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УДК 378:371.32:811

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ 
ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кравець Р.А.
Вінницький національний аграрний університет

З ’ясовано сутність педагогічної технології формування полікультурної компетентності на заняттях 
іноземної мови в аграрному ВНЗ. Проаналізовано роль і структуру педагогічної технології. Розглянуто 
її в науковому, процесуально-описовому та процесуально-дієвому аспектах. Детерміновано концепту
альну, змістову, процесуальну частини. Розкрито мету і завдання педагогічної технології формування 
полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови.
Клю чові слова: технологія, полікультурна компетентність, культурний плюралізм, національна
ідентичність, толерантність.

Постановка проблеми. Сучасне п ол ік уль - 
турне сусп ільство висуває нові запити 

до проф есійної підготовки майбутн іх фахівців 
аграрної галузі. Нині від випускника аграрного 
ун іверситету вимагаються ум іння мислити кри
тично, вибудовувати конструктивну взаємодію  з 
іноземними колегами, знаходити порозум іння з 
етнофорами під час закордонного стаж ування, 
ефективно ф ункціонувати у  швидко змінюваній 
реальності, вільно володіти  іноземною  мовою як 
засобом м іж культурного спілкування, демон
струвати толерантне ставлення до інокультури  
в умовах євроінтеграції та глобалізац ії. Як наслі
док, у  системі вищ ої аграрної освіти набувають 
актуалізац ії гуманізація і демократизація педа
гогічного процесу, які ор ієнтую ть викладачів на 
відмову від авторитарного стилю  організації на
вчальної д іяльності й запровадж ення у  практику 
В Н З  нових педагогічних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Н ад 
розробкою  педагогічних технологій  працювали 
Ю. Асманова, Л. Воротняк, В. Дмітрієв, Т. До- 
будько, Н. Касаткіна, Ю. Л ях , С. М аріхін, Л . Р ю - 
міна, В. Подобєд, С. П ріваліх ін , О. П угач, В. Ри б- 
ніков, Г. Селевко, Д. Уманець, А . Хуторской. 
П ол ік ультурн а  освіта знайш ла своє в іддзерка
лення у  дослідж еннях Р. А гад улл ін а , Л. В орот
няк, Р. Кравця, В. Макаєва, Р. М ільруда , Н. Т в е- 
резовська, Г. Чередніченко, О. Т р уш  та ін. Однак, 
не зваж аючи на це, досі залишається невирі- 
шеним питання розробки педагогічної техн оло 
гії формування п ол ік ультурн о ї компетентності 
м айбутн іх фахівців аграрної га лу з і на заняттях 
іноземної мови. О тож  метою статті є розкриття 
сутності педагогічної техн ології ф ормування по
л ік ультур н о ї компетентності студентів аграрного 
В Н З у  процесі опанування іноземної мови про
фесійного спрямування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Педагогічна технологія  формування п о л ік у ль 
турної компетентності м айбутн іх фахівців аграр
ної га луз і постає як педагогічна д іяльність, яка 
передбачає: спец іально організоване ц ілепо-
кладання, яке ум ож ливлю є об ’єктивний контр
оль  якості полікультурного  навчання; попереднє 
проектування навчально-виховного процесу з 
подальш ою  відтворенням цього проекту на прак
тиці; вибір оптимальних форм, методів і засобів 
ф ормування пол ік ультурн о ї компетентності с ту 

дентів-аграрників; організація оперативного зво
ротного зв ’язку, що дозволяє своєчасно та швид
ко коректувати педагогічний процес [11, с. 56].

Г. С елевко виокремлю є у  педагогічній техно
ло г ії три аспекти: науковий, процесуально-опи
совий, процесуально-дієвий. У  науковому аспекті 
він розглядає педагогічну технологію  як частину 
педагогічної науки, яка досл ідж ує та розробляє 
цілі, зміст, методи навчання, проектує педагогіч
ні процеси. П роцесуально-описовий аспект поля
гає в описі (алгоритм і) процесу, сукупності цілей, 
зм істу, методів, засобів д ля  досягнення заплано
ваних р езультат ів  навчання. С утн ість процесу
ально-д ієвого аспекту розкривається у  реал іза 
ц ії технологічного процесу й ф ункціонуванні всіх 
особистісних інструментальних і методологічних 
засобів [14, с. 15-16].

