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АНОТАЦІЯ 

Фоменко Т. М. Формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної 

освіти” (015 Професійна освіта). – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди; Державний вищий навчальний заклад 

„Донбаський державний педагогічний університет”, Слов’янськ, 2018. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування соціокультурної компетентності студентів аграрних вишів у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

У Вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, сформульовано 

об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито наукову 

новизну та практичне значення результатів дисертаційної роботи, наведено 

дані щодо апробації та впровадження одержаних результатів. 

У першому розділі – „Теоретичні проблеми формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв” – здійснено аналіз 

теоретичної розробки проблеми формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв; розглянуто специфіку професійної підготовки майбутніх 

аграріїв. На підставі вивчення наукової літератури проведено категоріальний 

аналіз базових понять („компетентність”, „соціокультурна компетентність”); 

визначено поняття „соціокультурна компетентність майбутніх аграріїв”. 

Розкрито суть, структуру й зміст соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв. 

Визначено сутність соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв як поліструктурне, системне особистісне утворення, що інтегрує 

знання про соціум, ознаки національної та іншомовної культур, їх 

відмінності в побуті й звичаях; знання щодо землеробської культури, видів 

аграрної діяльності; містить сукупність ціннісних орієнтацій; передбачає 
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вміння застосовувати набуті соціокультурні знання під час міжкультурного 

спілкування; формує готовність до ефективної взаємодії та співробітництва в 

процесі здійснення завдань аграрної галузі, здатність адекватно реагувати на 

зміни в соціальній і професійній сферах. 

Зазначено, що розвиток соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв залежить від наявності сприятливого соціокультурного середовища, 

тобто сукупності умов, у яких здійснюється життєдіяльність суб’єктів 

освітнього процесу: сприяння соціалізації (включення майбутнього фахівця в 

систему норм і цінностей суспільства) та інкультурації (ступінь включеності 

особистості в культуру) особистості майбутнього аграрія, задоволення його 

потреб та інтересів; забезпечення інструменту формування ціннісних 

орієнтацій і моделей поведінки. 

Виокремлено чотири компоненти соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-

поведінковий і особистісний. Мотиваційно-ціннісний компонент містить 

мотиви, які спонукають майбутнього аграрія до соціокультурної взаємодії, 

ціннісні орієнтації. Когнітивний компонент визначається сукупністю 

країнознавчих знань про народ-носія мови, національний характер, 

ментальність, спільне та відмінне у світобаченні й сприйнятті представників 

різних країн; комплекс знань про соціальні норми та певні стереотипи 

поведінки носіїв мови. Діяльнісно-поведінковий компонент характеризується 

спрямованістю на розвиток соціокультурних умінь і навичок; передбачає 

наявність умінь і навичок щодо правил міжкультурного спілкування, 

володіння техніками, засобами та стилями вербальної й невербальної 

комунікації. Особистісний компонент передбачає формування соціально 

значущих і професійно важливих особистісних якостей майбутнього аграрія. 

У другому розділі – „Обґрунтування педагогічних умов формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін” – на основі аналізу наукових праць, проведення 

пілотажного дослідження визначено й теоретично обґрунтовано три 



4 
 

педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, а саме: 1) забезпечення 

професійної мотивації навчальної діяльності майбутніх аграріїв до 

опанування соціокультурної компетентності; 2) актуалізація взаємодії та 

співробітництва майбутніх аграріїв під час вивчення гуманітарних 

дисциплін; 3) застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Проаналізовано навчальні програми гуманітарних дисциплін 

(„Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Іноземна мова”, 

„Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, „Історія та культура 

України”), які викладаються в аграрних вишах, щодо визначення їхніх 

можливостей у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв. 

У третьому розділі – „Експериментальна перевірка педагогічних 

умов формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв” – 

розкрито загальні питання організації та проведення педагогічного 

експерименту; розроблено шляхи реалізації педагогічних умов формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін; проаналізовано результати експериментальної 

роботи. 

Базою для проведення педагогічного експерименту стали такі виші: 

Сумський національний аграрний університет, Уманський національний 

університет садівництва, Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка. Діагностичною роботою 

було охоплено 427 студентів, які навчаються в галузі знань 20 „Аграрні 

науки і продовольство” за спеціальностями 201 „Агрономія”, 202 „Захист і 

карантин рослин”, 203 „Садівництво та виноградарство”, 204 „Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва”, 205 „Лісове 

господарство”, 206 „Садово-паркове господарство”, 207 „Водні біоресурси та 

аквакультура”, 208 „Агроінженерія”; у галузі знань 10 „Природничі науки” за 
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спеціальністю 101 „Екологія”. 

Мета основного етапу експериментальної роботи полягала в перевірці 

ефективності визначених педагогічних умов, що забезпечують формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Педагогічний експеримент складався з трьох етапів: констатувального, 

формувального, контрольного. На констатувальному етапі експерименту 

проведено діагностування вхідного рівня сформованості соціокультурної 

компетентності студентів за визначеними в дослідженні критеріями й 

показниками: усвідомлення значущості соціокультурних знань для 

соціальної взаємодії та професійної діяльності, ціннісне ставлення до 

культурних реалій рідної й іншомовної країн, сформованість мотивації до 

соціокультурної діяльності, що є показниками мотиваційно-ціннісного 

критерію; сформованість знань про національно-культурні особливості рідної 

та іншомовної країн, сформованість знань щодо норм мовленнєвої та 

немовленнєвої поведінки в соціокультурному середовищі, що є показниками 

когнітивного критерію; готовність до соціокультурної взаємодії, 

сформованість комунікативних умінь; уміння контролювати свою поведінку 

в конфліктній ситуації та вибирати правильну стратегію поведінки, що є 

показниками діяльнісно-поведінкового критерію; прояв толерантності та 

емпатії; здатність адаптуватися до нових ситуацій соціально-професійної 

взаємодії, що є показниками особистісного критерію. 

На формувальному етапі експерименту перевірялася ефективність 

педагогічних умов формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв під час використання ситуацій професійного спілкування, 

проблемних завдань; упровадження роботи в парах, малих групах; 

застосування рольових і ділових ігор; використання методу культурних 

капсул, „критичних інцидентів”, кейс-методу, методу проектів; застосування 

інтернет-ресурсів, веб-квестів, мультимедійних презентацій; проведення 

інтерактивних лекцій, інтегрованих і бінарних занять, міждисциплінарних 
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семінарів-диспутів, „круглих столів”, тренінгів; організації самостійної 

роботи, тематичних вечорів, зустрічей із представниками інших культур; 

упровадження інтегративного спецкурсу „Основи соціокультурної взаємодії 

майбутніх аграріїв”, факультативного курсу „Країнознавство Великої 

Британії” („Країнознавство німецькомовних країн”). 

Запропоновані в дослідженні форми, засоби, методи й прийоми 

організації навчальної, самостійної роботи студентів експериментальної 

групи як спеціальне забезпечення реалізації комплексу трьох педагогічних 

умов сприяли ефективному формуванню соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

На контрольному етапі експерименту здійснено порівняння результатів 

констатувального етапу щодо рівнів сформованості соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв 1 курсу в процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін і результатів, отриманих після проведення формувального етапу 

експериментальної роботи зі студентами 3 курсу на факультеті 

агротехнологій та природокористування й біолого-технологічному 

факультеті в Сумському національному аграрному університеті. Аналіз 

результатів експериментальної роботи здійснено за критеріями, показниками 

та відповідними їм рівнями. 

Позитивна динаміка в ЕГ за всіма означеними критеріями та 

показниками свідчить про ефективність реалізації запропонованих нами 

педагогічних умов формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Упровадження 

педагогічних умов сприяло формуванню професійної мотивації, 

особистісних якостей, сформованості соціокультурних умінь. Одержані 

теоретичні й практичні висновки підтверджують ефективність 

запропонованих педагогічних умов, що сприяють формуванню 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 
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Безперечно, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 

проблеми формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Перспективними напрямами подальших наукових досліджень, на наш 

погляд, можуть бути: формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв під час проходження виробничих практик, поглиблення та розвиток 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

фахових дисциплін тощо. 

Ключові слова: соціокультурна компетентність, формування, майбутні 

аграрії, педагогічні умови, гуманітарні дисципліни, професійна мотивація, 

взаємодія, інформаційно-комунікаційні технології. 
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ABSTRACT 

Fomenko T. M. Formation of future agrarians’ sociocultural 

competence in the process of Humanities study. – Qualification scientific work 

as a manuscript. 

Thesis for a Candidate’s degree in Pedagogical sciences (Doctor of 

Philosophy), 13.00.04 „Theory and Methods of Vocational Training” (015 

Professional Education). – Kharkiv National Pedagogical University named after 

H. S. Skovoroda; State Higher Educational Establishment „Donbas State 

Pedagogical University”, Sloviansk, 2018. 

Dissertation work is devoted to a problem of formation of future agrarians’ 

sociocultural competence in the process of Humanities study. 

In the introduction the choice of object and its relevance are grounded, an 

object, a subject, the purpose, tasks, research methods are determined, the 

scientific novelty and practical value of the work are revealed, data of testing and 

implementation of results obtained are presented. 
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In the first section „Theoretical problems of forming future agrarians’ 

sociocultural competence” an analysis of the problem of forming future 

agrarians’ sociocultural competence is carried out; the specificity of future 

agrarian’s professional training is highlighted as well. On the basis of scientific 

literature study, a categorical analysis of the basic concepts („competence”, 

„sociocultural competence”) was made. The concept „future agrarians’ 

sociocultural competence” is specified. The essence, structure and content of future 

agrarians’ sociocultural competence are revealed. 

The essence of future agrarians’ sociocultural competence is defined as a 

polystructural, systemic person’s formation, which integrates knowledge about 

society, features of national and foreign language culture, their differences in 

everyday life and customs; knowledge about agrarian culture, types of agrarian 

activity; contains a set of value orientations; provides the ability to apply acquired 

sociocultural knowledge during intercultural communication; forms the readiness 

for effective interaction and cooperation in the process of carrying out the tasks of 

the agrarian sector, the ability to respond adequately to changes in the social and 

professional spheres. 

It is noted that the development of future agrarians’ sociocultural 

competence depends on the availability of favorable sociocultural environment, 

that is the combination of conditions in which the activity of the subjects of the 

educational process is carried out: promotion of socialization (including future 

specialist into the system of social norms and values of the society) and 

inculturation (the degree of involvement of the individual into culture) of future 

agrarians’ personality, fulfilling their needs and interests; providing means for the 

formation of value orientations and behavior patterns. 

Four components of future agrarians’ sociocultural competence are singled 

out: motivational and value, cognitive, activity and behavioral and personal. The 

motivational and value component contains motives, which encourage a future 

agrarian to sociocultural interaction, and value orientations as well. The cognitive 

component is determined by the combination of regional knowledge about native 



12 
 

speakers, national character, mentality, common and different in the worldview 

and perception of the representatives of different countries; a complex of 

knowledge about social norms and certain stereotypes of the behavior of native 

speakers. Activity and behavioral component is characterized by a focus on the 

development of sociocultural skills and abilities; provides the availability of skills 

and abilities regarding the rules of intercultural communication, possession of 

techniques, means and styles of verbal and non-verbal communication. The 

personal component involves formation of a future agrarian’s socially significant 

and professionally important personal qualities. 

In the second section „Grounding of pedagogical conditions of forming 

future agrarians’ sociocultural competence in the process of Humanities 

study” on the base of our understanding the phenomenon „pedagogical conditions 

of forming future agrarians’ sociocultural competence”, pilot study and analysis of 

scientific papers, three pedagogical conditions of forming future agrarians’ 

sociocultural competence in the process of Humanities study are determined and 

theoretically grounded. They are as follows: 1) implementation of professional 

motivation of future agrarians’ educational activities to mastering sociocultural 

competence; 2) actualization of interaction and cooperation of future agrarians in 

the process of Humanities study; 3) applying information and communication 

technologies in the process of forming future agrarians’ sociocultural competence. 

The educational programs of the Humanities were analyzed („Ukrainian 

Language (for specific purposes)”, „Foreign Language”, „Foreign Language (for 

specific purposes)”, „History and Culture of Ukraine”), which are taught at 

Agrarian Higher Educational Establishments, in determining their capabilities in 

forming future agrarians’ sociocultural competence. 

In the third section „Experimental verification of pedagogical conditions 

of forming future agrarians’ sociocultural competence” general questions of the 

organization and conducting of pedagogical experiment are revealed; the ways of 

implementation of pedagogical conditions of forming future agrarians’ 



13 
 

sociocultural competence in the process of Humanities study are worked out; the 

results of experimental work are analyzed. 

The purpose of the main stage of the experimental work was to verify the 

effectiveness of the proposed pedagogical conditions that ensure the formation of 

future agrarians’ sociocultural competence in the process of Humanities study. 

The following Higher Educational Establishments have become the basis for 

the pedagogical experiment: Sumy National Agrarian University, Uman National 

University of Horticulture, Kharkiv National Technical University of Agriculture 

named after Petro Vasilenko. 

427 students were involved into diagnostic work. They study in the field of 

knowledge 20 „Agrarian Sciences and Supplies” in the specialties 201 

„Agronomy”, 202 „Plant Protection and Quarantine”, 203 „Gardening and 

Viticulture”, 204 „Technology of Production and Processing of Livestock 

Products”, 205 „Forest Management”, 206 „Landscape Gardening”, 207 „Water 

Bioresources and Aquaculture”, 208 „Agroengineering”; in the field of knowledge 

10 „Natural Sciences” in specialty 101 „Ecology”. 

At stating stage of research the level of future agrarians’ sociocultural 

competence by certain criteria and indicators was found out. At stating stage of the 

experiment there was conducted diagnosing initial level of sociocultural 

competence of the students according to criteria and indicators determined in the 

study: awareness of the significance of sociocultural knowledge for social 

interaction and professional activity, value attitude to the cultural realities of native 

and foreign language country, the formation of motivation for sociocultural 

activities, which are indicators of motivational and value criteria; the formation of 

knowledge about national and cultural peculiarities of the native and foreign 

language country, the formation of knowledge about the norms of speech and 

infant behavior in the sociocultural environment, which are indicators of the 

cognitive criterion; readiness for sociocultural interaction, the formation of 

communicative skills, ability to control their behavior in a conflict situation and 

choose the right strategy of behavior, which are indicators of activity and behavior 
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criterion; manifestation of tolerance and empathy, ability to adapt to new situations 

of social and professional interaction, which are indicators of a personal criterion. 

At the forming stage of the experiment the effectiveness of the pedagogical 

conditions for the formation of future agrarians’ sociocultural competence were 

verified during the use of situations of professional communication, problem tasks; 

implementation of work in pairs, small groups; application of role and business 

games; use of the method of cultural capsules, „critical incidents”, case-method, 

project method; application of Internet resources, web quests, multimedia 

presentations; conducting of interactive lectures, integrated and binary classes, 

interdisciplinary seminars-disputes, round table discussions, trainings; organization 

of individual work, thematic meetings, meetings with representatives of other 

cultures; the introduction of an integrated special course „Fundamentals of 

sociocultural interaction of future agrarians”, an elective course „Country Studies 

of Great Britain” („Country Studies of German-speaking Countries”). 

The proposed forms, means, methods and techniques of organization of 

educational, individual work of students of the experimental group as a special 

support for the implementation of a complex of three pedagogical conditions 

proposed in the research, contributed to effective formation of future agrarians’ 

sociocultural competence in the process of Humanities study. 

At testing stage of the experiment there was conducted comparative analysis 

of the results of stating stage concerning levels of future agrarians’ sociocultural 

competence with the results obtained after forming stage of experimental work 

with the 3rd year students at the Faculty of Agrotechnologies and Nature 

Management and Biotechnological Faculty at Sumy National Agrarian University. 

Analysis of the results of experimental work was carried out by criteria, indicators 

and corresponding levels. 

Positive dynamics in EG according to all determined criteria and indicators 

proves the effectiveness of realization of proposed pedagogical conditions of 

forming future agrarians’ sociocultural competence in the process of Humanities 
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study. Implementation of pedagogical conditions contributed to the formation of 

motivation, personality traits, sociocultural skills. 

Comparative analysis of experimental data shows that the initial hypothesis 

was correct, assigned objectives were performed, aim was achieved. Obtained 

theoretical and practical conclusions confirm the effectiveness of proposed 

pedagogical conditions, contributed to successful formation of future agrarians’ 

sociocultural competence. 

Undoubtedly, the study does not exhaust all the aspects of the problem of 

forming future agrarians’sociocultural competence. In our opinion, the perspective 

areas for further research can be: the formation of future agrarians’sociocultural 

competence in the course of professional practice, development of future 

agrarians’sociocultural competence in the process of studying professional 

disciplines etc. 

Key words: sociocultural competence, formation, future agrarians, 

pedagogical conditions, Humanities, professional motivation, interaction, 

information and communication technologies. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Євроінтеграція України, стрімкий 

розвиток міжнародних зв’язків у економічній, науково-технічній, аграрній та 

інших сферах, а також поява нових освітніх програм з обміну студентами 

вимагають підготовки нового типу випускника вишу. Пріоритетним 

напрямом сучасної вищої освіти стає орієнтація на міжнародні стандарти, 

відповідно до яких майбутній фахівець повинен бути мобільним і 

компетентним, мати ціннісні орієнтації, необхідні для здійснення 

соціокультурної взаємодії. 

Сучасний соціально-економічний розвиток і співіснування України в 

умовах глобалізації суспільства неможливі без аграрного виробництва. Проте 

функціонування на цьому етапі вищої аграрної освіти не відповідає повною 

мірою потребам суспільства, умовам роботодавців аграрного сектору та 

запитам особистості. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку 

сільського господарства й сільських територій в Україні на 2015 – 2020 роки 

(2015 р.), Концепція реформування і розвитку аграрної освіти та науки 

(2011 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 р. (2013 р.) визначають основні тенденції реформування вищої аграрної 

освіти. 

Одним із завдань вищої аграрної освіти є професійна підготовка 

майбутніх фахівців відповідно до вимог сучасного життя, яка покликана 

забезпечити фундаментальну професійну, наукову й загальнокультурну 

підготовку молоді. Перед вищою аграрною освітою постало завдання 

підготувати гармонійно розвинену особистість із належним рівнем загальної 

та професійної культури, національної самосвідомості, різноманіттям 

суспільствознавчих і природничо-наукових знань про життя в 

соціокультурному багатонаціональному просторі; учити майбутнього 

фахівця поважати національну культуру та особливості культури інших 
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спільнот; допомагати долати стереотипи й негативні уявлення про традиції, 

звичаї та норми поведінки представників інших мов і культур. 

Соціокультурні зміни в процесі євроінтеграції зумовлюють 

установлення нового типу міжкультурних відносин. Для майбутніх аграріїв 

з’являються нові можливості та перспективи співпраці з іноземними 

партнерами, що передбачає розширення меж проникнення в іншомовну 

культуру, розвиток діалогу культур, взаємодію між народами та розуміння 

інших культурних цінностей. Сучасний особистісний розвиток майбутніх 

аграріїв, здатних до міжкультурного спілкування, неможливий без 

сформованої соціокультурної компетентності. 

Актуальність проблеми формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв зумовлена сучасними вимогами ринку праці аграрного 

сектору до майбутніх фахівців, які мають володіти не лише необхідними 

компетенціями для здійснення професійної діяльності з розвитку та 

вдосконалення сільськогосподарської промисловості, але й бути здатними до 

збереження та примноження культурних цінностей суспільства; уміти вести 

конструктивний діалог із представниками інших культур – носіями інших 

цінностей і світосприйняття, що можливе в процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що існує значна кількість 

досліджень, пов’язаних із вивченням окремих аспектів визначеної проблеми. 

Так, теоретичні та практичні аспекти формування соціокультурної 

компетентності майбутніх фахівців висвітлено в роботах Н. Бобаль (майбутні 

журналісти), О. Жежери (курсанти вищих військових навчальних закладів), 

О. Квасник (майбутні фахівці інженерно-технічного напряму), І. Кушнір 

(іноземні студенти-нефілологи), П. Сулейманової (студенти 

багатонаціонального регіону), І. Углікової (студенти університету 

класичного типу), О. Усик (студенти філологічних спеціальностей) та ін. 

Дослідники Н. Білоцерківська, І. Закір’янова, Т. Колодько, С. Шехавцова 
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розглядають процес формування соціокультурної компетентності майбутніх 

учителів. 

Окремі питання навчання студентів аграрних вишів репрезентовано в 

студіях Н. Зуєнко (формування комунікативної культури майбутніх аграріїв), 

Н. Костриці (культурологічна підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі), 

О. Краєвської (формування комунікативної компетентності майбутніх 

менеджерів-аграріїв), О. Кунашенко (формування культури спілкування 

майбутніх менеджерів аграрного профілю), О. Лазарєва (формування 

професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного 

профілю), І. Ляшенко (формування готовності майбутніх аграріїв до 

реалізації міжнародних фахових програм), Ю. Ніколаєнко (підготовка 

студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в 

іншомовному середовищі), О. Резунової (формування крос-культурної 

компетентності майбутніх фахівців), С. Штангей (професійна підготовка 

майбутніх агрономів), Д. Щепової (формування професійних цінностей 

майбутніх фахівців аграрної галузі) та ін. 

Водночас аналіз стану розробки різних аспектів означеної проблеми 

засвідчив недостатнє дослідження питань, що пов’язані з формуванням 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Під час проведення пілотажного дослідження в Сумському 

національному аграрному університеті на факультеті агротехнологій та 

природокористування й на біолого-технологічному факультеті серед 

студентів першого курсу встановлено, що значна частина майбутніх аграріїв 

(77% із 218 опитаних) не усвідомлює важливості соціокультурної 

компетентності для соціальної взаємодії та майбутньої професійної 

діяльності, трохи більше половини студентів (55%) не виявляє інтересу до 

традицій свого народу. Також було з’ясовано, що переважна більшість із них 

(72%) уникає міжкультурного спілкування, має труднощі у встановленні 

контакту із представниками іншомовних культур. 
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У зв’язку з цим виникла необхідність належної організації освітнього 

процесу, пошуку оптимальних педагогічних умов, які сприяли б формуванню 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Аналіз досліджень із проблеми формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв дав можливість виявити низку 

суперечностей: 

– між національними та міжнародними вимогами, що висуваються до 

компетентностей майбутніх аграріїв і реальним рівнем сформованості їхньої 

соціокультурної компетентності; 

– між потребою модернізації підготовки майбутніх аграріїв у напрямі 

формування соціокультурної компетентності та невизначеністю педагогічних 

умов означеного процесу; 

– між необхідністю ефективного процесу формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв і недостатнім науково-методичним 

забезпеченням вивчення гуманітарних дисциплін. 

Отже, актуальність зазначеної проблеми, потреби сучасного ринку 

праці в майбутніх аграріях з високим рівнем соціокультурної компетентності, 

виявлені суперечності, а також відсутність спеціальних розвідок у зазначеній 

галузі зумовили вибір теми дослідження: „Формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди „Підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх та вищих 

педагогічних закладах” (РК № 200199004104). Тему затверджено Вченою 

радою Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (протокол № 1 від 27.02.2015 р.) та узгоджено Міжвідомчою 

радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних 
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наук в Україні (протокол № 8 від 15.12.2015 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

аграріїв. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Відповідно до мети дослідження сформульовано такі основні 

завдання: 

1. На підставі аналізу наукової літератури дослідити теоретичні засади 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв, 

схарактеризувати сутність поняття „соціокультурна компетентність 

майбутніх аграріїв”. 

2. Визначити структуру та зміст компонентів соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. 

