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Анотація.
У статті виділено такі критерії полікультурної вихованості учнів: володіння національною куль-

турою (знання учнями своєї національної приналежності, звичаїв, традицій, символів, відомих поста-
тей); інтеркультурний критерій, що характеризується рівнем інформованості учнів про культуру інших 
народів і мотиваційною спрямованістю вивчення іноземної мови; емоційний критерій (визначається рів-
нем розвитку в учнів толерантності, терпимого ставлення до представників іншої культури). 

У статті зазначено, що полікультурне виховання зорієнтоване на виховання особистості, яка 
зберігає свою соціально- культурну ідентичність, прагне до розуміння інших культур, поважає інші 
культурно- етнічні спільності, уміє жити в злагоді з представниками різних національностей, рас, ві-
рувань, який готовий до активної творчої діяльності в динамічному полікультурному та багатонаціо-
нальному середовищі Полікультурне виховання сприяє зниженню соціальної напруги в суспільстві. Воно 
формує особистості, яка готова до міжкультурного діалогу, розширює можливості полікультурного 
простору та створює умови для розвитку особистості.

Ключові слова: полікультурна та інформаційна компетентність; обдарованість; ідентичність.

Проголошення самостійності й незалежності України зумовило потребу переосмислення 
багатьох суспільних явищ і процесів. Значної уваги потребує питання виховання нового поко-
ління, яке має право вільного і творчого розвитку особистості. У громадянському суспільстві 
вільна людина прагне до свідомої та творчої діяльності, самовідповідальності, самореалізації, 
стає творцем власної долі. Вона не примирюється з поневоленням, засуджує приниження, праг-
не свободи. У ній поєднуються високі моральні чесноти, патріотизм, професійна компетент-
ність, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством, Батьківщиною, державою. 

Важливою соціально- політичною детермінантою розвитку полікультурної освіти є ін-
тенсивний розвиток інтеграційних процесів як важливого складника розвитку сучасного світу, 
а також бажання України та інших країн інтегруватися у світовий та європейський соціально- 
культурний та освітній простір, зберігаючи національну своєрідність. 

У доповіді Міжнародної комісії з освіти ЮНЕСКО в 1997 р. було проголошено, що ви-
ховання та освіта мають сприяти тому, щоб, з одного боку, людина розуміла власне коріння і 
могла визначити місце, яке вона займає в сучасному світі, а з іншого – сформувати повагу до 
інших культур. У документі підкреслено двоєдине завдання: засвоєння підростаючим поколін-
ням культурних скарбів власного народу та виховання поважливого ставлення до культурних 
цінностей інших національностей. 

Позакласна діяльність охоплює освітньо- виховну діяльність у позакласний час і спрямо-
вана на забезпечення потреб особистості у творчій самостійній діяльності за інтересами, сти-
мулювання її творчого самовдосконалення та задоволення потреб дітей і молоді в професійному 
самовизначенні відповідно до їхніх здібностей. 

До проблеми підростаючого покоління в системі позашкільної освіти зверталися у своїх 
працях і пошуках видатні вчені- педагоги (К. Ушинський, А. Макаренко, С. Русова, В. Сухом-
линський, С. Шацький, П. Блонський та ін.). Так, С. Русова, ще у 1918 р., виступаючи з лекціями 
на позашкільному факультеті педагогічного інституту, зазначила: «Позакласна і позашкільна 
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освіта потрібна для культурного пошуку країни як один із засобів виховання гармонійної розви-
неної особи – індивідуальності». 

Значний внесок у розвиток теорії й практики виховання учнівської молоді в контексті по-
закласної та позашкільної діяльності вніс видатний український педагог В. Сухомлинський. 
У його працях простежується бачення майбутньої школи, системи народної освіти, процес со-
ціалізації особистості та забезпечення впливу на неї суспільних відносин: виробничих, ідеоло-
гічних, правових, моральних, сімейних тощо. Також В. Сухомлинський був переконаний, що 
можливість для всебічного розвитку учнів у позакласні години є широкими, а здібності й нахи-
ли дітей – багатогранними. Необхідно лише знати та вміти відкривати таланти й розвивати їх. 
Дослідник вважав, що необхідними умовами правильної організації вільного часу учнів є чітка 
організація системи та структури виховної діяльності з учнями в позашкільному середовищі, 
за місцем проживання; різноманітності методів і форм виховної діяльності, вивчення інтересів 
дітей; практична спрямованість занять; зацікавленість дітей учителів у цій діяльності; створен-
ня у школі чи за місцем проживання умов, що впливають на розвиток у дітей умінь та навичок 
самостійної організації власного дозвілля тощо. «У кожного учня – підкреслював В. Сухомлин-
ський, – є задатки певних здібностей, а щоб їх запалити, потрібна іскра». 

