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Постановка проблеми. На сучасному
етапі підготовки майбутніх фахівців
аграрної галузі спостерігається

необхідність до переходу на компетентнісну,
особистісну орієнтацію освітньої парадигми, що
є наслідком процесів глобалізації та інтеграції всіх
сфер людської діяльності. Означені процеси
активно відбуваються у світовому співтоваристві,
основною характерною рисою якого є
полікультурність середовища. Зміни характеристик
та умов освітнього простору в сучасному

полікультурному світі формує соціальне
замовлення на підготовку в аграрній галузі
компетентних фахівців, які вміють вести діалог,
знаходити змістовні компроміси, толерантні до
чужої точки зору, які прагнуть взаєморозуміння,
співробітництва та неконфліктної співпраці з
представниками різних культур. Таким чином,
система освіти сьогодні вимагає підготовки
фахівців аграрної галузі з високим рівнем
полікультурної професійної компетентності,
визначає високий рівень необхідності соціалізації

УДК 378:371.315:811
DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.256017

Оксана Волошина, кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри української та іноземних мов

Вінницького національного аграрного університету

ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Полікультурність є абсолютно домінантною рисою сучасних фахівців аграрної галузі, що зумовлено
необхідністю адекватного порозуміння бізнес-партнерів, які являються представниками різних національних
культур. У статті проведений аналіз вітчизняних та зарубіжних науково-педагогічних джерел, який дає
підставу зробити висновок, що полікультурна компетентність майбутнього фахівця аграрної галузі
розглядається представниками сучасної освіти та науки, з точки зору мети і результату полікультурної
освіти, компонента професійної компетентності майбутніх фахівців, складової базових європейських
компетенцій. Полікультурна компетентність – це цілісна система, що є частиною системи компетенцій, які
опановують студенти у процесі навчання. Також входить до складу основних компетенцій майбутнього
фахівця аграрної галузі, є фактором соціальної адаптації.

Ключові слова: професійна підготовка; культура; полікультурна компетентність; структурні
компоненти; толерантність; конструктивна взаємодія; гуманізм.

Літ. 19.

Oksana Voloshyna, Ph.D. (Philology), Associate Professor
of Ukrainian and Foreign Languages Department

Vinnytsia National Agrarian University

FORMATION OF POLYCULTURAL COMPETENCIES
IN FUTURE AGRICULTURAL SPECIALISTS

The modern education system is rapidly integrating into the world educational environment. That leads to
changes in understanding of training approach for agricultural professionals in the system of higher education
institutions in the context of globalization. The higher educational environment should be multicultural.
Multiculturalism is an absolutely dominant feature of modern agriculture experts in order to achieving mutual
understanding with multinational partners. The analysis of national and foreign scientific and pedagogical sources
allows us to conclude that the multicultural competence of the future agriculture experts is considered by respective
scientists (in terms of purpose and results of multicultural education) like a component of professional competence
of future experts and as a part of basic European competences. Multicultural competence is a holistic system that is
part of the competencies system that a student should master for the period of education. It is part of the main
competencies of the future agriculture expert and is a factor of social adaptation. It is focused on the adaptation of
the future agriculture experts to the partners’ multicultural environment and it provides an effective dialogue. It is
a system that consists of knowledge, skills, abilities, motives, values, and beliefs, culture of emotions, experience and
personal qualities. The developing of multicultural competence has a certain sequence, which primarily involves
the creation of certain conditions in a holistic educational process, which includes the processes of training,
education and development of the future agriculture expert. Agriculture expert’s multicultural competence is
consisting of: cognitive component, socio-cultural component, professional component and personal component.

Keywords: professional training; a culture; a multicultural competence; structural components; tolerance;
constructive cooperation humanism.
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майбутніх фахівців до мінливих умов сучасного
світу, їх підготовку до продуктивного
співробітництва з представниками інших культур.

