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Постановка проблеми. Одним із завдань системи післядипломної освіти є підвищення рівня культури педагога – професіонала. Най-більшу потребу в цьому відчувають представ-ники професії типу «людина-людина», для яких взаємодія з членами інших культур і ет-носів є важливою та суттєвою частиною про-фесійної діяльності. Це пов’язано з інтенсифі-кацією міграційних потоків у світі, а також всередині України як багатонаціональної дер-жави. Невизначеність змісту полікультурної підготовки як майбутнього вихователя ДНЗ, так і педагогів, які підвищують свою кваліфі-кацію в системі післядипломної освіти, пов’я-зано зі слабкою розробленістю понятійного та діагностичного апарату, інструментарію для кількісного та якісного виміру рівня гото-вності педагога до роботи з дітьми в поліку-льтурному просторі; відсутністю відпрацьо-ваних програм, що визначають дидактичні умови побудови цілісного навчального про-цесу в міжкурсовий період на основі інтегра-ції змісту навчання, принципів полікультур-ності, моделей і технологій формування полі-культурної спрямованості педагога до цього виду професійної діяльності.  
Аналіз досліджень і публікацій. Викладе-не дозволило вибудувати авторську концеп-цію формування полікультурної спрямовано-сті педагогів до роботи з дітьми шестирічно-го віку в полікультурному просторі на основі реалізації методологічних підходів: андроло-гічного, аксіологічного, системного, синерге-тичного та культурологічного. Разом із тим, необхідно відзначити окремі роботи філосо-фів, культурологів, психологів, соціологів, по-в’язані з можливими шляхами розвитку осві-

ти, перспективними освітніми парадиґмами, моделями, наповненими змістовними питан-нями філософсько-методологічного рівня, що торкаються проблематики нашого дослі-дження, а саме: роботи А. Асмолова, І. Бестужева-Лади, І. Беха, С. Вершловського, І. Зимньої, В. Зінченко, М. Кагана, Т. Кудрявцева, О. Леонтьєва, В. Лутай, М. Подд’якова та ін. Запропонована концепція є стратегічним орієнтиром діяльності, відби-ває істотні ідеї та положення. Концепція ґрун-тується на тому, що оптимальну систему з розвитку готовності вихователів ДНЗ до ро-боти з дітьми в полікультурному просторі можливо побудувати в тому випадку, якщо будуть використовуватися і постійно збагачу-ватися умови для формування полікультур-ної спрямованості особистості у взаємозв’яз-ку з розвитком досвіду творчого застосуван-ня полікультурних компетенцій, необхідних для кваліфікованого виконання професійних функцій педагога в полікультурному просто-рі. Прикінцевий результат діяльності вихова-теля – полікультурна особистість дитини, яка володіє полікультурною компетентністю, що виявляється у знанні культури народів, їх традицій, ритуалів, цінностей, мови тощо. Аналіз чинників, що впливають на форму-вання полікультурної спрямованості педагога до роботи з дітьми в полікультурному прос-торі, дозволив визначити сукупність органі-заційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність такої роботи: побудова та впро-вадження в практику моделі і технології, які розвивають готовність вихователів до роботи з дітьми в полікультурному просторі; спрямо-ваність методичної роботи в міжкурсовий період на присвоєння, відтворення, створен-
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ня, розвиток досвіду роботи; включення кож-ного вихователя в практичну діяльність у по-лікультурному просторі, де актуалізується і виформовується його творчий потенціал.  Розглянемо особливості реалізації цих умов в практиці роботи методичної служби навчальних закладів в міжкурсовий період. Спроектована автором модель формування полікультурної спрямованості педагога до роботи з дітьми в полікультурному просторі дозволяє представити два рівня системної організації процесу – вертикальний і горизон-тальний. Вертикальний – забезпечує безпере-рвність, системність і цілісність процесу ста-новлення полікультурної компетентності за допомогою логіки розвитку, певної структури та ієрархії взаємозалежних етапів методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсо-вий період у системі післядипломної освіти. Горизонтальний – передбачає його системну організацію всередині кожного етапу: цільову спрямованість, зміст методичної роботи, тех-нології, організаційні та психолого-педагогічні умови, проміжні та прикінцеві результати. Під полікультурною спрямованіс-
тю педагога ми розуміємо інтегративну якість особистості, яке являє собою систему полікультурних знань, умінь, навичок, інте-ресів, потреб, мотивів, цінностей, якостей, до-свіду, соціальних норм і правил поведінки, необхідних для повсякденного життя та дія-льності в полікультурному просторі, реалізу-ються в здатності вирішувати завдання про-фесійної діяльності в ході позитивної взаємо-дії з усіма учасниками освітнього процесу як представниками різних культур. Виходячи з існуючих уявлень про готовність до різних аспектів професійної діяльності (М. Дьяченко, Л. Кандибович, О. Ковальов, А. Маркова, Л. Мітіна, Б. Паригін та ін.), нами визначено структуру готовності вихователя до роботи з дітьми в полікультурному просторі, в яку включено такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, теоретичний, практичний, оцін-ний, креативний. Інтегративний підхід до уя-влення про готовність вихователя до роботи з дітьми в полікультурному просторі дозво-ляє сформулювати поняття готовності як складну професійно значущу якість особисто-сті, що забезпечує його успішність у професій-но-педагогічній діяльності.  