3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови, що сприяють 

підвищенню ефективності формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

4. Уточнити критерії, показники та рівні сформованості 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

5. Експериментально перевірити ефективність розроблених 

педагогічних умов формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

Для розв’язання окреслених завдань і досягнення поставленої мети 

застосовано комплекс методів дослідження: а) теоретичних – аналіз і 

порівняння педагогічних джерел з проблеми дослідження; узагальнення та 
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синтез наукового знання щодо поняття „соціокультурна компетентність”, 

структури та змісту компонентів соціокультурної компетентності; аналіз та 

узагальнення нормативної документації аграрного вишу з метою з’ясування 

механізмів формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв, 

визначення педагогічних умов формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв; б) емпіричних – анкетування, опитування, тестування з 

метою визначення стану сформованості соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв; педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний, контрольний етапи) з метою перевірки ефективності 

пропонованих педагогічних умов формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв; в) статистичних – кількісний та якісний 

аналіз результатів дослідження з метою узагальнення даних 

експериментальної роботи, метод статистичних гіпотез (критерій χ2 (хі-

квадрат)) для виявлення статистичної значущості одержаних результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів роботи полягає в тому, що 

уперше визначено, розроблено, теоретично обґрунтовано й 

експериментально перевірено ефективність педагогічних умов формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін: 

1) забезпечення професійної мотивації навчальної діяльності майбутніх 

аграріїв до опанування соціокультурної компетентності (шляхом 

використання ситуацій професійного спілкування; проведення інтерактивних 

лекцій; застосування рольових і ділових ігор, методу культурних капсул; 

упровадження позааудиторної діяльності (тематичні вечори, зустрічі з 

представниками інших культур, факультативний курс „Країнознавство 

Великої Британії” („Країнознавство німецькомовних країн”)); 

2) актуалізація взаємодії та співробітництва майбутніх аграріїв під час 

вивчення гуманітарних дисциплін (шляхом використання проблемних 

завдань; упровадження роботи в парах, малих групах, застосування диспутів і 

дебатів, „круглих столів”, тренінгів, методу критичних інцидентів, методу 
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„case study”, методу проектів; упровадження інтегрованих і бінарних занять у 

процесі вивчення „Української мови (за професійним спрямуванням)”, 

„Іноземної мови”, „Іноземної мови (за професійним спрямуванням)” та 

„Історії та культури України”; упровадження інтегративного спецкурсу 

„Основи соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв”); 

3) застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв (шляхом 

доступу до інтернет-ресурсів (навчальні веб-сайти, електронні енциклопедії, 

відео з сервісу YouTube тощо), застосування веб-квестів, використання 

мультимедійних презентацій). 

Визначено сутність соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв як поліструктурне, системне особистісне утворення, що інтегрує 

знання про соціум, ознаки національної та іншомовної культур, їх 

відмінності в побуті й звичаях; знання щодо землеробської культури, видів 

аграрної діяльності; містить сукупність ціннісних орієнтацій; передбачає 

вміння застосовувати набуті соціокультурні знання під час міжкультурного 

спілкування; формує готовність до ефективної взаємодії та співробітництва в 

процесі здійснення завдань аграрної галузі, здатність адекватно реагувати на 

зміни в соціальній і професійній сферах. 

Уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема: поняття 

„компетентність”, „соціокультурна компетентність”; структурні компоненти 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісно-поведінковий та особистісний); теоретичні 

положення щодо критеріїв, показників і рівнів сформованості 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв; 

Подальшого розвитку набули зміст, форми й методи формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

упровадженні в освітній процес аграрного вишу методичного супроводу 
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реалізації педагогічних умов формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін; створенні 

методичних матеріалів для проведення практичних занять; упровадженні 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання (зокрема інтернет-

ресурсів (навчальні веб-сайти, електронні енциклопедії, відео з сервісу 

YouTube тощо), інтернет-проектів (веб-квести), мультимедійних презентацій) 

у процес вивчення гуманітарних дисциплін „Українська мова (за 

професійним спрямуванням)”, „Іноземна мова”, „Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)” й „Історія та культура України”; підборі та 

адаптації пакета діагностичних матеріалів для визначення рівня 

сформованості соціокультурної компетентності в майбутніх аграріїв; 

розробці методичних рекомендацій до спецкурсу „Основи соціокультурної 

взаємодії майбутніх аграріїв”. 

Основні положення та результати дослідження впроваджено в освітній 

процес Сумського національного аграрного університету (довідка № 1717 від 

20.06.2017 р.), Глухівського агротехнічного інституту імені С. А. Ковпака 

Сумського національного аграрного університету (довідка № 309 від 

15.06.2017 р.), Уманського національного університету садівництва (довідка 

№ 01-10/601 від 27.06.2017 р.), Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-657 від 11.07.2017 р.), 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка (довідка № 34/689 від 20.09.2017 р.). 

Апробацію результатів дослідження здійснено шляхом обговорення 

на наукових і науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних 

– „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору” (Київ, 2014 р.); „Освіта і наука ХХІ ст.” (Болгарія, 2014 р.); 

„Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка” (Суми, 2014 –

 2016 рр.); „Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика” (Хмельницький, 

2015 р.); „Педагогіка в системі гуманітарного знання” (Одеса, 2017 р.); 

Всеукраїнських – „Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-
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педагогічні та методичні перспективи” (Харків, 2016 р.); регіональних – 

„Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів кафедри загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди” (Харків, 2014 р.). 

Основні положення дослідження обговорювалися на засіданнях 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2013 –

 2017 рр.). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 17 одноосібних 

працях, 7 з яких – статті в наукових фахових виданнях України, зокрема – 2 

видання, що включено до наукометричної бази Index Copernicus; 1 – у 

зарубіжному науковому виданні; 8 – тези доповідей у збірниках матеріалів 

конференцій; 1 – методичні рекомендації. 

Структура дисертації. Дисертація має вступ, три розділи, висновки до 

кожного розділу, загальні висновки, список використаних джерел (280 

найменувань, із них – 20 англійською мовою), 30 додатків на 82 сторінках. 

Робота містить 53 таблиці, 11 рисунків. Загальний обсяг роботи становить 

327 сторінок, із них 196 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ 

 

1.1. Сутнісна характеристика основних понять дослідження 

 

Зміни в міжнародному співробітництві України передбачають 

становлення якісно нової, компетентнісної парадигми вищої аграрної освіти. 

Переорієнтація освітнього процесу з переважного транслювання певної 

сукупності знань, умінь і навичок на створення умов для розвитку 

особистісного потенціалу, підготовки майбутнього аграрія до продуктивної 

самостійної діяльності в професійній галузі та повсякденному житті можлива 

з позицій компетентнісного підходу. Отже, компетентнісний підхід стає 

провідним у процесі професійної підготовки майбутніх аграріїв. 

Основні ідеї компетентнісного підходу, шляхи та умови формування 

компетентності досліджували закордонні та вітчизняні вчені (Е. Зеєр [50], 

І. Зимня [52], І. Костікова [72], А. Маркова [101], Р. Мільруд [107; 108], 

О. Пометун [143; 144], Дж. Равен [154; 273], Ю. Татур [204], Д. Хаймс [265], 

А. Хуторськой [236] та ін.). Дослідники (І. Бех [14], О. Пометун [143, с. 64] та 

ін.) пов’язують компетентнісний підхід у вищій освіті з особистісно 

зорієнтованим і діяльнісним підходами, оскільки вони стосуються 

особистості студента й реалізуються в процесі виконання певного комплексу 

дій. 

Питання формування різних компетентностей майбутніх аграріїв у 

своїх дослідженнях розглядають Л. Вікторова (професійно-термінологічна 

компетентність) [32], О. Краєвська (комунікативна компетентність) [78], 

О. Лазарєв (професійна комунікативна компетентність) [87], П. Пахотіна 

(інформаційно-комунікаційна компетентність) [132], О. Резунова (крос-

культурна компетентність) [159] та ін. 
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Характер оновленої вищої аграрної освіти отримує спрямованість у 

напрямі посилення зв’язків зі світом праці, розвитком соціального діалогу, 

розширенням культурних меж. Спостерігаються зміни в соціокультурному 

контексті вивчення рідної та іноземних мов. Сучасна вища освіта стає 

полікультурною, етнічно різноманітною та багатомовною. Концепція 

іншомовної освіти ґрунтується на інтегрованому навчанні мови та культури 

країни, мова якої вивчається, на діалозі рідної та іноземної культур. 

Безумовно, процес формування особистості, готової до успішної участі в 

діалозі культур, неможливий без соціокультурної компетентності. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить про те, що явище 

соціокультурної компетентності було в центрі уваги багатьох науковців. 

Підґрунтя формування соціокультурної компетентності досліджували 

П. Сулейманова [195], С. Шехавцова [247], М. Байрам (M. Byram), Ж. Зарат 

(G. Zarate) [262], Ян ван Ек (J.A. Van Ek) [278] та ін. Питання формування 

соціокультурної компетентності майбутніх фахівців розглядають 

Н. Білоцерківська (майбутні вчителі) [17], О. Жежера (курсанти вищих 

військових навчальних закладів) [47], І. Закір’янова (майбутні вчителі) [48], 

О. Квасник (майбутні фахівці інженерно-технічного напряму) [61], І. Кушнір 

(іноземні студенти-нефілологи) [85], Л. Ліпшиць (майбутні судноводії) [94], 

П. Сулейманова (студенти багатонаціонального регіону) [195], І. Углікова 

(студенти університету класичного типу) [208], О. Усик (студенти 

філологічних спеціальностей) [213], С. Шехавцова (майбутні вчителі) [247] 

та ін. 

Але наразі існують різні підходи до визначення поняття 

соціокультурної компетентності (див. додаток А). 

Соціокультурну компетентність дослідники трактують як: 

– інтегративну особистісно-професійну якість, що забезпечує ефективну 

взаємодію з іншими, спрямовану на створення умов для успішного 

входження в полікультурний соціум (О. Квасник [61, с. 112]); 



32 
 

– комплексну якісну характеристику міжкультурної мовної особистості 

студентів (І. Кушнір [85]); 

– характеристику досвіду спілкування та використання мови в 

різноманітних соціокультурних ситуаціях (П. Сисоєв [200], С. Савіньон 

(S. Savignon) [274, с. 9]); 

– готовність партнерів із комунікації до ведення діалогу на основі 

знання рідної культури та культури партнера (О. Садохін [167, с. 129]); 

– здатність особистості підтримувати соціальні контакти (Ян ван Ек 

(J.A. Van Ek) [278, с. 95]), адекватно діяти в ситуаціях міжкультурного 

спілкування (І. Голуб [37, с. 35]), взаємодію з іншими, пізнання їхнього 

способу життя (М. Байрам (M. Byram), Ж. Зарат (G. Zarate) [262]), здатність 

вибудовувати повсякденну життєдіяльність, відносини в соціумі (Н. Хоменко 

[235]), самовизначення та знаходження змістовних компромісів в умовах 

міжкультурного діалогу (І. Углікова [208]). 

Зазначимо, що поняття соціокультурної компетентності більшість 

дослідників асоціюють з якісною характеристикою особистості фахівця. 

Соціокультурну компетентність також пов’язують із розвитком особистості, 

самореалізацією її в суспільстві (І. Закір’янова [48, с. 9]), (А. Мудрик [113, 

с. 51]). Автори підкреслюють важливість таких якостей особистості в 

структурі соціокультурної компетентності, як: 

– особистісна спрямованість, індивідуальна культура (І. Закір’янова 

[48]); 

– соціальна активність, моральність (М. Філатова [216]); 

– відкритість і терпимість (О. Садохін [167, с. 135]); 

– емпатія (взаєморозуміння) та толерантність (терпимість до чужого 

способу життя, поведінки, традицій, вірувань), тактовність, здатність до 

рефлексії (Н. Білоцерківська [17, с. 49]); 

– соціальна адаптивність, психологічна мобільність і комунікабельність 

(А. Флієр [218, с. 155]); 
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– здатність адаптуватися та інтегруватися в соціумі (О. Астаф’єва, 

О. Захарова [6]). 

Отже, сформовані нові соціальні та культурні якості сприяють легшому 

пристосуванню особистості до соціальних умов, соціокультурних норм і 

правил життя в соціумі [216]. 

Досліджуючи явище соціокультурної компетентності, ми зробили 

висновок про те, що значна частина науковців визначає соціокультурне 

спрямування навчання з позиції соціокультурної компетенції, а не 

компетентності; деякі вчені вживають ці поняття як синоніми. В основному 

поняття соціокультурної компетенції розглядається в контексті вивчення 

іноземної мови (Т. Колодько [68], В. Сафонова [168], П. Сисоєв [200] та ін.). 

У нашому дослідженні ми аналізуємо це явище як „соціокультурну 

компетентність” відповідно до педагогічних досліджень. 

Так, аналіз науково-педагогічних джерел свідчить, що вітчизняні 

дослідники здебільшого оперують поняттям „компетентність”, яку багато 

вчених розглядають як якісну категорію, „якісне використання компетенцій” 

[1]. На наш погляд, поняття „компетентність” є похідним від поняття 

„компетенція”, що є підґрунтям для формування та розвитку компетентності. 

Водночас ми поділяємо позицію дослідників [72; 94] про те, що поняття 

„компетентність” ширше за поняття „компетенція”; воно складається із 

сукупності різних компетенцій та базується на них. Р. Мільруд зазначає, що 

компетенції та компетентність завжди проявляються в практичній діяльності, 

здійснення якої залежить від наявності необхідних компетенцій [108]. 

Компетентність є результатом набуття компетенцій, характеристикою 

успішного навчання, а компетенції – це мета навчального процесу. 

Проведений аналіз визначень дає підстави стверджувати, що 

компетенція – це сукупність знань, умінь, навичок і набутий досвід, 

необхідні для успішної діяльності; компетентність – це здатність і готовність 

особистості до продуктивної діяльності на основі знань, умінь, навичок і 

досвіду, цінностей та особистісних якостей. 
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Більшість дослідників (І. Костікова, А. Маслюк [72, с. 12], А. Маркова 

[101, с. 112], Р. Мільруд [108], Ю. Татур [204], А. Тряпіцина [182, с. 40] та 

ін.) поділяють думку про те, що компетентність є інтегративною 

характеристикою особистості, яка формується в навчальному процесі через 

певну сукупність компетенцій. На їхній погляд, інтегральний характер 

компетентності визначається тим, що стосується діяльності людини [204, 

с. 5]. 

Отже, критерієм компетентності можна назвати цінність діяльності. У 

цьому розумінні на перше місце висувається не сукупність набутих знань, 

тобто інформованість особистості, а її вміння вирішувати проблеми в різних 

сферах життєдіяльності. Таким чином, компетентність формується та 

проявляється в практичній діяльності, водночас передбачає ефективну 

діяльність, і як результат – ефективне вирішення проблемних завдань. 

Основною компонентою в моделі компетентності А. Хуторськой 

уважає не знання, уміння та навички, а досвідну діяльність. На переконання 

дослідника, студент стає компетентним не через багаторазове виконання 

будь-якої діяльності, а через порівняльний аналіз діяльності, таким чином 

формуючи свій досвід [236]. Виокремлюючи в структурі компетентності такі 

компоненти, як когнітивний, афективний, вольовий, навички та досвід, 

дослідник Дж. Равен називає їх „мотивованими здібностями”, які 

проявляються тільки в умовах цікавої для людини діяльності [154, с. 161]. 

Для прояву компетентності, як стверджує А. Тряпіцина, велике значення має 

зацікавленість особистості в певній діяльності, вирішенні проблем [182, 

с. 42]. 

А. Маркова виокремлює професійний складник компетентності, 

уважаючи „компетентність” індивідуальною характеристикою рівня 

відповідності вимогам професії. Дослідниця також зіставляє поняття 

„компетентність” і „професіоналізм”, наголошуючи, що компетентність 

певної особи вужча за професіоналізм [101, с. 31]. Порівнюючи ці два 

поняття, можна констатувати, що компетентність передбачає не тільки 
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професійні знання та вміння, але й такі якості, як уміння знаходити та 

оперувати інформацією, уміння логічно мислити, оцінювати ситуацію й 

адекватно діяти. 

Зазначимо, що поняття „компетентність” має складний зміст, оскільки 

охоплює різні сторони особистості (як людини, суб’єкта діяльності, 

індивідуальності) та інтегрує її різноманітні характеристики. Окрім 

сукупності знань, умінь і навичок, необхідних для продуктивної діяльності, 

компетентність містить і певний рівень розвитку особистісних якостей, які 

забезпечують якісний результат, що, своєю чергою, становить визначальну 

характеристику компетентності. 

Відповідно до зазначеного вище, визначимо характерні ознаки 

компетентності: стосується якісної характеристики особистості; пов’язана з 

досвідним оволодінням певних компетенцій; формується в процесі засвоєння 

людиною відповідної для неї діяльності; розглядається в контексті 

професійної діяльності. 

У професійній освіті (Н. Білоцерківська [17], І. Закір’янова [48], 

О. Квасник [60], П. Сулейманова [194] та ін.) соціокультурну компетентність 

включають до складу професійної компетентності. На думку дослідників, 

соціокультурна компетентність як одна із провідних цілей професійної 

підготовки фахівця має важливе значення у формуванні високопрофесійної 

особистості фахівця [60, с. 107]. Сформована соціокультурна компетентність 

дозволяє майбутнім спеціалістам вільно орієнтуватися у сфері соціальних і 

професійних проблем, успішно адаптуватися в колективі [194]. 

Дослідниця О. Жежера розглядає соціокультурну компетентність як 

складник соціально-професійної компетентності майбутнього фахівця. Вона 

наголошує, що соціокультурна компетентність як атрибут професіоналізму 

передбачає формування соціально значущих і професійно важливих 

особистісних якостей, достатніх для повноцінного включення фахівця в 

соціально-професійне середовище [46]. 
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Відповідно до концепції Л. Ліпшиць, соціокультурна компетентність є 

частиною загальної та професійної культури особистості, оволодіння якою 

забезпечує універсалізацію якостей людини, сприяє формуванню 

загальнолюдських цінностей. На думку дослідниці, готовність майбутніх 

фахівців до міжкультурної комунікації визначається сформованою 

інтеркультурною та транскультурною свідомістю щодо визнання існування 

іншої національно-культурної ідентичності, яка є рівноправною з їхньою 

власною культурою [94]. 

Згідно з іншими поглядами (В. Нищета [120], Н. Хоменко [235]), 

соціокультурна компетентність розглядається як складник життєвої 

компетентності особистості, яка має бути змістом і результатом сучасної 

освіти, формуватися в контексті життєтворчого підходу. Водночас 

складником життєтворчості виокремлюється самореалізація особистості, яка 

виражається у формі активності, розвитку необхідних умінь і здібностей для 

розв’язання нагальних життєвих завдань. Діяльність суб’єкта спрямовується 

на цінності творчості, творчого самовираження тощо [120]. 

Відповідно до позиції С. Шехавцової, соціокультурну компетентність 

доцільно розглядати як компонент професійної компетентності та вважати 

компетентністю, що входить до складу соціальної компетентності як 

ключової. У цьому зв’язку, на думку дослідниці, соціокультурна 

компетентність передбачає здатність успішно взаємодіяти з іншими, що 

дозволяє особистості: проявляти ініціативу, підтримувати та керувати 

власними взаєминами з іншими; визначати спільні цілі в процесі співпраці; 

конструктивно розв’язувати конфлікти, сприймаючи їх як один із аспектів 

людських взаємин [247, с. 39]. 

У лінгвістичних дослідженнях соціокультурну компетенцію вчені 

(І. Бім [18], Є. Верещагін [29], Р. Гришкова [39], В. Костомаров [29], 

Р. Мільруд [107], В. Сафонова [168], П. Сисоєв [200], С. Тер-Мінасова [205], 

Ян ван Ек (J.A. Van Ek) [278] та ін.) розглядають у складі іншомовної 

комунікативної компетенції, що містить такі компоненти, як лінгвістична 
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(соціолінгвістична), соціокультурна (країнознавча та лінгвокраїнознавча), 

соціальна, стратегічна, дискурсивна. На думку Р. Мільруда, соціокультурна 

компетенція є діяльнісним компонентом комунікативної компетенції [107]. 

Соціокультурний компонент навчання іноземної мови є суттєвою 

частиною чинної „Програми з іноземної мови”, відповідно до якої основною 

метою навчання іноземної мови є розвиток комунікативної компетенції. 

Сформована соціокультурна компетенція забезпечує володіння студентами 

іноземною мовою як засобом пізнання іншомовної культури й засобом 

міжкультурної комунікації в професійних, наукових та інших сферах 

життєдіяльності особистості [57]. Отже, рівень володіння соціокультурними 

знаннями та вміннями визначає рівень комунікативної компетентності 

особистості й форму взаємодії з партнерами по комунікації [167, с. 129]. 

Підтримуючи позицію І. Углікової [209, с. 62] та спираючись на 

дослідження компетентностей, проаналізованих Е. Зеєром [50, с. 30], 

О. Пометун [143], ми відносимо соціокультурну компетентність до ключових 

(базових), тобто надпредметних, міждисциплінарних, багатофункційних 

компетентностей. Як відомо, у сучасній освіті ключові (життєві) 

компетентності – це надпредметні (міжпредметні) компетентності, які 

визначаються як здатність особистості здійснювати складні поліфункційні, 

поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи 

відповідні проблеми [143, с. 64]. О. Пометун зауважує, що йдеться про 

ключові (життєві) компетентності, якщо сфера життя, у якій особистість 

відчуває себе здатною ефективно функціонувати (тобто компетентною), є 

достатньо широкою [144, с. 17]. 

У зв’язку з цим виокремлюють основні ознаки ключових 

компетентностей: поліфункційність (уміння вирішувати різноманітні 

проблеми в різних сферах життя); надпредметність і міждисциплінарність; 

багатомірність (охоплюють знання, інтелектуальні, навчальні й практичні 

вміння, емоції, оцінку тощо); забезпечення широкої сфери розвитку 

особистості [143, с. 65]. Отже, ключова компетентність містить комплекс 
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певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, який можна застосовувати в 

різних сферах діяльності особистості. Необхідною передумовою формування 

компетентності є життєвий пізнавальний досвід, розвиток якого залежить від 

активності, самостійності студентів у процесі вирішення завдань. Як зазначає 

І. Зимня, ключові компетентності за своєю сутністю соціальні, тобто 

формуються в соціумі, відображають особливості взаємодії, спілкування та 

забезпечують нормальну життєдіяльність особистості в суспільстві [51]. 

Таким чином, як ключова компетентність соціокультурна 

компетентність майбутніх аграріїв передбачає здатність особистості 

адекватно реагувати в проблемних, фахових, комунікативних, життєвих 

ситуаціях; забезпечує не тільки ефективне вирішення різноманітних завдань 

у професійній і соціальній сферах на основі сукупності знань, узагальнених 

умінь та універсальних здібностей, але й успішну життєдіяльність фахівця в 

соціумі. 

У сучасній педагогіці відсутній універсальний підхід щодо формування 

соціокультурної компетентності майбутніх фахівців. Аналіз наукової 

літератури свідчить про те, що дослідниками (Н. Білоцерківська [17] 

О. Жежера [47], О. Квасник [61], Л. Ліпшиць [93] П. Сулейманова [195], 

О. Усик [213], С. Шехавцова [247]) виокремлюються такі основні підходи: 

компетентнісний, діяльнісний, особистісно зорієнтований, гуманістичний, 

культурологічний, системний. Ми поділяємо погляд С. Шехавцової [247] про 

те, що компетентнісний підхід є провідним підходом, на основі якого 

відбувається формування соціокультурної компетентності як ключової. 

На нашу думку, результативність процесу формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв забезпечує компетентнісний підхід, 

оскільки в межах цього підходу висувається вимога володіти ключовими 

компетентностями [51], до складу яких входять уміння застосовувати знання 

в життєвих ситуаціях, особистісний розвиток, здатність адаптуватись тощо. 

Використання компетентнісного підходу підвищує також соціокультурну 

спрямованість діяльності, оскільки соціокультурна компетентність 
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ґрунтується на діяльнісному аспекті, а не на предметно-знаннєвій 

соціокультурній освіті [247, с. 68]. Відповідно до позиції І. Зимньої, 

компетентнісний підхід характеризується особистісним і діяльнісним 

аспектами. Тобто в діяльності компетенції перетворюються на особистісні 

якості, властивості, – стають компетентностями. Безперечно, щоб досягти 

бажаного результату в процесі формування соціокультурної компетентності 

майбутніх фахівців, необхідно комбінувати різні підходи, ураховуючи 

специфіку навчання. 

Слідом за Н. Білоцерківською [17, с. 18], О. Квасник [61, с. 7], 

Т. Колодько [68, с. 11], С. Шехавцовою [247, с. 24], ми вважаємо, що в основі 

явища соціокультурної компетентності, як і в основі розвитку особистості, 

лежать два взаємопов’язаних і взаємозумовлених аспекти – соціальний і 

культурний. Проаналізуємо їх детальніше. 

Соціальний аспект (від лат. socialis – товариський, громадський) 

зумовлений контактами індивіда із соціумом і впливом навколишнього 

середовища на загальний розвиток особистості; ґрунтується на знаннях 

конкретних соціальних умов спілкування, оволодіння якими забезпечує 

успішну комунікацію з представниками інших країн, дозволяє впевнено 

почуватися в соціокультурному середовищі. 