Вищ евикладене дозволяє детерм інувати голо
вні структурн і частини педагогічної технології 
ф ормування п ол ік ультур н о ї компетентності май
бутн іх  фахівців аграрної галузі: концептуальну, 
зм істову і процесуальну. К он цептуальну частину 
складає наукова база, тобто психолого-педаго- 
гічні ідеї, які становлять ї ї  фундамент. Зм істо
ва частина вклю чає у  себе: завдання навчання 
(загальн і, конкретні), зм іст навчального матері
алу , спрямовані на ф ормування полікультурної 
компетентності м айбутн іх фахівців аграрної га
луз і. До процесуальної частини відносяться ор
ганізація педагогічного процесу; методи й форми 
організац ії навчально-п ізнавальної діяльності, 
які сприяю ть формуванню пол ік ультурн о ї ком
петентності й навичок конструктивного м іж куль
турного спілкування іноземною мовою; моніто
ринг розвитку п ол ік ультурн о ї компетентності.

Педагогічна технологія  — це строго наукове 
проектування і точне відтворення, щ о гарантує 
усп іх  педагогічних дій [4, с. 85]. Вона слугує  ін
струментарієм  досягнення цілей, який включає 
в себе основу д ля  д іяльності й безпосередню  по
слідовн ість ї ї  виконання [13, с. ЗО]. О тож  реал і
зац ія педагогічної техн ології ф ормування полі
к ультур н о ї компетентності майбутн іх фахівців 
аграрної га луз і в ідбувається послідовно. Спочат
ку  має місце попередня діагностика п ол ік ультур 
ної обізнаності та рівня засвоєння навчального 
м атер іалу, розбиття студентів на групи з одно
рідним рівнем знань і досвідом м іж культурного 
сп ілкування д ля  забезпечення їх  особистісно-
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орієнтованим навчальним матеріалом. П опередня 
діагностика і відбір потрібні у  б ільш ості випад
ків перед тим, як розпочати вивчення курсу  чи 
предмета. Наступний крок — формування моти
вації та організація навчально-п ізнавальної д і
яльності студентів. Основна увага акцентується 
на підтримці стійкого інтересу м айбутн іх ф ахів
ців аграрної га ;.узі до навчання. П отім  майбутні 
фахівці аграрної га лу з і опановують п ол ік уль - 
турні знання та навички м іж культурного  сп ілку
вання іноземною  мовою у  процесі взаємодії з ви
кладачем й одногрупниками при ф ронтальному, 
груповому, парному, індивідуальном у навчанні. 
На заверш ення здійсню ють контроль якості за 
своєного м атер іалу  [6, с. 72].

Проведений аналіз психолого-педагогічної л і 
тератури дозволяє зробити висновок, що педа
гогічна технологія формування полікультурної 
компетентності майбутніх фахівців аграрної га лу 
зі -  це проектування навчально-виховного проце
су, яке передбачає створення сприятливих умов 
для становлення у  студентів світоглядної уста
новки на конструктивну взаємодію з представ
никами різних культур , сприяє д іалогу культур , 
збереженню власної соц іально-культурної іден
тичності, розвитку полікультурної обізнаності, 
розумінню інших культур , успіш ному ф ункціону
ванню у  сучасному полікультурном у світі. М етою  
педагогічної технології формування п ол ік ультур 
ної компетентності студентів аграрного В Н З  є під
готовка висококваліфікованих фахівців, готових 
до активної творчої д іяльності в професійній та 
суспільній сф ерах діяльності, зберігаючи свою 
національну ідентичність й демонструючи праг
нення ж ити у  мирі та злагоді з представниками 
різних національностей, рас, вірувань в сучасному 
полікультурном у середовищі.