Мета та зміст процесу розвитку готовності вихователів ДНЗ до роботи з дітьми в поліку-льтурному просторі передбачали заходи з ро-звитку зазначених компонентів структури професійної готовності. З цією метою в рам-ках міжкурсового періоду нами було перегля-нуто зміст методичної роботи, визначено спе-цифіку адекватних методичних впливів. 
Мета статті. Здійснити аналіз найбільш ефективних форм, що забезпечують форму-вання полікультурної спрямованості педагога до роботи з дітьми шестирічного віку в полі-культурному просторі.  Існують різні форми і методи розвитку по-лікультурної компетентності, які можна вико-ристовувати в системі післядипломної освіти: семінари, практикуми, консультації тощо. Од-нак найбільш ефективним методом у роботі з дорослими є тренінг. Тренінг міжкультурної комунікації можна розглядати як вид соціаль-но-психологічного тренінгу – програми, сис-теми вправ і ситуацій, спрямованої на підви-щення соціально-психологічної компетентно-сті у процесі групової взаємодії [2; 4].  
Тренінг міжкультурної комунікації в систе-мі післядипломної освіти розуміємо як прак-тичне навчання спілкування з представника-ми іншої національної культурної спільноти, скероване на зміну комунікативних і культур-них пресупозицій (аксіом або базових твер-джень), сформованих у межах рідної культу-ри. Пропонований нами тренінг скеровано на підвищення полікультурної компетентності, толерантності й терпимості. Дослідники вио-кремлюють різні види тренінгу міжкультур-ної комунікації (О. Новикова, О. Стефаненко, Т. Суворова та ін.), наприклад, загальнокуль-турний і культурно-специфічний. Ці види тре-нінгів можуть припускати як реальні міжку-льтурні контакти з груповими дискусіями, де обговорюються ситуації, що виникають під час особистих контактів представників різних народів, до яких належать учасники, так і на-вчання тому, у який спосіб представники різ-них народів і культур інтерпретують причини поведінки і результати діяльності [1; 2]. Отже, використання тренінгу міжкультур-ної комунікації у міжкурсовий період дозво-ляє познайомити вихователів ДНЗ із відмін-ностями в різних культурах і зробити можли-вим перенесення отриманих знань на нові 
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ситуації у роботі з дітьми та взаємодії з бать-ками. Особливого значення в процесі розвитку готовності до роботи в полікультурному про-сторі, на нашу думку, має тренінг міжкультур-ної комунікації як альтернатива традиційнім формам и методам навчання дорослих. Про-цес формування полікультурної компетент-ності вихователя ДНЗ передбачає особливий відбір навчального матеріалу для проведення такого виду тренінгу. Ми вважаємо, що здійс-нюючи пошук культурологічного матеріалу доцільно дотримуватись його аспектного роз-поділу, запропонованого авторами книги «Cultural Awareness» Бері Томеліним та Сью-зен Стемплескі [5], а саме: аспект І – розпізна-вання культурної символіки (символи та об-рази, що знаходять відображення в піснях, творах мистецтва, архітектури, географії (у нашому випадку – країн, представники яких є у складі національних спільнот регіону); ас-пект ІІ – вивчення «продуктів» різних культур (література, фольклор, музика, мистецтво ре-гіону); аспект ІІІ – вивчення моделей повсяк-денної поведінки (в аспекті нашого дослі-дження – із концентруванням уваги на моде-лях поведінки представників різних культур); аспект ІV – дослідження культурної поведін-ки представників різних культур у певних соціальних ситуаціях; аспект V – дослідження моделей спілкування (особливості вербально-го та невербального спілкування, прийнятих в українців, росіян, євреїв, кримських татар, болгар та ін.); аспект VІ – дослідження мора-льних цінностей та відносин, типових для представників різних культур; аспект VІІ – вивчення звичаїв, традицій, національних особливостей їжі, одягу, відпочинку, типових для представників різних культур.  Зазначимо, що перелік аспектів культури, запропонований авторами, нами було розши-рено. Так, під час тренінгу вихователі отрима-ли інформацію щодо українських колискових. У Франції включають новонародженим уже з перших хвилин життя саме ці колискові, тому що доведено, що вони мають чудовий лікува-льний, заспокійливий, позитивний тощо вплив. Потім учасники тренінгу отримали до-машнє завдання – дібрати відеоматеріали з колисковими світу. Розпочинали роботу з ко-лискової у виконанні Н. Матвієнко «Гойда, 