Особливе значення для соціокультурної компетентності має концепція 

П. Сорокіна, основою якої є суспільство та культура, які вчений розглядає як 

єдиний феномен. П. Сорокін визначає взаємозв’язок „соціального” та 

„культурного” через взаємодію індивідів, яка має три рівні: 1) середовище 

проживання людини, процес організації виробництва, обмін і передача 

інформації; 2) система поглядів, поведінкових кодів, ціннісних установок, які 

організовують, вибудовують, упорядковують поведінку індивідів; 3) набір 

засобів вираження, за допомогою яких відбувається втілення 

загальнозначущих культурних цінностей [189]. 

На думку дослідника, усі соціальні процеси є комбінацією різних 

соціокультурних взаємодій. Тільки через соціокультурну взаємодію, уважає 
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вчений, можна розглядати всі аспекти людської діяльності. У структурі 

соціокультурної взаємодії П. Сорокін виокремлює такі взаємопов’язані 

компоненти: суспільство як сукупність індивідів, які взаємодіють, з його 

соціокультурними відносинами й процесами; особистість як суб’єкт 

взаємодії; культура як сукупність значень, цінностей і норм, якими володіють 

особистості, які взаємодіють, і сукупність носіїв, які об’єктивують, 

соціалізують і розкривають ці значення. У процесі соціальної взаємодії 

особистість як активний суб’єкт соціального розвитку та активний суб’єкт 

саморозвитку отримує певний соціальний досвід, результатом засвоєння та 

подальшого активного відтворення якого стає таке явище, як соціалізація. 

Під поняттям „соціалізація” дослідники (Є. Верещагін, В. Костомаров 

[29], В. Сафонова [168], А. Тряпіцина [182, с. 43], Р. Шефер (Richard 

T. Schaefer) [275]) розуміють процес соціального становлення особистості, 

формування її внутрішнього світу під впливом соціальних норм, цінностей, 

зразків поведінки, стереотипів, культури, що притаманні певному 

суспільству, соціальній спільноті, групі; збагачення соціальних зв’язків і 

соціального досвіду. Учений А. Реан наголошує, що процес соціалізації 

невідривно пов’язаний зі спілкуванням і спільною діяльністю людей [157, 

с. 23]. 

А. Мудрик трактує поняття „соціалізація” як процес розвитку та 

самозміни особистості у взаємодії з навколишнім світом, процес входження 

індивіда в суспільство. Отже, у процесі соціалізації особистість активно бере 

участь і не тільки адаптується до суспільства, але й самостверджується, 

самореалізовується та самозмінюється, засвоюючи соціальні й культурні 

норми та цінності суспільства, яке її оточує [113, с. 48]. У соціальній 

педагогіці термін „соціалізація” визначається як формування соціальної ролі 

особистості в умовах набуття досвіду соціальної взаємодії та засвоєння 

соціальних цінностей [100, с. 43]. Цінності посідають важливе місце в 

загальній структурі особистості, оскільки сприяють визначенню її життєвих 

пріоритетів, що, своєю чергою, впливає на соціальні уявлення та соціальну 
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поведінку особистості. На думку Ю. Пассова, цінності (а не вміння та 

навички) визначають головне для людини – її спрямованість, розвиток, який 

відбувається в процесі взаємодії людей, у процесі спілкування [131, с. 36]. 

Інший аспект соціокультурної компетентності – культурний – 

передбачає систему уявлень про національні традиції, звичаї та культурні 

цінності носіїв мови. Засвоєння культурних цінностей є важливою умовою 

соціалізації особистості, входження індивіда в соціальне середовище. Як 

відомо, культура – це продукт соціальної активності та визначальний чинник 

розвитку особистості: через залучення до культури відбувається формування 

людини як соціальної особистості. Ми погоджуємося з поглядом дослідниці 

Л. Лебедик про те, що саме через культуру здійснюється природне 

входження особистості в професійне й соціальне життя [88]. 

Вітчизняні та закордонні науковці, досліджуючи поняття 

„соціокультурна компетентність”, особливу увагу приділяють співвивченню 

мови та культури, взаємозв’язку мови та суспільства (соціуму). Питаннями 

теорії міжкультурної комунікації, діалогу культур займалися Н. Алмазова [1], 

О. Садохін [167], О. Тарнопольський [203], С. Тер-Мінасова [205], А. Щукін 

[254] та ін. Вивчення мов у зв’язку з вивченням культур розглядали І. Бім 

[18], Є. Верещагін, В. Костомаров [29], Р. Мільруд [109], Ю. Пассов [131], 

В. Сафонова [168], П. Сисоєв [200], М. Байрам (M. Byram) [262], К. Крамш 

(C. Kramsch) [266], С. Савіньон (S. Savignon) [274] та ін. 

Для нашого дослідження важливою є концепція співвивчення мови та 

культури, яку підтримує О. Тарнопольський [203], наголошуючи, що мова 

повинна вивчатись не тільки як засіб комунікації, але також як засіб 

занурення в культуру суспільства, мова якого вивчається. Відповідно до цієї 

позиції має відбуватися вивчення мови у зв’язку з вивченням культури носія 

мови, оскільки національні відмінності в спілкуванні зумовлені не стільки 

лінгвістичним аспектом, скільки переважно соціальним і культурним. 

Визначаючи культуру як модель поведінки, дослідник стверджує, що 

порівняння двох культур означає порівняння двох моделей поведінки; проте 
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ознайомлення з моделями поведінки іншомовної країни, на його думку, не 

означає повне занурення в цю культуру та втрату своєї національної 

культурної ідентичності [203, с. 12 – 13]. 

С. Тер-Мінасова визначає іншомовну культуру як невід’ємний 

компонент змісту навчання. Серед компонентів іншомовної культури 

дослідники Є. Верещагін [29], С. Тер-Мінасова [205, с. 28 – 29] 

виокремлюють такі елементи: традиції, звичаї, обряди; традиційно-побутову 

культуру; повсякденну поведінку; „національні картини світу”, які 

відображають специфіку сприйняття навколишнього світу, національні 

особливості мислення представників тієї чи тієї культури; художню 

культуру, що відображає культурні традиції того чи того етносу. 

Учена Н. Алмазова вважає, що формування соціокультурної 

компетентності передбачає інтеграцію особистості в систему світової та 

національної культур. Для адаптації до нового культурного контексту, на 

думку дослідниці, необхідні знання культурних особливостей носіїв мови, 

їхніх звичаїв, традицій, норм поведінки та етикету; уміння розуміти й 

адекватно використовувати ці соціокультурні маркери в процесі спілкування, 

залишаючись носієм рідної мови [1]. 

Р. Мільруд зазначає, що оволодіння іншомовною культурою 

передбачає не тільки засвоєння культурологічних знань, але й формування 

здатності та готовності до розуміння ментальності носіїв іноземної мови, а 

також національних особливостей [110, с. 17]. Позицію Р. Мільруда 

підтримує П. Сисоєв, стверджуючи, що знання іншомовної культури 

дозволяє бути адекватними учасниками міжкультурної комунікації. До 

компонентів іншомовної культури науковець зараховує: елементи 

соціокомунікації, тобто сукупність прийомів і засобів усного та письмового 

передавання інформації представниками певної культури (мовні варіанти, 

мова жестів і невербального спілкування, особливості писемної комунікації), 

незнання яких, як наголошує П. Сисоєв, може спричинити непорозуміння або 

конфлікти між представниками різних культур; національну ментальність, 
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яку дослідник трактує як спосіб мислення представників певної культури або 

субкультури, що визначає їхню поведінку (загальні та ситуативні 

характеристики, культурне самовизначення); національні досягнення 

(духовні та матеріальні цінності, до яких належать наука і мистецтво, історія 

й релігія) [200]. 

Діалогічний характер соціокультурної діяльності розглядають учені 

М. Бахтін, В. Біблер, В. Сафонова та ін. Так, М. Бахтін визначає культуру як 

форму комунікації людей різних культур, тобто як форму діалогу. На його 

думку, культура існує там, де є принаймні дві культури; пізнання культури є 

формою її буття на межі з іншою культурою [15, с. 85]. Важливим об’єктом у 

діалозі є особистість. Як наголошує вчений, діалог є механізмом 

самодетермінації особистості; формою сприйняття світу. Згідно з теорією 

„діалогу культур” М. Бахтіна – В. Біблера, культури індивідів, особистостей, 

соціальних груп, народів, історичних епох, країн вступають між собою в 

діалогічне спілкування, безперервно взаємодіють, одночасно 

взаємозбагачуючись і взаємодоповнюючи одна одну [11; 15]. 

Концепцію розвитку індивідуальності в діалозі культур підтримує 

Ю. Пассов. На його думку, діалог культур – це процес двосторонньої 

взаємодії представників різних культур, які мають власний менталітет. 

Метою цієї взаємодії є досягнення взаєморозуміння (розуміння позиції 

співрозмовника та її повага) [131, с. 51]. Складниками взаєморозуміння 

дослідник називає: соціологічний аспект (усвідомлення спільноти, 

пристосування один до одного, взаємозалежність культур, цивілізацій, 

народів, суспільств); соціокультурний аспект (набуття соціокультурного 

статусу суб’єкта кожною зі сторін спілкування, що ґрунтується на 

мовленнєвій і немовленнєвій поведінці); аксіологічний (ціннісний) аспект 

(усвідомлення та розуміння цінностей іншої культури забезпечує 

взаєморозуміння, що ґрунтується на взаємоповазі, на прийнятті „чужих” 

цінностей і повазі до них); психологічний аспект (передбачає 

співробітництво, спільну діяльність, що можливі за умов, коли: а) предмет 
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спілкування стає особистісно значущим для обох співрозмовників; б) прояв 

емпатії, співчуття; в) прийняття ситуації обома співрозмовниками) [131, 

с. 44]. 

Науковці О. Садохін [167], С. Шехавцова [247, с. 27] також уважають 

більш доцільним дослідження культури крізь діалог культур та адекватне 

розуміння іншої культури з позицій рідної культури. На їхню думку, 

відсутність компетентних знань рідної та іншомовної культур є джерелом 

конфліктів, непорозуміння [167, с. 129]. В. Сафонова [168] і Г. Нойнер 

(G. Neuner) [271, с. 32] наголошують, що оволодіння іншомовною культурою 

в процесі вивчення іноземної мови відбувається під впливом загального 

соціокультурного фону рідного середовища; студенти спираються на вже 

накопичені знання з географії, історії, сформовані певні уявлення про 

культуру, що вивчається. У процесі взаємопроникнення культур студенти 

застосовують пізнавальні способи рідної культури та використовують 

набутий досвід для усвідомлення іншомовної культури, починають 

орієнтуватися під час міжкультурного спілкування та діяти відповідно до 

загальноприйнятих норм цієї культури. 

Н. Гальскова стверджує, що процес входження у світ іншомовної 

культури сприяє розвитку особистості як суб’єкта рідної культури. 

Оволодіння іншомовною культурою, на її погляд, – це осягнення системи 

ціннісних норм представників іншої культури, прийняття чужих цінностей, 

повага до цих цінностей, прояв емпатії та толерантності [34]. 

Отже, аналіз та узагальнення наукової літератури дало нам змогу 

визначити соціокультурну компетентність майбутніх фахівців як якісну 

характеристику особистості, що формується на основі сукупності 

соціокультурних знань, ціннісних орієнтацій і досвіду, передбачає здатність 

адекватно реагувати в проблемних, фахових, комунікативних, життєвих 

ситуаціях, ефективно вирішувати різноманітні завдання в професійній і 

соціальній сферах, готовність до міжкультурного спілкування з 

представниками інших мов і культур. 
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1.2. Специфічні аспекти професійної підготовки майбутніх аграріїв 

 

Актуальність і значущість дослідження зумовлені сучасним етапом 

соціально-економічного розвитку України, що вимагає значного підвищення 

кадрового потенціалу країни на основі інновацій у системі освіти, важливим 

складником якої є підвищення якості професійної підготовки майбутніх 

аграріїв. Формування кадрового потенціалу, здатного швидко адаптуватись і 

ефективно працювати в нових економічних умовах і в міжнародному 

конкурентному середовищі, є однією з цілей „Концепції реформування і 

розвитку аграрної освіти та науки” (від 6 квітня 2011 р. № 279-р) [163]. Стає 

актуальною проблема переходу до нової моделі фахівця аграрного профілю, 

тобто підвищення якості професійної підготовки майбутніх аграріїв, 

забезпечення їхнього розвитку та саморозвитку, формування готовності до 

постійного самовдосконалення в професійній діяльності. 

Слушним є твердження В. Олексенка про те, що традиційна підготовка 

майбутніх аграріїв вступає в протиріччя з інтеграційними процесами до 

міжнародного освітнього простору; вичерпання її можливостей зумовлене 

соціокультурними та економічними змінами в суспільстві. Оскільки 

традиційне навчання зводиться до здобуття знань, умінь і навичок та, 

здебільшого, до шаблонного його застосування, то в результаті, на думку 

науковця, накопичений обсяг знань молодий фахівець не може застосовувати 

на практиці, адже вони стають „застарілими” за умов швидкого зростання 

кількості інформації [125]. 

Недостатній рівень теоретичних знань та якості практичних умінь і 

навичок випускників аграрних вишів, а також невідповідність отриманих 

знань запитам сучасного виробництва зумовлюють необхідність модернізації 

системи вищої аграрної освіти, підвищення її якості, оптимізації способів і 

технологій організації освітнього процесу та переосмислення мети й 

результату освіти. 
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Відповідно до завдань і умов модернізації вищої освіти, євроінтеграції 

зростає рівень вимог до фахівців аграрної галузі. Провідні науковці 

(С. Заскалєта, О. Лазарєв, В. Нагаєв, В. Олексенко, С. Штангей та ін.) 

наголошують на необхідності постійного вдосконалення системи 

професійної підготовки майбутніх аграріїв. Безперечно, рівень підготовки 

майбутніх аграріїв має відповідати сучасним вимогам ринку праці та 

роботодавців. Потужні агрохолдинги та корпорації постійно мають потребу в 

кадрах – робочих і управлінських; потрібні не просто кваліфіковані фахівці – 

агрономи, інженери-механіки, технологи, ветлікарі, – до них висуваються 

нові вимоги. 

Нова концепція аграрної освіти зорієнтована на відтворення таких 

якостей особистості, як мобільність, динамізм, конструктивність, професійна, 

соціальна та інші компетентності. Як зауважують науковці, реформування 

вищої аграрної освіти неможливо здійснити без виявлення потенціалу 

особистості, без формування її як суб’єкта соціального та професійного 

життя, здатного до самовизначення й самореалізації [86]. 

Ураховуючи орієнтацію на міжнародний ринок праці, професійна 

підготовка майбутніх аграріїв має здійснюватися згідно з міжнародними 

стандартами, нормами та правилами. З метою підвищення якості професійної 

підготовки фахівців аграрної галузі відповідно до європейських і світових 

стандартів [22] в аграрних вишах в останні роки вдосконалюються робочі 

навчальні програми дисциплін, уводяться професійно зорієнтовані 

спецкурси; упроваджена кредитно-модульна система, запроваджена 

міжнародна система оцінювання знань ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System – Європейська кредитно-трансферна система). Така 

система сприяє мобільності студентів, надає їм можливість навчатися кілька 

семестрів у провідних європейських навчальних закладах. У процесі 

євроінтеграції системи вищої освіти України стає актуальною академічна 

мобільність студентів аграрних вишів [147], яка надає їм можливість 
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отримати сучасні знання та практичний досвід у вишах Німеччини, Польщі, 

США, Канади, Австралії, Данії, Швеції, Норвегії та ін. 

Пріоритетним завданням аграрних вишів є розвиток двосторонніх і 

багатосторонніх міжнародних зв’язків, освітніх і наукових проектів. 

Співробітництво із закордонними партнерами реалізується з використанням 

різноманітних організаційних форм: студентської та професорсько-

викладацької мобільності, участі в міжнародних конференціях, семінарах, 

„круглих столах”, реалізації спільних освітніх програм та участі в різних 

міжнародних наукових та освітніх організаціях. Студенти, викладачі й 

аспіранти підвищують свій фаховий рівень в університетах Німеччини, 

Польщі, Австрії та інших країн світу. 

Майбутні аграрії також мають можливість навчатися в Німеччині в 

рамках реалізації міжнародного проекту Німецької служби академічних 

обмінів DAAD в університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф на 

курсі Master of Business Administration in Agriculture (MBA-agri). По 

завершенні навчання студенти отримують подвійний диплом державного 

зразка України та Німеччини. Академічні курси в США пропонуються в 

Університеті Мінесоти та Державному університеті Огайо за напрямами 

„Захист навколишнього середовища”, „Агрономія та генетика рослин”, 

„Тваринництво”, „Прикладна економіка”, „Біопродукти та інженерні 

біосистеми” тощо. 

Специфіка професійної підготовки майбутніх аграріїв зумовлена тим, 

що більшість із них є представниками сільської молоді. Ці студенти 

відрізняються спостережливістю, уважністю до особливостей природного 

оточення. Зважаючи на специфіку професійної діяльності, аграріям, окрім 

спостережливості, необхідно мати кмітливість, гнучкість, самостійність 

мислення; бути здатним до аналізу причин явищ, розв’язування завдань із 

діагностики та прогнозування, передбачення віддалених наслідків власних 

дій; бути здатним приймати нестандартні рішення в екстремальних 

ситуаціях; працювати в різних погодних умовах тощо. 



48 
 

Особливістю аграрної галузі є істотна залежність від погодно-

кліматичних умов, що викликають мінливість умов праці аграріїв і 

нестійкість розвитку галузі, мінливість витрат обмежених ресурсів для її 

нормального функціонування. Тому сучасний етап аграрної реформи висуває 

особливі вимоги до здатності фахівців швидко пристосовуватися до нових 

обставин. Майбутній фахівець повинен ураховувати й оцінювати мінливі 

природні чинники, уміти прогнозувати та бути готовим працювати в 

складних погодних умовах. 

Як слушно зазначає В. Нагаєв, конкурентоспроможність сучасного 

фахівця аграрного профілю ґрунтується на таких якостях, як активність, 

готовність оволодівати новими знаннями й досвідом, здатність творчо 

реагувати на зміни в соціальній і професійній сферах [115]. Отже, система 

вищої аграрної освіти в Україні має бути спрямована на підготовку фахівців, 

які вміють творчо мислити, самостійно ставити та вирішувати агрономічні 

завдання, набувати нових знань, перевіряти ефективність окремих 

агротехнічних заходів і рекомендацій у методично правильно поставлених 

польових дослідах [251]. Роботодавці зацікавлені у фахівцях, які готові нести 

відповідальність за самостійно прийняті рішення, здатні ставити цілі й 

вибирати спосіб їх досягнення, виходячи з власних ціннісних пріоритетів, 

доводячи тим самим власну індивідуальність. 

Зазначимо, що характерною особливістю системи професійної 

підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі в Україні є її 

багатофункційність. До агрономічних належать спеціальності, у професійній 

підготовці яких вивчаються теоретичні й практичні засади аграрного 

виробництва. Основна увага в них зосереджена на: сільськогосподарських 

рослинах і шляхах збільшення їхньої продуктивності; ґрунтах і способах 

підвищення їхньої родючості; технологіях і механізації процесів у 

землеробстві; економіці, організації та управлінні господарствами аграрного 

сектору. Майбутні аграрії повинні мати не лише фундаментальні знання в 

галузі технології виробництва й переробки продукції рослинництва та 
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тваринництва, але й володіти розширеною сферою управлінської діяльності, 

яка враховує знання та досвід у галузі ринкової економіки, менеджменту, 

інформаційних технологій [116]. Отже, окрім базової професії, аграрії 

повинні виконувати й інші функції – організації, управління, менеджменту. 

Нові вимоги ринку праці щодо багатофункційності фахівців аграрної 

галузі викликали потребу в розширенні переліку галузей знань і оновлення 

номенклатури спеціальностей. Так, на сучасному етапі аграрні виші 

здійснюють підготовку майбутніх аграріїв для аграрно-промислового 

комплексу відповідно до оновленого й суттєво наближеного до європейських 

вимог переліку галузей знань і спеціальностей. Галузь знань 20 „Аграрні 

науки і продовольство” охоплює 8 спеціальностей, а саме: 201 „Агрономія”, 

202 „Захист і карантин рослин”, 203 „Садівництво та виноградарство”, 204 

„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, 205 „Лісове 

господарство”, 206 „Садово-паркове господарство”, 207 „Водні біоресурси та 

аквакультура”, 208 „Агроінженерія”. До агрономічних спеціальностей також 

належить спеціальність 101 „Екологія” (галузь знань 10 „Природничі науки”) 

[146]. 

Крім того, заклади вищої аграрної освіти готують майбутніх фахівців 

за спеціальностями, як-от: харчові технології; електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка; ветеринарна медицина, ветеринарна 

гігієна, санітарія та експертиза; геодезія та землеустрій; будівництво та 

цивільна інженерія; архітектура та містобудування; право, міжнародне право; 

фінанси, банківська справа та страхування; економіка; облік і оподаткування; 

менеджмент, маркетинг; підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Задовольнити всі потреби агропромислового виробництва, а саме в 

технологах виробництва продукції рослинництва та тваринництва, 

інженерних кадрах, механіках, будівельниках, землевпорядниках, фахівцях із 

економіки – пріоритетне завдання, що стоїть перед аграрними вишами. 

Відповідно до професіограми [173] професії аграрно-промислового 

комплексу є суміжними та знаходяться „на стику” різних професійних 
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галузей: аграрії є представниками професій типу „людина – природа” 

(агрономія, захист і карантин рослин, садівництво та виноградарство, лісове 

та садово-паркове господарство, водні біоресурси та аквакультура, екологія); 

„людина – техніка” (агроінженерія, харчові технології, електротехніка та 

електромеханіка); „людина – знакова система” (фінанси, банківська справа та 

страхування; економіка; облік і оподаткування); „людина – людина” 

(менеджмент, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 

Однак останнім часом спостерігається відхід від традиційної 

належності професій аграрної сфери „людина – природа”, що спричинено 

зміною спрямованості діяльності багатьох фахівців аграрного сектору та 

наближенням до динамічної системи „людина – людина”. Цьому процесу 

сприяє поступове зростання зв’язків зі світом праці, розвиток соціального 

діалогу та міжособистісного спілкування, що зумовлює підвищення ролі 

комунікації в професійній діяльності аграріїв. Так, агроном у межах своєї 

професійної діяльності здійснює інструктаж механізаторів, дає вказівки щодо 

застосування препаратів і виконання робіт, організовує й планує роботу 

інших працівників, тобто його діяльність передбачає роботу з людьми. 

Професійна діяльність майбутнього аграрія передбачає формування знань, 

умінь і навичок також у сфері професій „людина – техніка”, оскільки 

фахівець тісно співпрацює з технічними засобами. 

Сьогодні ситуація на ринку праці складається таким чином, що все 

більше великих аграрних і переробних підприємств України, створених 

спільно з іноземними партнерами, потребують висококваліфікованих 

фахівців, які мають володіти комплексом професійних компетенцій, що 

відповідають інтенсифікації виробництва, передовим досягненням науки та 

техніки. Система вимог до майбутніх аграріїв, що передбачає оволодіння 

необхідними компетенціями для виконання функцій у професійній 

діяльності, відображена в освітньо-кваліфікаційних характеристиках 

майбутніх аграріїв. 
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Досліджуючи виробничі функції, які повинен виконувати майбутній 

аграрій [126; 127], ми виокремили серед них прогностичну, організаційну, 

проектувальну, технологічну, дослідницьку, контрольну, управлінську,  

виконавську, технічну. Відповідно до функцій майбутні аграрії виконують 

типові завдання діяльності, до яких віднесено: 

– прогнозування врожайності та продуктивності сільськогосподарських 

культур; 

– розроблення планів і впровадження інтенсивних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур; 

– аналіз і оцінювання умов зберігання та ринків збуту продукції 

рослинництва; 

– упровадження результатів наукових досліджень у виробництво; 

здійснення контролю та управління продукційним процесом формування 

врожайності сільськогосподарських культур; 

– здійснення функцій менеджменту в діяльності господарства; 

технологічне налагодження сільськогосподарських машин тощо. 

Ефективна реалізація виробничих функцій потребує опанування 

студентами таких компетенцій: проведення збору, обробки, аналізу та 

систематизації науково-технічної інформації з метою підвищення 

ефективності виробництва; застосування статистичних методів обробки 

даних тощо. Зазначені вище вимоги до фахівців не можуть бути виконані без 

ґрунтовної професійної підготовки. 

