставі вільного вибору й з урахуванням її інтересів. Це особливий вид 
пізнавальної діяльності, спрямований на її результат.

Плануючи цілі проектної діяльності, вихователь має враховувати, чи 
вони відповідають стандартам освіти, досяжні для дітей певної вікової 
категорії, конкретні й доступні для виконання дітьми, відповідають 
вимогам сучасності.

Висновки. На думку як американських, так і вітчизняних педагогів 
метод проектів можна застосовувати навіть у роботі з малими дітьми, 
адже вони здатні до праці як такої, що може приносити задоволення і 
результат. Такою працею є гра, яка привчатиме дошкільника до 
здійснення поставленої перед собою мети і набуття певних знань і умінь.

Перспектива дослідження. Отже, виникає необхідність пошуку 
ефективних шляхів впровадження методу проектів у екологічному 
вихованні дошкільників.
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Постановка проблеми. В контексті входження українського 
суспільства до спільноти країн світу, Союзу європейських держав виникає 
нагальна потреба «формувати в громадян України обізнаність у питаннях, 
що стосуються країн світу, світових національних культур; особистісне 
бачення України як розвиненої, цивілізованої держави та її майбутнього в 
світовій спільноті; ... здатність здійснювати власну діяльність та поведінку 
на засадах світового соціального досвіду, загальнолюдських цінностей» [12].

Визначення в Базовому компоненті дошкільної освіти [1] необхідності 
створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості 
дитини, її базових якостей зумовлюється усвідомленням актуальності 
полікультурної вихованості підростаючого покоління; наданням пріоритету 
соціально-моральному розвитку особистості; необхідністю формування в 
дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду. В означеному 
документі вказується (підрозділ «Люди»; освітня лінія «Дитина в соціумі»), 
що дитина повинна бути відкрита для контактів з людьми різного віку, 
статі, національності, соціального статусу.

Водночас на підставі аналізу особливостей та результатів освітньої 
практики в умовах сучасного закладу дошкільної освіти можна зробити 
невтішні висновки стосовно недостатнього рівня розвитку в багатьох дітей 
старшого дошкільного віку полікультурної компетентності, дефіциту 
«інформації стосовно того, що світова людська спільнота -  це родина, в 
якій кожна країна є особливою, індивідуальною, й, водночас, виступає 
частиною єдиного загальнолюдського цілого. В єдності необхідно уникати 
війн, жити в мирі та добробуті, за столом переговорів, а не через збройні 
сутички, вирішувати суперечки й долати спільні проблеми. ... Жити краще 
й працювати разом над процвітанням усіх країн світу. Поринати в 
чарівність світової культури» [12].

Отже, проблема формування полікультурної компетентності в дітей 
старшого дошкільного віку набула гостроти й актуальності. Об’єктивною 
умовою становлення означеної компетентності є соціальне замовлення 
сучасного вітчизняного суспільства на ї ї  набування дітьми в умовах 
закладу дошкільної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз теоретичних засад 
досліджуваної проблеми засвідчує глибокий науковий інтерес до історико- 
педагогічного аспекту полікультурного виховання в ряді наукових робіт 
(Н. Побірченко, О. Сухомлинська, В. Федяєва). В теорії педагогіки 
полікультурне виховання пов’язується з такими напрямками виховання як 
патріотичне, інтернаціональне, з вихованням культури міжнаціональних 
відносин (І. Бех, 3. Гасанов, О. Джуринський, М. Красовицький, М. Терентій, 
С. Терно, І. Шоробура) [12]. Окремі питання полікультурного виховання 
вивчалися такими зарубіжними дослідниками якД. Бенкс, Ж. Гей, С. Нієто, 
П. Фрере. Ряд наукових робіт присвячено вивченню різних аспектів 
проблеми полікультурного виховання в галузі дошкільної освіти 
(М. Богомолова [3], А. Богуш [4], Н. Гавриш [4, 6, 7], Н. Горобчук [8], 
Л. Зданевич [9], Н. Котій [10], К. Крутій [10], О. Ліннік [7], Т. Патик [8], 
Н. Самсонюк [3], Е. Суслова [3], О. Франко [8]). Наукові підходи до 
здійснення полікультурного виховання в системі дошкільної освіти та 
проблеми підготовки майбутніх вихователів до здійснення полікультурного
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виховання дошкільників досліджувала Л. Зданевич [9].
Таким чином, результати аналізу теорії проблеми формування 

полікультурної компетентності в дітей старшого дошкільного віку 
засвідчують наявність наукової бази щодо можливості ї ї  подальшого 
вивчення й вирішення.