Нами визначені наступні завдання педагогіч
ної техн ології ф ормування п ол ік ультурн о ї ком
петентності м айбутн іх фахівців аграрної галузі:

1) всебічне та ґрунтовне оволодіння рідною 
культурою  як обов’язкова умова прилучення до 
інших культур ; 2) становлення уявлень про по- 
л ікультурн е розм аїття у  світі та нашій країні, ро
зуміння і внутрішнього прийняття рівноцінності 
к ультур  і рівноправності народів; 3) прищ еплення 
позитивного ставлення до культурного різнома
ніття як чинника поступального розвитку світової 
цивілізації, самоствердження та самореалізації 
особистості [8, с. 6]; 4) створення сприятливих умов 
для  успіш ної інтеграції студентів у  культурний 
плю ралізм ; 5) побудова громадянського вихован
ня на основі поліцентричної моделі національної 
культури, що забезпечує єдність громадянських 
та етнокультурних інтересів особистості [1, с. 24];
6) виховання у  дусі толерантності, поваги, взаємо
розуміння, терпимості до іншого культурного бут
тя, готовності до продуктивного д іалогу  культур , 
переконання у  неприпустимості націоналістичних, 
шовіністичних, расистських проявів [10, с. 102];
7) забезпечення розвитку вмінь і навичок твор
чої взаємодії з носіями інших к ультур  [8, с. 6];
8) сприяння професійному зростанню майбутніх 
фахівців аграрної га луз і [3, с. 49].

Найістотніш ими ознаками педагогічної т ех 
нології виступаю ть: концепту а льн ість, пред
метність, цілеспрямованість, процесуальність, 
структурність, цілісність, економічність, прогнос-

тичність, коригованість, відтворюваність, керова
ність, результативн ість.

Педагогічну технологію  формування полі
культурно ї компетентності майбутніх фахівців 
аграрної ми застосовуємо на практичних занят
тях іноземної мови, а ї ї  ефективності оцінюємо 
рівнем оволодіння іноземною мовою професійного 
спілкування, глибиною засвоєння полікультурних 
знань, ум інь і навичок м іж культурного спілкуван
ня, сформованістю особистісних якостей студен- 
тів-аграрників, які характеризую ть різні сторони 
розвитку інтелекту, духовності, творчих м ож ли
востей. Відповідно оцінка постає як багатогранний 
процес, у  якому найповніше враховую ться осо
бливості становлення пол ікультурної особистос
ті студента-аграрника [18, с. 303-305]. Так, серед 
базових особистісних показників можна виокре
мити: особистісні цінності, відповідальність, само
розвиток, толерантність, цілісність. Особистісні 
цінності ~  смисли, по відношенню до яких осо
бистість самовизначається як суб ’єкт пол ік уль- 
турного соціуму; педагогічні технології при цьому 
повинні сприяти розвитку всіх типів особистісних 
цінностей, що забезпечую ть максимальну само- 
реалізацію  особистості: діяльності, особистісних 
стосунків і пізнання; У  площ ині емпіричних до
слідж ень конструктивна роль особистісних цін
ностей найбільш  яскраво виражена в інтерпре
тац іях моральних рішень і процесах особистісної 
р егуляц ії прийняття рішень (інтелектуальних, по- 
ведінкових) [12, с. 143]. Відповідальність має зо 
внішнє вираження і свідчить про ступінь свободи 
й автономності людини. Саморозвиток постає як 
самовизначення, саморух у  безперервному полі
культурном у просторі пізнання і розвитку, само
контроль, прагнення до самореалізації, дж ерело 
збагачення культури  та ї ї  продукт [2, с. 103]. П ід  
толерантністю розум ію ть терпимість до будь- 
яких проявів іноетнічного м енталітету (у  поведін
ці, культур і, способі життя, характері, висловлю 
ваннях тощо), доброзичливе ставлення, готовність 
до конструктивного д іалогу культур , до м іж куль
турного порозуміння м іж  етнофорами; впливає на 
комунікативні особливості [17, с. 123]. Цілісність 
являє собою внутрішню єдність емоційно-цінніс
ного та когнітивного компонентів особистості, які 
знаходяться в гармонії м іж  собою і надають лю 
дині певну індивідуальність, унікальність, само
достатність [2, с. 103].