Проте відповідно до сучасних вимог, окрім професійних компетенцій, у 

майбутніх аграріїв потрібно формувати соціально-особистісні компетенції, 

серед яких виокремлюють: здатність організовувати власну діяльність як 

складник колективної діяльності, ураховувати суспільні відносини під час 

здійснення діяльності, підтримувати контакти в ситуаціях професійного 

спілкування, використовувати професійно зорієнтовану та загальнонаукову 

іншомовну літературу в соціальній і професійній сферах, поєднувати 

теоретичні та практичні аспекти культури в процесі діяльності людини та 
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суспільства, використовувати інформаційні технології для обробки 

іншомовних професійно зорієнтованих джерел [126]. Зазначені компетенції є 

необхідними для входження майбутніх аграріїв у соціум, для їхньої 

професійної адаптації та реалізації в професійній діяльності. 

Особливу увагу в процесі професійної підготовки майбутніх аграріїв 

приділено проходженню виробничої практики, під час якої студенти мають 

можливість закріплювати накопичені теоретичні знання. Практична 

підготовка майбутніх аграріїв відбувається на підставі укладених договорів 

співробітництва з вітчизняними агрохолдингами, агроформуваннями, 

фермерськими господарствами. Спільно з партнерами – агропромисловими 

компаніями – запроваджуються проекти, програми, спрямовані на 

формування якісного кадрового резерву молодих фахівців. Відповідно до 

умов програм майбутні аграрії отримують можливість проходження 

виробничої практики, стажування, а в подальшому і працевлаштування у 

великих українських корпораціях. 

Співпраця аграрних вишів із провідними аграрними підприємствами й 

корпораціями України є вигідною для обох сторін: вищий навчальний заклад 

отримує можливість знайомити студентів із передовими технологіями, мати 

доступ до найсучаснішої техніки світових виробників, а агробізнес – 

готувати майбутніх фахівців із урахуванням власних потреб і побажань, 

оскільки однією з умов такого співробітництва є можливість узгодження 

навчальних програм основних дисциплін із профільними фахівцями 

виробництва. При розробці схеми співпраці аналізуються навчальні плани 

підготовки майбутніх аграріїв і вносяться пропозиції щодо коригування 

їхнього змісту; здійснюється моніторинг змісту навчальних програм, який 

дозволяє виявити „застарілу” інформацію та включити додаткові теми й 

питання, пов’язані з сучасними технологіями та системами машин. Зокрема, 

фахівці корпорацій орієнтуються на знання та вміння, які потрібні для роботи 

на підприємствах компанії. 
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Під час проходження виробничої практики студенти молодших курсів 

залучаються до робочого процесу, щоб оволодіти необхідними професійними 

навичками, студенти старших курсів займають так звані супервайзингові 

посади агронома, бригадира чи дублера головного спеціаліста. Отже, 

студенти адаптуються до майбутнього місця роботи в умовах реального 

виробництва із реальними завданнями, що є найкращим методом підготовки 

в сучасних умовах. Навчання за такими програмами, як „Кернел Шанс”, 

„Університет міжнародних програм”, забезпечує повноцінну теоретичну й 

практичну підготовку до ведення сільського господарства в умовах 

українських реалій, сприяє оволодінню кращими вітчизняними практиками 

ведення агробізнесу, формує розуміння економічного складника аграрного 

виробництва, вчить використовувати її для прийняття професійних рішень 

тощо. 

Однією з умов модернізації професійної підготовки фахівців аграрної 

галузі є також інтернаціоналізація студентів і професорсько-викладацького 

складу, розширення міжнародної діяльності [49]. Аграрні виші співпрацюють 

із багатьма закордонними навчальними закладами та установами. До числа 

закордонних партнерів належать університети прикладних наук Нюртінген і 

Вайєнштефан (Німеччина), центр практичної підготовки спеціалістів 

агропромислового комплексу Дойла-Нінбург, екологічне об’єднання „Лого”, 

спілка фермерів Німеччини, Аграрно-технічна академія в Бидгощі (Польща), 

Варшавський аграрний університет (Польща), Вармінсько-Мазурський 

університет в Ольштині, університет землеробства у Відні; міжнародні 

організації, які реалізують програми виробничого стажування на кращих 

підприємствах розвинених країн світу. 

У системі міжнародних зв’язків важливе місце займає організація 

виробничої практики та стажування за кордоном. Студенти проходять 

виробниче стажування на сільськогосподарських підприємствах Польщі, 

Німеччини, Австрії, Швейцарії, Данії, Голландії, Швеції, Фінляндії, США й 

Австралії. Майбутні аграрії знайомляться з передовими світовими 
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досягненнями в аграрній галузі на фермерських господарствах, що значно 

підвищує їхній рівень як фахівців і в подальшому сприяє працевлаштуванню 

на провідні сільськогосподарські та переробні підприємства України. 

Проходження закордонної практики та стажування сприяє: 

– закріпленню теоретичних знань студентів і вивченню практичного 

досвіду ведення сільського господарства в країнах із розвиненим аграрним 

сектором економіки; 

– отриманню досвіду роботи з передовими технологіями; 

– удосконаленню рівня володіння іноземною мовою, покращенню 

комунікативних навичок; 

– знайомству з іншомовною культурою; 

– розширенню світогляду; 

– сформованості особистісної та професійної культури тощо. 

Зазначимо, що процес навчання у вищій школі пов’язаний не тільки з 

накопиченням сукупності компетенцій, але й з розвитком особистості, зі 

зміною її цінностей, мотивів, позицій. Характерною рисою сучасного 

студентства є те, що процес його включення в суспільне життя йде не лише 

через навчальну діяльність і професійну підготовку, але й шляхом подолання 

культурних бар’єрів, нових форм прояву власної активності й шляхом вибору 

форм соціальної взаємодії. Певну роль у цьому процесі відведено сільській 

молоді. 

Для успішного міжкультурного спілкування, окрім знань про 

іншомовну країну, майбутній фахівець повинен мати високий рівень 

загальної культури, а також добре знати культуру своєї країни. Особливість 

студентів аграрного вишу полягає не тільки в різноманітті молоді з різним 

загальним рівнем культури, характером, звичками, досвідом, але й у тому, що 

сільська молодь здебільшого становить студентський контингент, і це, своєю 

чергою, зумовлює особливості їхнього мислення та поведінки, правил і 

соціальних норм, цінностей. 
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Так, молоді із сільської місцевості складніше адаптуватися до нових 

умов, налагодити міжособистісні стосунки, комунікативні зв’язки, ніж 

міській молоді. Місто для сільських студентів є новим соціокультурним 

середовищем, до якого їм потрібно адаптуватися. Від позитивної адаптації 

сільського студента в умовах вишу залежить формування його особистості. 

Найважливішу роль у подоланні культурного бар’єра сільської молоді 

відіграє взаємодія із соціальним середовищем, ступінь включеності суб’єкта 

в те чи те суспільство. Одним із важливих компонентів соціальної адаптації 

студентів є формування ціннісних орієнтацій, що передбачає збереження 

національних ціннісних орієнтирів разом із проникненням у культуру іншої 

країни, результатом чого має стати взаємозбагачення культур і мов. 

Освіта як соціокультурний феномен виконує відповідні соціокультурні 

функції, які полягають у передачі накопичених поколіннями знань і 

культурних цінностей. Безперечно, село в усі часи вважалося носієм 

української ідентичності, культури й духовності, зберігачем кращих 

духовних традицій, етнонаціональних цінностей українського народу. На 

наш погляд, духовна цілісність селянства залежить від змісту духовно-

моральних якостей української сільської молоді. Саме сільській молоді 

належить примножувати й зберігати культурні та духовні цінності, створені 

попередніми поколіннями. 

Отже, одним із важливих завдань сучасної вищої аграрної освіти є не 

лише підготовка високоосвіченого, конкурентоспроможного фахівця, але й 

особистості з високим рівнем національної культури й духовності. Постає 

питання формування особистості, здатної відродити найкращі традиції 

українського села, сільськогосподарської праці; фахівця, який усвідомлює 

значущість і важливість своєї професії для суспільства й довкілля. У зв’язку з 

цим освітній процес в аграрних вишах потребує впровадження сучасних 

освітніх технологій, що ґрунтуються на гуманістичних засадах, використанні 

передового досвіду вітчизняних і закордонних науковців [119]. 
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1.3. Структура та зміст компонентів соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв 

 

Аналізуючи структуру соціокультурної компетентності майбутніх 

фахівців як складного багатоаспектного утворення, більшість дослідників 

(Н. Білоцерківська [17], О. Жежера [46], О. Квасник [60], І. Кушнір [85], 

П. Сулейманова [194], І. Углікова [208] та ін.) виокремлюють чотири основні 

компоненти: 

1) когнітивний, або гносеологічний (Н. Білоцерківська [17], О. Жежера 

[46], О. Квасник [60], І. Кушнір [85], П. Сулейманова [194], І. Углікова [208]) 

– передбачає наявність соціокультурних знань; 

2) ціннісний, або аксіологічний (О. Жежера [46], І. Кушнір [85], 

П. Сулейманова [194], І. Углікова [208]) – характеризується розвитком 

морально-етичних та емоційно-ціннісних проявів особистості; 

3) діяльнісний (Н. Білоцерківська [17], О. Квасник [60], І. Кушнір [85], 

П. Сулейманова [194], І. Углікова [208]) – передбачає формування 

соціокультурних умінь і навичок щодо адекватної поведінки в 

полікультурному суспільстві; 

4) особистісний (Н. Білоцерківська [17], О. Квасник [60]) – 

проявляється у формуванні особистісно-професійних і соціокультурних 

якостей і здібностей фахівця, необхідних для успішної реалізації в системі 

соціокультурних взаємодій (див. додаток А.1). 

Учена І. Углікова вбачає структуру соціокультурної компетентності в 

єдності таких компонентів, як ціннісно-орієнтаційний, когнітивний, 

діяльнісно-творчий і рефлексивний. Важливим компонентом, як наголошує 

науковець, слід уважати ціннісно-орієнтаційний, оскільки розвиток, тобто 

зміни особистості, охоплюють не стільки сукупність знань, скільки ціннісні 

орієнтації, до складу яких дослідниця відносить такі групи цінностей: 

соціальної взаємодії, самореалізації, загальнолюдські. Наявність певної 

системи цінностей особистості – необхідна психологічна умова для 
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формування особистісного та професійного самовизначення [209]. 

Діяльнісно-творчий компонент, на її думку, передбачає активну колективну 

діяльність на основі рівноправного партнерства. Щодо рефлексивного 

компонента, то, відповідно до погляду І. Углікової, він є певним важелем, що 

дозволяє суб’єкту не лише визначати та долати труднощі в процесі 

здійснення діяльності, але й керувати власним становленням і розвитком 

[208]. 

В основі соціокультурної компетентності О. Жежера [47] виокремлює 

такі структурні елементи: когнітивний складник – система соціокультурних 

знань, які відображають норми та цінності професійної діяльності, певний 

стиль мислення та бачення системи соціокультурних відносин 

(соціокультурний світогляд); емоційно-ціннісний складник – розвиток 

духовно-моральних та емоційно-ціннісних проявів щодо майбутньої 

професії, самооцінка професійних якостей і потреб соціуму; конативний 

складник – реалізація інших сфер особистості в соціально-професійній 

діяльності, яка полягає в реалізації соціокультурного аспекту світогляду в 

професійному соціокультурному середовищі. 

До компонентів соціокультурної компетентності майбутнього фахівця 

інженерно-технічного напряму О. Квасник [61] зараховує: емоційно-

моральний компонент, змістом якого є знання норм, законів і традицій у 

процесі професійної та повсякденної діяльності, здатність сприймати 

внутрішній світ іншого й ототожнювати себе з ним; діагностично-

прогностичний компонент передбачає прогнозування та цілепокладання 

майбутньої діяльності фахівця, її результатів відповідно до умов існування в 

соціокультурному середовищі; зміст когнітивного компонента полягає в 

наявності системи знань у сфері соціокультурної діяльності й інженерного 

спілкування, а також фонові знання та використання суміжних знань; 

діяльнісно-комунікативний компонент містить комунікативні вміння, 

полікультурні вміння та навички щодо поведінки в суспільстві; особистісний 
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компонент включає особистісні та професійно значущі якості, здібності 

особистості, її самовираження й саморозвиток. 

Найбільш розгорнута структура соціокультурної компетентності, на 

наш погляд, представлена П. Сулеймановою. Дослідниця виокремлює такі 

компоненти: мотиваційно-ціннісний (мотиви, які спонукають людину до 

організації діяльності; мотивація до взаємодії; толерантність; переконання та 

принципи, якими особистість оперує в процесі спілкування та в поведінці; 

емоційне ставлення до етнічних груп); когнітивний (знання з культури, 

історії, релігії; знання традицій, норм і правил спілкування, взаємодії, етикет; 

засоби застосування цих знань на основі актуалізації); діяльнісно-

поведінковий (соціокультурні вміння; регуляція вольової сфери; конкретні 

мовленнєві дії; досвід спілкування в полікультурному суспільстві). 

Сформований діяльнісно-поведінковий компонент, на думку авторки, 

передбачає здатність до діалогу культур, прояв адекватної поведінки в 

ситуаціях міжкультурного спілкування [194]. 

Дослідниця І. Закір’янова розглядає структуру соціокультурної 

компетентності в єдності двох її складників: внутрішнього та зовнішнього. 

Під внутрішнім компонентом вона розуміє зрілість особистості, її готовність 

до прояву соціокультурної компетентності, тобто здатність робити 

адекватний вибір, будувати стосунки з партнерами по взаємодії. Зовнішній, 

або інструментально-операційний, компонент, на думку дослідниці, 

передбачає навички організації такої діяльності та спілкування, у яких 

здійснюється дієва реалізація внутрішньоособистісної готовності [48]. 

Інші дослідники вбачають структуру соціокультурної компетентності в 

сукупності компетенцій (Л. Ліпшиць [93], О. Садохін [167], О. Усик [212], 

С. Шехавцова [247] та ін.). Учена С. Шехавцова виокремлює такі компоненти 

соціокультурної компетентності, як лінгвокультурна компетенція (знання 

країнознавчих особливостей, етнокультурного фону країни); 

соціолінгвістична компетенція (знання лексичних одиниць із національно-

культурною семантикою, особливостей писемного мовлення, знання 
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мовленнєвих особливостей соціальних угруповань і національних меншин); 

етнопсихологічна компетенція (знання соціокультурних норм поведінки в 

умовах міжкультурної комунікації, способу життя, звичок, традицій); 

комунікативна компетенція (знання національно-специфічних моделей 

комунікативної поведінки представників інших мов і культур; здатність до 

взаємодії в умовах міжкультурної комунікації) [247, с. 78 – 79]. 

Як зазначає О. Садохін [167, с. 129], важливим компонентом 

соціокультурної компетентності є міжкультурна компетенція, що передбачає 

наявність знань, умінь і навичок, необхідних для досягнення 

взаєморозуміння та успішної міжкультурної комунікації. Змістове 

наповнення соціокультурної компетентності, на думку дослідника, 

становлять знання знаків і вміння користуватися знаковими системами 

відповідного соціокультурного оточення; знання та вміння користуватися 

невербальними засобами комунікації; знання способів зв’язку та вміння 

користуватися цими зв’язками, а також уміння аргументувати й розуміти 

смисл дій і вчинків партнерів по спілкуванню. 

Згідно з позицією Л. Ліпшиць, соціокультурна компетентність є 

сукупністю країнознавчої, лінгвокраїнознавчої, предметної (галузевої) 

компетенцій. На її думку, змістовим наповненням соціокультурної 

компетентності є знання про культуру іншомовної країни, володіння 

особливостями мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови в 

різноманітних ситуаціях спілкування, фонові знання в різних галузях, 

опанування професійною термінологією [93]. 

Дослідниця О. Усик розглядає соціокультурну компетентність як 

цілісну систему таких взаємопов’язаних змістових компонентів, як 

етнокультурознавча компетенція, що передбачає знання про народ-носія 

культури, національний характер, особливості побуту, традиції, звичаї; 

етнолінгвістична компетенція, яка включає знання мовних одиниць із 

національно-культурним компонентом семантики й уміння використовувати 

їх відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій; соціолінгвістична 
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компетенція, що містить знання особливостей національного мовленнєвого 

етикету й невербальної поведінки та навички враховувати їх у реальних 

життєвих ситуаціях, здатність організовувати мовленнєве спілкування 

відповідно до комунікативної ситуації, соціальних норм поведінки та 

соціального статусу комунікантів [213]. 

До складу соціокультурної компетентності А. Флієр включає культурну 

компетентність, яка передбачає систему знань, умінь, навичок, традицій і 

ціннісних орієнтацій. На думку дослідника, культурна компетентність 

передбачає ступінь соціалізованості та інкультурованості індивіда, яка 

дозволяє йому використовувати й інтерпретувати суму спеціалізованих 

знань, правил, зразків, звичаїв, етикетних настанов, регуляторів поведінки, 

вербальних і невербальних мов комунікації тощо [218, с. 152]. 

Дослідники О. Астаф’єва та О. Захарова як складник соціокультурної 

компетентності розглядають інформаційно-комунікативну компетентність, 

яка дозволяє особистості існувати у світі культури – світі символів і знаків, 

соціальних кодів і норм поведінки й спілкування [6]. На їхній погляд, 

спільними ознаками інформаційно-комунікативної та соціокультурної 

компетентностей можна визначити: а) шлях досягнення (соціалізація, 

інкультурація); б) результат і показники (здатність адаптуватися та 

інтегруватися в соціумі). 

Ми вважаємо, що соціокультурну компетентність майбутніх фахівців 

доцільно розглядати не тільки як сукупність компетенцій, тобто суму знань, 

умінь, здібностей, досвіду, особистісних якостей, але як складну 

багатокомпонентну систему, що формується, доповнюється та змінюється 

протягом тривалого часу. На наш погляд, соціокультурна компетентність 

майбутніх аграріїв є системою, оскільки всі компоненти взаємопов’язані, 

взаємодіють, розвиваються, водночас утворюють цілісність, що 

забезпечується наявністю зовнішніх (взаємодія із зовнішнім середовищем) і 

внутрішніх (зв’язки між компонентами системи) зв’язків. Сформована 

соціокультурна компетентність як системне утворення інтегрує 
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соціокультурні знання, уміння, досвід, особистісні якості, необхідні для 

успішної соціалізації в полікультурному середовищі. 

Відповідно до ознак системи (комплекс взаємопов’язаних елементів, 

єдність із середовищем, ієрархічність [210, с. 117], соціокультурна 

компетентність має ієрархічність структури, що характеризується 

інтеграційними зв’язками. Отже, мотиви до соціокультурної взаємодії 

виникають, коли наявні соціокультурні знання. Своєю чергою, 

соціокультурна взаємодія можлива лише за умови виникнення мотивації до 

діяльності. Як зазначалося вище, саме в діяльності компетенції стають 

компетентностями. 

Використання мотивації, як наголошує О. Глущенко, дозволяє виявити 

внутрішній резерв (спонукання) особистості та впливати на продуктивність 

діяльності. Дослідниця вбачає взаємозалежність між мотивацією та 

соціокультурною компетентністю. На її думку, формування компетентностей 

неможливе без запиту особистості, тобто її внутрішньої вмотивованості. 

Динаміка ж мотивації розвивається завдяки реалізації компетентностей, 

успішної діяльності особистості [36]. 

На наш погляд, розвиток соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв залежить від наявності сприятливого соціокультурного середовища, 

яке також ми розглядаємо як систему. Так, соціокультурне середовище вишу 

розглядають як систему, взаємодію чотирьох компонентів: 

– співтовариство, тобто люди з їхніми потребами, інтересами, цілями, 

знаннями, уявленнями, емоціями тощо; 

– соціальні зв’язки – стосунки або взаємодії, у які вступають люди для 

реалізації своїх потреб, інтересів, цілей тощо; 

– соціальні норми – різноманітні правила, відповідно до яких 

будуються соціальні зв’язки та реалізуються соціальні процеси; 

– соціальні процеси – будь-які зміни, що відбуваються в трьох названих 

вище елементах [23]. 
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Безперечно, процес формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв не може здійснюватися лише в межах освітнього процесу. 

Необхідно враховувати вплив чинників соціокультурного середовища, що 

розширює сферу життєдіяльності студента. 

Під соціокультурним середовищем розуміють спеціально організоване 

освітнє середовище, структуровану систему педагогічних чинників та умов 

становлення особистості [31]. Дійсно, розвиток потенціалу особистості 

можливий лише в соціокультурному середовищі. У процесі професійної 

підготовки майбутніх аграріїв стає важливим створення соціокультурних 

умов для розвитку їхніх потенційних можливостей, формування інтересів і 

потреб, мотивування професійної адаптації. Саме соціокультурне середовище 

сприяє процесам соціалізації, адаптації та самореалізації особистості 

майбутнього фахівця в умовах освітнього простору. 

Загальними вимогами до сучасного соціокультурного середовища вишу 

як сукупності умов, у яких здійснюється життєдіяльність суб’єктів освітнього 

простору, є: сприяння самореалізації особистості, задоволення її потреб та 

інтересів, адаптація до соціальних змін; забезпечення інструмента 

формування цінностей і моделей поведінки. Тому освітній процес в аграрних 

вишах має бути спрямований на створення умов для мотивації прагнення 

майбутніх аграріїв до активної діяльності, саморозвитку та 

самовдосконалення. 

Відповідно до погляду Т. Артеменко, соціокультурне середовище – це 

соціально організований феномен культури, у якому соціальний і культурний 

процеси тісно взаємопов’язані та взаємозумовлені, розвиваються в межах 

загальної ідеї й здійснюють вплив на діяльність соціальних суб’єктів зі 

створення та освоєння духовних цінностей і суспільних орієнтирів [5]. 

Як соціокультурне середовище виш виконує дві важливі функції: 

соціалізацію й інкультурацію особистості студента. Процес інкультурації 

особистості (ступінь включеності особистості в культуру) відбувається 

протягом усього її життя, однак інтенсивніше – у період студентства, коли 
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дуже висока концентрація інтелектуальної інформації, що потребує відбору, 

рефлексії та засвоєння. Процес соціалізації особистості означає включення 

майбутнього фахівця в систему норм і цінностей суспільства; цю функцію 

також виконують виші, що дають студентам такий важливий інструмент, як 

професійні знання. 

Отже, першочерговою стратегією освітнього процесу в аграрних вишах 

стає реалізація завдання соціалізації й інкультурації особистості: навчати 

майбутнього аграрія працювати в змінних умовах професійного, соціального, 

культурного середовища; дотримуватися встановлених норм поведінки, 

критично мислити, приймати відповідальні, виважені рішення, ефективно 

спілкуватися тощо. Безумовно, успіх у різних сферах діяльності майбутніх 

аграріїв залежить від їхньої здатності швидко адаптуватися до різних 

соціокультурних умов, ефективно вступати в соціокультурну взаємодію. 

Соціокультурну компетентність майбутніх аграріїв також можна 

визначити як важливий складник, тобто частину цілого – загальної культури 

особистості. Зазначимо, що загальна культура особистості як один із 

показників розвитку людини формується у віці від 17 до 25 років, тому 

розвиток загальної культури майбутнього фахівця стає актуальним. 

Безперечно, від рівня сформованості загальної культури студента залежить 

реалізація потенціалу його особистості в майбутній професійній і соціальній 

діяльності. 

Культура особистості як цілісне утворення визначається глибиною й 

мірою засвоєння нею національних і загальнолюдських надбань матеріальної 

та духовної культури; перетворенням їх на свій внутрішній духовний світ; 

умінням застосовувати в процесі життєдіяльності та спілкування з іншими 

людьми. Сучасний аграрій, окрім професійних компетенцій, має володіти 

загальною культурою, світоглядними орієнтирами та духовними цінностями. 

Тому одним із завдань вищої аграрної освіти стає орієнтація її на 

загальнолюдські культурні цінності, залучення студентів до національних 

джерел духовності, формування в них патріотичних якостей [69]. 
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Спираючись на погляди дослідників [17; 46; 60; 85; 194; 208] щодо 

структури соціокультурної компетентності майбутніх фахівців, ми 

виокремили чотири компоненти соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий та 

особистісний (див. додаток А.2). 

Проаналізуємо детальніше компоненти соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. 

Мотиваційно-ціннісний компонент містить мотиви, які спонукають 

майбутнього аграрія до соціокультурної діяльності; ціннісні орієнтації; 

переконання та принципи, якими особистість оперує в процесі спілкування та 

в поведінці; здатність до саморозвитку, культурне самовизначення; 

готовність до прояву власної ідентичності. 

