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пОЛікУЛьтУрне вихОвАння дОШкіЛьників  
в ОргАніЗОвАнОМУ середОвищі ЗАкЛАдУ дОШкіЛьнОї Освіти

Анотація. В статті представлено теоретичні узагальнення питання організації полікультурного середо-
вища в закладі дошкільної освіти. Розкриваються основні характерологічні особливості полікультурного 
виховання дитини дошкільного віку, яка взаємодіє з представниками інших національностей та соціалі-
зується в полікультурному просторі. Розглядається поняття «толерантність» як базова якість особистості 
дошкільника, яка найкраще формується саме в організованому полікультурному середовищі. З’ясовано 
внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у проблему організації полікультурного виховного середовища. 
Представлено огляд нормативних документів, щодо особливостей полікультурного виховання дитини до-
шкільного віку. Статтю висвітлено на основі змін суспільних запитів та нормативного забезпечення освіти. 
ключові слова: полікультурне середовище, полікультурне виховання, полікультурна особистість, діти 
дошкільного віку, толерантність.
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multiculturAl educAtiOn Of preschOOlers in the OrgAniZed 
envirOnment Of the preschOOl educAtiOn institutiOn

summary. The article is aimed at studying the theoretical foundations of organizing a multicultural envi-
ronment in a preschool education institution. It has been found that for forming a multicultural personali-
ty, it is necessary to create favorable conditions, namely the multicultural environment in the kindergarten.  
This will allow the child to develop, socialize, communicate and interact with children of other nationalities, 
and to engage in dialogue. Children will be able to show tolerance, kindness and respect for other cultures. 
Children are different, nationalities are also different. But there must be something in common that unites 
them. For example, they all learn and speak a common language and have common activities. It is also obvious 
that children notice differences in cultures and should treat it with understanding. This means that we need 
to form such basic quality of preschooler personality as tolerance. It is important to focus on the similarities of 
cultures, what do they have common there. This will teach them to be one whole and at the same time each one 
is special. We also considered the problem of raising preschool children in an organized multicultural environ-
ment in the context of regulatory documents and educational programs. After all, they are the basis of educa-
tional activities of pre-school institutions, which is a benchmark for pedagogical workers. The normative docu-
ments outline certain features of the multicultural upbringing of preschoolers that the child should know about 
other cultures and nationalities. From this it follows that the teacher should give the children basic knowledge 
of other cultures of the world so that they may have an understanding of other nationalities and treat them 
with respect. It is also very important for children to develop an interest in communicating and learning about 
each other's cultural characteristics. This will help them in the future to be open to communicating and build-
ing dialogue with people of other nationalities. The article argues for the importance of educating a multicul-
tural personality in an organized environment. It is revealed that multicultural education contributes to the 
formation of important qualities of a preschooler's personality for his further interaction with representatives 
of other nationalities and cultures. Therefore, educating preschoolers in a multicultural environment should 
facilitate their intercultural interaction and communication with each other. 
Keywords: multicultural environment, multicultural education, multicultural personality, preschoolers, tolerance.

Постановка проблеми. Сучасні зміни цін-
нісних систем багатьох країн та глобаль-

ні виклики суспільства мають великий вплив 
на освітню систему, створюючи необхідність 
формування єдиного освітнього простору, що 
є актуальним на сьогодні. Звернення до проб-
леми полікультурного виховання дошкільників 
в організованому середовищі закладу дошкільної 
освіти викликано сучасною практикою дошкіль-
ної освіти, що свідчить про те, що в закладах до-
шкільної освіти виховуються і взаємодіють діти 
різних національностей. Зв'язок освіти та куль-
тури різних народів формує сучасний полікуль-
турний простір для дітей дошкільного віку. 

Створення полікультурного середовища в за-
кладі дошкільної освіти є основною та необхід-
ною умовою для формування полікультурної 
особистості. Так як, саме в дошкільному віці 
починається соціалізація дитини. Вона вчить-
ся спілкуватися, взаємодіяти з однолітками, ді-
тьми інших національностей, що сприяє набуттю 
досвіду життя в соціумі з різними людьми. Це 
формує культуру поведінки, визнання своєї на-
ціональності серед інших національностей, їх 
сприйняття, бажання взаємодіяти з ними, прояв  
толерантності, доброзичливості та поваги до ін-
ших культур. Ця проблема є актуальною, тому 
що в кожній країні, так само як і в нашій, є пред-
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ставники різних національностей, що слугує 
створенню полікультурного середовища в дитя-
чих садках. Ось чому полікультурне виховання 
має починатися ще з дошкільного дитинства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В межах нашого дослідження ми розглядали 
поняття «полікультурне середовище» з різних 
сторін, а саме: сукупність всіх умов життєдіяль-
ності (В. Борисов); соціальний простір (О. Грива); 
частина освітнього середовища (Н. Романенко)  
[2; 5; 17]. Теоретико-методологічні аспекти по-
лікультурної освіти особистості досліджують 
Р. Агадуллін, В. Бойченко, В. Болгаріна, С. Гон-
чаренко, М. Красовицький, І. Лощенова, Ю. Ма-
льований, А. Солодка та ін., місце полікультур-
ного виховання як соціокультурного феномена 
в сучасній парадигмі освіти України вивчають 
І. Бех, А. Бойко, І. Бондаренко, О. Савченко, 
О. Сухомлинська та ін. [7, с. 193].

