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ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ДІТЕЙ 5 - 6 
РІЧНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО 

ЗАКЛАДУ 
 
Оновлення змісту української дошкільної освіти передбачає докорінне 

переосмислення і впровадження моделі навчально-виховного процесу, 
метою якої є виховання здорової, творчої, компетентної особистості − 
громадянина України, носія загальнолюдських та етнокультурних цінностей, 
що живе в гармонії з собою й навколишнім світом, прагне до 
самоствердження і самореалізації. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогічної науки увагу 
дослідників привертає процес становлення й формування етнічносвідомої 
особистості. Певною мірою це зумовлене поліетнічним складом України, 
адже за статистичними звітами всеукраїнського перепису населення 2001 
року на теренах нашої держави проживають представники 130 етносів, 
етнічних груп та національних меншин. Зазначимо, що статтею 11 
Конституції України наголошено на необхідності національної консолідації та 
розвиткові етнічної, культурної, мовної й релігійної самобутності всіх 
корінних народів і національних меншин. З огляду на це перед сучасною 
українською педагогами постає низка питань, щодо виявлення 
концептуального підґрунтя й провідних чинників у розв’язанні стратегічних 
завдань із прилученням молодшого покоління до етнокультури рідного 
народу. 

Аналіз джерельної бази з означеної проблеми свідчить, що найбільш 
сприятливим віком, коли дитина усвідомлено опановує соціальний досвід 
народу, його традиції і звичаї, є старший дошкільний вік. Першоосновою для 
вищенаведеного умовиводу слугує науковий доробок Ж. Піаже, який одним 
з перших запропонував концепцію розвитку в дитини усвідомлення 
приналежності до етнічної спільноти. У дослідженні 1951 р. ним 
проаналізовано дві сторони одного процесу, а саме формування поняття 
„батьківщина”, й водночас з ним − уявлень про „інші країни” та „іноземців”. 
Розвиток етнічної самоідентичності швейцарський науковець розглядає 
насамперед, як створення когнітивних моделей, відповіддю на які є етнічні 
почуття. 

Ж. Піаже виділяє три етапи в розвитку етнічних характеристик: 
1. 6-7 років дитина здобуває первинні, а відтак визначальні знання про 

свою етнічну приналежність; 
2. 8-9 років, за умови системності й наступності первинного етапу, 

дитина вже чітко ідентифікує себе зі своєю етнічною спільнотою, висуває 
підстави ідентифікації – етнічна приналежність батьків, місце проживання, 
рідна мова; 



3. 10-11 років (молодший підлітковий вік) дитина здатна більш-менш 
успішно визначити унікальність історії, специфіку народних традицій та 
побутової культури своєї етнічної спільноти [2, 127]. 

З середини 50-х років ХХ ст. Ж. Піаже було ініційовано 
широкомасштабний експеримент з метою виявлення й активізації провідних 
аспектів розвитку етнічної ідентичності. Під час дослідження дошкільникам 
США, Великобританії, Нової Зеландії давали набір ляльок чи малюнки із 
зображенням людей різних рас і народностей, та пропонувалося вибрати тих, 
котрі більше схожі на них самих. Діти етнічних меншин часто вибирали 
„неправильно”, скажімо, чорношкірі вибирали білих ляльок, що є свідченням 
небажання визнавати себе представником певної раси чи народності. Це 
відбувається внаслідок відсутності етнотолерантності в соціальному 
осередку, де виховуються малюки [2, 123-124]. 

Сьогодні проблеми порушені Ж. Піаже активно обговорюються 
вітчизняними й зарубіжними педагогами й психологами. Спираючись на 
науковий доробок О. Кононко, А. Леонтьєва, Н. Лисенко, М-Дж Розерем Дж. 
Фанней, маємо змогу твердити, що у період старшого дошкільного віку 
свідомість дитини поступово долає рамки сімейного та родинного соціумів. 
Увага та інтереси дитини все більше спрямовуються не лише на ближніх, але 
й на дальніх, тих, які не мають безпосереднього значення для її життя, 
людей. Відтворюючи в уяві великі кількості людей, дитина намагається 
умоглядно розділити їх на певні групи, визначити характерні ознаки та 
якості, що відрізняють одні групи людей від інших. Відповідно цьому дитина 
визначає власну причетність до певної (своєї) соціальної групи. У 
спілкуванні зі сторонніми (не рідними) людьми, з іншими дітьми, слухаючи 
розмови поміж дорослих, через радіо і телебачення, спостерігаючи велелюдні 
культурні, або громадсько-політичні акції, дитина сприймає інформацію, що 
допомагає їй зробити висновок на кшталт: “це − ми, а це − вони, ми тут – 
вони там, нас багато (мало) – їх багато (мало), ми “свої” – вони “чужі”, я 
серед “своїх”, або я серед “чужих”. ”Своїх” дитина відрізняє за рідною 
мовою, зовнішністю, особливостями в одязі, побуті, за характерними 
традиціями, звичаями та обрядами. Так починається етнічна соціалізація 
дитини. Дитина інстинктивно відчуває те, що для неї життєво важливим  є 
бути серед своїх. Отож вона завжди прагне з¢ясувати для себе, що таке “наші 
люди,” “рідний край”, “мій народ” тощо. 