Мета формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців, 

згідно з поглядом О. Жежери, полягає в зміні ціннісно-смислової сфери 

особистості [46]. Безперечно, формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв передбачає процес становлення мотиваційної, 

інтелектуальної, афективної й поведінкової сфер особистості. Досягнення 

високого рівня соціокультурної компетентності можливе за допомогою таких 

дій, як становлення мотиваційних установок, життєвих цінностей, позицій, 

поведінки та професійно-особистісне самоствердження й самореалізація [239, 

с. 171]. 

Мотиваційна сфера особистості аграрія характеризується сукупністю 

соціальних установок, ціннісних орієнтацій, які становлять основу мотивів, 

тобто все те, що містить у собі поняття спрямованості особистості [129]. 

Спрямованість утворює той стрижень, на якому базуються основні 

властивості особистості. Саме в спрямованості виражаються цілі, заради яких 

діє особистість; мотиви особистості та її суб’єктивне ставлення до дійсності. 

Це дозволяє майбутньому аграрію успішно самореалізуватися в професійній 

діяльності. 
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Зазначимо, що змістовий аспект спрямованості особистості включає 

ціннісно-смислові утворення й цілі. Ціннісно-смислові утворення є 

важливими регуляторами життя та діяльності майбутнього аграрія, зокрема й 

професійної; вони забезпечують внутрішню цілісність особистості, 

формують її ставлення до себе, до інших, до професії. Як зазначають 

дослідники, інтенсивне перетворення всієї системи ціннісних орієнтацій 

особистості й формування ціннісно-смислових компонентів професійної 

спрямованості відбувається в студентському віці [3]. 

Слушним є твердження В. Стрельнікова про те, що для повноцінного 

процесу формування професіоналізму майбутнього фахівця у вищій школі 

суттєве значення має вдосконалення (навіть побудова чи перебудова) його 

ціннісно-смислової сфери, адже наявність самих лише професійно важливих 

якостей не забезпечує особистісно-професійного становлення. На думку 

вченого, ціннісно-смислова сфера майбутнього фахівця передбачає 

відповідність майбутньої професійної діяльності життєвим прагненням, які 

визначаються цінностями культури. У студентський період система 

ціннісних уявлень культури має бути інтегрована в життєві особистісні 

смисли й цінності майбутнього професіонала. Інакше в майбутньому 

гальмуватиметься процес професійного зростання, професійна діяльність не 

сприятиме зрілості особистості [193]. 

Отже, підготовка майбутніх аграріїв до професійної діяльності 

передбачає розвиток ціннісно-смислових компонентів спрямованості 

особистості, засвоєння й перебудову професійних цінностей. 

Цінність трактується як форма прояву певного роду відносин між 

суб’єктом та об’єктом. Об’єктами ціннісного ставлення можуть бути 

особистісна діяльність, суспільні стосунки тощо [63, с. 13]. Інтерпретація 

поняття „цінність” передбачає внутрішню характеристику особистості, що 

складається з мотивів активної діяльності, орієнтирів і регуляторів системи 

поглядів особистості, формуючи її світогляд. Особистість як основний носій 

цінностей вибудовує їх у систему, спираючись на свій суб’єктивний досвід і 
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спрямованість свідомості, використовуючи цінності як критерії 

співвідношення з метою діяльності [64, с. 33]. 

У філософії цінність розглядається як внутрішній, емоційно 

сприйнятий і засвоєний особистістю орієнтир поведінки. Соціальні за своєю 

природою цінності формуються на основі суспільної практики, 

індивідуальної діяльності людини; утілюються в структуру особистості, де 

відбувається їхня трансформація. Особистісна структура цінностей 

„вибудовується” на загальнолюдських цінностях; останні стають 

особистісними, якщо вони – частина внутрішнього світу особистості та в 

результаті засвоєння набули особистісного смислу [241, с. 42 – 43]. 

Отже, знання, які набули особистісного смислу, стають для 

майбутнього аграрія ціннісно значущими. Злиття знань із емоціями й 

почуттями утворює ціннісні орієнтації. Під ціннісними орієнтаціями 

розуміють усвідомлені уявлення суб’єкта про власні цінності, про цінне для 

нього [91]. Формування ціннісних орієнтацій сприяє процесу розвитку 

особистості. Ціннісні орієнтації впливають на спрямованість соціальної 

активності особистості; перетворюють культурні цінності в стимули та 

мотиви практичної поведінки. Тож, цінність особистості майбутнього 

аграрія, його духовний світ визначається рівнем сформованості ціннісних 

орієнтацій, оскільки орієнтація є необхідним компонентом будь-якої сфери 

життєдіяльності особистості. 

Основною функцією вищої освіти, зокрема аграрної, є формування 

системи цінностей, яка входить в ядро особистості та постає як світоглядна 

основа всіх сфер та аспектів її життєдіяльності [9, с. 91]. Водночас 

аксіологічна функція освіти полягає в забезпеченні становлення 

внутрішнього світу особистості, у формуванні вектор-розвитку та 

саморозвитку особистості. 

Ми поділяємо позицію Н. Чернухи про те, що цінності не можуть 

передаватися тим же шляхом, що й знання, уміння та навички. Як зауважує 

вчена, шлях їхнього засвоєння перебуває в площині емоційного досвіду, 
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через переживання, на які найефективніше впливає інтеграційна взаємодія. 

Інтеграція передбачає формування цінностей у процесі спілкування педагога 

та студента, студента з культурою. Вступаючи в діалог, особистість не тільки 

формує власні цінності, власне „я”, але й через ставлення до себе інших 

людей пізнає в собі людину. Головним принципом ставлення до інших людей 

дослідниця називає толерантність як інтеграційну якість успішної 

особистості, здатність людини розуміти та цінувати культури різних народів 

та епох. Саме діалог авторка розглядає дієвим способом становлення 

толерантності [238, с. 28 – 29]. Толерантність – це важливий компонент 

життєвої позиції особистості, яка має власні цінності та інтереси і з повагою 

ставиться до позицій і цінностей інших людей. Толерантна особистість 

відкрита до сприйняття інших культур, здатна запобігати конфліктам. 

За період навчання в аграрних вишах завершується індивідуалізація 

особистості майбутнього аграрія, формування його життєвих настанов і 

цілей; відбувається затвердження в поведінці ціннісних орієнтацій. 

Безперечно, аксіологічні знання сприяють кращому розумінню цінностей 

інших культур; ціннісні орієнтації необхідні студентам для прогнозування 

майбутніх процесів. Останнім часом відбувається підвищення престижу 

праці аграрія, що зумовлює важливість професійних цінностей для майбутніх 

фахівців-аграріїв. Отже, актуалізується вивчення ціннісних орієнтацій 

сучасних аграріїв, пошук нових ідеалів і цілей, які дозволяють особистості 

знаходитись у гармонії з навколишнім світом. 

О. Полозенко у своїй роботі окреслює такі професійні та особистісні 

цінності майбутніх аграріїв: цінності професійної самореалізації, 

самопізнання та самоствердження; цінність позитивного ставлення до 

оточення; цінність морально-етичних принципів. На думку дослідниці, 

цінності визначають змістовий бік спрямованості особистості та є підґрунтям 

її ставлення до навколишнього середовища, до інших людей, до самої себе й 

слугують основою її світогляду та ядром життєвої активності, що визначає 

концепцію життя людини [142]. 
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Викликають інтерес наведені Н. Кострицею аграрно-професійні 

цінності: матеріально-життєві цінності (природні ресурси, знаряддя праці, 

продукти харчування; кліматичні умови); соціально-політичні цінності 

(національна ідея, статус аграрної держави, престиж аграрної професії); 

духовно-національні цінності (традиції, звичаї, обряди, моральні принципи та 

норми). Дослідниця підкреслює, що зазначені цінності сприяють розвитку 

ціннісно-смислової сфери особистості, яка відіграє суттєву роль у процесі 

формування професіоналізму фахівця-аграрія [75]. 

Безсумнівно, зміст і методи аграрної освіти повинні орієнтувати 

майбутнього фахівця на гуманне ведення господарства, екологічну 

свідомість, виховувати інтуїцію, здатність співчувати тощо. Виникає 

необхідність поєднувати традиційні та новітні цінності, що дозволяють 

адаптуватися до сучасних умов життя, розвивати ініціативність, 

підприємливість, освіченість. 

Мотиви, як і ціннісні орієнтації, є найважливішим компонентом 

структури особистості майбутнього аграрія, тобто за ступенем їхньої 

сформованості можна судити про рівень сформованості особистості. Мотиви 

виникають, формуються та розвиваються на основі потреб і є усвідомленими 

спонуканнями особистості до діяльності або поведінки. Саме усвідомлення 

значущості здійснюваної діяльності визначає її спрямованість, стимулює 

особистісний інтерес і потребу в її здійсненні. Мотиваційний аспект має 

вирішальне значення для активізації таких психологічних процесів, як 

сприйняття, розуміння й засвоєння соціокультурної інформації. Для цього 

необхідно підвищувати рівень мотивації, сприяючи розвитку пізнання та 

інтелектуальної діяльності майбутнього аграрія. Психічні й фізичні 

переживання (потреби), усвідомлена внутрішня або зовнішня потреба 

(мотиви) стимулюють мислення та призводять до бажання більше дізнатися. 

Завдяки ситуації задовольняються потреби особистості та створюються 

позитивні установки на вивчення рідної та іншомовної культур. 
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Когнітивний компонент визначається сукупністю знань, пов’язаних із 

національною та світовою, іншомовною культурою. Соціокультурні знання є 

частиною загальних знань про світ, тобто це знання соціальних особливостей 

і культури певного мовного співтовариства. Отже, до соціокультурних знань 

належать такі галузі: 

– умови життя: рівень життя та умови проживання, система соціальних 

гарантій; 

– повсякденне життя: харчування й ритуали поведінки за столом, свята, 

розпорядок робочого дня, організація дозвілля; 

– правила етикету й проведення ритуалів: народження, одруження, 

поведінка в громадських місцях, релігійні обряди; 

– система цінностей і переконань за соціальною, професійною, 

релігійною ознаками, що включає також мистецтво, релігію, політику, 

історичні події, традиції, соціальні зміни, громадські інститути тощо; 

– міжособистісні стосунки: сімейні, міжособистісні та професійні 

стосунки, взаємини поколінь, стосунки на роботі, між громадянами й 

офіційними особами. 

Це країнознавчі знання про народ-носія мови, про національний 

характер, ментальність, про спільне та відмінне у світобаченні й сприйнятті 

представників різних країн. Це знання про надбання у сфері освіти, про 

історично-культурну спадщину, про особливості побуту, традицій, обрядів і 

звичаїв. До цих знань також належать відомості про державний устрій 

країни, її історію, географію, про особливості економічного розвитку, 

сільського господарства; відомості про сучасне життя народу, про суспільних 

діячів, видатних людей і цікавих сучасників, про останні події суспільно-

політичного життя країни, про відносини між країнами. Це комплекс знань 

про соціальні норми та певні стереотипи поведінки носіїв мови; знання про 

національні та загальнолюдські цінності [29]. 

Для майбутньої професійної діяльності корисними є знання про 

специфіку ведення сільського господарства в рідній та іншомовних країнах, 
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особливості побуту аграріїв; агротехнічні знання щодо землеробської 

культури; знання про традиційні види аграрної діяльності тощо. 

Для плідної співпраці з іноземними партнерами й ефективного 

міжкультурного спілкування майбутнім аграріям необхідно знати 

особливості світосприйняття різних народів, їхні традиції, звичаї, цінності, 

норми комунікативної поведінки, тобто мати сформовані соціокультурні 

знання. Культурологічна обізнаність сприяє правильній інтерпретації подій, 

що відбуваються в конкретній ситуації в іншомовному середовищі, а також 

запобіганню непорозуміння в процесі міжкультурного спілкування. 

Важливим для психологічної адаптації сільської молоді є знання та 

прийняття певних норм, цінностей, ступінь включеності в навчально-

виховний процес, у систему міжособистісних стосунків. Знання 

етнокультурних маркерів, їх сприйняття та інтерпретація сприяють розвитку 

загальної культури майбутніх аграріїв, оволодінню ними сучасною картиною 

світу, що дозволяє їм успішно адаптуватися до складних умов життя й 

займати активну, діяльнісну громадянську позицію. 

Діяльнісно-поведінковий компонент характеризується спрямованістю 

на розвиток соціокультурних умінь і навичок майбутніх аграріїв: оволодіння 

технологією пошуку, аналізу, узагальнення та застосування соціокультурної 

інформації на практиці; уміння виокремлювати загальне та специфічне в 

культурі рідної країни та країни носія мови; наявність умінь і навичок щодо 

правил міжкультурного спілкування; здатність установлювати та 

підтримувати необхідні контакти з іншими людьми; володіння техніками, 

засобами та стилями вербальної й невербальної комунікації; уміння будувати 

власну поведінку відповідно до мовленнєвих і немовленнєвих норм рідної та 

іншомовної країн; здатність до співпраці та соціокультурної взаємодії з 

представниками інших мов і культур. 

Особистісний і професійний розвиток майбутнього аграрія, ефективне 

входження його у сферу професійної соціалізації значною мірою залежить 

від рівня сформованості комунікативних умінь. Відповідно до вимог 
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виробництва змінюються підходи до підготовки майбутніх аграріїв; зростає 

роль комунікації в професії. Окремі аспекти комунікативної підготовки 

студентів аграрних вишів розкрито в працях С. Амеліної (2008 р.) [2], 

Л. Барановської (2005 р.) [10], З. Дзюбатої (2012 р.) [42], Н. Зуєнко (2012 р.) 

[54], О. Краєвської (2015 р.) [78], В. Кручек (2004 р.) [79], О. Кунашенко 

(2012 р.) [83], А. Кучера (2013 р.) [84] та ін. 

Роль комунікації в професійній діяльності аграріїв зростає відповідно 

до вимог виробництва. Сучасний фахівець аграрної галузі повинен володіти 

культурою професійного, іншомовного та міжкультурного спілкування, 

уміти правильно й виразно висловлюватися, використовуючи різні 

стилістичні засоби українською й іноземною мовами. Специфіка культури 

професійного спілкування аграріїв зумовлена також особливостями їхньої 

професійної діяльності, яка є своєрідним укладом життя, коли кількість 

контактів у професійному спілкуванні обмежена. Культура спілкування 

майбутніх аграріїв передбачає сформованість специфічних умінь і навичок, 

до яких належать такі принципи, як увічливість, тактовність, повага, 

доброзичливість, терпимість; дотримання певних правил вербальної та 

невербальної комунікації, норм мовленнєвого етикету, що є одним із 

показників міжособистісних стосунків майбутніх аграріїв у процесі 

спілкування, важливим компонентом їхньої культури. 

Ефективність спілкування майбутніх аграріїв залежить також від 

здатності адекватно інтерпретувати інформацію, що передається жестами, 

мімікою, рухами тіла, тембром голосу й іншими невербальними засобами 

комунікації. Вивчення елементів невербальної комунікації сприяє більш 

ефективному розумінню смислу спілкування, оскільки саме вони здатні 

передавати інформацію про особистість співрозмовника. 

Як зазначає З. Дзюбата [42], формування комунікативних умінь, 

необхідних для успішного здійснення професійної діяльності майбутніх 

аграріїв, є ефективним у процесі інтеграції гуманітарних дисциплін в 

аграрних ВНЗ. Дослідники (З. Дзюбата [42], В. Кручек [79]) виокремлюють 
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такі групи комунікативних умінь, які потрібно формувати в майбутніх 

аграріїв: 

1) інтерактивні вміння (коректно ставитися до партнерів по 

спілкуванню, відповідно реагувати, аналізувати та давати оцінку 

повідомленням; адекватно поводитися в типових професійних ситуаціях; 

орієнтуватися в змінних умовах спілкування; ініціювати спілкування, 

підтримувати атмосферу співпраці, долати комунікативні бар’єри; 

дотримуватися формул мовного етикету, норм і правил поведінки 

колективу); 

2) перцептивні вміння (аналізувати та давати оцінку відповідній 

інформації; накопичувати, систематизувати та використовувати певні 

професійно значущі матеріали; аналізувати якість і результат спілкування, 

важливість отриманої інформації); 

3) інформативні вміння (обирати зміст і відповідно стиль спілкування; 

правильно, логічно та послідовно планувати й організовувати спілкування у 

формі монологу, діалогу чи полілогу; використовувати вербальні та 

невербальні засоби спілкування; використовувати спеціальну фахову та 

загальнонаукову термінологію й поняття, а також побутову професійну 

лексику в усному та писемному професійному мовленні). 

Для соціокультурної компетентності важливим є також формування 

вмінь і навичок міжкультурного ділового спілкування майбутніх аграріїв, 

серед яких виокремлюють: уміння поводити себе доброзичливо, толерантно, 

з повагою до людської гідності й поведінкових традицій людей інших 

культур (розвиток поведінкової культури); уміння правильно, стисло, логічно 

висловлювати свої думки; уміння логічно, точно й доречно висловлюватися з 

огляду на традиції іншокультурних партнерів; ставити запитання; реагувати 

на відповіді співрозмовника тощо (розвиток комунікативної культури); 

уміння правильно використовувати та розуміти невербальні засоби 

спілкування, правильність використання інтонації, гнучкості, темпу 

мовлення, проявів емоцій, міміки, пантоміміки з огляду на іншокультурних 
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партнерів (розвиток культури використання мовних засобів) [160]. Отже, 

оптимальний рівень володіння комунікативними вміннями сприяє 

підвищенню якості професійної підготовки, усебічному професійно-

особистісному розвитку майбутніх аграріїв. 

Особистісний компонент передбачає формування соціально значущих 

і професійно важливих особистісних якостей майбутнього аграрія. 

Безперечно, важливим аспектом соціалізації особистості вважається процес 

набуття нею професійно важливих якостей. Серед професійно-особистісних 

якостей, необхідних для успішної професійної діяльності та розвитку 

особистості аграрія, можна виокремити спільні ознаки: мобільність, здатність 

приймати виважені рішення, спостережливість, емпатія та толерантність, 

здатність пристосовуватись до нових умов. Успіх у різних сферах діяльності 

майбутнього аграрія залежить від здатності швидко адаптуватися до різних 

соціокультурних умов, ефективно вступати в соціокультурну взаємодію. 

Для здійснення успішної міжкультурної комунікації майбутніх аграріїв, 

на думку Р. Кравця, важливими є формування таких якостей особистості: 

– інтернальність, тобто схильність до самодетермінації, що свідчить 

про особистісну та професійну зрілість; 

– терпимість, яка розкриває настанови майбутнього аграрія в 

спілкуванні, його світосприйняття, світогляд, ціннісне ставлення до 

навколишнього соціального середовища; проявляється в готовності 

сприйняти унікальність інших; 

– рефлексивність, що передбачає здатність майбутнього фахівця 

самостійно оцінювати, зіставляти, аналізувати власну культурну ідентичність 

і культурну приналежність співрозмовника у взаємодії; 

– відкритість, яка полягає в здатності особистості до позитивної 

емоційної модальності в спілкуванні, позитивної настанови на міжкультурну 

комунікацію; 
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– суб’єктність як вищий рівень особистісної самоорганізації, що 

включає самодетермінацію, відповідальність, творчу самостійність [77, 

с. 83 – 84]. 

Головне завдання виховання сучасного майбутнього аграрія полягає в 

поєднанні західних стандартів вищої освіти з українськими освітніми 

стандартами національної школи, у створенні навчально-виховної системи, 

яка передбачає: модернізацію змісту освіти в умовах полікультурного 

соціального простору України; виховання в молоді гордості за своє 

національне коріння, усвідомлення своєї національної значущості; 

формування взаємної поваги представників різних країн один до одного; 

виховання толерантності й терпимості в міжособистісних стосунках; 

формування громадянської позиції молоді в умовах полікультурного 

середовища; виховання любові та патріотизму до рідної землі (поваги до 

батьків, свого роду) [152]. 

Зазначимо, що всі складники соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв взаємопов’язані, а сформованість кожної з них визначає 

рівень сформованості соціокультурної компетентності. 

На основі проведеного дослідження можемо дати власне визначення 

соціокультурної компетентності. Соціокультурну компетентність 

майбутніх аграріїв доцільно розглядати як поліструктурне, системне 

особистісне утворення, що інтегрує знання про соціум, ознаки національної 

та іншомовної культур, їх відмінності в побуті й звичаях; знання щодо 

землеробської культури, видів аграрної діяльності; містить сукупність 

ціннісних орієнтацій; передбачає вміння застосовувати набуті 

соціокультурні знання під час міжкультурного спілкування; формує 

готовність до ефективної взаємодії та співробітництва в процесі 

здійснення завдань аграрної галузі, здатність адекватно реагувати на зміни 

в соціальній і професійній сферах. 
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Висновки до розділу 1 

 

У розділі дисертації проаналізовано підходи до проблеми дослідження 

в педагогічній теорії та практиці, визначено суть, структуру й зміст 

компонентів соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. На підставі 

вивчення наукової літератури здійснено категоріальний аналіз базових 

понять („компетентність”, „соціокультурна компетентність”), визначено 

поняття „соціокультурна компетентність майбутніх аграріїв”. 

Спираючись на дослідження компетентностей, проаналізованих 

ученими (Е. Зеєр, І. Зимня, О. Пометун та ін.), соціокультурну 

компетентність віднесено до ключових (базових), тобто надпредметних, 

міждисциплінарних, багатофункційних компетентностей. Наголошено, що як 

ключова компетентність соціокультурна компетентність майбутніх аграріїв 

передбачає здатність особистості адекватно реагувати в проблемних, 

фахових, комунікативних, життєвих ситуаціях; забезпечує не лише 

ефективне вирішення різноманітних завдань у професійній і соціальній 

сферах на основі сукупності знань, узагальнених умінь та універсальних 

здібностей, але й успішну життєдіяльність фахівця в соціумі. 

Проведений аналіз досліджень (Н. Білоцерківська, О. Жежера, 

І. Закір’янова, О. Квасник, І. Кушнір, Л. Ліпшиць, П. Сулейманова, 

І. Углікова, О. Усик, С. Шехавцова та ін.) дав підставу визначити суть 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв як поліструктурне, 

системне особистісне утворення, що інтегрує знання про соціум, ознаки 

національної та іншомовної культур, їх відмінності в побуті й звичаях; 

знання щодо землеробської культури, видів аграрної діяльності; містить 

сукупність ціннісних орієнтацій; передбачає вміння застосовувати набуті 

соціокультурні знання під час міжкультурного спілкування; формує 

готовність до ефективної взаємодії та співробітництва в процесі здійснення 

завдань аграрної галузі, здатність адекватно реагувати на зміни в соціальній і 

професійній сферах. 
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Зазначено, що розвиток соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв залежить від наявності сприятливого соціокультурного середовища, 

тобто сукупності умов, у яких здійснюється життєдіяльність суб’єктів 

освітнього процесу: сприяння соціалізації (включення майбутнього фахівця в 

систему норм і цінностей суспільства) та інкультурації (ступінь включеності 

особистості в культуру) особистості майбутнього аграрія, задоволення його 

потреб та інтересів; забезпечення інструмента формування ціннісних 

орієнтацій і моделей поведінки. 

Спираючись на погляди дослідників (Н. Білоцерківська; О. Жежера; 

О. Квасник; І. Кушнір; П. Сулейманова; І. Углікова) щодо структури 

соціокультурної компетентності майбутніх фахівців, виокремлено чотири 

компоненти соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий і 

особистісний. Мотиваційно-ціннісний компонент містить мотиви, які 

спонукають майбутнього аграрія до соціокультурної взаємодії, ціннісні 

орієнтації. Когнітивний компонент визначається сукупністю країнознавчих 

знань про народ-носія мови, національний характер, ментальність, спільне та 

відмінне у світобаченні й сприйнятті представників різних країн; комплекс 

знань про соціальні норми та певні стереотипи поведінки носіїв мови. 

Діяльнісно-поведінковий компонент характеризується спрямованістю 

на розвиток соціокультурних умінь і навичок; передбачає наявність умінь і 

навичок щодо правил міжкультурного спілкування, володіння техніками, 

засобами та стилями вербальної й невербальної комунікації. Особистісний 

компонент передбачає формування соціально значущих і професійно 

важливих особистісних якостей майбутнього аграрія. 