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зауважимо, що полікуль-
турне середовище є передумовою полікультурно-
го виховання, що є новим напрямом діяльності 
педагога в міжнародних дитячих садках. Це го-
ворить про те, що він не має обмежуватися за-
гальним розвитком дітей дошкільного віку, а 
сприяти міжкультурній взаємодії та спілкуван-
ню дітей, навчанню їх певних культурних особ-
ливостей інших народів та виховання толерант-
ного ставлення один до одного. 

Мета статті. Висвітлити теоретичні основи 
організації полікультурного середовища в за-
кладі дошкільної освіти, охарактеризувати по-
лікультурне виховання дітей дошкільного віку 
в умовах євроінтеграції, простежити проблему 
полікультурного середовища в нормативно-пра-
вових документах та освітніх програмах.

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Зазначимо, що полікультурність як внутріш-
нього, так і зовнішнього суспільного середовища 
вимагає від кожного громадянина нашої країни 
здатності до міжетнічної і міжкультурної комуні-
кації та толерантного ставлення до культурних 
цінностей інших народів. Тому дедалі гостріше 
постає необхідність підготовки підростаючого 
покоління до життя в культурно гетерогенному 
і мінливому світі [10, с. 29]. Ось чому, в основі 
освітньої стратегії повинно стати пізнання спе-
цифіки оточуючого середовища і передбачення 
різних варіантів її розвитку з метою врахування 
і оптимізації використання різних компонентів 
в процесі формування підростаючого покоління 
[6, с. 203]. В нашому випадку, йде мова про полі-
культурне середовище, яке створюється в садках 
при наявності представників різних національ-
ностей та культур. 

Означена проблема існує як в теоретико-прак-
тичній площині так і в площині нормативно-пра-
вового забезпечення, що слугує орієнтиром для 
педагогічних працівників щодо організації освіт-
ньої діяльності закладів дошкільної освіти. Клю-
човим в аспекті представленої проблеми є Закон 
України «Про дошкільну освіту». У статті 7 цього 
документу зазначені завдання дошкільної осві-
ти, які включають в себе цінності полікультурно-
го виховання, а саме: виховання у дітей любові до 
України, шанобливого ставлення до родини, по-
ваги до народних традицій і звичаїв, державної 

мови, регіональних мов або мов меншин та рід-
ної мови, національних цінностей Українського 
народу, а також цінностей інших націй і народів, 
свідомого ставлення до себе, оточення та довкіл-
ля. Також в цьому законі (стаття 9) йде мова про 
рівність права громадян України на здобуття до-
шкільної освіти у закладах дошкільної освіти не-
залежно від різноманітних ознак [14]. 

В Законі України «Про охорону дитинства» 
згадується про підготовку дитини до свідомо-
го життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, 
миру, милосердя, забезпечення рівноправності 
всіх членів суспільства, злагоди та дружби між 
народами, етнічними, національними, релігій-
ними групами, що є важливим в контексті полі-
культурного виховання дошкільників [15].

В статті 29 Конвенції про права дитини ви-
значено те, що освіта дитини має бути спрямо-
вана на виховання поваги до батьків дитини, її 
культурної самобутності, мови і національних 
цінностей країни, в якій дитина проживає, краї-
ни її походження та до цивілізацій, відмінних від 
її власної; а також підготовку дитини до свідомо-
го життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, 
миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жі-
нок та дружби між усіма народами, етнічними, 
національними і релігійними групами, а також 
особами з корінного населення, що говорить про 
необхідність виховання не тільки національних 
цінностей рідної країни, а й поваги до цінностей 
країн інших національностей [9]. 