Так природно складаються сприятливі умови для етнічного виховання 
дитини. Роль вихователя (батьків, родичів, вихователів дитячих садків, 
вчителів у школах) полягає  в тому, щоб виробити у дитини переконання 
того, що все наше є для нас найкращим, наймилішим, найправильнішим. 
Дитина мусить знати, що являє собою правда і сила рідного народу. 
Зауважимо,  що опанування дитиною етнічних цінностей повинно 
відбуватися не лише на раціональному, а більше навіть на емоційно-
чуттєвому рівні, тому що розум здатен лише поважати, і лише душа здатна 
любити. Любити можна те, що тішить зір, ніжить слух, є приємним, як для 
душі, так і для тіла. Відповідно вихователь за допомогою словесних, 



наочних, технічних (теле-,радіо-,відео-) засобів повинен вміти створити у 
внутрішньому світі дитини “етнічну гармонію душі”, і цим забезпечити 
формування соціально самодостатньої та етнічно самобутньої особистості. 

У період формування етнічної самосвідомості дитина повинна отримати 
заохочення й усесторонню кваліфіковану підтримку дошкільного закладу. 
Адже дошкільна освіта є вихідною ланкою в системі безперервної освіти, 
становлення і розвитку особистості. Вона забезпечує розвиток, виховання і 
навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного 
виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового 
педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного 
правового суспільства в Україні. 

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти спостерігається 
тенденція на створення й впровадження кілька варіантів програм виховання 
дітей дошкільного віку, чинними з-поміж яких є “Малятко”, “Українське 
дошкілля”, ”Дитина”, “Народознавство”, “Дитина в дошкільні роки”. У 
засадничих положеннях вище названих документів зайшли своє 
віддзеркалення принципи народності, регіональності, природовідповідності,  
культуровідповідності,  етнізації. 

Потреба у повсякчасному дотриманні й практичній реалізації означених 
принципів зумовлена етнічною та регіональною специфікою української 
держави. На цьому акцентовано увагу у варіантній частині “Базового 
компоненту дошкільної освіти в Україні”: “враховано і відображено у змісті 
освіти регіональні, етносоціокультурні та індивідуальні особливості 
розвитку дошкільника” [1, 13]. Зазначимо, що реальне втілення перелічених 
особливостей у педагогічний досвід дошкільних освітніх закладів, вимагає 
перегляду традиційних та пошуку нових дієвіших засобів формування 
етнічносвідомої особистості. 

Означений процес включає в себе два взаємообумовлених чинники: 
опанування етнокультурними цінностям та "перерозподіл" їх у систему 
особистісних установок і орієнтацій. Це відбувається шляхом відтворення 
попереднього досвіду, знань, ідей, цінностей і надання їм нової визначеності. 
За такої умови одночасно відбувається розвиток особи, прояв її активної 
позиції, зумовлений поширенням та ускладненням інформаційних зв'язків. 
Отож педагогічним працівникам дошкільних освітніх закладів при 
плануванні навчально-виховної роботи  необхідно враховувати наступні 
завдання: 

1) оптимізація культурного потенціалу певного етносу; 
2) активне впровадження його в освітню роботу з дошкільниками; 
3) удосконалення традиційних та пошук нових форм і методів 

виховання з метою прилучення молодшого покоління до одвічних цінностей 
свого народу. 