Основний зміст першого розділу відображено в публікаціях автора 

[220; 223; 227; 229; 230]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ  

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Забезпечення професійної мотивації навчальної діяльності 

майбутніх аграріїв до опанування соціокультурної компетентності 

 

Перш ніж перейти до теоретичного обґрунтування педагогічних умов, 

уточнимо, що ми будемо розуміти під ними. У тлумачному словнику 

І. Ожегова термін «умова» інтерпретується як обставина, від якої щось 

залежить; обстановка, в якій щось відбувається [124, с. 588]. У педагогічній 

літературі поняття „умова” пов’язують з такими поняттями, як „обставина”, 

„обстановка”, „середовище”. Під „умовами” розуміють обставини або 

сукупність чинників, компонентів навчального процесу, від яких залежить 

отримання якісних результатів та ефективність функціонування педагогічної 

системи; умови становлять освітнє середовище, у якому необхідні явища та 

процеси виникають, існують і розвиваються [172]. 

Термін „педагогічні умови” визначають як обставину або обстановку, 

що впливає (прискорює чи гальмує) розвиток педагогічних систем, процесів, 

явищ, якостей особистості [27]. Специфічною рисою поняття „педагогічні 

умови” є те, що воно містить елементи всіх складників навчально-виховного 

процесу: цілі, зміст, форми, методи та засоби. Відповідно до погляду 

І. Підласого, педагогічні умови забезпечують реалізацію змісту навчання, 

оптимізуючи форми, методи, підходи, технологію організації навчального 

процесу як цілісної системи [135, с. 280]. 

Ураховуючи, що умови є істотним компонентом освітнього процесу, 

під педагогічними умовами ми розуміємо середовище, обставину, у якій 

забезпечується ефективність процесу навчання гуманітарних дисциплін та 

успішне досягнення майбутніми аграріями необхідного рівня 
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соціокультурної компетентності, що є результатом відбору, конструювання й 

застосування елементів змісту, форм, методів і засобів навчання та 

виховання, що сприяють вирішенню поставлених завдань. 

Аналіз наукових досліджень із проблеми формування соціокультурної 

компетентності майбутніх фахівців свідчить, що науковці по-різному 

класифікують педагогічні умови, що сприяють ефективному формуванню 

зазначеної компетентності: 

– створення специфічного рефлексивно-розвивального простору як 

середовища актуалізації професійних, ціннісних і смислових позицій 

(О. Жежера [47]); 

– забезпечення мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до вияву та 

прояву соціокультурної діяльності (О. Квасник [61]); 

– забезпечення єдності навчальної та позанавчальної діяльності за 

допомогою діалогу культур у взаємодії установ освіти та національно-

культурних центрів (П. Сулейманова [195]); 

– урахування творчої діяльності студентів, що стимулює їхній 

пізнавальний інтерес і забезпечує цілісність знань під час вивчення 

гуманітарних дисциплін шляхом інтеграції навчального змісту на основі 

міжпредметної координації (О. Усик [213]); 

– спрямування позанавчальної діяльності університету на набуття 

студентами особистісного досвіду у сфері міжкультурної комунікації 

(С. Шехавцова [247]). 

Дослідниця Н. Островська, вивчаючи умови реалізації особистісно 

зорієнтованого підходу при навчанні дисциплін гуманітарного циклу 

студентів агротехнічного інституту, виокремлює такі педагогічні умови: 

створення особистісно зорієнтованого середовища; забезпечення внутрішньої 

професійно значущої мотивації вивчення дисциплін гуманітарного циклу; 

урізноманітнення форм навчальних занять; створення ситуацій успіху; 

урахування індивідуальних особливостей студента [128]. 
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Досліджуючи формування професійних ціннісних орієнтацій студентів-

аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, Д. Щепова виокремлює 

такі педагогічні умови: реалізація аксіологічного підходу у відборі змісту 

навчального матеріалу з урахуванням особливостей виховного впливу 

дисциплін гуманітарного циклу; розробка та впровадження інноваційних 

форм і методів навчання при викладанні дисциплін гуманітарного циклу, 

спрямованих на формування ціннісного сенсу професії аграрія; формування 

мотивації та творчого ставлення до професійної діяльності в процесі 

позааудиторної роботи кафедр гуманітарних дисциплін [253]. 

Під час визначення та обґрунтування педагогічних умов, що сприяють 

ефективному формуванню соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв, ми керувалися тим положенням, що в межах аграрного вишу знання 

з гуманітарних дисциплін є невід’ємним компонентом професійної 

підготовки майбутніх аграріїв і необхідним складником їхньої 

соціокультурної компетентності. Безперечно, наявність гуманітарного 

складника в аграрній освіті є необхідною умовою формування всебічно 

розвиненого майбутнього аграрія. Підвищення значущості гуманітарних 

дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців визначається 

сьогодні загальними вимогами реформування вищої, зокрема аграрної, 

освіти, що відображено в положеннях Концепції гуманітарного розвитку 

України, згідно з якими основним завданням у сфері освіти визнається 

запровадження її гуманістичного характеру на основі вільного розвитку 

особистості, виховання соціальної активності та патріотизму [150]. 

Так, концепція гуманітаризації освітнього процесу в аграрних вишах 

полягає в посиленні ролі гуманітарних дисциплін і гуманітарно 

зорієнтованого вивчення інших навчальних дисциплін; максимальному 

наближенні навчальних дисциплін (змістово) до майбутніх потреб фахівця; 

диференціації навчання; створенні умов для випробування студентом своїх 

задатків і вподобань у різних видах діяльності й пошуку себе; поєднанні 
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загальнолюдських і національних цінностей, вихованні на засадах 

моральності [74]. 

Слушним є твердження науковців про те, що гуманітарні дисципліни 

мають значний потенціал щодо формування мотивації майбутнього фахівця, 

є засобом розвитку особистості й підґрунтям формування ключових 

компетентностей; володіють низкою форм і методів пізнавальної діяльності, 

необхідних для формування професійної компетентності майбутнього 

фахівця; відіграють важливу роль у формуванні усвідомленого ставлення 

особистості до процесів самоосвіти та самовдосконалення [95]. Безперечно, 

гуманітарні знання сприяють становленню власної соціальної ідентичності. 

Базові знання про соціальне середовище, що оточує майбутнього аграрія, 

механізми культури, систему норм і цінностей, які регулюють життя 

суспільства, ієрархію цих цінностей, – усе це становить зміст гуманітарної 

освіти. Саме гуманітарні дисципліни „сприяють формуванню наукового 

світогляду, ціннісних орієнтацій, професійних якостей, оволодінню 

комунікативними вміннями” тощо [252]. 

На наше переконання, професійна значущість гуманітарних знань для 

майбутніх аграріїв підвищується шляхом реалізації принципу професійної 

спрямованості в процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Однак 

„підвищення рівня професійної спрямованості пов’язане не лише з 

переглядом загальних цілей і змісту освіти в контексті її гуманізації та 

гуманітаризації, але й зі змінами в організації освітнього процесу, його 

спрямуванням на професійне самовизначення, саморозвиток особистості” 

[243]. 

Професійну спрямованість особистості трактують як усвідомлену й 

емоційно виражену орієнтацію особистості на певний вид професійної 

діяльності [177]; результатом формування системи ціннісних мотивів, що 

спонукають особистість до засвоєння професійних знань, умінь, навичок і 

способів творчого застосування їх на практиці [244]. Отже, професійну 

спрямованість особистості пов’язують із її мотиваційною сферою, яка 



81 
 

„характеризується сукупністю соціальних установок, ціннісних орієнтацій, 

що становлять основу мотивів, тобто все те, що містить у собі поняття 

спрямованості особистості” [129]. Спрямованість утворює той стрижень, на 

якому базуються основні властивості особистості. Саме в спрямованості 

виражаються цілі, заради яких діє особистість; мотиви особистості та її 

суб’єктивне ставлення до дійсності. Це дозволяє майбутньому аграрію 

успішно самореалізуватися в професійній діяльності. 

Так, мотиваційну сферу майбутнього аграрія необхідно формувати 

згідно з вимогами, що висуваються до його професійної діяльності. 

Підґрунтям, що визначає усвідомлення майбутнім аграрієм дійсності, 

професійну спрямованість, є його соціокультурні потреби, інтереси, мотиви, 

цінності. Отже, підготовка студента аграрного вишу до майбутньої 

професійної діяльності є процесом, спрямованим на мотиваційну сферу 

особистості: її потреби, інтереси, мотиви, цінності. Проте проведений аналіз 

навчальних програм гуманітарних дисциплін, які викладаються в аграрних 

вишах, дозволив установити відсутність чіткого професійного спрямування у 

викладанні дисциплін гуманітарного циклу, що призводить до послаблення 

мотивації в навчанні майбутніх аграріїв. 

Однією з важливих умов підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх аграріїв у виші є формування їхньої професійної мотивації, що 

активно впливає на результативність навчальної діяльності студентів. 

Професійну мотивацію навчальної діяльності студентів розглядають як 

цілісне, особистісне утворення, сукупність позитивних, усвідомлених 

професійно значущих мотивів і потреб, що домінують у процесі оволодіння 

професійними знаннями, уміннями та навичками, розвитку здібностей і 

самовдосконалення майбутнього фахівця [148]. Професійна мотивація постає 

як внутрішній рушійний чинник розвитку професіоналізму та особистості, 

оскільки лише на основі її високого рівня формування можливий ефективний 

розвиток професійної освіченості та культури особистості. Сформована 

професійна мотивація сприяє позитивному ставленню студентів до 
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майбутньої професійної діяльності, активному включенню до самостійної 

навчальної діяльності. 

Одним із напрямів розвитку особистості майбутнього аграрія, 

формування професійної мотивації є включення його до професійно 

зорієнтованої діяльності, що є полімотивованою. Зміст професійної мотивації 

студента становить система або ієрархія мотивів, що визначають ставлення 

(позитивне або негативне) до майбутньої професії та відображають 

професійні інтереси. Як зазначають дослідники, пізнавальні й професійні 

мотиви в навчальній діяльності студентів тісно взаємопов’язані й 

підвищують її продуктивність. Проте професійні мотиви, порівняно із 

пізнавальними, інтенсивніше впливають на ефективність навчальної 

діяльності, тому бажано, щоб професійні мотиви були провідними в ієрархії 

мотивів студентів [76]. 

У процесі формування професійної мотивації навчальної діяльності 

головним завданням викладачів гуманітарних дисциплін є контроль над 

професійним розвитком майбутніх аграріїв, станом їхньої пізнавальної та 

мотиваційної сфер. Якщо навчальна діяльність викличе у студента інтерес, то 

поступово виникнуть потреби й мотиви до цієї діяльності, сформується 

мотивація навчальної діяльності. 

Як стверджує Г. Щукіна [255], розвитку пізнавального інтересу 

студентів сприяє: по-перше, відбір змісту навчального матеріалу – 

знайомство студентів з новими фактами; наведення нових порівнянь; 

застосування нових форм діяльності, нових способів вирішення завдань; 

актуалізація значущості знань для майбутньої професійної діяльності; по-

друге, організація навчальної діяльності – самостійна робота, пов’язана із 

набуттям нових способів пізнавальної діяльності; організація проблемної 

ситуації; дослідницький підхід; творча робота (повідомлення та доповіді); по-

третє, стосунки, які складаються в навчальному процесі між студентами, а 

також між ними й викладачем, – позитивний емоційний фон навчального 

процесу. 
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Забезпечення пізнавальної активності майбутніх фахівців є одним із 

важливих складників активізації їхньої навчальної діяльності. Саме 

професійна мотивація специфічно впливає на активізацію навчальної 

діяльності. Отже, необхідним є розвиток у майбутніх аграріїв професійної 

мотивації, спрямованої на формування соціокультурної компетентності. 

Лише „вмотивована навчальна діяльність є важливою умовою формування 

майбутньої професійної діяльності, оскільки сукупність потреб і мотивів, а 

також цілеспрямованість діяльності майбутнього фахівця визначає зміст його 

навчально-пізнавальної роботи” [128]. 

На наш погляд, недостатня мотивація майбутніх аграріїв, низький 

рівень професійної спрямованості гуманітарних дисциплін при формуванні 

соціокультурної компетентності можуть бути усунені шляхом забезпечення 

професійної мотивації навчальної діяльності майбутніх аграріїв до 

опанування соціокультурної компетентності, що є першою педагогічною 

умовою цього дослідження. 

Безумовно, для професійного становлення, формування особистості 

майбутнього аграрія, його саморозвитку та самореалізації мотивація має 

велике значення. Так, поведінку й діяльність майбутнього аграрія, відповідно 

до поглядів учених (Л. Божович, Л. Виготський, І. Зимня, Є. Ільїн, 

О. Леонтьєв, А. Маркова, С. Рубінштейн, Л. Якобсон та ін.), здебільшого 

зумовлює мотивація як система взаємопов’язаних між собою мотивів, 

потреб, інтересів, цілей тощо. Під мотивацією особистості розуміють процес 

дії мотиву: поєднання стійких мотивів при наявності панівного, що виражає, 

уособлює спрямованість особистості, ціннісні орієнтації, які визначають її 

діяльність [190, с. 146]. На думку Б. Додонова, саме мотивацією пояснюється 

цілеспрямованість тих чи тих дій, їхня організованість і стійкість на шляху 

досягнення будь-якої мети [43]. 

Поняття мотивації включає всі види спонукань діяльності. Так, 

іншомовна культура постає як мотивувальний чинник. Культурні відмінні 

риси іншомовної країни формують інтерес у майбутніх аграріїв до процесу 
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навчання. Вивчення в процесі навчання інформації про країни, особливості 

їхньої культури та менталітету народу, норми та правила поведінки, 

специфіку ведення сільського господарства, особливості побуту аграріїв 

забезпечує більш високу пізнавальну активність студентів, створює 

позитивну мотивацію. Внутрішня мотивація особистості при вивченні 

іншомовної культури зумовлена значущістю інформації про іншомовну 

країну, її історію, традиції, звичаї, побут. Інтерес до такої інформації є 

потужним стимулом підтримки мотивації. Тому процес навчання з 

урахуванням інтересів студентів стає особливо ефективним. 

Таким чином, соціокультурна компетентність майбутніх аграріїв 

передбачає ефективну діяльність. Водночас підґрунтям мотиву є не лише 

зовнішні стимули, але й потреби, бажання, інтереси особистості майбутнього 

аграрія, його життєвий досвід. Найбільш продуктивними є внутрішні мотиви, 

оскільки вони ґрунтуються на інтересі, на чомусь важливому та значущому 

для студентів. Інтерес може виявлятися до самих знань і до процесу їх 

отримання. Внутрішніми мотивами при вивченні гуманітарних дисциплін 

можуть бути також допитливість, прагнення майбутнього аграрія підвищити 

свій культурний і професійний рівень, його потреба в новій інформації. На 

думку О. Леонтьєва, пізнання є діяльністю, що спрямована на освоєння 

предметного світу [89]. У зв’язку з цим акценти під час вивчення 

гуманітарних дисциплін переносяться на процес пізнання, ефективність 

якого залежить від пізнавальної активності майбутніх аграріїв. 

Отже, соціокультурна компетентність передбачає усвідомлення 

майбутніми аграріями необхідності діяльності, наявність стійкої пізнавальної 

потреби, прагнення до творчого застосування знань. Принцип усвідомлення, 

умотивованості та творчої активності відбиває сутність діяльнісної концепції. 

Усвідомлення супроводжує цілеспрямовану активність і означає розуміння 

мети, мотивоване прагнення її досягнення. Переконані, що лише 

усвідомлена, умотивована, активна навчально-пізнавальна діяльність 

майбутніх аграріїв сприяє формуванню соціокультурної компетентності. 
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Зазначимо, що формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв має відбуватися не лише на рівні усвідомлення, але й на рівні 

присвоєння особистісного смислу, коли знання набувають особистісну 

значущість для студентів, оскільки вони пов’язані з цілями їхньої діяльності 

й становлять зміст ціннісних орієнтацій. Як зазначає О. Леонтьєв, головним 

компонентом навчальної мотивації є „особистісний смисл”, в основі якого 

лежить оцінка суб’єктом рівня значущості його навчальної діяльності, оцінка 

ймовірності досягнення успіху, індивідуальне ставлення до процесу навчання 

[90]. Тобто процес формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв повинен проходити через надання цим знанням особистісного 

смислу, а також через усвідомлення, що оволодіння соціокультурними 

знаннями сприяє підвищенню рівня особистісного та професійного успіху. 

Важливими чинниками, які визначають ефективність чи 

неефективність поведінки та діяльності, є мотиви та стимули. Взаємозв’язок 

між стимулами та мотивами призводить до їхньої взаємодії. Безперечно, 

стимули та мотиви виникають за умов, коли є предмет задоволення потреби, 

визначена мета діяльності, відомі засоби досягнення цієї мети. 

Особлива роль при формуванні професійної мотивації майбутнього 

аграрія належить педагогічному стимулюванню, що спрямовує розвиток 

особистості студента, формує та за необхідності корегує мотиваційні 

складники, а також цілісну ієрархію мотивів поведінки й навчальної 

діяльності майбутніх фахівців. Викладачі гуманітарних дисциплін мають 

стимулювати діяльність майбутніх аграріїв, щоб останні прийняли цілі 

навчання, могли оцінити значущість цих цілей для себе особисто, а також 

мали можливість їх досягати й включатися в активну діяльність по 

досягненні намічених цілей. Так, під час формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін доцільно враховувати: усвідомлення мети діяльності; прагнення 

до успіху при вирішенні соціокультурних проблемних ситуацій; рівень 

пізнавальних інтересів, потреб і прагнень; прагнення до пошуку додаткової 
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соціокультурної інформації; прагнення до комунікації; прагнення до творчих 

досягнень; генерування нових соціокультурних знань. 

У цьому контексті важливою також є пізнавальна активність, що має 

стимулювати процес самостійного здобуття соціокультурних знань. 

Порівняльне вивчення особливостей іншомовної та рідної культур, 

менталітету розглядається як механізм активізації мотиваційної сфери 

особистості, тобто виявлення недостатньої кількості соціокультурних знань 

щодо розуміння використання мовленнєвого етикету, норм поведінки в 

ситуаціях іншомовного спілкування актуалізує потребу майбутніх аграріїв у 

інформації про особливості культури інших країн, що може бути 

пізнавальним мотивом і сприяти формуванню їхньої соціокультурної 

компетентності. 

У межах нашого дослідження всі навчальні матеріали гуманітарних 

дисциплін у аграрних вишах повинні забезпечувати залучення студентів до 

активної пізнавальної діяльності, мають викликати в них прагнення й 

бажання здійснювати цю діяльність. Дослідниця Т. Шамова виокремлює три 

групи чинників, що створюють основу для активізації пізнавальної діяльності 

студентів: навчальний зміст; методи й прийоми навчання; форми організації 

навчання [242, с. 74]. Учена вважає, що ці зовнішні стимули впливають на 

пізнавальну активність через її внутрішні джерела. 

Необхідною й ефективною засадою підтримки позитивної мотивації 

майбутніх аграріїв до навчально-пізнавальної діяльності в процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін є використання різноманітної соціокультурної 

інформації, зорієнтованої на майбутню професійну діяльність студента. Ми 

погоджуємося з позицією Д. Щепової про те, що відбір змісту навчального 

матеріалу з урахуванням особливостей виховного впливу гуманітарних 

дисциплін сприяє ефективному формуванню професійних цінностей 

майбутніх аграріїв [252]. Так, змістово навчальний матеріал має відповідати 

інтересам і професійним потребам майбутніх аграріїв. Виникає необхідність 

оновлення змісту та структури дисциплін гуманітарного циклу для 
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посилення розвивального соціокультурного потенціалу. Зазначимо, що в 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін важливо, щоб зміст навчального 

матеріалу був зрозумілим, спирався на досвід майбутніх аграріїв і їхнє 

професійне спрямування, викликав у них позитивні емоції. 

Для підвищення професійної мотивації навчальної діяльності 

майбутніх аграріїв до опанування соціокультурної компетентності викладачі 

гуманітарних дисциплін у навчальному процесі мають застосовувати 

ефективні стимули, які мотивують студентів. Проте не кожний 

цілеспрямований вплив на поведінку особистості майбутнього аграрія 

активізує його діяльність, а лише той, що стає особистісно значущим, 

відповідає внутрішнім прагненням. Тільки в цьому випадку виникає 

зацікавленість студента у своїй діяльності, психологічна схильність щодо 

виконання дії. 

Безсумнівно, цілеспрямоване стимулювання має спиратися на 

особистісно значуще для майбутнього аграрія: об’єктивні явища навчально-

виховного процесу, що викликають зацікавленість студента й пізнання яких 

сприяє задоволенню його індивідуальних і професійних потреб [92]. Щоб 

спонукальна дія стимулів була ефективною, потрібно враховувати інтереси, 

мету, прагматичний рівень організації діяльності особистості майбутнього 

аграрія, специфіку мотиваційної сфери особистості на різних етапах її 

розвитку. 

Спираючись на основні положення педагогічних праць дослідників 

(Н. Островська, О. Усик, Т. Шамова, Д. Щепова, Г. Щукіна та ін.), визначимо 

такі напрями стимулювання мотивів, потреб, інтересу до навчально-

пізнавальної діяльності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін: забезпечення професійного спрямування змісту гуманітарних 

дисциплін; збільшення частки колективної та самостійної роботи майбутніх 

аграріїв; удосконалення різноманітних форм, методів, прийомів, засобів 

навчання; надання переваги нетрадиційним формам організації занять; 

створення позитивної атмосфери в процесі навчальної діяльності. 
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Серед методів стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності Ю. Бабанський виокремлює методи формування пізнавальних 

інтересів [7]. Методи формування пізнавального інтересу – це, перш за все, 

методи активізації навчально-пізнавальної діяльності. Такі методи 

забезпечують найважливіші функції регулювання навчальної діяльності 

майбутніх аграріїв, їх пізнавальної, вольової та емоційної активізації. Так, 

найефективнішими методами формування пізнавального інтересу майбутніх 

аграріїв (відповідно до Ю. Бабанського [7], А. Маклакова [98], 

С. Рубінштейна [165], Г. Щукіної [255] та ін.) є: рольові та ділові ігри, метод 

створення ситуації новизни навчального матеріалу, метод опори на здобутий 

життєвий досвід тощо. 

На наш погляд, для того, щоб цілеспрямовано розвивати професійну 

мотивацію майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін до 

опанування соціокультурної компетентності, потрібно використовувати 

найбільш результативні прийоми організації їхньої навчальної діяльності; 

створювати засади для розвитку навчального інтересу, творчої активності 

майбутніх аграріїв. 

Зазначимо, що організація освітнього процесу забезпечує професійну 

мотивацію майбутніх аграріїв до пізнавальної (засвоєння знань про соціум, 

ознаки національної та іншомовної культур, їх відмінності в побуті й 

звичаях; агротехнічних знань щодо землеробської культури, видів аграрної 

діяльності), ціннісно-орієнтаційної (усвідомлення значущості пізнання 

національної культурної спадщини, національно-культурних цінностей 

інших народів і країн для майбутньої професійної діяльності; виховання 

терпимості до культурних відмінностей), практичної (вирішення 

соціокультурних проблемних ситуацій, включення майбутніх аграріїв у 

навчально-пошукову й проектну роботу, розвиток відповідних умінь і 

навичок) діяльності. 

Згідно з навчальними планами та програмами професійної підготовки 

майбутніх аграріїв, в аграрних вишах викладаються такі гуманітарні 
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дисципліни: на І курсі – „Іноземна мова”, „Історія та культура України”, 

„Релігієзнавство”; на ІІ курсі – „Українська мова (за професійним 

спрямуванням)”, „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, 

„Філософія”, „Політологія”; на ІІІ курсі – „Українська мова (за професійним 

спрямуванням)”, „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”. Усі ці 

дисципліни мають природний змістовий потенціал щодо формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Аналіз навчальних програм зазначених дисциплін гуманітарного циклу 

свідчить про те, що соціокультурна компетентність як ключова не 

виокремлюється. Проте до змісту дисциплін „Іноземна мова”, „Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням)”, які викладаються в аграрному виші, 

включено країнознавчий матеріал з метою знайомства студентів із 

іншомовною культурою, що передбачає набуття знань про повсякденне 

життя носіїв мови, норми їхньої поведінки тощо [149]. Згідно з програмою, 

концепція іншомовної освіти ґрунтується на інтегрованому навчанні мови та 

культури країни, мова якої вивчається, на діалозі рідної та іноземної культур. 