гойда-гой, ніченька іде, діточок малих спато-ньки кладе». Для більшості учасників тренінгу було пов-ною несподіванкою не лише прослухати, але й передивитись записи колискових для дітей, які є представниками інших національностей. Результатом цього етапу тренінгу було не ли-ше те, що вихователі вивчили декілька колис-кових, але й отримання ними дисків із записа-ми колискових світу для організації взаємодії з батьками щодо формування в дітей поліку-льтурного ставлення до представників інших національностей. Нами також використовува-вся прийом «культурного шоку». Цей термін було запропоновано Раверло Оберой в 1955 році. Культурний шок – це стан здивування не носія мови, або навіть неприйняття ним фак-тів культури, з якою людина знайомиться. Виникаючи через розбіжності культур, куль-турний шок є наслідком неповної акультура-ції (взаємовплив культури) людини, незнання або нерозуміння норм нової для неї культури. Культурний шок зникає в міру знайомства з чужою культурою, а також під час порівняння нових культурологічних фактів.  Вибір методів для проведення тренінгу було обумовлено парадигмою взаємодії, осно-ву яких становили соціально-ігрові, інтерак-тивні та особистісно-орієнтовані технології. Форма запропонованого нами тренінгу перед-бачала обговорення, визначення способів пе-рекладу теоретичних положень у практику педагогічної діяльності, освоєння якісно но-вих підходів до організації діяльності з дітьми як на заняттях, так і в повсякденному житті. Ця форма передбачає суб’єктну позицію учас-ників тренінгу, обмін професійною інформа-цією і вироблення стилю педагогічної діяль-ності в умовах полікультурного простору. Пе-ревагою тренінгу є активна взаємодія суб’єк-тів, їхні регулярні зустрічі, які розширюють можливості міжкультурної комунікації перед-усім із-поміж вихователів різних національно-стей, віросповідання та культурологічних цін-ностей. Нами було розроблено таку структуру 
проведення тренінгів: Постановка проблеми, обговорення очіку-вань від тренінгу.  Введення в проблему. Представлення тео-ретичних положень, явищ, ключових понять 
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теми тренінгу, занесення даних в аркуші з робочими матеріалами, візуалізація та струк-туризація запропонованої культурологічної інформації. Аналіз відеоматеріалів організації діяльно-сті з дітьми в умовах полікультурного просто-ру ДНЗ. Рефлексія результатів тренінгу. Створення інформаційної бази. Це можли-во шляхом використання єдиної електронної пошти для педагогів дошкільного закладу, єдиний поштовий ящик можна використову-вати для обміну інформацією, а так само її об-говорення завдяки видання електронної газе-ти ДНЗ.  
Висновки. Можна зробити висновок про ефективність використання тренінгу як ефек-тивного методу формування полікультурної спрямованості педагогів до роботи з дітьми в полікультурному просторі. Тренінг міжкуль-турної комунікації дозволяє організувати вза-ємодію педагогів і стимулює обмін не тільки безпосереднім досвідом практичної діяльнос-ті в полікультурному просторі, а й досвідом теоретичного осмислення і узагальнення про-

фесійних досягнень, а також досвідом поліку-льтурної комунікації (досвід спільної профе-сійної діяльності тренінгової роботи, самоп-резентації). 
Перспективи подальших пошуків у на-

прямі дослідження вбачаємо в розробці сис-теми методичних кейсів для організації про-блемних семінарів у міжкурсовий період під-вищення кваліфікації педагогів у роботі з ше-стирічними дітьми,  
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FORMATION OF THE TEACHER’S MULTICULTURAL PERSONALITY ORIENTATION 
TO WORK WITH SIX YEAR OLD CHILDREN 

Conditions of multicultural personality orientation’s formation development are being studied in the article, a 
method of developing readiness for the preschool teachers to work in a multicultural environment is being studied; 
an example of using intercultural communication training in a period between courses of post-graduate education 
by the preschool teachers is being made. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматриваются условия формирования поликультурной направленности к работе с 
детьми шестилетнего возраста, приведен пример использования тренинга межкультурной коммуника-
ции в межкурсовой период учебного процесса последипломного образования педагогов. 

Ключевые  слова :  поликультурная направленность, тренинг межкультурной коммуникации, поли-
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