Також у сучасну епоху глобалізації, коли
відокремлене існування аграрної галузі в різних
країнах стає абсолютно неможливим, коли
відбувається переосмислення цілей та завдань
підготовки майбутніх фахівців з позицій нової
компетентнісної парадигми, в освітньому процесі
виникає гостра потреба у підготовці полікультурних
працівників. Розвиток і вдосконалення таких
працівників може привести до якісної зміни
професійної підготовки, що впливає на
продуктивність та ефективність праці. У таких
умовах спостерігається стрімке підвищення
практичної підготовки майбутніх фахівців аграрної
галузі, що ґрунтується на дотриманні норм та
правил толерантної, заснованої на взаємоповазі та
взаєморозумінні співпраці з бізнес-партнерами.
Необхідність розвитку полікультурних компетенцій
у майбутніх фахівців аграрної галузі зумовлена
глобалізацією економіки, виникненням
взаємозалежності та взаємовпливу країн, а також
необхідністю створення умов для професійного
розвитку майбутніх фахівців, їх самореалізацією
у професійній діяльності, умови якої постійно
змінюються. У процесі полікультурної підготовки
у студентів формується уявлення про різноманіття
культур та їх взаємозв’язок, виховується
толерантне ставлення до відмінностей
представників різних культур, прищеплюються
національні цінності, розвиваються навички і
вміння взаємодії в сучасному полікультурному
світі на основі толерантності та
взаєморозуміння.

Аналіз основних досліджень і публікацій.
Аналіз наукової літератури показує, що у
педагогічній науці є теоретичний фундамент
успішного розв’язання проблеми формування
полікультурних компетентностей. Роботи таких
вчених, як І. Гончарук, Н. Юрчук (2018) [7],
висвітлюють питання полікультурної освіти.

Аспекти формування майбутніх фахівців з
досвідом норм та правил культур інших країн
розглядаються у дослідженнях І. Гунько, О. Волошиної
(2021) [8]. Питання полікультурної освіти та
виховання у соціокультурній парадигмі відображено
у роботах Р. Кравця (2017) [10], Т. Полухтович,
Ю. Мельничук (2021) [18], Н. Телекало (2018)
[19]. Тим часом ми спостерігаємо недостатню
кількість публікацій присвячених питанням
формування полікультурної компетентності у
майбутніх фахівців аграрної галузі.

Формування мети статті. Метою статті є
конкретизація змістових і процесуальних аспектів

формування полікультурної компетентності у
майбутніх фахівців аграрної галузі.

Виклад основного матеріалу. Останніми
роками сучасна система освіти стрімко
інтегрується у світовий освітній простір.
Означений процес супроводжується змінами, які
приводять до розуміння необхідності вироблення
нової стратегії підготовки фахівців у системі
закладів вищої освіти у сучасному контексті
глобалізації. І тому міжкультурна комунікація,
формування полікультурних компетенцій у
майбутніх фахівців аграрної галузі є домінантною
рисою у системі закладів вищої освіти. Це
пов’язано з тим, що підготовка освітнього процесу
повинна бути багатокультурною та міжнаціональною.
Система вищої освіти нашої країни набуває
особливої вагомості в сучасному періоді, коли
міжнаціональні відносини є одним з основних
факторів продуктивної співпраці із закордонними
бізнес-партнерами. Розуміння інших культур,
толерантне становлення до інших поглядів,
звичаїв, уміння інтегрувати особливості своєї
культури до інших культур, є характерними рисами
глобальної освіти, що особливо актуально в
сучасних економічних умовах [9, 113–114; 12, 189;
16, 103–105].

Полікультурність – це абсолютно домінантна
риса сучасних фахівців аграрної галузі, що
обумовлено необхідністю адекватного порозуміння
бізнес-партнерів, які є представниками різних
національних культур. Особливої актуальності
набуває розвиток у студентів полікультурної
комунікації, тобто взаємодії культур, у якій
культури входять у діалог і відбувається їх
актуалізація, у результаті чого формуються знання
про характерні риси кожної культури. Формування
полікультурної комунікації дає змогу розуміти
традиції, побут, умови спілкування з
представниками інших країн, що спонукає до
професійної взаємодії [11, 136–139; 15, 82–84].

Таким чином, ми можемо відзначити
характерну рису полікультурної адаптації
майбутніх фахівців аграрної галузі, як форму
соціально-професійної адаптації, а саме:

- зміна прийомів і методів спілкування, що
надає можливість досягти розуміння та поваги зі
сторони представників інших культур;

- трансформація свідомості студентів, що
допомагає вийти поза межі вузьких комунікативних
рамок, позначених тією культурою, де він був
вихований.