Принагідно зауважимо, що реальним кроком у вирішенні вище 
означених проблем, стало запровадження на педагогічних факультетах 
університетів і в педагогічних інститутах ( як і в інших  вищих педагогічних 



закладах України) курсу “Етнопедагогіка”. Метою означеного курсу 
передбачено: 

- вивчення онтологічних та світоглядних основ системи етнічного 
виховання; 

- значення загальнолюдських і етнічно особливих чинників  
суспільного впливу, що обумовлює  виховання й розвиток  особистості; 

- дослідження процесу засвоєння дитиною етнокультурних норм, 
цінностей, досвіду; 

- систематизацію народних знань про виховання й навчання дітей; 
- аналіз педагогічних поглядів етносів, відображених в релігійному 

вченні, фольклорі, традиціях; 
- узагальнення педагогічного потенціалу етнокультури задля його 

актуалізації  в системі чинників освітньо-виховної роботи. 
Виклад матеріалу зосереджуємо в таких актуальних для започаткованого 

дослідження темах: “Загальнотеоретичні основи етнопедагогіки”, 
“Загальнолюдські основи етнопедагогіки”, “Етнопедагогічні основи 
національного виховання”. 

У розмові про провідні аспекти формування етнічносвідомої особистості 
дитини в умовах дошкільного закладу не можливо оминути принципи 
активної співпраці з родиною вихованця, поза як етнізація особистості 
дитини першопочатково відбувається в родинному осередку. При цім 
завдання дошкільної освіти полягає у всебічній підтримці родинної 
ініціативи та направлення її у русло педагогічного процесу. Задля взаємодії 
сім’ї і педагогів у справі формування етнічно свідомого дошкільника у 
програмі, зокрема, наголошено на необхідності залучення батьків до 
навчально-виховної роботи та “збагачення новими освітніми та виховними 
технологіями: оздоровчого напряму, розвитку пізнавальних здібностей, 
логіки, навчання іноземних мов, художньо-естетичного, гуманітарного 
спрямування; відродження національної культури, мови, кращих традицій 
народу і роду, етнопедагогіки” [5, 277 - 278]. 

У спілкуванні з батьками слід враховувати певне збайдужіння (якщо не 
відверту зневагу) сучасних сімей до феномену етнокультури. В такому 
випадку ініціатива по прилученню дитини до споконвічних цінностей 
рідного народу повністю припадає на дошкільний заклад. Проте планомірна 
робота по становленню й утвердженню етнічної самосвідомості особистості 
має здійснюватись не тільки з дітьми, а й з дорослими членами родини. 
Автори програми “Малятко” пропонують орієнтовну тематику заходів та 
різноманітні форми співпраці педагогів з батьками, відзначаючи при цім, що 
вихователі вільні у своєму виборі кола питань для індивідуального, 
групового чи колективного  обговорення. Пропонуємо орієнтовну тематику заходів 
: 

1. Тематика бесід з метою виявлення: 
- етнічної самоідентифікації  батьків та інших членів родини, 



- ступеня обізнаності батьків з культурними особливостями етнічної 
спільноти, до якої вони належать, 

- готовності батьків до сприяння етнічній соціалізації їх дитини. 
2. Тематика індивідуальних консультацій: 
- як оберігати й практикувати родинні традиції; 
- як впроваджувати етнічний колорит у сучасному побуті; 
- які педагогічні традиції варто застосовувати у сучасному родинному 

вихованні. 
3. Тематика  групових консультацій: 
- як  використовувати етнічні мотиви в оформленні дитячого ігрового 

куточка (кімнати); 
- як знайомити дитину з елементами родинно-побутової культури; 
- як навчити дошкільника шанувати стародавні речі, звичаї, обряди. 
4) Батьківські конференції за темами: 
- “Роль етнопедагогічних традицій у дошкільній освітні системі 

сьогодення”;  “Родовід і династія”; 
- “Родинні свята”; 
- “Декоративно-ужиткове мистецтво у побуті сучасної родини”. 
Результат вищеназваних заходів виявлятиметься в об’єднанні зусиль 

сім’ї і дошкільного освітнього закладу в прищепленні дитині гордості за 
приналежність до етнічної спільноти активізації етнопедагогіки в роботі  
дошкільного закладу, ініціативі рідних в організації заходів на базі 
дошкільного закладу спрямованих на підвищення етнічної самосвідомості 
вихованців. 
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	 які педагогічні традиції варто застосовувати у сучасному родинному вихованні.
	Результат вищеназваних заходів виявлятиметься в об’єднанні зусиль сім’ї і дошкільного освітнього закладу в прищепленні дитині гордості за приналежність до етнічної спільноти активізації етнопедагогіки в роботі  дошкільного закладу, ініціативі рідних в організації заходів на базі дошкільного закладу спрямованих на підвищення етнічної самосвідомості вихованців.
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