Щоб дослідити те, як відбувається вплив полікультурного середовища на формування то-
лерантної особистості, пропонуємо розглянути його на прикладі Запорізької області, яка є ба-
гатонаціональною. Так, за даними Всеукраїнського перепису населення (2001 р.) на території 
області проживали представники понад 130 національностей і народностей. У національному 
складі переважно становили українці – 70,8 %, росіяни – 24,7 %, болгари – 1,4 %, білоруси – 
0,7 %, вірмени – 0,3 %, татари – 0,3  %, євреї – 0,7 %, грузини – 0,2  %, азербайджанці, мол-
давани, німці, греки, цигани та поляки – по 0,1 %. Згідно з даними перепису вважали рідною: 
українську мову – 50,2  % населення, російську – 48,2 %. Частка інших мов вказані як рідні 
становила 1,6 %. 

Ми здійснили аналіз національного складу учнів Енергодарської багатопрофільної гімна-
зії (ЕБГ) «Гармонія». Станом на 01 січня 2016 р. у закладі навчається 533 учні, з них: українці 
становили 50,5 %, росіяни – 48,9 %, білоруси – 0,1 %, вірмени – 0,4 %, молдавани, німці та поля-
ки – по 0,1 %. Згідно з даними, визначено нагальну необхідність у формуванні толерантності як: 
умови виживання людства в майбутньому; цінності соціокультурної системи; норми гуманних 
людських відносин, як світогляду й усвідомленого орієнтиру побудови взаємин з навколишнім 
світом. Це дає змогу розглядати толерантність як багатокомпонентне явище об’єктивної реаль-
ності. Виховання у дітей і молоді толерантності передусім розв’язує завдання розкриття сенсу 
буття людини у світі через розуміння характеру та способів його взаємодії з цим світом. 

Сучасна молодь потребує готовності до життя у відкритому європейському суспільстві, 
соціальної активності, громадянської компетентності, усвідомлення ролі в житті та впевненості 
в тому, що вона може позитивно впливати на зміни в соціумі. 

Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи осві-
ти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук способів і засобів громадянської 
освіти та виховання молоді становить одну з актуальних проблем педагогічної науки та шкіль-
ної практики. Успішне розв’язання таких проблем потребує від учителів, організаторів вихов-
ного процесу в навчальному закладі високої професійної компетентності, педагогічної та мето-
дологічної майстерності, знань методологічних засад філософії освіти в Україні, розуміння місії 
вчителя в державотворчих процесах, чітко визначеної правової громадянської позиції. 

Правове виховання в школі – це система підготовчих і профілактичних дій вчителя, які 
спрямовані на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асо-
ціальної поведінки підлітків та організацію незалежного догляду за діяльністю учнів. 

Правове виховання в ЕБГ «Гармонія» сприяє формуванню в учнів моральних почуттів, 
що регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності способів і 
засобів їх реалізації. Правоосвітня діяльність здійснюється під час занять та в позаурочний час 
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і охоплює всіх учасників освітнього процесу. У гімназії в грудні традиційно проводиться тиж-
день права. Цей захід спрямовано на формування правової культури дітей та молоді. У період 
7–11 грудня 2019 р. проходив тиждень правових знань під гаслом «Закони створені для того, 
щоб сильний не був всемогутнім». Протягом цього тематичного тижня було проведено конкурс 
стінгазет із теми: «Права та обов’язки», кросворд, конкурс малюнків «Я маю право»; виховні 
заходи з теми «Час суду» та «Слідство ведуть знавці», круглий стіл «Закон і ми». 

До відкриття тижня права готувалися активно. Члени клубу Інтелектуальної молоді підго-
тували стінгазети, що присвячені правам та обов’язкам дітей. Одна зі стінгазет містила інфор-
мацію про права дитини. 