Процес формування полікультурної компетентності
у студентів сприяє прийняттю та усвідомленню інших
культур через призму свого культурного коріння
та місця своєї культури в навколишньому світі, а
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також розвиває культурну інформативність, яка
розглядається з точки зору таких визначень:

- кожна культура представників бізнес-
партнерів має власний контекст та логіку;

- кожна культура є унікальною, та не кращою
за іншу, оскільки має власну систему що
взаємодіють;

- будь-яка культура являється прийнятною
доти, доки вона зберігає здатність до
функціонування [1, 16–18; 4, 31; 13, 209–210; 18].

У процесі підготовки майбутніх фахівців
аграрної галузі необхідно дотримуватись таких
умов:

- асиміляції до культури бізнес-партнерів;
- сприйняття характерних рис інших культур зі

збереженням основних рис своєї культури;
Здебільшого процес адаптації до інших культур

у фахівців здійснюється у період навчання у ЗВО,
коли у них формується почуття культури та
соціальної ідентичності, а також усвідомлення
того, що звичаї та традиції, характерні для інших
культур, є доступними, доцільними і необхідними
у майбутній професійній діяльності [6, 208–210;
14, 29–32].

Також розвиток професійних здібностей у
студентів, що здійснюється опануванням культури
інших країн, полегшує процес професійної
адаптації. Студенти почуваються внутрішньо
збагаченими, більш пристосованими до
міжособистісного спілкування та виконання
професійної діяльності.

Але слід звернути увагу на те, що питання про
співвідношення міжкультурної та міжособистісної
компетенції є досить складним. Сприйняття інших
традицій та правил може зустрічати психологічний
опір. Набуття міжкультурної комунікації у
студентів передбачає розвиток таких факторів:

- гнучкість та вміння пристосуватися до
ситуації;

- вміння не засуджувати інших;
- вміння виносити невизначеність;
- демонстрація поваги [3, 31–32; 5, 338; 9, 113].
Таким чином, ми можемо зазначити, що

полікультурна компетентність майбутнього
фахівця розглядається представниками сучасної
освіти як результат полікультурної освіти,
компонент професійної компетентності майбутніх
фахівців, складова базових європейських
компетенцій.

Отже, полікультурна компетентність належить
до галузі загальносоціальних компетентностей, що
мають професійний характер та відображають
підготовленість фахівців до професійної діяльності
у сучасному суспільстві, що, зі свого боку,
допомагає ефективно виконанувати професійні

обов’язки, формує здатність орієнтуватися та
адекватно сприймати різні сфери соціальної
дійсності, виводить фахівців на вищий професійний
рівень.

Процес формування полікультурної компетентності
студентів у закладах вищої освіти здійснюється на
основі таких факторів:

- полікультурна компетентність є цілісною
системою, становить частину системи компетенцій,
які опановує студент у процесі навчання;

- полікультурна компетентність входить до
складу основних компетенцій майбутнього
фахівця та є фактором соціальної адаптації;

- система полікультурних компетенцій
орієнтована на адаптацію майбутнього фахівця до
полікультурного простору країни бізнес-партнерів
та забезпечує ефективний діалог культур;

- полікультурна компетентність, зі свого боку,
є системою, яка складається з знань, умінь,
навичок, здібностей, мотивів, цінностей,
переконань, культури емоцій, досвіду, особистісних
якостей;

- формування полікультурної компетентності
має певну послідовність, яка передусім
передбачає створення певних умов у цілісному
освітньому процесі, що об’єднує процеси
навчання, виховання та розвитку майбутнього
фахівця [2, 22–23; 7, 79–82; 17, 158; 19, 170].

Також до складу полікультурної компетентності
входить інтегративна єдність культурного,
пізнавального, соціокультурного та творчого
компонентів, що відображають специфіку знань,
умінь, навичок, досвіду.

