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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ  
У ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО  

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
На сучасному етапі демократичного державотворення велика увага 

приділяється концептуальним положенням реформування освіти в Україні, 
спрямованими на становлення соціально-моральної особистості дитини. 
Про це наголошується у важливих державних документах про освіту: у 
Національній доктрині розвитку освіти, законах України „Про освіту», 
„Про загальну середню освіту», „Про дошкільну освіту», Базовому 
компоненті дошкільної освіти в Україні та ін. 

Сучасна школа одним із головних освітніх завдань визначає розвиток 
гуманної особистості дитини та формування у неї важливих базових 
моральних якостей, у тому числі – толерантності. Тому вимоги до змісту й 
організації навчально-виховної роботи сьогодні потребують більш 
ефективних педагогічних підходів.  

Проблема формування толерантності вивчається у різних напрямах: 
соціальному, філософському, психологічному, культурологічному, 
педагогічному, політичному. Окремі аспекти формування толерантності у 
дітей дошкільного віку розглядалися вітчизняними педагогами та 
психологами (І. Д. Бех, Л. В. Артемова, О. В. Запорожець, В. К. Котило, 
К. Крутій, Т. І. Поніманська, Ю. А. Тищенко, О. В. Сухомлинська та ін.). 

Актуальність дослідження зумовлено також практичною потребою 
оптимізації морального становлення дошкільника на початковому етапі 
формування важливих особистісних рис.  

У низці праць наголошується на необхідності розробки новітніх 
форм і методів виховної роботи, які б сприяли морально-духовному 
розвитку особистості, становленню ціннісного ставлення до інших, 
формуванню позитивних соціальних емоцій, гуманізму та людяності. 
Можливість реалізації зазначених напрямів в умовах інтегрованого 
виховання допоможе у вирішенні важливих проблем спеціальної освіти, 
оскільки соціально-педагогічна підтримка і реабілітація дітей з 
особливими потребами розвитку, створення умов для їхньої успішної 
соціальної і психофізіологічної адаптації, розвиток їхньої життєвої 
компетентності є принциповою ознакою демократичної освіти і 
суспільного життя.  

Сучасний аналіз теоретичних і практичних досліджень щодо 
формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку в умовах 
інтегрованого виховання показав існування певних протиріч між 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 1 
 

 - 98 - 

необхідністю формування толерантності дитини та недостатністю 
апробованих методик здійснення цього процесу. 

Толерантність – ціннісна етична якість особистості, активна позиція 
індивіда, що виражається у його позитивному доброзичливому відношенні 
до себе і до інших, у готовності сприймати, поважати й розуміти 
оточуючих, їхні погляди, уявлення та особистісні цінності за умови 
збереження власних.  

Формування толерантності в дітей дошкільного віку передбачає 
цілеспрямований систематичний педагогічний вплив на особистість 
дитини з метою становлення в неї ціннісних особистісних орієнтацій, 
важливих моральних рис і якостей, таких як терпимість, тактовність, 
співчуття, чуйність, співпереживання, доброта, щирість, справедливість, 
повага, доброзичливість, розуміння, шанобливість. 

Основними ознаками формування толерантності у дітей є:  
1. Формування самосвідомості;  
2. Виховання почуттів і переконань;  
3. Формування навичок толерантної поведінки.  
Толерантність характеризується такими компонентами :  
1. Когнітивний компонент.  
2. Емоційно-чуттєвий компонент.   
3. Поведінковий компонент.  
У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу 

проблема формування толерантності має займати одне з провідних місць. 
Усі визначені нами умови (упровадження основних форм інтегрованого 
виховання у роботу сучасного дошкільного навчального закладу; 
цілеспрямований систематичний педагогічний вплив на особистість 
дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей; співпраця педагогів 
дошкільного навчального закладу з батьками дітей) мають значні резерви 
для формування толерантності у старших дошкільників. 

Інтеграція – процес взаємодії, підпорядкований створенню єдиної 
для всіх системи, формування низки спільних духовно-культурних ознак, 
які не викликають зміни самосвідомості особистості. 

Інтегроване виховання – спільне виховання дітей з атипічним 
розвитком з дітьми з нормальним розвитком в умовах освітнього закладу.  

Виділяють такі форми інтегрованого виховання: 
• комбінована інтеграція;  
• часткова інтеграція;  
• тимчасова інтеграція. 
У результаті дослідження доведена доцільність розробленої нами 

методики формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку в 
умовах інтегрованого виховання. Вона передбачала, що ефективність 
формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку залежить 
від: 
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• упровадження основних форм інтегрованого виховання у роботу 
сучасного дошкільного навчального закладу; 

• цілеспрямованого систематичного педагогічного впливу на 
особистість дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей; 

• співпраці педагогів дошкільного навчального закладу з батьками 
дітей. 
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НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА 
 
Хореографія займає важливе місце у розвитку школяра як 

особистості. Виконуючи виховну, пізнавальну, естетичну креативну та 
інші функції,хореографічне мистецтво впливає на творчий, фізичний, 
духовний, естетичний розвиток дітей. Адже хореографія дуже цікавий вид 
діяльності, який розвиває дитину всебічно, виховує культуру та вчить 
помічати прекрасне навіть у дрібницях. 

Танцювальне мистецтво через зміст і форму хореографічного твору 
справляє широкий виховний вплив, задовольняє пізнавальні, наслідувальні 
потреби школярів, забезпечує різнобічну культурну орієнтацію у 
навколишньому світі [4, с. 71]. Народно-сценічний танець сприяє розвитку 
індивідуальних здібностей дитини. Після довготривалих занять 
хореографією діти стають дисциплінованими, працьовитими, самостійними, 
уважними та миролюбними.  

Актуальність висвітленої проблеми визначається різнобічним 
впливом народно-сценічного танцю на становлення школяра, на його 
гармонійний розвиток як особистості засобами народно-сценічного танцю. 

Народно-сценічний танець має значний розвивальний потенціал, що 
у поєднані із професійними якостями педагога забезпечує високу 
ймовірність всебічного розвитку школярів. Можливості народно-
сценічного танцю досліджувало багато науковців: підготовці вчителя-