У Державній національній програмі «Освіта» 
(Україна (ХХІ ст. ) йдеться про те, що суспільне 
виховання покликане продовжувати повноцін-
ний і всебічний розвиток дитини на засадах на-
ціональної культури і духовності з урахуванням 
різноманітності національного складу та регі-
ональних умов України. Воно доповнює родин-
не виховання і здійснюється у дошкільних ви-
ховних закладах, що підтверджує актуальність 
та важливість здійснення полікультурного вихо-
вання починаючи з дошкільного віку [13]. 

Аналіз нормативно-правових документів до-
зволив виокремити, також, державний стандарт 
дошкільної освіти України – Базовий компонент 
дошкільної освіти. Стосовно полікультурного 
виховання в стандарті сказано, що дитина орі-
єнтується в тому, що кожна країна має свою те-
риторію, на якій проживають люди з різним ко-
льором шкіри, волосся, розрізом очей тощо. Вони 
мають свою культуру, звичаї, мову. Розуміє, що 
всі народи світу прагнуть миру й щасливого жит-
тя [1]. Це якраз ті базові знання, які має дати ді-
тям педагог, виховуючи в них толерантність, що 
є ключовою якістю у формуванні полікультурної 
особистості. З цього приводу, чудовими помічни-
ками вихователю стають освітні програми «Ди-
тина» та «Впевнений старт», в яких висвітлені 
завдання з полікультурного виховання на шос-
тому – сьомому роках життя дитини.

Однією з магістральних педагогічних цілей 
визначається виховання особистості, здатної до 
ефективної життєдіяльності в полікультурному 
середовищі, яка зберігає свою соціально-куль-
турну ідентичність, яка володіє почуттям розу-
міння і поваги інших культур, умінням жити 
в мирі та злагоді з представниками різних націо-
нальностей, рас, вірувань, яка готова до активної 
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творчої діяльності в динамічному полікультурно-
му і багатонаціональному середовищі [17, с. 61]. 

Полікультурне виховання має спиратися на 
фундаментальний методологічний принцип 
культуровідповідності, тобто сукупності моделей 
мислення, символів, цінностей і норм, які свідо-
мо чи підсвідомо формують специфічний спосіб 
людської діяльності на основі певної ментальнос-
ті, традицій, правил поведінки, символів, ціннос-
тей, освіти тощо. Принцип культуродоцільності 
передбачає поєднання у полікультурному вихо-
ванні потенціалу історії, мови, традицій та зви-
чаїв різних культур, котрі забезпечують духовну 
єдність, наступність та спадковість поколінь. Ре-
алізація цього принципу означає, що у виховно-
му процесі мають забезпечуватися передумови 
для формування особистості, вихованої у тради-
ціях рідної культури й водночас відкритої до ін-
ших культур, ідей і цінностей [8, c. 117].

Патріотичні та інтернаціональні почуття не 
з’являються самі собою. Це результат довготри-
валого виховного впливу на людину, починаючи 
з раннього віку. Національне й міжнаціональне 
виховання дітей – дуже складний за своїм харак-
тером процес. Він потребує не тільки різноманіт-
них методів, цілеспрямованості, неперервності, а 
головне – тривалого часу, і починатися повинен 
із раннього дитинства [12, с. 127]. Так як саме 
в цьому віці починається соціалізація дітей, їх 
адаптація в соціумі, відчуття себе його частиною. 
Вони вчаться спілкуватися, налагоджувати сто-
сунки між собою, домовлятися, цікавитися пев-
ними культурними особливостями. У них різні 
рідні мови, але є спільна мова, яка їх об’єднує 
у садочку, і за допомогою якої вони вчаться буду-
вати діалог. Важливо в цьому процесі не демон-
струвати переваги однієї культури над іншою, 
а пізнавати культуру й традиції різних народів 
у єдиній парадигмі, акцентуючи на позитивному 
взаємовпливі й подібності між ними [8, с. 219].

Полікультурне виховання допомагає дітям 
різних національностей адаптуватися в середо-
вищі, де є представники різних національностей, 
побудувати міжкультурний діалог, дізнатися 
мовні, культурні особливості один одного, навчи-
тися бути толерантним до інших – все це всебіч-
но розвиває дитину і готує до дорослого життя, 
де вона буде продовжувати спілкування та вза-
ємодію з представниками інших культур. Діа-
лог культур як принцип полікультурної освіти 
(за Л. Ткач) передбачає поважливе ставлення до 
кожної особистості, так як будь-яка людина непо-
вторна і унікальна. Менеджерам освіти необхід-
но пам’ятати, що принцип діалогу культур дозво-
ляє адаптувати освітній процес до особливостей 
особистості і це робить його результативнішим 
та психологічно комфортним. Адже саме через 
уведення дітей у ситуацію діалогу з культурою, 
із самим собою, з однолітками відбувається фор-
мування етнічної і громадянської самосвідомості, 
планетарної свідомості, культури міжнаціональ-
ного спілкування, що пов’язане з осмисленням 
особистістю свого місця у світі, відношенням до 
рідної культури, усвідомленням себе як суб’єкта 
етносу, громадянина своєї держави і світу 
[18, с. 77]. Все це є результатом полікультурного 
виховання особистості дошкільника. Тому варто 
виділити основні компоненти виховання дітей 

