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STAGES OF FORMING FUTURE AGRARIANS’ MULTICULTURAL 
COMPETENCE AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES

Kravets R. A.
Assistant Professor of the Ukrainian and Foreign Languages Department 

Vinnytsia National Agrarian University 
Vinnytsia, Ukraine

Taking into consideration the fact that the development of a human’s psychic 
qualities go through certain successive stages [1, p. 92], and also on the basis of the 
stages of educational activity, offered by L. Friedman [2], we have succeeded in 
defining the stages of the pedagogical technology of forming future 
agrarians’multicultural competence: motivation-organizational, operation-cognitive, 
diagnostically-oriented, analytically-efficient.

The purpose of the motivation-organizational stage is activation of future 
agrarians’ certain background knowledge, which is essential and sufficient to 
perceiveanother cultures, abolish semantic and socio-cultural obstacles, overcome 
stereotypes, stimulate critical thinking, awaken their interest in cultural values, 
national customs, traditions and so on.At this stage imitation role-plays, business 
games, educational discussions, trainings are viewed as optimal teaching methods 
for awakening students’ interest inan educational discipline and mastering 
multicultural knowledge. The use of practical teaching methods enables forming 
future agrarians’ experience of cross-cultural communication in the conditions, 
maximally close to the real multicultural environment.The organizational forms of 
multicultural teaching are lectures, practical classes and individual work.The co
work of a teacher and a student is realized according to the following algorithm: 
considering students’classroom activity, acquaintance with the
currentmethodological complex of the discipline and conducting its analysis in the 
context of multicultural education, disputes organization with students concerning 
the ways of overcoming inter-ethnic and international conflict situations, which 
sometimes happen in the multicultural world. Consequently, we encourage them to 
express own visions of solving multicultural problems. Demonstration of the ways 
of avoiding misunderstanding with ethnophors on concrete examples and 
consultative meetings devoted to questions of adjusting a constructive dialogue of 
cultures while undergoing foreign internships by future agrarians take place here. 
The examples of multicultural interactionfailures duringthe agricultural practice in 
the countries of the European Union and in the USA are pointed at. Role-playing 
games are performed. Educational multicultural audio and video materials are used. 
Then a critical discussion is conducted. The problem method of teaching is 
considered as an effective means of forming the motivation of mastering the 
multicultural competence at the motivation-organizational stage of the pedagogical 
technology. Among basic methods, which we use for modelling problem situations 
of cross-cultural communication can be mentioned the following: leading future 
agrarians industry to contradiction and independent searchingthe ways of its 
solution; contradictions collision of the practical activity; exposition of different 
viewpoints concerning the same problem; motivating the students to compare, 
compare, summarize, draw conclusions independently, abolish stereotype thinking 
in cross-cultural communication with ethnophors by the means of a foreign 
language.
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The operation-cognitive stage is the process of direct acquaintance with the 
specificity of foreign countries’ cultures. Its main goal lies in comprehension of the 
cultural processes’ essence, understanding the culture as a complex system of 
interrelated components. It envisages future agrarians’ acquiring a sufficient level of 
the multicultural competence, which will enable successful fulfilling their 
professional duties in the conditions of our state’s cultural integration into the world 
commonwealth. Thus, at this stage students master knowledge, ability and skills of 
functioning in the multicultural environment. A significant role is played here by 
become familiar with the multicultural information and acquiring the ability to build 
a constructive dialogue of cultures by means of the international language. The 
classes are characterized by a practical character. Besides mini-talks and mini
lectures we use «brain storm», the method of projects, the case-study and so on. The 
case-method is realized in two formats: solving situational tasks at practical classes 
and involving future agrarians into elaboration of cases. On the whole, the chief task 
of the operation-cognitive stage is to attain a productive level of the multicultural 
competence. For this purpose students fulfil the following tasks: studying foreign 
cultures’ peculiarities, making a prediction of socio-cultural interaction development 
between ethnophors in a certain communicative situation, country or world on the 
whole, writing and protecting creative projects on multicultural subjects.