Щодо інших гуманітарних дисциплін у процесі вивчення „Української 

мови (за професійним спрямуванням)” студенти знайомляться з основними 

засадами ефективного мовленнєвого спілкування, мовленнєвим етикетом у 

діловому спілкуванні, аспектами культури мовлення під час дискусії. 

Майбутні аграрії набувають умінь і навичок професійного спілкування, 

навичок оптимальної мовної поведінки в професійній сфері, комунікативного 

досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів і спонукає до 

самореалізації, активізує професійну мотивацію на основі пізнавальних 

інтересів. 

Вивчаючи „Історію та культуру України”, майбутні аграрії отримують 

знання про суспільно-державний устрій; національні здобутки матеріальної 

та духовної культури; соціопсихічні риси українського характеру й 

менталітет українського народу; світоглядні уявлення українців; ознаки 

традиційно-побутової культури етносу; регіональні особливості культури, її 
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відмінності в побуті та звичаях. Корисними для професійної діяльності 

майбутнього аграрія є також агротехнічні знання щодо землеробської 

культури; знання про традиційні види господарської діяльності українського 

народу, традиції народного скотарства. 

Отже, зміст дисципліни дає студентам уявлення про українську 

культуру, її національні пріоритети, досягнення українського народу в 

контексті загальноєвропейської та загальносвітової культури. Студенти 

також засвоюють національні та загальнолюдські цінності, розвивають 

уміння берегти й примножувати культурні надбання українського народу. У 

процесі навчання майбутній аграрій має бути здатним співвідносити свою 

професійну діяльність із духовними та культурними цінностями свого 

народу, загальнолюдськими культурними цінностями. 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню у студентів готовності до 

соціокультурної взаємодії, пов’язаної з виробленням ставлення до наявних 

соціальних норм і цінностей на основі орієнтації в історичному досвіді 

українського суспільства; формуванню комунікативних умінь, спрямованих 

на здійснення спілкування в полікультурному суспільстві на основі знання 

народних традицій і менталітету українського народу. Майбутні аграрії 

формують уміння аналізувати та оцінювати найважливіші події та явища 

історії України; аналізувати складні та суперечливі історичні процеси; 

орієнтуватися в основних здобутках української культури; відстоювати 

власну позицію щодо актуальних проблем сьогодення. 

Під час вивчення „Релігієзнавства”, „Філософії”, „Політології” 

майбутні аграрії оволодівають знаннями про особливості мовленнєвого 

етикету різних народів, їхньої невербальної поведінки; формують навички 

застосовувати ці особливості в процесі комунікації з представниками різних 

культур відповідно до соціальних норм співрозмовників. У студентів 

аграрних вишів формується уявлення про політичний устрій країн світу, 

приналежність різних народів до певних релігій; відбувається формування 
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політичної культури, що впливає на соціалізацію особистості майбутнього 

аграрія. 

Особливого значення в аграрних вишах надається вивченню іноземних 

мов (англійської, німецької, французької). Сучасні умови ринку праці 

спонукають роботодавців аграрного сектору віддавати перевагу фахівцям, які 

володіють не лише найсучаснішим професійним досвідом, але й іноземною 

мовою. Безумовно, володіння іноземною мовою підвищує 

конкурентоспроможність і мобільність фахівців на міжнародному ринку 

праці. Отже, знання іноземних мов є важливим для отримання престижної 

роботи та кар’єрного зростання. 

Безперечно, іноземні мови відіграють важливу роль у реалізації ідеї 

соціокультурної адаптації майбутніх аграріїв. За допомогою іноземних мов 

відбувається „діалог культур” – рідної та іноземної – що становить підґрунтя 

концепції іншомовної освіти. Мова є засобом спілкування, ідентифікації, 

соціалізації та залучення особистості до культурних цінностей. Як 

обов’язковий елемент професійної підготовки майбутніх аграріїв іноземні 

мови є чинником загальнокультурного розвитку особистості. Проте 

зауважимо, що знання мови не гарантує успіху міжкультурної взаємодії, на 

шляху до якої можуть виникати неповне розуміння, етнічні стереотипи, стан 

„культурного шоку” тощо. 

Навчання іншомовної комунікації передбачає не лише оволодіння 

іноземною мовою, але й формування особистості, здатної до міжкультурного 

спілкування, до успішної участі в діалозі культур. Соціокультурна 

компетентність, безсумнівно, має складником готовність особистості до 

міжкультурного спілкування. Сформована соціокультурна компетентність у 

майбутніх аграріїв забезпечує можливість орієнтуватися в соціокультурних 

особливостях автентичного мовного середовища, прогнозувати можливі 

соціокультурні перешкоди в умовах міжкультурного спілкування та способи 

їх усунення, адаптуватися до іншомовного середовища. 
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Розглянемо детальніше вивчення дисципліни „Іноземна мова”. 

Безумовно, викладання іноземної мови в аграрних вишах повинно бути 

професійно зорієнтованим. Завдання викладача полягає в тому, щоб створити 

умови для розвитку позитивної професійної мотивації; обрати такі форми, 

методи та засоби навчання, які б дозволили кожному студенту активізувати 

свою пізнавальну діяльність. Головним чинником, який стимулює процес 

іншомовного спілкування, є мотивація. Однак у більшості студентів аграрних 

вишів мотивація до вивчення іноземної мови виражена слабо, оскільки ця 

дисципліна не є фаховою. Результати досліджень науковців свідчать про те, 

що мотивація студентів у процесі вивчення іноземної мови в аграрному виші 

зорієнтована здебільшого на професійну діяльність [161]. 

Виокремимо прийоми професійної мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності майбутніх аграріїв у процесі вивчення іноземної мови для 

формування соціокультурної компетентності: 

1. Організація обговорення актуальних тем соціокультурного 

спрямування з опорою на зміст прочитаного тексту, почутого (аудіо) або 

побаченого (відео). Студенти висловлюють оцінне ставлення до фактів, 

явищ, подій; порівнюють реалії культури іншомовної та рідної країн. 

2. Моделювання професійно зорієнтованих ситуацій, ситуацій 

повсякденного життя представників іншомовної культури. 

3. Застосування рольових і ділових ігор. 

Оскільки однією із найважливіших умов підготовки майбутнього 

аграрія є відповідність його інтересів, схильностей і здібностей обраній 

професії, вивчення іноземної мови потрібно розглядати крізь призму 

ставлення студентів до майбутньої професії. На наше глибоке переконання, 

найбільш мотивувальним чинником для майбутніх аграріїв є професійний 

інтерес та усвідомлення практичного значення знання іноземної мови для 

майбутньої професійної діяльності. 

Підвищенню професійної мотивації щодо вивчення іноземної мови 

сприяє встановлення партнерських зв’язків між вишами, участь студентів у 
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різноманітних міжнародних конференціях, що вимагає якісної мовної 

підготовки; розвиток контактів з іноземними партнерами щодо постачання 

сільськогосподарської техніки, посівного матеріалу та добрив, що вимагає 

від майбутніх фахівців знання професійної лексики й наявність 

комунікативних навичок. 

Розвитку професійної мотивації майбутніх аграріїв сприяє також 

проходження виробничої практики та стажування на провідних світових 

сільськогосподарських підприємствах і фермах. До студентів аграрних вишів, 

які проходять практику чи стажування за кордоном, висуваються додаткові 

вимоги щодо володіння іноземними мовами. Відповідно до пункту 3.2 наказу 

Міністерства аграрної політики України від 15.06.05 № 264 „Про 

затвердження Положення про проведення практики студентів аграрних 

вищих навчальних закладів України за кордоном”, до участі в конкурсному 

відборі на міжнародні програми практичного навчання допускаються 

студенти, які володіють іноземною мовою країни, у якій проходить практика 

[117]. 

Важливим для соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв є 

професійне спілкування в іншомовному середовищі. Дослідниця 

Ю. Ніколаєнко розробила модель підготовки студентів аграрних 

спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі, 

особливість якої зумовлена комунікативною спрямованістю кожного 

елементу та використанням модульної інтерактивної технології. 

Підкреслимо, що формування зазначеної готовності ґрунтується на 

принципах, які відображають специфіку професійної взаємодії аграріїв у 

іншомовному середовищі. Можна виокремити такі принципи: 

– принцип професійної спрямованості навчальної діяльності студентів 

(процес підготовки має бути організований як моделювання комунікативних 

ситуацій, які максимально наближені до реального професійного спілкування 

аграріїв); 



94 
 

– принцип міжпредметних зв’язків іноземної мови зі спеціальними 

дисциплінами, який передбачає отримання знань зі своєї майбутньої 

спеціальності та оволодіння вміннями й навичками іншомовного спілкування 

для здійснення майбутньої професійної діяльності; 

– принцип культурологічності, який передбачає не лише ознайомлення 

з іншомовною культурою (оволодіння соціокультурними знаннями), але й 

через відповідну систему вправ – формування вмінь і навичок 

стандартизованої комунікативної поведінки, яка є характерною для 

професійної взаємодії в тих країнах, мова яких вивчається [121, с. 97 – 99]. 

Дослідниця І. Ляшенко вважає розвиток соціокультурних знань і вмінь 

важливою педагогічною умовою формування готовності майбутніх аграріїв 

до реалізації міжнародної діяльності. На її думку, студенти, які беруть участь 

в інтеграційних процесах, повинні мати не лише мовну підготовку, але й 

володіти знаннями культури інших країн, зокрема суспільними нормами, 

достатніми соціокультурними фоновими знаннями, національними 

усвідомленнями; мати сформовану соціально важливу спрямованість 

особистості студента; уміти пристосовуватися до нового середовища тощо 

[97]. 

Для покращення психологічної адаптації в іншомовному середовищі 

дослідниця пропонує в процесі підготовки студентів-аграріїв застосовувати 

різні види соціопсихологічних тренінгів особистісного зростання: 

аутотренінг, тренінг ділового спілкування, тренінг-діалог. Розвиток у 

студентів-аграріїв якостей, що сприяють позитивному вирішенню 

конфліктних ситуацій, навичок співпраці, поваги до інших та емпатії, 

допоможе в майбутньому бути конкурентоспроможними фахівцями [96]. 

Проте для тимчасових культурних контактів, таких, як навчання, 

стажування, участь у міжнародних програмах тощо, майбутньому аграрію 

немає необхідності адаптуватися до всіх аспектів іншомовної культури. 

Студенти аграрних вишів знайомляться „лише з найбільш значущими 

аспектами культури, що впливають на поведінку та міжособистісну 



95 
 

комунікацію, та набувають практичних навичок, які лежать в основі 

культурно-детермінованої поведінки людей відмінної культури; набувають 

розуміння правил, якими керуються в суспільних стосунках і обмінах у цій 

культурі, й гнучкість у виконанні своєї ролі в суспільстві згідно з цими 

правилами” [186]. 

Отже, можна дійти висновку, що зазначені вище гуманітарні 

дисципліни забезпечують пізнання рідної та іноземних країн, національного 

характеру й менталітету; впливають на мотиваційну сферу особистості 

майбутнього аграрія; розвивають особистісні якості, без яких неможлива 

успішна соціалізація молоді в сучасному суспільстві. 

Для реалізації пропонованої умови – забезпечення професійної 

мотивації навчальної діяльності майбутніх аграріїв до опанування 

соціокультурної компетентності – серед завдань, які необхідно вирішувати в 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін в аграрних вишах, щоб досягти 

ефективних результатів у формуванні соціокультурної компетентності, 

можна виокремити такі: 

– розвивати мотиваційну сферу особистості майбутнього аграрія, 

підвищувати мотивацію до культурного пізнання, засвоєння норм і цінностей 

рідної та іншомовної країн; 

– задовольняти пізнавальні потреби майбутніх аграріїв; стимулювати 

їхню пізнавальну діяльність, залучати їх до різноманітних видів діяльності, 

які активізують і розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей; 

розвивати творчий потенціал студентів; 

– поглиблювати культурну освіченість майбутніх аграріїв; розвивати 

вміння розуміти явища іншої культури в процесі рефлексії, критично 

оцінювати здобуту інформацію про явища іншої культури, норми та правила 

поведінки в ситуаціях ділового та повсякденного життя; 

– виховувати особистісні якості майбутніх аграріїв (емпатія, 

відкритість, толерантність, неупереджене ставлення до представників 
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іншомовної культури, терпимість до культурних відмінностей, повага до 

народу-носія іншомовної культури); 

– формувати моральні поняття, уявлення, переконання, принципи, 

світоглядні настанови та ідеали, самосвідомість і самооцінку майбутніх 

аграріїв. 

 

 

2.2. Актуалізація взаємодії та співробітництва майбутніх аграріїв 

під час вивчення гуманітарних дисциплін 

 

Поряд із формуванням професійної мотивації майбутнього аграрія 

важливим є розвиток особистості загалом. Ключовим аспектом розвитку 

особистості як компетентного фахівця, його соціалізації є орієнтація на 

формування загальнопрофесійних і особистісних якостей майбутнього 

аграрія. Процес соціалізації особистості майбутнього фахівця відбувається 

через взаємодію з іншими. Особистість не може формуватися поза 

суспільством, поза соціальною взаємодією. Безперечно, розвиток 

майбутнього фахівця як особистості „залежить від характеру взаємодії з 

іншими людьми, яка забезпечує його активність і контроль над власною 

поведінкою, що узгоджується із соціальними нормами, ролями, соціальними 

установками партнерів по взаємодії” [183, с. 284]. 

Оскільки сільськогосподарська праця має колективний характер і її 

продуктивність залежить від скоординованості зусиль багатьох фахівців, у 

зв’язку з цим актуалізується проблема налагодження взаємодії та 

співробітництва аграріїв у професійній діяльності. 

У соціальному контексті взаємодія розглядається як виконання дій, 

спрямованих на виникнення відповідної реакції з боку іншого учасника. 

Особливість взаємодії проявляється в тому, що людина виступає як 

суспільна, активна істота. У психології взаємодію визначають і як 

інтерактивний аспект спілкування, і як діяльність індивіда, і як вид 
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активності загалом. В основі взаємодії лежить співробітництво як спосіб 

інтеграції наукового знання і практичних умінь у процесі спільної діяльності, 

що є відправною точкою соціального життя людей [112]. 

На процес взаємодії можуть впливати різні чинники, а саме: об’єктивні 

(середовище, його соціокультурні особливості, вікові й фізіологічні 

особливості учасників взаємодії тощо) та суб’єктивні (психічні особливості й 

накопичений досвід учасників взаємодії, їхні стосунки, соціально-

психологічний клімат групи тощо). Одними з таких чинників, на думку 

А. Мудрика, є цінності, які визнані в суспільстві, у конкретному колективі. 

Учений акцентує увагу не тільки на результаті взаємодії людей один із 

одним, але й на процесі, розглядаючи взаємодію як діалог, який вимагає 

терпимості до ідей, незначних недоліків партнера, уміння слухати тощо [112, 

с. 145]. 

Прихильники ідеї єдності діяльності та спілкування (Д. Ельконін, 

І. Зимня, О. Леонтьєв та ін.) розглядають взаємодію як організацію 

взаємопов’язаних дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльності. 

Спілкування як детермінант і перетворювач суб’єкт-об’єктних відносин у 

суб’єкт-суб’єктні є передумовою, частиною спільної діяльності, призначеної 

для найбільш успішного й ефективного її протікання. Спілкування 

розуміється як сукупність зв’язків і взаємовпливів суб’єктів, що виникають у 

процесі їхньої спільної діяльності в умовах безперервного обміну 

інформацією про різні сторони та елементи взаємодії. 

Зміст взаємодії як творчого процесу сучасні педагоги пов’язують зі 

спілкуванням в різних сферах життя, результатом спільної діяльності, 

розвитком діалогу між сторонами взаємодії, конкретними вміннями діяти в 

різних ситуаціях, співробітництвом з іншими людьми, здатністю до оцінки 

дій і вчинків. Найважливішими напрямами формування міжособистісної 

взаємодії студентів є створення сприятливого соціально-психологічного 

клімату колективу, атмосфери творчості, реалізації ідеї гуманізму в 

стосунках. Так, освітній процес вишу, у ході якого майбутні фахівці 
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набувають соціальні навички, напрацьовують основи комунікативної 

діяльності, розвивають здібності до творчого пошуку рішень, актуалізують 

свій особистий досвід, має створювати сприятливі умови для організації 

міжособистісної взаємодії. 

На думку В. Сластьоніна, вивчення гуманітарних дисциплін передбачає 

наявність найважливіших індивідуальних процесуальних характеристик 

(різнобічність знань і умінь, самостійність, творчий потенціал, унікальність), 

які стимулюють прагнення до взаємодії, співпраці, спілкування [176]. 

Незважаючи на те, що поняття соціокультурної компетентності має 

міждисциплінарний характер і становить інтегральну характеристику, 

формуванню соціокультурної компетентності сприяє перш за все вивчення 

студентами дисциплін гуманітарного циклу. Уважаємо, що вивчення 

гуманітарних дисциплін майбутніми аграріями має бути спрямоване на 

формування в них професійно значущих якостей, що сприяють здійсненню 

ефективної комунікації, формуванню вмінь взаємодії в процесі здійснення 

професійних завдань. 

Гуманітарна освіта забезпечує готовність студента до взаємодії з 

іншими людьми в процесі обміну культурними цінностями, способами 

діяльності та шляхами самореалізації. Безперечно, процес навчання має 

будуватися так, щоб студент усвідомлював, наскільки важливі для нього ці 

знання, і на цій основі засвоював зміст навчального предмета; управління 

навчанням повинно здійснюватися із позиції потреб та інтересів студентів. 

Спільна діяльність студента і викладача переходить на рівень взаємного 

прийняття й обміну цінностями, що забезпечується відповідним змістом і 

методами навчання. Викладачеві необхідно володіти технологіями навчання, 

що передбачають активне залучення діяльності студента до структури 

процесів саморозвитку. 

Отже, співпраця викладача зі студентами в процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін передбачає об’єднання їхніх інтересів і зусиль у 

вирішенні пізнавальних завдань, при цьому студент почуває себе не об’єктом 
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педагогічних дій, а самостійно й вільно діючою особою; взаємини викладача 

та студента перетворюються на рівноправні стосунки людей, які 

співпрацюють. Таке перетворення пов’язане зі зміною ролей і функцій 

педагогічного процесу. Викладач активізує, стимулює прагнення, формує 

мотиви студента до саморозвитку, вивчає його активність, створює умови 

для його руху, консультує його. Безперечно, засвоєння соціокультурної 

інформації буде більш ефективним, якщо воно здійснюється у 

співробітництві, коли кожний студент стає активним учасником освітнього 

процесу. 

Ми погоджуємося з поглядом учених про те, що основою викладання 

гуманітарних дисциплін має бути взаємодія викладачів цих дисциплін, що 

сприятиме міжпредметній інтеграції та дозволить звернути особливу увагу на 

добір навчального матеріалу з метою відповідності навчальним планам та 

інтересам студентів; переорієнтація самого змісту навчання, спрямованість 

його методів і засобів на формування дієвого гуманістичного світогляду 

студентів; озброєння спеціаліста методологією пізнання і творчості, яка 

слугує інструментарієм для виробництва нового знання; інтеграцію фахівця в 

різні сфери суспільного життя, його залучення до рідної культури та 

сприйняття цінностей світової цивілізації [138]. 

Під час пілотажного дослідження ми дійшли висновку, що викладачі 

різних гуманітарних дисциплін в аграрних вишах на різних кафедрах з 

погляду методики викладання працюють ізольовано один від одного, 

наслідком чого є порушення цілісного сприйняття студентами картини світу 

та зниження адаптації до соціальних умов полікультурного співтовариства; 

формуванню соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв не 

приділяється належної уваги, що, на нашу думку, може бути усунене при 

реалізації другої педагогічної умови, яка полягає в актуалізації взаємодії 

та співробітництва майбутніх аграріїв під час вивчення гуманітарних 

дисциплін. 
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Зазначимо, що особливу роль у процесі підготовки сучасного фахівця-

аграрія відіграє також формування його наукового світогляду, при цьому 

важливо, щоб студенти не фрагментарно осягали світ, а через інтегровану 

взаємодію наук. Зазначене вище переконує в необхідності забезпечення 

інтеграції гуманітарних знань майбутніх аграріїв. 

Безперечно, можливість організації міжпредметної взаємодії в 

навчальному процесі є актуальним питанням сучасної системи вищої 

аграрної освіти. Сьогодні освіченому аграрію необхідний синтез знань, 

оскільки майбутні фахівці, не маючи цілісної картини світу, володіють 

фрагментарним світоглядом. Особливого значення набуває міжпредметна 

взаємодія в системі професійної освіти, де навчальний і пізнавальний 

процеси повинні будуватися в органічному зв’язку з гуманітарними та 

фаховими дисциплінами. 

Оскільки виховання загальної культури особистості майбутнього 

аграрія тісно пов’язане з гуманітаризацією освіти, то особливо важливим стає 

створення системи інтегрованого вивчення гуманітарних дисциплін в 

аграрних вишах. Тож, міжпредметна інтеграція різних знань і вмінь студентів 

аграрних вишів у сфері гуманітарної освіти сприяє цільовій і змістовій 

взаємодії дисциплін гуманітарного циклу, демонструє широту їхніх 

можливостей, оскільки вони звернені до особистості майбутнього аграрія, 

його духовних і моральних цінностей. Різнобічний розвиток особистості 

майбутнього аграрія передбачає орієнтацію на міждисциплінарний підхід, 

тобто розробку цілісної системи формування компетентного фахівця 

засобами гуманітарних дисциплін, використовуючи дидактичні та виховні 

ресурси цих дисциплін. 

Міждисциплінарність, що ґрунтується на міжпредметній природі 

сучасного знання, повинна бути основною спрямованістю в організації 

навчального процесу у вищій школі. Навчання із застосуванням 

міждисциплінарного підходу сприяє формуванню в студентів „глобалізації та 

нестандартності мислення, формуванню системного знання, здатності 
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вирішувати комплексні проблеми, що виникають на стику різних галузей; 

бачити взаємозв’язок фундаментальних досліджень; уміти оцінювати 

ефективність нововведення, організувати реалізацію його на практиці” [26]. 

Про проблему інтеграції наук, стирання меж між окремими науками 

В. Вернадський писав: „Ми все більше спеціалізуємося не на науках, а 

проблемах. Це дозволяє, з одного боку, заглиблюватися в досліджуване 

явище, а з іншого – розширювати охоплення його з поглядів” [30, с. 51]. 

Використання міжпредметної взаємодії гуманітарних дисциплін є 

засобом засвоєння культури. У нашому дослідженні ми спиралися на 

концепцію діалогічності культури М. Бахтіна, В. Біблера та ін., ураховували, 

що сучасна аграрна освіта спрямована на формування „людини культури”. 

Загальна тенденція гуманізації й гуманітаризації освіти, спостереження, 

власний досвід дозволили виокремити як системоутворювальний чинник 

інтеграції гуманітарного знання в аграрних вишах поняття „культура”. Саме 

культура задає систему ціннісних орієнтацій, що регулюють соціальну 

поведінку особистості; об’єднує зміст гуманітарних дисциплін. 

Гуманітарні дисципліни створюють сприятливі можливості подання в 

узагальненому та систематизованому вигляді знання і про рідну, і іншомовну 

культури. Ми поділяємо погляд Ю. Пассова про те, що головним завданням 

оволодіння іншомовною культурою стає не стільки розуміння іншої 

культури, скільки духовне вдосконалення особистості на основі нової 

культури в її діалозі з рідною. Дослідник розглядає виховання як процес 

становлення, збагачення та вдосконалення духовного світу особистості через 

творчу спадщину (привласнення) доступної їй культури [130]. 

Сутність міжпредметної взаємодії полягає в тому, що вона дає 

можливість синтезувати, систематизувати та узагальнювати розрізнені 

знання, отримані з різних навчальних дисциплін, а також набути нових знань 

на основі цієї взаємодії. На наш погляд, застосування міжпредметної 

взаємодії гуманітарних дисциплін сприяє створенню в майбутніх аграріїв 

цілісного уявлення про світ, гуманістичного світогляду, синтезувального 
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мислення. Як один із важливих чинників актуалізації міжпредметної 

взаємодії інтеграція гуманітарних дисциплін зміцнює взаємопроникнення 

змісту окремих навчальних дисциплін, створює єдиний освітній простір. У 

процесі взаємодії наук відбувається концентрація, ущільнення, „стиск” 

інформації в просторі та часі. 

Отже, можна виокремити два способи реалізації міжпредметної 

взаємодії в процесі гуманітарної підготовки майбутніх аграріїв: 

1) через опору на знання та вміння вирішувати навчальні завдання, 

отримані в процесі вивчення інших дисциплін; 

2) через вирішення комплексних міжпредметних завдань, що 

вимагають застосування знань різних дисциплін гуманітарного циклу. 