Колективи 11- х класів підготували виховний захід з теми: «Час суду», який пройшов у ви-
гляді суду. Між собою змагалися учні 11- А та 11- Б класів. Вони настільки вдало грали ролі, що 
більшість глядачів вирішили, що це правда та почали активно спостерігати за розвитком подій. 
Учні вжилися в роль, адже дехто з них мав намір вступати на юридичний факультет, тому розі-
грування ситуації показало їм, як нелегко бути адвокатом, прокурором і свідком. У розгляді цієї 
справи виникали сутички, незбіг у свідченнях, що призвело до того, що адвокат і прокурор все 
таки дізналися, хто вчинив злочин. Суддя спостерігаючи за розвитком подій виніс вирок суду, 
який всі присутні визнали справедливим.

Учні 10- А класу взяли участь у виховному заході «Слідство ведуть знавці». Цей захід 
об’єднав декілька навчальних предметів. Учні мали демонструвати знання не лише з правознав-
ства, а й з історії та географії. Члени клубу Інтелектуальної молоді підготували відеопрезента-
ції, що були досить цікавими, адже на прикладах мультиплікаційних героїв, вони відображали 
країну прав та обов’язків. Для учнів було підготовлено презентацію з теми: «Дітям про Конвен-
цію ООН та права і обов’язки дитини». Також діти переглянули короткосюжетні мультфільми 
про права дитини, що було створено всесвітньою організацією ЮНІСЕФ. 

На круглому столі з теми: «Закон і ми» учні старших класів обговорювали проблемне пи-
тання «Чи потрібні нам закони?». Цікавою подією для учнів старших класів було оголошення 
про проведення обласного квесту- гри. Команда 9- А класу взяла участь у квесті «Я – Громадя-
нин», що проводився Запорізьким обласним центром патріотичного виховання молоді спільно 
з Запорізьким обласним інститутутом післядипломної педагогічної освіти та Координаційною 
радою молодих юристів при Головному управлінні юстиції в Запорізькій області.

Учні 9–11- х класів взяли участь у тренінги з питань прав людини в інтернеті, який прово-
див К.С. Дядя – голова Запорізької громадської організації «Центр розвитку кар’єри «Професіо-
нали», член Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні 
юстиції у Запорізькій області. Це були цікаві інтерактивні заняття на правову тематику. Учні 
поглиблено та з допомогою інтерактиву аналізували запропоновані ситуації, приймали та нада-
вали проєкти виходу з ситуацій. Такі заходи дуже потрібні учням, вони дають можливість учням 
розширити світогляд, узнавати більше та в рольових ситуаціях пройти проблемні ситуації. 

Таким чином, здійснення правовизовної діяльності у школі сприяє формуванню правової 
культури молоді. Виховувати – це не лише формувати культурні навички. Виховувати – це вчи-
ти людину ставитися до людей і до будь- якої діяльності «по- людськи», «по правді». Якою буде 
сучасна молоддю – толерантною, чи вороже реагувати у конфлікті, поважаючими культурно- 
національні традиції, чи позбавлені любові? Як набути сучасним учням реального позитивного 
досвіду в складному процесі соціалізації? 

Французький філософ- просвітитель XVIII ст. Вольтер сказав: «Ваші ідеї мені глибоко 
огидні, але я віддам життя за право їх виголошувати!». Останнім часом стало модним говорити 
про толерантність. Для нашої ментальної свідомості поняття «толерантність» є незвичним. Нам 
ближче наше слово «терпимість». Толерантність (від лат. tolerance) – це терпіння, прийняття 
іншої людини такою, якою вона є, з усіма достоїнствами та недоліками. Толерантність – це 
поступливість, це активна позиція, викликана визнанням прав і свобод людства. Толерантність 
людей є важливою умовою миру і злагоди в сім’ї, колективі та суспільстві. Іноді риси характеру 
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друга чи подруги вас нервують, а іноді – допомагають прийняти певне рішення. І, попри відмін-
ності в характерах, ви є друзями, вам цікаво разом. Тому ж терпимість, толерантність потрібно 
проявляти до всіх. Щоб досягти успіху в житті, не витрачаючи сил на конфлікти, «побутові вій-
ни», доцільно сформувати в собі толерантність, як рису характеру. Скажімо собі: « Я толерантна 
особистість…».