Мета статті. Метою статті визначається висвітлення особливостей 
формування полікультурної компетентності в дітей старшого дошкільного 
віку на засадах використання інтелектуальних карт.

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу ряду наукових 
робіт (М. Богомолова [3], А. Богуш [4], Н. Гавриш [4, б, 7], Л. Зданевич [9], 
К. Крутій [10], Н. Миропольська [11]) дозволили розглядати полікультурну 
компетентність як здатність здійснювати власну діяльність та поведінку на 
засадах обізнаності в питаннях, що стосуються країн світу, світових 
національних культур; орієнтуватись у світі традицій, правил 
життєдіяльності певних народів, загальнолюдського соціального досвіду.

Аналіз результатів спостереження педагогічної практики в умовах 
закладу дошкільної освіти свідчить, що в процесі полікультурного 
виховання педагоги сприяють усвідомленню дітьми того, що люди, які 
проживають на одній території, є народом певної держави. Розширюють 
уявлення дітей про різні країни планети Земля. Знайомлять із назвою, 
місцем знаходження, особливостями способу життя людей різних країн, їх 
мовою, устроєм житла, родом занять, культурою.

Для цього використовуються сприятливі ситуації з реального життя, 
читання казок різних народів світу, оповідання про відвідування з 
батьками різних куточків планети, малювання, в процесі якого діти 
відображають власні враження в рисунках, фільми про мандрівки людей 
різними країнами світу, що сприяє розширенню уявлень дітей про 
різноманітність зовнішнього вигляду, способу життя, культури людей, які 
проживають в різних країнах. Плекаючи інтерес до такої інформації, 
виховуючи толерантне ставлення до людей різних культур і традицій, 
педагоги формують уявлення дошкільників про важливість знаходження 
спільного й особливого, того, що не роз’єднує, а об’єднує людей.

У  нашому дослідженні з метою формування досліджуваної 
компетентності було використано інтелектуальні карти. При цьому ми 
основувалися на тому [5], що інтелектуальна карта ~ це схема, яка 
візуалізує певну інформацію, це спосіб зображення процесу системного 
мислення за допомогою структурно-логічних схем радіальної організації. 
Така карта реалізується у вигляді діаграми, на якій зображені слова, 
завдання, поняття, пов’язані «гілками», що відходять від центрального 
поняття або ідеї. В основі цієї техніки лежить принцип «радіального 
мислення», що відноситься до асоціативних розумових процесів, 
відправною крапкою або точкою дотику яких є центральний об’єкт.

Слід зазначити, що на засадах використання інтелектуальних карт, як 
альтернативного наочного способу ефективного відображення вербальної 
інформації, ученими проводяться аналогії з опорними схемами В. 
Шаталова, які розглядаються як засіб інтенсифікації навчального процесу, 
як структурований стислий виклад навчального матеріалу з використанням 
набору схематичних зображень, певної інформації [2].
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Проте у своєму дослідженні ми враховували, що можливості опорних 
схем В. Шаталова є суттєво обмеженими. Вони не дозволяють 
відобразити чисельні та різнорідні логічні зв’язки між елементами 
навчального матеріалу. Інтелект-карти ж представляють навчальний 
матеріал у вигляді структурно-логічних схем, що вже мають розгалужену 
логічну структуру, в якій використовуються графічні образи, зображення, 
малюнки й зображувальні засоби (колір, форма, розмір тощо) [2].