дошкільного віку в умовах освітнього полікуль-
турного середовища. До них входять набуття 
знань про існування відмінностей у культурах, 
створення установок на доброзичливе ставлення 
до іншої особистості, а також на зацікавленість 
у набутті певного досвіду від спілкування до на-
вичок розв’язання конфліктів. З цього контексту 
випливає те, що ключовою якістю особистості ди-
тини дошкільного віку має стати толерантність. 
Цю якість дошкільника потрібно формувати ще 
змалечку. Бо саме це є основою спілкування 
та співпраці дітей різних національностей.

Толерантність і полікультурний освітній про-
стір мають міцний взаємозв’язок, оскільки вихо-
вання толерантності відбувається більш успішно 
саме в полікультурному освітньому просторі, вод-
ночас ефективність навчально-виховного проце-
су в межах полікультурного освітнього простору 
залежить від прояву толерантності у взаємодії 
тих, хто навчається [4, с. 231]. На основі цього 
формуються завдання щодо розвитку навичок 
та умінь життєдіяльності в полікультурному 
просторі, тобто вміння встановлювати контакти 
з представниками інших етносів, вміння спілку-
ватися, а також пробудження інтересу до того, 
щоб все більше й більше нового дізнаватися про 
особливості інших культур, їх звичаї та традиції. 
Для того, щоб виконати ці завдання, педагог має 
знатися на особливостях національних звичаїв, 
культур, традицій, спілкування в різних країнах, 
особливо в тих, представники яких виховуються 
в цих закладах дошкільної освіти. Виходить, що 
діти стають як носіями культурних традицій, 
в яких вони виховуються, так і учасниками по-
стійної соціокультурної взаємодії, що розвиває 
в них доброзичливість, сприйняття інших, інте-
рес до культурних відмінностей [16, с. 7].

Формування толерантних взаємин набуває 
особливого значення в умовах полікультурно-
го середовища навчальних закладів. На думку 
Л. Орбан-Лембрик, у ситуаціях міжкультурної 
взаємодії особливо актуалізується комунікатив-
на толерантність, що розглядається як певний 
спосіб ставлення співрозмовників одне до одного 
в процесі спілкування, як репрезентація в кому-
нікативному просторі їх психічних станів, якос-
тей і дій під час обміну інформацією і налаго-
дження взаємодії [11]. Дослідниця має на увазі, 
що в багатонаціональному середовищі комуніка-
тивна толерантність є основою створення ефек-
тивних умов для організації роботи, навчання 
і дозвілля різновікових категорій. 

висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Узагальнюючи вищевикладені дум-
ки, можемо сказати, що полікультурне виховання 
є дуже важливим в сьогоденні. Тому що, в нашій 
країні є велика кількість представників інших 
національностей. Відповідно велика кількість 
дітей іноземців ходять в українські заклади до-
шкільної освіти, де створюється середовище для 
полікультурного виховання яке має починатися 
ще з дошкільного віку, так як саме в цьому віці 
діти соціалізуються, пізнають різноманітність 
світу, вчаться спілкуватися та взаємодіяти один 
з одним, що є значимим для їхнього подальшо-
го життя. Полікультурне виховання грає велику 
роль у формуванні полікультурної особистості, 
адже воно сприяє розвитку потрібних навичок 



«Молодий вчений» • № 10 (74) • жовтень, 2019 р. 528

п
е

д
а

го
гі

ч
н

і 
н

а
у

к
и

для взаємодії з представниками інших культур. 
Толерантність, як базову якість особистості пе-
дагог має сформувати в результаті полікультур-
ного виховання. Цьому буде сприяти створене 
полікультурне середовище в закладі дошкільної 
освіти та цілеспрямована робота педагога. Буду-
чи толерантними, діти будуть володіти почуттям 
розуміння і поваги до інших національностей, 

жити в мирі та злагоді з ними, при цьому цінува-
ти і не забувати про культуру свого народу.

Перспективою для дослідження може бути 
практична підготовка майбутніх фахівців до-
шкільної освіти у сфері полікультурного вихо-
вання та створення сприятливого середовища 
для формування толерантної особистості до-
шкільника. 
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