Декілька років поспіль ЕБГ «Гармонія» проводить тиждень толерантності. Так, у листо-
паді 2019 р. він розпочався з флешмобу «Подаруй світу усмішку». Учні 9- А класу зустрічали в 
понеділок зранку всіх, хто заходив до школи, з усмішкою та пропозицією обрати собі до впо-
доби смайлик. Учні 8–9- х класів переглянули фільм «Цирк Метеликів». І як у гусені приховано 
прообраз метеликів, так і кожна людина, якою би нещасною і недосконалою вона не була б від 
народження, містить величезні можливості. Їх потрібно відчути всередині себе, відшукати в 
забутих, а іноді затягнутих павутиною забобонів, стереотипів і самообманів у закутках душі. 
Так, змінити себе, довести собі, що ти справді не лише чогось вартий, а й багато чого можеш – 
складно, іноді навіть неймовірно складно, але можливо! Простими асоціаціями зі світу комах, 
добрими усміхненими обличчями циркачів цей короткий фільм учить основам саморозвитку та 
вдосконалення; розповідає про приховані можливості сили духу, людської волі. Кадри прони-
зані золотистим сяйвом, слова – світлом оптимізму, а все дійство – радістю життя. Таке обгово-
рення в учнів відбулося після перегляду фільму- притчі. 

З метою формування толерантної особистості проводився тренінг для учнів 7–8- х класів 
«Вчимося бути толерантними».

У гімназії організована діяльність Клубу інтелектуальної молоді (КІМ) під керівництвом 
вчителя історії О. Єгембердінової. КІМ – це колектив учнів старших класів і вчителів, які, пра-
цюючи разом, поглиблюють знання про Європу й європейську інтеграцію, поширюють інфор-
мацію на цю тему в гімназії та в місцевій громаді. 

Учні старших класів – члени КІМу беруть участь у відзначенні Європейського Тижня міс-
цевої демократії. На цьому заході увага приділяється розвитку громадської активності учнів 
закладу. В кожному класі проводяться класні збори з теми «Від шкільного самоврядування до 
самоврядування місцевого». На виховні години учнів 9–11- х класів запрошуються депутати 
Енергодарської міської ради та представники громадських організації. Висвітлюються питан-
ня розвитку місцевої демократії. Підсумком тижня європейської демократії є загальношкільна 
лінійка. Президент шкільного парламенту підводить підсумки з теми «Від самоврядування в 
закладі до самоврядування в місті». Кращих класних колективів і найактивніших учнів закладу 
нагороджують грамотами. КІМовці ініціюють та організовують різноманітні заходи- конференції 
«Європейський союз та його символіка», круглі столи «Толерантність як європейська цінність», 
«Історія ЄС, як перспектива для України», конкурс літературних творів «Я – європеєць». Чле-
ни клубу на своєму засіданні ознайомилися з основними засадами функціонування головних 
європейських інструкцій із дотримання принципів демократії та місцевого самоврядування та 
провели відкрите засідання КІМу з теми «Демократія в Європі та місті: як вона є». 

Діяльність продовжується, а це означає одне: гімназія передає в спадок новим поколін-
ням пам’ять про минуле з метою кращого розуміння сьогодення та передбачити майбутнє; бути 
громадсько активними, небайдужими, здатними прийти на допомогу та бути гідним членом 
громадянського суспільства. 

Також члени КІМу здійснюють діяльність з устаткування шкільного історико- краєзнавчого 
музею, проводять пошукову діяльність, оснащають кімнату Пам’яті ім. С. Логінова, колиш-
нього учня школи, який загинув у підводному човні «Курськ». Учні їздять на зустріч волонтерів 
до інших місць України, обмінюються досвідом, беруть участь у дебатах. Одним із напрямів 
роботи КІМу є волонтерський рух. «Поспішайте творити добро!» – звертався до людей герой 
казки А. Сент- Екзюпері «Маленький принц». Саме ці слова стали головним девізом волон-
терського загону «Милосердя». Адже волонтерство є свідомим прагненням допомоги людям. 
Ось чому так важливо вміти знаходити можливість творити добро, допомагати оточуючим,  
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без похвали. Готовність прийти на допомогу має стати частиною нашого життя. Сьогодні кон-
кретної допомоги потребують батьки, люди похилого віку, діти, що залишилися без родинного 
піклування, хворі та одинокі, люди похилого віку, ветерани. З метою допомоги цим категоріям 
населення було розроблено цільовий проєкт діяльності волонтерського загону «Милосердя». 
Робота волонтерського загону має конкретні напрями. Так, наприклад, організована діяльність 
з ветеранами Другої Світової війн, свідкам голодомору, ветеранам праці, коли юнаки та дівчата 
допомагають прибирати помешкання, вітають зі святами вітальними листівками, подарунками 
та організовують концерти чи запроваджують акції «Ліки ветерану» та «Лист ветерану». Волон-
терська діяльність, яку організовують у позанавчальний час КІМовці, стала популярною серед 
молоді та знаходить дедалі більше прихильників, які приєднуються до акцій та заходів. 