В основу запропонованої педагогічної техно
ло г ії покладено концепцію мовної пол ік ультурн о ї 
освіти П. Сисоєва, який з опорою на к ультур н у  
варіативність і к у льтур н у  реф лексію  обґрун ту
вав доц ільн ість навчання к ультур и  через мову 
й навпаки. Так, розробка проблемних к у льту -  
рознавчих завдань з метою  ф ормування пол і
к ультур н о ї компетентності майбутн іх фахівців 
аграрної галузі, п ереслідує  за м ету  забезпечити: j
1) визнання себе полікультурним  суб ’єктом у  р ід- j 
ному середовищ і; 2) розум іння ф акту існування 
р ізних рівнозначних к ультур ; 3) виявлення сту - | 
дентами соц іокультурних схож остей і розб іж - І 

ностей м іж  представниками р ізних к ультурн и х  
груп; 4) усв ідом лення студентом  своїх  місця, рол і | 
та значимості у  д іалозі культур ; 5) ініціація та 
участь у  діях, направлених проти культур н о ї 
агресії, к ультур н о ї дискримінації, культурного  
вандалізм у [15, с. 239].
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Залучення майбутнього ф ахівця аграрної га
л у з і до опанування культурознавчим и знаннями 
сприяє його визнанню себе як носія конкретної 
національної к ультур и  й водночас громадянина 
світу, здатного до відкритого конструктивного 
спілкування з представниками інших культур . 
П роведені Р. М ільрудом  емпіричні дослідж ення 
довели, що студенти не завж ди розбираються 
у  питаннях рідної культури , оскільки інф орма
ція про свою к у льту р у  майж е не представлена у  
навчальних посібниках з іноземної мови, а «б е з  
знання рідної к ультури  студент не мож е бути 
повноцінним суб ’єктом д іалогу  к у л ьту р » [9, с. 19]. 
Аналогічна ситуація склалася  в аграрних ВНЗ, 
коли у  викладанні іноземної (англійської) мови 
професійного спрямування використовують ав
тентичні навчальні посібники, видані у  В елико
британії або С Ш А . Як правило, у  них відсутня 
інформація про наш у укра їнську культуру . Вони 
озброю ють студентів інформацією про іноземну 
країну, к ультур у , систему освіти, способи ж ит
тя ї ї  ж ителів , визначні місця, події тощо. Таким 
чином, переслідую чи за м ету повноцінне ф орм у
вання пол ік ультурн о ї компетентності майбутн іх 
фахівців аграрної га луз і на заняттях іноземної 
мови доводиться доповнювати автентичні тексти 
додатковими матеріалами про вітчизняні най
кращ і здобутки в культур і, освіті, науці.

Співставляю чи подібності м іж  культурам и  
рідної та іноземної мов, студенти розш ирюю ть 
свій м іж культурний  простір і сприймають сво
їх  закордонних однолітків не як «ч у ж и х » та 
«інш и х», а як співгромадян єдиного п ол ік уль - 
турного світу, об ’єднаних спільними інтересами, 
цінностями, професійною  діяльністю , пробле
мами та пош уком ш лях ів  їх  подолання. Д осл і
дж ення культур и  країни, мова якої вивчається, 
створює сприятливі умови д ля  культурного  са
мовизначення особистості, якщ о воно в ідбуваєть
ся за принципом розш ирення кола видів і типів 
культур , від близьких і знайомих студенту  до 
б ільш  в іддалених і невідомих [15, с. 136].

У  розробці педагогічної технології ф орм у
вання пол ік ультурн о ї компетентності майбутн іх 
фахівців аграрної га лу з і ми керувалися такими 
принципами: д іалогу  к ультур , к у л ьту  рові дповід- 
ності, єдності національного та загальнолю дсько
го, пол ікультурності та пол ік ультурн о ї толеран т
ності, домінування проблемних культурознавчих 
завдань, автентичності, новизни, професійної 
спрямованості [7].

Д іалог к ультур  яскраво виражений у  м іж - 
культурном у компоненті іноземної мови. За його 
допомогою в майбутніх фахівців аграрної галузі 
виховують не лиш е розум іння розбіж ностей м іж  
рідною і чуж ою  культурами, поважне ставлення

до них, але  й пробудж ує почуття гордості за рідну 
країну, культуру , народ. М іж культурний  компо
нент іноземної мови ф ормує у  майбутніх фахівців 
аграрної галузі чітке уявлення про діалог к уль 
тур  як про єдину м ож ливу ф ілософ ію  існування 
у  сучасному полікультурном у світі, яка вирізня
ється соціальною, етнічною, расовою та релігій
ною толерантністю, емпатією до етнофорів. Ум іло  
організоване заняття з іноземної мови дозволяє 
формувати у  студентів позитивне ставлення до 
представників інших культурних груп і налаш то
вує їх  на взаєморозуміння, співпрацю, ненасиль
ницьке вирішення спірних проблем  [16, с. 136].