Аналіз наукової літератури вказує на наявність розробки в роботах 
Н. Гавриш методики застосування карт розумових дій як методу 
навчально-пізнавальної діяльності в освітньому процесі закладу 
дошкільної совіти. Тож ідеї й напрацювання Н. Гавриш [6] ми визначили 
основою для розробки й впровадження в нашому дослідженні технології 
застосування інтелектуальних карт як засобу комплексного формування 
полікультурної компетентності в дітей старшого дошкільного віку.

В контексті нашого дослідження ми спирались на положення 
(Т. Бьюзен, Б. Бьюзен) [5] стосовно того, що з розвитком мозку дитини в 
неї формуються своєрідні внутрішні інтелект-карти. Одне з перших слів, 
яке вимовляє дитина, -  це слово «мама», й означене слово «мама» -  це 
центр інтелект-карти, оскільки від цього слова (й образу) для дитини, як 
промені, виходять такі поняття як любов, їжа, тепло, захист тощо. Отже, 
дитина інстинктивно оперує своєрідними інтелекг-картами від моменту 
народження й далі протягом усього життя, узагальнюючи знання навколо 
центрів-радіантів у вигляді нескінченних і густо переплетених 
асоціативних гілок, які стають потім, в зрілому віці тим, що називають 
багажем знань, інтелектуальним капіталом.

При плануванні змісту освітнього процесу щодо формування 
полікультурної компетентності старших дошкільників за тематичним 
принципом використовували такий вид інтелектуальної карти як 
концептуальна. Така карта розроблялась перед опрацюванням певної 
теми при визначенні понятійного поля та пізнавального змісту, що 
передбачались для опрацювання в подальшій спільній діяльності 
педагога й дітей. Концептуальна карта окреслювала коло тих понять, які 
асоціативно пов’язувалися з ключовим поняттям теми, демонструвала їх 
взаємозв’язки, торкалася сутності певних понять на доступному дітям 
рівні. Така структурно-логічна схема допомагала «побачити», відчути як 
основну суть певної теми, так і ті межі, в яких ця інформація могла бути 
реалізована. В концептуальній карті закладався й наочно відображався 
інтегрований зміст теми, яка підлягала опрацюванню [11].

Також важливим аспектом безпосередньої навчально-пізнавальної 
взаємодії педагога з дітьми було розроблення інтелектуальних карт за 
активної участі дітей в процесі обговорення та пошуку асоціативних зв’язків.

При цьому ми дотримувалися думки Н. Гавриш стосовно того, що 
інтелектуальна карта є комбінованим методом навчання, який поєднує 
пізнавальну, мовленнєву, художньо-продуктивну, навіть рухову чи 
театралізовану діяльність дітей [7]. Така карта створюється педагогами 
спільно з дітьми як художній продукт (колаж) упродовж певного часу (від 
одного заняття до кількох днів) і є ілюстрованою, з написами, картинками, 
малюнками, фрагментами аплікаційних дитячих робіт тощо. Тож під
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кінець тематичного циклу така карта являла собою унаочнене 
опрацювання теми та своєрідний посібник для узагальнення, обговорення 
та підведення підсумків. Окрім того, окремі карти ставали наочними 
посібниками для дітей інших груп при опрацюванні відповідних чи схожих 
тем. Саме через інтелектуальну карту для дітей унаочнювався 
інтегрований зміст кожного тематичного циклу та інтегровані 
взаємозв’язки між його компонентами, що сприяло цілісному формуванню 
полікультурної компетентності в дітей старшого дошкільного віку.

Висновки і перспективи дослідження. Таким чином, у статті 
визначено актуальність формування полікультурної компетентності в дітей 
старшого дошкільного віку. Окреслено теоретичні засади досліджуваної 
проблеми. Розглянуто особливості формування означеної компетентності 
на засадах використання інтелектуальних карт в умовах закладу дошкільної 
освіти. Перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямі 
полягають в подальшому вивченні різних аспектів проблеми формування 
полікультурної компетентності в процесі освіти дітей дошкільного віку.
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