Отже, для майбутніх фахівців аграрної галузі
полікультурної компетентності є:

- сукупністю знань, умінь, практичних навичок,
що сприяють опануванню студентами культури
своєї країни;

- інтеграцією студентів до культур інших країн;
- спроможністю до продуктивної співпраці з

представниками інших культур;
- наявністю знань та практичних навичок у

сфері міжкультурного спілкування.
Виходячи з розглянутих полікультурних

компетентностей майбутніх фахівців аграрної
галузі, можемо виділити їх основні компоненти, а
саме:

- пізнавальний, що визначається сукупністю
культурознавчого та мотиваційного компонентів.
У структурі мотиваційного компонента містяться:
потреба в полікультурному розвитку, власна
система ціннісних орієнтацій; здатність до
рефлексії; визначення своєї ролі, статусу та
функцій у сучасній культурі. До структури
культурознавчого компонента входять знання та
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прийняття культурного розмаїття країн світу,
оволодіння полікультурними знаннями (фактами,
уявленнями, поняттями, законами тощо),
символами, традиціями, нормами, прийнятими у
культурі інших країн;

- соціокультурний, що включає: знання
історичних фактів сучасної соціокультурної
системи; вміння орієнтуватися у традиціях,
звичаях та духовних цінностях як своєї країни, так
і інших; вміння встановлювати контакт зі
співрозмовником у ситуаціях полікультурного
змісту; доброзичливе, відкрите і неупереджене
ставлення до будь-якої культури та її
представників; розуміння закономірностей
розвитку культури як безперервного процесу зі
створення, збереження та формування
загальнолюдських цінностей; готовність до
соціалізації у зростаючій інтеграції світової
спільноти;

- професійний компонент означає: здатність
інтегруватися до культури інших країн, робити
необхідні узагальнення на матеріалі конкретних
одиничних прикладів; вміння толерантно
приймати специфічні риси інших культур, не судити
за законами своєї культури; вміння та навички
продуктивної взаємодії з представниками інших
культур;

- особистісний компонент характеризується:
самостійністю, гнучкістю та варіативністю
мислення і творчої діяльності; розвиненим рівнем
комунікативних умінь; здатністю й готовністю до
саморозвитку та самореалізації; умінням
прогнозувати наслідки своїх дій; осмисленням
ціннісної основи своєї діяльності.

Виокремлення у структурі полікультурної
компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі
пізнавального, соціокультурного, професійного,
особистісного компонентів, на наш погляд, досить
повно відображають необхідні для підготовки
студентів до практичної діяльності в полікультурному
соціумі навички, якості, знання та досвід.

Висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у данному
напрямку. Підсумовуючи викладене, зазначимо,
що успішність реалізації процесу формування
полікультурної компетентності у майбутніх
фахівців аграрної галузі повинно забезпечуватися
сукупністю педагогічних умов. Основною умовою
є створення полікультурного середовища у
системі закладів освіти, що розвиває професійні
навички. Соціокультурне середовище становить
сукупність суспільних, соціальних умов, що
оточують студентів, внаслідок чого взаємодіють
з нею і визначають процес його соціалізації.
Полікультурне середовище у системі закладів

освіти повинно створюватися шляхом розробки
та реалізації відповідних освітніх програм і
стандартів, а також при дотриманні умов
взаємоповаги між студентами та викладачами,
що сприяє формуванню полікультурної компетентності.

Наступною умовою є застосування в
освітньому процесі активних методів та
технологій полікультурної освіти. Відповідно до
особистісного компонента студент як суб’єкт
професійної та культурної сфери формується при
допомозі активної діяльності, тому в процесі
навчання необхідно застосовувати активні й
інтерактивні методи, такі як проєкти, ділові ігри,
мозковий штурм, тренінги, моделювання ситуацій
міжкультурної взаємодії з їх наступним аналізом.
Надалі необхідно забезпечувати умови для
активізації теоретичної та практичної підготовки
студентів, які в процесі навчання повинні
опановувати практичні навички необхідні для
успішного виконання професійної діяльності. Для
розв’язання цього завдання необхідно
застосовувати педагогічні технології, що
спрямовані на розвиток професійного компонента.
На даному етапі необхідно застосовувати творчі
методи навчання, особливе місце серед яких
займає наукова діяльність студентів, що у
майбутньому забезпечує їх становлення як
суб’єктів професійної діяльності, здатних
самостійно визначати проблеми, що виникають в
умовах полікультурного суспільства, і шукати
шляхи їх розв’язання, здійснювати
самоідентифікацію та спонукає до саморозвитку
своєї полікультурної компетентності.
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