At the diagnostically-oriented stage we observe monitoring and making 
adjustments in the realization of forming the students’ multicultural competence in 
educational and practical activities, correction of the cross-cultural communication 
style by correlation of objective requirements and professional training of agrarians 
with their personal development. The goal achievement in training a highly skilled 
multicultural personality is examined. Generalization, systematization and correction 
of the acquired professional knowledge, abilities, skills take place here. Among 
teaching methods the modelling of possible future problem situations of cross- 
cultural communication, solving multicultural tasks with different levels of difficulty 
are used to assess every personality’s success as objective as possible. The tasks of 
the diagnostically-oriented stage reduce to: figuring out the volume, depth and 
quality of perceiving the multicultural material; determining the lack in knowledge 
and outlining the ways of eliminating the gaps; carrying out the diagnostics of future 
agrarians’ degree of responsibility and their attitude towards work and establishing 
the reasons which put obstacles in their way of carrying on the dialogue between 
cultures; finding out the level of mastering independent work skills and so on. 
Consequently, the diagnostically-oriented stage envisages the control of theoretical 
studying the multicultural material by the future agrarians, their readiness and ability 
to use it in practice during the foreign internship for adjusting a constructive 
dialogue of cultures. Control in a probation period can be realized in the form of: a 
selective oral test before the beginning of studying a new socio-cultural theme at a 
business foreign language practical class; a frontal standardized test by cards for 
5-10 minutes; a frontal check of the homework; a written control work (45 minutes), 
the colloquium in separate units of the theoretical course (themes, parts, modules).

Extracurricular control can be realized as: checking the homework, compendia, 
reports, research and control works, which are assessed by such parameters: quality, 
exactness, exactness, originality of decisions, working at additional literature, 
scientific search, implementation of tasks in a certain volume according to the fixed 
time limit; competitions and olympiads, individual interviews with students, 
consultations. Consultations help future agrarians to understand contradictory issues, 
succeed in making their own decisions. At the same time the consultations enable
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controlling the students’ knowledge, forming objective ideas about the educational 
work’s motion. Maximal efficiency is reached, when they are organized in the 
format of conversation, but not as a «question -  answer». Focusing on the 
diagnostics data of changes in developing students’ multicultural competence, it is 
possible to select additional optimal didactics measures for achieving maximal 
effectiveness of this process [3, p. 417-418].

The analytically-efficient stage is a process of arriving at conclusions about the 
conducted work on forming future agrarians’ multicultural competence. The analysis 
of effectiveness of the developed methodological complex and pedagogical 
technology is conducted. Such parameters of the pedagogical technology as: 
economy, intensity, predictive value, controllability, reproducibility, effectiveness 
and so forth.

The card of success is created for each student. The received results are put into 
the table, analysed, systematized and summarized. The general picture of dynamic 
changes in developing future agrarians’ multicultural competence at higher 
educational institutions, which helps them to be well-oriented in various cultures, 
their value systems and communicative norms, is formed. On the basis of the 
obtained data and conducted analysis certain hypotheses as for the effectiveness of 
their professional activity in the multicultural environment are generated.
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ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА 
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЙОГО ПОЗИТИВНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
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За сучасних умов, коли дошкільна освіта -  вихідна ланка безперервної осві
ти особистості -  стала для вітчизняної малечі п’яти років обов’язковою, актуа
лізується проблема якісної професійної підготовки вихователів дошкільних 
навчальних закладів, здатних компетентно розв’язувати новопосталі пробле
ми. Зокрема, однією з ключових проблем науковці (А. Богуш, О. Гвоздев, 
Н. Маліновська, В. Мухіна та ін.) уважають професійну готовність вихователя 
дошкільного навчального закладу до педагогічно вмотивованого розвитку до
шкільної зрілості дитини, здійснюючи формувальний вплив на її загальну, 
спеціальну мовленнєву підготовку до школи. Попри того, що окреслена стра
тегія чітко виокремлена у новій редакції Базового компоненту дошкільної
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