Учнівська молодь ЕБГ «Гармонія» бере участь у флешмобах «Ми проти насилля», «Ми 
любимо свою країну», «Діти Енергодара – за єдину Україну» (за місцевим проєктом «Діти 
Енергодара – за єдину Україну»). Немає єдиної думки стосовно того, якою є мета проведен-
ня флешмобів. Учасники того самого заходу можуть переслідувати різні цілі. Серед можливих 
варіантів – розвага, порушення повсякденного ходу життя, справити враження на навколиш-
ніх, відчуття причетності до спільної справи, самоствердження (випробувати себе: «Чи зможу 
я це зробити на людях?»), спроба пережити гострі відчуття. Участь у флешмобах благотворно 
впливає на психологічний стан учасників, сприяє вираженню емоцій, допомагає звільнитися від 
скутості, розвивають навички самоорганізації та водночас почуття відповідальності. Учні вира-
жають своє ставлення до подій, до теми через флешмоби, залучають велику кількість учасників. 

Організація позаурочної діяльності у відповідності з виховною метою – це суспільно- корисна 
та пізнавальна спрямованість всіх видів діяльності. Позаурочні справи, заняття учнів мають бути 
корисним і потрібним для себе, дому, школи, формувати свідомість і поведінку особистості. 

З давніх- давен гарним тоном вважалося знати свій родовід до сьомого коліна. Займалися 
цим освічені та культурні люди. Генеалогічне дерево роду, обов’язково художньо оформлене, 
знаходилося на тому місці, де його бачили всі. Воно було гордістю господаря дому за свій рід. 
Практично кожний рід мав родинний герб. Проблема вивчення історії сім’ї стає важливою. Ви-
никає потреба її дослідити. Спонукати молодь вчити історію свого роду, більше дізнаватися про 
пращурів та їхні основні віхи життя й діяльності, сприяти популяризації родинних цінностей є 
однією з важливих проблем сучасності. Тому на заняттях гуртка «Соняшник» розпочато проєкт 
«Генеалогічне дерево моєї сім’ї». Мета проекту: 

– сприяння розвитку родинних традицій, формування почуття приналежності, до родини з 
міцним родовим корінням, багатими традиціями, звичаями; 

– систематизація знань про генеалогічного дерева роду про геральдику; 
– розвиток творчих здібностей особистості, наполегливості, цілеспрямованості, комуніка-

тивності. 
Значна увага в проєкті приділена розвитку умінь і навичок експериментування та презен-

тації (підготувати та презентувати власний проєкт, створити родинний герб, відібрати фотома-
теріал тощо). 

Згідно з результатами проведеної діяльності діти поширили знання про родовід, геральди-
ку, історію та етнографію. Діяльність у цьому напрямі сприяла об’єднанню дітей і батьків. Учні 
навчилися вести пошук предків (визначили на початковому рівні їх родинні зв’язки, діяльність, 
риси характеру); працювати зі словниками, документами, листами тощо. Також учні навчились 
оформлювати портфоліо, засвоїли засоби створення генеалогічного дерева, створили родинний 
герб, визначили девіз. Зацікавленість виникла до схожих із предками інтересів та рис харак-
теру. Батьки допомагали дітям під час створення портфоліо. Цікавими стали оформлені теки: 
різноманітні форми генеалогічного дерева, раритетні фотоматеріали, детальні описи захоплень 
бабусь, дідусів, прабабусь і прадідусів. 

Зворушливими виявилися сторінки портфоліо, у яких діти намагаються власні позитив-
ні якості пов’язати зі своїми предками. Це свідчить, що сучасні діти не цураються власного  
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родоводу, а, навпаки – пишаються тим, що мають глибоке родинне коріння (віднайшли та пам’я-
тають дати народження рідних від 1900 р.). Девізом під час виконання творчої пошукової діяль-
ності був вислів: «Пізнай себе через родовід». 

