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НАПРЯМ 4. ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. 
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ

СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 
НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кравець Р. А.
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри української та іноземних мов 
Вінницького національного аграрного університету 

м. Вінниця, Україна

У загальному визначенні під технологією розуміють спосіб реалі
зації людиною конкретного складного процесу шляхом розділення 
його на систему послідовних взаємозв’язаних процедур та операцій, 
які виконуються більш або менш однозначно й переслідують за мету 
досягнення гарантованого результату. Процедуру трактують як ком
плекс дій, за допомогою яких здійснюється головний процес, що ви
ражає суть конкретної технології, а операція -  це безпосереднє прак
тичне рішення задачі у межах цієї процедури, тобто однорідна логіч
но неподільна частина конкретного процесу.

Якщо будь-яка педагогічна дія або процес є затребуваними та пре
тендують на відтворюваність, тоді вони мають бути формалізовані 
до певної міри, представлені у вигляді чіткої послідовності операцій. 
Крім того, наявність методологічної складової розкриває усі підходи 
і концепції, що лежать в основі розробки та реалізації технології, що 
дозволяє у майбутньому тому, хто відтворюватиме цю технологію, 
розібратися у ній детально [5, с. 241].

Згідно з М. Віденським, П. Образцовим, А. Уманом технологія як 
процес характеризується трьома ознаками: розділенням процесу на

82



взаємопов’язані етапи; координованим і поетапним виконанням дій, 
спрямованих на досягнення поставленої мети; однозначністю вико
нання включених у технологію процедур та операцій, що є 
обов’язковою і вирішальною умовою досягнення результатів, адек
ватних окресленій меті [1, с. 9].

Термін «педагогічна технологія» викликає низку питань. Як відо
мо, педагогіка -  це наука, яка вивчає закономірності, принципи, ме
тоди, засоби і форми організації педагогічного процесу як чинника і 
засобу розвитку людини упродовж усього життя. Відповідно, якщо 
ми говоримо про педагогічні технології, то маємо на увазі технології 
педагогічного процесу. Однак педагогічний процес включає у себе 
дві складові -  навчання і виховання, технології яких неприпустимо 
зводити до одного виду. Звісно, вони взаємодіятимуть, перетинати
муться, але це принципово різні види технологій, оскільки мають рі
зну кінцеву мету. Тому, ми погоджуємось із В. Писаренко, що по
няття «педагогічна технологія» містить вищезгадані складові й відіг
рає глобальне значення у становленні особистості студента 
[5, с. 242].

Реалізація концепції навчання вимагає певної системи дій. Якщо 
ця система є варіативною і гнучкою, її зазвичай називають методич
ною. Якщо ж система задається у жорсткішій алгоритмічній послідо
вності з розрахунком на гарантоване досягнення конкретної мети, її 
називають технологією [7, с. 109].

В. Загв’язинський називає жорстко регламентовану систему при
писів, які гарантують досягнення мети, інструментальністю. На його 
погляд, ідеальна технологія та ідеальна методика зустрічаються рід
ко, а будь-яка дидактична система залежно від рівня її інструмента- 
льності може бути ближче або до технології (високий рівень інстру- 
ментальності), або до методики (низький рівень інструментальності). 
Інструментальність означає опрацьованість й алгоритмізацію конк
ретних дій, починаючи з постановки цілей, визначеності етапів, кро
ків, операцій, які ведуть до мети [3, с. 95-96]. Отже, ця властивість 
забезпечує відтворюваність технології та гарантованість результату. 
Рівень інструментальності служить ознакою, на основі якої у дидак-
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точній системі виявляють міру її наближення до технології або ме
тодики.

Структуру педагогічної технології формування полікультурної 
компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іно
земної мови схематично зображено на рис. 1
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Рис. 1. Структура педагогічної технології формування 
полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі
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Найістотнішими характеристиками педагогічної технології форму
вання полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної 
галузі на заняттях іноземної мови виступають: концептуальність 
(опора на певну наукову концепцію, яка включає філософське, пси
хологічне, дидактичне і соціально-педагогічне обґрунтування осяг
нення освітніх цілей), предметність (наявність об’єкта, який підда
ється зміні), цілеспрямованість (передбачає об’єктивний контроль за 
якістю досягнення поставлених дидактичних цілей), процесуальність 
(завжди має місце рух, зміна станів об’єкта), структурна й змістова 
цілісність (неможливість внесення змін в один із її компонентів, не 
порушуючи інших), економічність (засвоєння великого обсягу на
вчального матеріалу за одиницю часу з найменшою затратою зу
силь), ергономічність (навчання проходить в атмосфері співробіт- 
ництв, позитивного емоційного мікроклімату, за відсутності перева
нтажень і перевтоми), прогностичність (етапи і кінцевий результат 
навчального процесу чітко простежуються), керованість (можливість 
діагностичного цілепокладання, планування, проектування педагогі
чного процесу, поетапної діагностики, варіювання засобами й мето
дами для корекції результатів), відтворюваність (можливість засто
сування (відтворення) педагогічної технології іншими суб’єктами в 
аналогічних освітніх закладах), керованість (наявність зворотного 
зв’язку, що дозволяє вносити корективи у навчально-виховний про
цес), результативність (високий рівень досягнення поставленої на
вчальної мети) [2, с. 143; 4, с. 26; 5, с. 244-245; 6, с.14-16].

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє 
зробити висновок, що педагогічна технологія формування полікуль
турної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на занят
тях іноземної мови -  це проектування навчально-виховного процесу, 
яке передбачає створення сприятливих умов для становлення у сту
дентів світоглядної установки на конструктивну взаємодію з пред
ставниками різних культур, сприяє діалогу культур, збереженню 
власної соціально-культурної ідентичності, розвитку полікультурної 
обізнаності, розумінню інших культур, успішному функціонуванню 
у сучасному полікультурному світі. Метою педагогічної технології
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формування полікультурної компетентності студентів аграрного 
ВНЗ є підготовка висококваліфікованих фахівців, готових до актив
ної творчої діяльності в професійній та суспільній сферах діяльності, 
зберігаючи свою національну ідентичність й демонструючи праг
нення жити у мирі та злагоді з представниками різних національнос
тей, рас, вірувань в сучасному полікультурному середовищі.
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