Важливість опанування іноземною мовою як 
діалогом культур  із урахуванням національної 
специфіки, менталітету, традицій, звичаїв, побуту, 
засвоєнням системи понять, створених в окремо 
взятій культурі, мова якої вивчається, визначено 
головним завданням мовної політики Ради Європи 
Особливий акцент робиться на перетворенні куль
турного розмаїття з перешкоди у  комунікації, осо
бливо фаховій, на дж ерело взаємного збагачення і 
розуміння. Том у на заняттях іноземної мови про
фесійного спрямування поряд із лексичними й гра
матичними знаннями рекомендується опановувати 
полікультурні (специфіка національного характе
ру, духовну культуру, стереотипи світогляду наро
ду  тощо). У  «Загальноєвропейських рекомендаціях 
з  мовної освіти» задекларовано: «багатий спадок 
різних мов і культур  Європи є цінним спільним 
дж ерелом  для  взаємного розвитку» [5, с. 18].

Висновки. Домінування проблем них куль- 
турознавчих завдань у  педагогічній технології 
ф ормування п ол ік ультурн о ї компетентності на 
заняттях іноземної мови організовують, відштов
хую чись від рівня комунікативних навичок та 
інтелектуального потенц іалу суб ’єктів навчаль
но-виховного процесу. Ц е дозволяє майбутнім 
ф ахівцям аграрної га лу з і успіш но здобувати по- 
л ік у ль тур н у  освіту під час проф есійної підготов
ки, а саме: тренуватися у  зборі, систематизації 
узагальненні та інтерпретац ії пол ікультурної 
інформації; опановувати стратегії культуроз- 
навчого пош уку й способи інтерпретації к уль
турних явищ  і подій; розвивати пол ікультурну 
комунікативну компетентність, яка допомагає їм 
успіш но орієнтуватись у  р ізних м іж культурних 
ситуаціях; поглиблю вати уявлення про специ
фічні розбіж ності в к ультурах ; брати участь у 
креативних проектах пол ікультурного  й комуні
кативно-пізнавального характеру. Перспективи 
подальших розвідок вбачаємо у  розробці спец- 
курсу  з формування п ол ік ультурн о ї компетент
ності майбутн іх фахівців аграрної га лу з і на за
няттях іноземної мови у  м еж ах вище згадано: 
педагогічної технології.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация
Установлена сущ ность педагогической технологии формирования поли культурн ой  компетентности на 
занятиях иностранного язы ка в аграрном вузе. П роанализированы  роль  и структура педагогической 
технологии. Она рассмотрена в научном, процессуально-описательном  и процессуально-действенном  
аспектах. Детерминированы концептуальная, смысловая, процессуальная части. Раскры ты  ц ель  и за 
дание педагогической технологии формирования поли культурн ой  компетентности будущ и х специали
стов аграрной отрасли  на занятиях иностранного языка.
Ключевые слова: технология, поли культурн ая  компетентность, культурны й  плю рализм , национальная 
идентичность, толерантность.
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY
OF FORMING FUTURE AGRARIANS’ MULTICULTURAL COMPETENCE 
AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES

Summary
T h e  essence o f the pedagogica l technology o f fo rm in g  the m ulticu ltural com petence at fo re ign  language 
classes at an agrarian  h igher educational institution has been  distinguished. T h e  ro le and structure o f the 
pedagogica l technology have been analysed. It  has been  considered in scientific, p rocedu ra lly -descrip tive  
and p rocedu ra lly -e ffic ien t aspects. Th e  conceptual, semantic, p rocedural parts have been  determ ined. Th e  
purpose and tasks o f the pedagogica l technology o f fo rm in g  fu tu re  agrarians ’ m u lticu ltural com petence at 
fo re ign  language classes have been  disclosed.
Keywords: technology, m ulticu ltural com petence, cu ltural pluralism , national iden tity , tolerance. П
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