Дуже зворушливим стало свято «Шануймо родину! Шануймо свій рід!!!» після презента-
цій власних портфоліо, розповідей про родовід, цікаві акти з життя пращурів, діти демонструва-
ли свої таланти. Концертна частина свята стосувалася виключно сімейних відносин. Гуморески 
П. Глазового та С. Гриценка, невеличкі інтермедії про родинні відносини підіймали настрій 
гостей, а поетичні рядки юних авторів і пісні про найрідніших людей викликали зворушливі до 
сліз почуття тепла та радості. Усі розуміли, що це щастя, коли є поруч такі близькі люди: мами, 
татусі, бабусі, дідусі. Після завершення проєкту в родинах сформувалися більш довірливі від-
носини. 

За відсутності в давнину технологій збереження великих обсягів інформації безцінним 
джерелом знань про культуру народу є фольклор. Лялька- мотанка є одним із цікавих фольклор-
них напрямів і найдоступніший дітям твір мистецтва. Ляльки- мотанки дають змогу не загубити 
прадавню лялькову культуру нашої землі та залишити її для майбутніх поколінь. У наш час на 
прилавках магазинів можна побачити багато гарних іграшок. Однак вони зроблені на фабриці та 
не передають ту любов і тепло душі їхніх творців. Ми вважаємо, що в ХХІ ст. діти знову мають 
бачити не лише іграшки, виготовлені машинами, а й власними руками. 

Одним із напрямів позакласної діяльності в гімназії є гурток «Веселка», на заняттях якого 
діти ознайомлюються з історією виникнення народної ляльки- мотанки, вивчаються технології 
та виготовляють ляльки різних видів. Учасники гуртка організовують: заходи, що спрямовані на 
популяризацію ляльки- мотанки: майстер класи, виставки виготовлених ляльок, презентації на 
сайті закладу. Діти на заняттях гуртка:

– дізналися історію виникнення традиційних народних ляльок;
– навчилися виконувати основні технологічні прийоми, що застосовуються для виготов-

лення ляльок- мотанок;
– навчилися створювати, користуючись отриманими знаннями, авторські ляльки;
– засвоїли дбайливе та шанобливе ставлення до ляльки як до об’єкта національної історії 

та культури.
Авторські, унікальні, ексклюзивні ляльки- сувеніри, поповнили експонатами кабінет обра-

зотворчого мистецтва. Щороку навесні в гімназії «Гармонія» проводиться фестиваль «Зоряне 
сяйво країн Європи». Під час цього фестивалю підлітки представляють країни Європи, демон-
струють танці та пісні, знайомлять із традиціями та національною кухнею. Презентація України 
зайняла особливе місце: тут були пісні, обрядові танці, та щиро вразили всіх виступи декламації 
віршів про Україну. 

У травні кожного року в гімназії проводиться фестиваль Днів Європейської культури, де 
учні говорять на різних мовах і представляють традиції країн Європи: Великої Британії, Фран-
ції, Німеччини та культуру цих країн. Спільна діяльність педагогів, батьків і дітей з підготовки і 
проведення подібних заходів, сприяючи рішенню таких завдань, як поліпшення взаєморозумін-
ня, повага, взаємодопомога, руйнування упереджень і стереотипів. 

Отже, окреслене нами коло питань суттєво актуалізує проблему полікультурного вихо-
вання школярів через упровадження виховних заходів, формування навичок толерантного 
міжнаціо нального спілкування та взаємодії у позанавчальній діяльності загальноосвітнього на-
вчального закладу. Полікультурне виховання сприяє зниженню соціальної напруги в суспіль-
стві. Воно формує індивіда, який готовий до міжкультурного діалогу, розширює можливості 
полікультурного простору та створює умови для розвитку особистості. 

Виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних органів, спрямована на формування 
правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки. Формування в учнів правової 
культури громадянина України, що передбачає свідоме ставлення до прав і обов’язків перед 
суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і 
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правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені вимоги, що ви-
ражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої 
боротьби з порушниками законів. 

Таким чином, серед важливих завдань гімназії є такі: виховувати любов і повагу до най-
ближчих людей – батька й матері, завжди пам’ятати місце, де народився, рідну оселю; форму-
вати почуття обов’язку перед батьками, розвивати творчі здібності дітей, розширити уявлення 
учнів про традиційні стосунки в родині; вчити розвивати пізнавальні інтереси сім’ї, наслідувати 
народні традиції; виховувати повагу до членів родини. Також, одним із напрямів у діяльності 
колективу ЕБГ «Гармонія» є: формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграцій-
ного курсу України; ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цін-
ностями та традиціями; популяризація загального європейського культурного надбання серед 
громадськості, зокрема, молоді; залучення населення регіонів України до діяльності, пов’язаної 
з інтеграцією країни до ЄС. Органічне поєднання національного і загальнолюдського – це не-
обхідна передумова розвитку і збагачення кожної культури. У процесі взаємодії різних культур 
формуються нові культурні цінності. Подолання міжетнічних, міжконфесійних, міжособистіс-
них суперечностей у державі насамперед має слугувати дотриманню прав людини на вільний 
вибір світоглядних переконань, уміння жити в багатонаціональному суспільстві. 

Позакласна виховна діяльність ЕБГ «Гармонія» спрямована на виховання гармонійної 
особистості, залучення дітей до реальної співтворчості, інтелектуального діалогу, гармонізації 
спілкування, успіху, можливості почуватися вільно. Зміст виховання передбачає формування 
науково обґрунтованої системи загальнокультурних і національних цінностей та відповідну су-
купність соціально значущих якостей особистості, які характеризують її ставлення до суспіль-
ства та держави, інших людей, природи, мистецтва і самого себе. 
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Topchiy Lyudmila. Formation of Policultural and Information Competence of Gifted Educators.
Summary.
The declaration of independence of Ukraine required a rethinking of many social phenomena and pro-

cesses. Considerable attention is required, in particular, to the formation of a new generation, which has the 
right to free and creative development of the individual.

Analyzing a number of scientific sources, we can distinguish the following criteria of multicultural edu-
cation of students:

– knowledge of the national culture (students’ knowledge of their nationality, customs, traditions, sym-
bols, well-known representatives of their people);

– intercultural criterion, characterized by the level of students’ awareness of the culture of other nations 
and the motivational orientation of learning a foreign language;

– emotional criterion (determined by the level of development in students of tolerance, tolerance towards 
representatives of another culture). 

Multicultural education is oriented towards the upbringing of an individual who retains his socio-cultur-
al identity, who seeks to understand other cultures, who respects other cultural and ethnic communities, who is 
able to live in peace and harmony with representatives of different nationalities, races, beliefs, who is ready for 
active creative activity in a dynamic multicultural and multinational environment. 

The goals of multicultural education are tolerance, exchange, interaction, active solidarity, understand-
ing. Multicultural education contributes to the reduction of social tension in society. It creates an individual 
who is ready for intercultural dialogue, broadens the possibilities of multicultural space and creates conditions 
for personal development. 

Extracurricular educational activities of the “Harmony” institution are aimed at educating a harmoni-
ous personality, involving children in real co-creation, intellectual dialogue, harmonization of communication, 
success, the opportunity to feel free. 

Key words: multicultural and information competence; talent; identity.
Топчий Л. Формирование поликультурной и информационной компетентности одаренных 

учащихся.
Аннотация.
Анализируя научные труды можем выделить такие критерии поликультурной воспитанности 

учащихся: владение национальной культурой (знания учащихся своей национальной принадлежности, 
обычаев, традиций, символов, известных представителей своего народа); интеркультурный крите-
рий, который характеризируется уровнем информированности учащихся о культуре других народов и 
мотивационной направленостью к изучению иностранных языков; эмоциональный критерий (опреде-
ляется уровнем развития у учащихся толерантности, терпимого отношения к представителям дру-
гих культур).
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Поликультурное воспитание ориентировано на личность которая сохраняет свою социально- 
этническую идентичность, стремится к познанию других культур, уважает социально- этнические 
сообщества и т.д. Поликультурное воспитание способствует снижению социального напряжения в 
обществе. Оно формирует личность, которую готовит к межкультурному диалогу, расширяет воз-
можности поликультурного пространства и создает условия для развития личности.

Ключевые слова: поликультурная и информационная компетентность; одаренность; идентич-
ность.
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