Розглянемо детальніше запропоновані способи реалізації 

міжпредметної взаємодії гуманітарних дисциплін. 

Забезпечення міжпредметної взаємодії в процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін є спробою перенесення частини соціокультурних 

знань з однієї навчальної дисципліни в іншу, установлення зв’язків між 

суміжними поняттями, які вивчають різні гуманітарні дисципліни. 

Безперечно, синтез гуманітарних знань можливий завдяки єдності джерел 

соціокультурної інформації, близькості змісту гуманітарних дисциплін. На 

наше переконання, цілі навчання дисциплін „Українська мова (за 

професійним спрямуванням)”, „Іноземна мова”, „Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)”, „Історія та культура України” здебільшого 

збігаються і за структурою, і за змістом, що уможливлює їхнє 

міждисциплінарне викладання. 

Аналіз робочих навчальних програм дисциплін гуманітарного циклу, 

що викладаються в аграрних вишах, засвідчив широкі можливості для 

застосування міжпредметної взаємодії при формуванні соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. У таблиці 2.1 представлено суміжні теми, 

що викладаються в курсі гуманітарних дисциплін. 
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Таблиця 2.1 

Міжпредметна взаємодія гуманітарних дисциплін 

Дисципліни 

гуманітарного 

циклу 

Суміжні теми Зміст тем у курсі 

дисциплін 

„Іноземна мова”,  

„Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням)” 

Зміст тем у курсі 

дисципліни 

 „Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням)” 

„Українська 

мова (за 

професійним 

спрямуванням)” 

1. Мовленнєвий 

етикет 

2. Невербальне 

спілкування 

Знайомство. 

Привітання  

 

1. Культура 

мовлення фахівця-

аграрія 

2. Співбесіда з 

роботодавцем 

3. Ділове 

телефонне 

спілкування 

4. Наради.  

Моя майбутня 

професія 

 

„Історія та 

культура 

України” 

Реформування 

аграрних відносин 

у незалежній 

Україні 

1. Сільське 

господарство 

України (Великої 

Британії, 

Німеччини, 

Франції) 

2. Види аграрних 

підприємств в 

Україні (Великій 

Британії, 

Німеччині, 

Франції) 

 

1. Зародження 

державності на 

українських 

землях (підтема 

„Побут, звичаї, 

вірування східних 

слов’ян”) 

2. Розвиток 

культури України 

на сучасному етапі 

1. Свята та 

традиції України 

(Великої Британії, 

Німеччини, 

Франції) 

2. Вища освіта в 

Україні (Великій 

Британії, 

Німеччині, 

Франції) 
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 Продовження табл.2.1 

 1. Політика 

українізації 

2. Національно-

культурне 

відродження 

 Мовна політика в 

Україні 

„Політологія” Устрій сучасної 

держави 

Державний устрій 

України (Великої 

Британії, 

Німеччини, 

Франції) 

 

Економічна та 

соціальна політика 

держави 

Економічні 

реформи в 

Україні (Великій 

Британії, 

Німеччині, 

Франції) 

 

Проблеми 

взаємодії 

суспільства та 

природи 

Аграрна політика 

в Україні 

(Великій 

Британії, 

Німеччині, 

Франції) 

 

Сутність 

національного 

питання 

 Мовна політика в 

Україні 

 

Як свідчать дані наведеної таблиці, міжпредметну взаємодію 

гуманітарних дисциплін можливо встановити на тематичному рівні. Так, 

суміжні теми виявилися між дисциплінами „Українська мова (за 

професійним спрямуванням)” – „Іноземна мова”, „Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)”; „Історія та культура України” – „Іноземна 

мова”, „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”; „Іноземна мова”, 

„Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” – „Політологія”, „Історія та 

культура України” – „Політологія”, „Українська мова (за професійним 

спрямуванням)” – „Історія та культура України”, „Українська мова (за 

професійним спрямуванням)” – „Політологія”, що уможливлює формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 
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Міжпредметна взаємодія гуманітарних дисциплін визначає цільову 

спрямованість усіх компонентів процесу навчання (його завдання, змісту, 

форм, методів, засобів, результатів) на вирішення завдання формувати 

систему знань про природу, суспільство, світогляд майбутнього аграрія. 

Важливе значення при реалізації міжпредметної взаємодії гуманітарних 

дисциплін має вдосконалення форм, методів і засобів організації освітнього 

процесу (інтегровані та бінарні заняття, „круглі столи”, конференції, 

міждисциплінарні вікторини, підготовка студентами доповідей і проектів 

міжпредметного характеру, використання пошукових методів навчання, 

проблемно-пізнавальних завдань тощо). Саме ці форми, методи та засоби 

організації навчальної діяльності забезпечують взаємодію майбутніх аграріїв. 

Реалізація пропонованої умови – актуалізація взаємодії майбутніх 

аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін – передбачає: 

міжособистісну взаємодію майбутніх аграріїв у процесі навчальної діяльності 

у таких формах, як виконання групових проблемних завдань через пошук 

інформації соціокультурного змісту; дискусії („діалог культур”); проведення 

міждисциплінарних семінарів, конференцій тощо; установлення в процесі 

викладання конкретної дисципліни міжпредметної взаємодії через розробку 

та включення до змісту навчальних дисциплін завдань (ситуацій), що 

відповідають комплексним соціокультурним і соціально-професійним 

проблемам у соціумі та сфері майбутньої професії фахівця-аграрія, завдань 

дослідницького типу міждисциплінарного характеру. 

Уважаємо за необхідне використовувати ефективні організаційні 

форми та методи навчання, що сприяють взаємодії майбутніх аграріїв, як-от: 

колективні (інтерактивні лекції, лекції-дискусії, міні-конференції, „круглі 

столи”), групові (дискусії та дебати, кейс-метод, метод проектів, тренінги) 

тощо. Основною формою такого навчання є діалогічне спілкування. 

Організація діалогічного спілкування зумовлює взаєморозуміння, взаємодію, 

співробітництво, спільне вирішення завдань. Технології навчання в дискусії є 

важливим засобом пізнавальної діяльності студентів: дискусія сприяє 
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розвитку критичного мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує 

навички відстоювати свій погляд, поглиблює знання з цієї теми. 

Так, в процесі багатосторонньої комунікації студенти мають 

можливість ділитися своїми думками, враженнями в межах певної теми, 

розповісти про власні висновки й вислухати думки інших учасників 

навчального процесу [145]. Організаційні форми, що засновані на 

спілкуванні, діалозі, зіставленні різних поглядів, сприяють формуванню 

толерантності, поваги до іншої думки, розуміння важливості існування 

різних підходів. 

Зміст гуманітарних дисциплін має сприяти цілеспрямованому розвитку 

міжособистісної взаємодії шляхом залучення студентів до спільної 

діяльності, „проживаючи” проблемні ситуації. Як зазначають дослідники 

[59], занурення студентів у атмосферу співробітництва сприяє вирішенню 

проблемних ситуацій і формуванню соціально значущих і професійно 

важливих особистісних якостей майбутнього фахівця. Обговорення 

особистісно значущих для студентів питань сприяє прояву власного 

ставлення до дійсності, формуванню ціннісних орієнтацій, ставлення до 

майбутньої професійної діяльності. Студенти тренують соціальні навички, 

необхідні для конструювання взаємодії в системі діяльності, розвивають 

емпатійну культуру, навички рефлексії тощо. Вирішення майбутніми 

аграріями проблемних ситуацій сприяє формуванню в них різноманітного 

досвіду, необхідного в професійній діяльності. 

Вивчення майбутніми аграріями гуманітарних дисциплін на основі 

взаємодії спрямоване на розвиток у них соціально-особистісних компетенцій, 

які сприятимуть більш ефективній соціалізації та адаптації в змінних 

соціокультурних умовах. Соціально-особистісні компетенції майбутніх 

аграріїв засновані на моральних якостях, соціальній відповідальності, 

комунікативних уміннях тощо. У результаті майбутній аграрій повинен 

оволодіти такими соціально-особистісними компетенціями: володіти 
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якостями громадянськості; бути здатним до соціальної взаємодії, 

міжособистісної комунікації, роботи в команді. 

Отже, основними завданнями при формуванні соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін є вдосконалення змісту та методик викладання гуманітарних 

дисциплін через розробку та впровадження завдань (ситуацій) актуальної 

соціокультурної, соціально-професійної спрямованості, що сприяють 

розвитку в студентів соціально-особистісних компетенцій. 

Так, ефективним є моделювання професійно зорієнтованих проблемних 

ситуацій, наприклад, для формування соціокультурної компетентності в 

позаіншомовному середовищі при вивченні дисципліни „Іноземна мова” 

необхідно залучати студентів до активного діалогу культур, вирішення 

проблемних ситуацій. Використання проблемних соціокультурних ситуацій 

створює мовленнєве середовище й умови формування потреби в застосуванні 

іноземної мови як засобу реального спілкування. 

Завдяки міжпредметній взаємодії навчання проходить у зіставленні, 

діалозі культур, у результаті чого відбувається осмислення цінностей рідної 

країни та загальнолюдських цінностей. Це дає можливість для формування 

таких ціннісних орієнтацій, як патріотизм, інтернаціоналізм, толерантність, 

критичність мислення, здатність до співпраці в умовах різниці поглядів і 

переконань, усвідомлення власної гідності та повага до гідності інших, 

почуття співучасті у світовій культурі, формування гуманістичного 

світогляду. Охарактеризуємо основні методи навчання щодо актуалізації 

міжособистісної взаємодії. 

Наприклад, кейс-метод (або аналіз конкретних ситуацій). Метод „кейс-

стаді” (від англ. case – ситуація, випадок) – метод активного ситуаційного 

аналізу шляхом вирішення конкретних завдань-ситуацій (вирішення кейсів). 

Метод кейс-стаді характеризується колективною пізнавальною діяльністю, 

що передбачає різноманітні прийоми: „мозковий штурм”, обмін думками, 

обговорення, взаємодію, що зумовлює активну міжособистісну комунікацію 
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та сприяє формуванню соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. У 

ході використання методу в студентів формуються специфічні навички 

роботи з інформацією: пошук необхідних знань за допомогою самостійної 

переробки вихідної інформації, її аналізу, синтезу; формулювання проблеми 

та її окремих складників [196]. Спільною є проблема, яка актуальна для 

конкретної дисципліни. Кейс може бути наповнений будь-яким 

дисциплінарним змістом, а мова – українська чи іноземна – стає 

інструментом для аналізу й вирішення ситуацій із різних галузей 

гуманітарних дисциплін. 

Ми погоджуємося з думкою дослідниці О. Шевченко про те, що 

застосування кейс-методу під час вивчення гуманітарних дисциплін дає 

значно більший ефект, ніж традиційні методи навчання, оскільки він 

зорієнтований не стільки на здобуття знань, скільки на формування навичок 

професійної діяльності, комплексу особистісних якостей, цінностей, мотивів 

та установок [245], а тому є надзвичайно ефективним при формуванні 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Відповідно до поглядів дослідників (Ю. Сурмін, О. Шевченко), 

застосування кейс-методу сприяє мотиваційно-вольовому розвитку 

майбутніх фахівців; становленню наукового світогляду; вихованню 

загальнолюдських, а також соціально і професійно значущих якостей 

майбутніх аграріїв; формуванню таких професійних якостей, як здатність до 

аналізу та діагностики проблем різного рівня складності; уміння чітко 

формулювати та прогнозувати шляхи вирішення проблем; уміння 

висловлювати та відстоювати власну позицію; спілкуватися, дискутувати, 

сприймати та оцінювати інформацію; здатність адаптуватися до 

екстремальних ситуацій і приймати оптимальні рішення. На нашу думку, усі 

ці якості та вміння необхідні для професійної діяльності майбутніх аграріїв. 

Змістом кейсів можуть бути різноманітні тексти професійного 

спрямування, статті з газет, журналів, відео- й аудіоматеріали тощо. 

Доцільним є застосування ситуацій, у яких учасниками є представники 
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різних країн і культур, що сприяє формуванню необхідних для професійної 

діяльності майбутніх аграріїв таких навичок, як розуміння та в подальшому 

врахування національних особливостей різних культур і традицій. 

Отже, використання кейс-методу в процесі формування 

соціокультурної компетентності сприяє активізації пізнавальної діяльності 

майбутніх аграріїв, розвитку соціально значущих і професійно важливих 

особистісних якостей. 

Так само метод проектів. Практико зорієнтований, дослідницький, 

творчий характер проектної діяльності дозволяє активно залучати студентів 

до творчої діяльності [178]. Проектна робота формує в студентів творчу 

активність, пізнавальну діяльність і залучає їх до пошуково-дослідницької 

діяльності під час формування соціокультурної компетентності. Як зазначає 

дослідниця Є. Полат [141], метод проектів дозволяє інтегрувати знання з 

різних галузей при вирішенні однієї проблеми. Серед загальнодидактичних 

вимог щодо ефективного використання методу проектів учена виокремлює 

наявність актуальної проблеми (або завдання), що вимагає дослідницький 

пошук для її вирішення (наприклад, дослідження особливостей мовленнєвого 

етикету українців або інших народів; історії виникнення різноманітних свят 

або традицій харчування в рідній та іншомовних країнах тощо). 

Цінність методу проектів полягає в тому, що він сприяє формуванню в 

студентів таких особистісних якостей, які засвоюються лише в діяльності. 

Так, беручи участь у проектній роботі в процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін, майбутні аграрії набувають таких умінь і навичок для 

формування соціокультурної компетентності: пошук, виокремлення, аналіз, 

структурування необхідної інформації; уміння інтегрувати інформацію з 

різних галузей знань; уміння критично мислити, висувати гіпотези, 

відстоювати свій погляд; уміння розглядати ситуацію крізь призму 

загальнолюдських цінностей і норм; уміння працювати в команді тощо. 

Навчання у співробітництві, робота в команді, колективні способи 

навчальної роботи забезпечують навчально-пізнавальну активність і високий 
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рівень навчальної комунікації студентів. Саме ця стратегія сприяє 

формуванню в майбутніх аграріїв комунікативного, рефлексивного досвіду, 

досвіду співпраці, узгодження інтересів і поглядів, спільного прийняття 

рішень тощо. 

На основі викладеного вище доходимо висновку про те, що взаємодія в 

сучасному змісті аграрної освіти є однією з необхідних умов, що сприяє не 

тільки систематизації, оптимізації навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх аграріїв, але й органічному цілісному розвитку особистості, її 

культурному розвитку, створенню цілісного уявлення про світ. 

Побудова освітнього процесу під час вивчення гуманітарних дисциплін 

в аграрних вишах на принципах взаємодії дозволяє об’єднати розрізнені 

наукові знання задля створення цілісної картини світосприйняття майбутніх 

аграріїв, а також розкрити та реалізувати їхній особистісний потенціал. 

Використовуючи процес взаємодії гуманітарних дисциплін, можна досягти 

таких результатів: знання набувають системності; уміння стають 

узагальненими, сприяють комплексному застосуванню знань, їх синтезу, 

перенесенню ідей і методів із однієї науки в іншу; посилюється пізнавальний 

інтерес майбутніх аграріїв. 

Процес навчання гуманітарних дисциплін, побудований на основі 

принципу взаємодії, сприяє формуванню соціокультурної компетентності, 

розвитку соціально-особистісних компетенцій, становленню мовної 

особистості майбутніх аграріїв, а також підвищенню рівня їхньої загальної 

культури.  
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2.3. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв 

 

В умовах модернізації вищої, зокрема аграрної, освіти впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес набуває все 

більшого поширення, що уможливлює забезпечення якісно нового рівня 

підготовки майбутніх фахівців. Проте проведене пілотажне дослідження, у 

якому брали участь 26 викладачів гуманітарних дисциплін Сумського 

національного аграрного університету, засвідчило, що лише 27% із них 

постійно застосовують інформаційно-комунікаційні технології в процесі 

професійної підготовки майбутніх аграріїв (комп’ютерні навчальні програми, 

електронні словники, довідники, енциклопедії, мультимедійні презентації); 

50% використовують зазначені технології епізодично, 23% майже не 

звертаються до таких технологій. 

Отже, на підставі викладених вище положень визначено третю 

педагогічну умову, що полягає в застосуванні інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв. 

При визначенні третьої педагогічної умови ми враховували компоненти 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісно-поведінковий та особистісний), які були описані в 

розділі 1. 

Охарактеризуємо дидактичні можливості використання основних 

інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на формування 

компонентів соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін. 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 р. [211] пріоритетним напрямом є впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій – технологій опрацювання 

інформації за допомогою комп’ютера та телекомунікаційних засобів. 
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Як відомо, інформаційно-комунікаційні технології як засіб поділяються 

на два типи: апаратні й програмні. До основних апаратних засобів належать: 

комп’ютер, принтер, сканер, проектор, інтерактивна дошка; камера, 

стільникові, супутникові системи зв’язку; локальні мережі, мережа Інтернет, 

електронна пошта; аудіо-, відеозаписи тощо. До основних програмних 

засобів ІКТ зараховують: електронні засоби (навчальні програми, програми-

перекладачі, електронні словники, довідники, енциклопедії, електронні 

бібліотеки, електронні бази даних), мультимедійні засоби (мультимедійні 

навчально-методичні комплекси, підручники, посібники, тренажери для 

введення тексту, графіки, презентації, вебпроекти), інтернет-засоби (сайти, 

пошукові системи Інтернету, інтернет-ресурси тощо) [71, с. 81]. 

Одним із програмних засобів ІКТ при вивченні гуманітарних 

дисциплін є електронні енциклопедії. Наведемо приклад основних 

електронних енциклопедій, які можуть бути використані при вивченні 

гуманітарних дисциплін майбутніми аграріями. 

„Вікіпедія” (http://uk.wikipedia.org/wiki/) – це універсальна 

енциклопедія, що містить довідкові матеріали, які охоплюють різні галузі 

знань і практичної діяльності людини. Структура енциклопедії складається з 

восьми розділів: „Україна”, „Культура та мистецтво”, „Релігії і вірування”, 

„Особисте життя та розваги”, „Суспільство”, „Гуманітарні та соціальні 

науки”, „Прикладні та природничі науки”, „Технології та інженерія”. 

Матеріали зазначеної енциклопедії можуть бути корисними при формуванні 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

При вивченні іноземної мови студенти також можуть звертатися до 

тематичної інтернет-енциклопедії „Українці в Сполученому Королівстві” 

(http://www.ukrainiansintheuk.info), у якій зібрано різноманітні аспекти 

минулого і теперішнього життя української діаспори у Великій Британії, 

загальні відомості про цю країну та історію українсько-британських зв’язків 

від давнини до сучасності. 
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Вивчаючи такі дисципліни, як „Українська мова (за професійним 

спрямуванням)” та „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” 

майбутні аграрії можуть використовувати матеріали електронної 

енциклопедії сільського господарства „АгроСаєнс” 

(http://agroscience.com.ua). Це видання створено на базі низки інших 

енциклопедій і довідників, присвячених темі сільського господарства. 

Галузева енциклопедія містить понад 4000 статей, у яких подано відомості 

про сільськогосподарські культури, добрива, пестициди, техніку, яка 

використовується для обробітку землі, а також інформацію щодо організації 

роботи в господарстві. 

Серед інших універсальних енциклопедій, які можуть бути застосовані 

при вивченні дисципліни „Історія та культура України”, можна виокремити: 

„Енциклопедію сучасної України” (http://esu.com.ua), що складається з таких 

рубрик, як „Суспільство”, „Наука”, „Культура”; „Енциклопедію пам’яток 

України” (http://encyclosights.com/?ln=3), на сайті якої репрезентовано 

путівники, присвячені обраній області, списки готелів, мапи тощо. Сортувати 

контент цієї енциклопедії можна через вибір регіону (області) та категорії 

пам’яток (релігія, природа, прадавнина, промисловість, народний побут 

тощо). Користувачі мають змогу інтерактивного спілкування, тобто можуть 

коментувати відомості, ставити запитання, додавати факти. 

Окрім електронних засобів, провідним засобом ІКТ слугує також 

Інтернет. Застосування Інтернету в освітньому процесі вишу є вимогою 

сьогодення: сучасне покоління студентів потребує нових способів подання 

інформації. Сьогодні майбутній фахівець повинен мати: безперешкодний 

доступ до різноманітних джерел інформації через використання інтернет-

ресурсів; уміти своєчасно, швидко та якісно обробляти великі обсяги 

інформації, оптимально обираючи інтернет-ресурси; уміти на основі наявних 

знань генерувати нові знання та використовувати їх у професійній діяльності. 

Інтернет пропонує широкий вибір сучасних засобів комунікації, 

зокрема: електронна пошта, блоги зі зворотним зв’язком, соціальні мережі, 
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як-от „Facebook” та програмне забезпечення „Skype”. За допомогою сучасних 

засобів Інтернету стає можливим онлайновий доступ до навчальної 

інформації, обмін нею учасниками проектів. Отже, Інтернет є важливим 

засобом виконання проектних завдань, навчальних проектів, що свідчить про 

значні його дидактичні можливості в гуманітарній освіті. 

Як стверджують науковці, використання всесвітньої мережі та засобів 

інтернет-ресурсів має низку дидактичних переваг у процесі навчання 

студентів: 

– варіативність застосування на різних етапах навчання; 

– можливість застосування на будь-якому етапі роботи на практичному 

занятті; 

– навчальний матеріал легше запам’ятовується; 

– економне використання навчального часу; 

– індивідуалізація навчання, визначення глибини й послідовності 

засвоєння, темпу роботи; 

– скорочення видів роботи, що викликають стомлюваність студентів; 

– розгалуження послідовності навчання на основі аналізу помилок; 

– створення комфортного середовища для сучасного навчання; 

– активізація навчальної діяльності; 

– інтенсифікація навчання та підвищення мотивації; 

– формування самооцінки студента та створення умов для його 

самостійної роботи [38, с. 45]. 

Використання інформаційних технологій і мережі Інтернет у процесі 

навчання рідної й іноземної мов висвітлено в працях багатьох учених 

(Ю. Білецька [16], І. Гонтаренко [38], І. Костікова [71; 73], Л. Кудрявцева 

[80], А. Маслюк [103], Р. Мільруд [106], О. Подзигун [136; 137], Є. Полат 

[140], В. Сафонова [170], П. Сисоєв [199], М. Варшауер (M. Warschauer) [279; 

280] та ін.). 

На думку І. Костікової [71; 73], П. Сисоєва [199], завдяки своїм 

унікальним дидактичним властивостям, сучасні інформаційно-комунікаційні 
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технології сприяють значному збагаченню освітнього процесу. Використання 

в процесі навчання цих технологій (порівняно із традиційними) сприяє 

розвитку в студентів додаткових умінь і стратегій. Створюючи умови для 

організації синхронного (on-line – чат, технологія Skype) й асинхронного (off-

line – електронна пошта, веб-форум, блог) спілкування між користувачами 

мережі Інтернет, сучасні ІКТ сприяють створенню інформаційного 

освітнього середовища, у якому студенти мають можливість не лише 

розвивати мовні та мовленнєві вміння й навички, а також формують 

соціокультурну компетентність [80; 140; 162; 199]. 

Розглянемо вплив інформаційно-комунікаційних технологій на процес 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. Як 

стверджує дослідниця Є. Полат [140, с. 153], ІКТ сприяють розширенню 

кругозору, підвищенню культурного рівня; створюють мотивацію для 

самостійної пізнавальної діяльності, що загалом сприяє набуттю досвіду 

соціокультурної діяльності. 

Для формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв 

найбільш важливою перевагою Інтернету є розуміння та використання його, 

перш за все, як інтерактивного середовища з величезними комунікативними 

можливостями, яке дає можливість спілкуватися з носіями мови, що дозволяє 

вивести соціокультурну підготовку студентів на рівень активної, 

пізнавальної творчості. Студенти, які вивчають гуманітарні дисципліни на 

основі інтернет-комунікацій, можуть поглиблювати знання і з мови, і з 

культури, за допомогою роботи з автентичними ресурсами. Інтернет створює 

умови для отримання будь-якої інформації, необхідної студентам, у будь-якій 

точці Земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з 

газет і журналів, необхідну літературу тощо [261]. 

Отже, використання інформаційної мережі Інтернет в процесі пізнання 

рідної та іншомовної культур під час вивчення гуманітарних дисциплін дає 

можливість: 
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– знайомитися зі світовими культурними надбаннями та досягненнями 

культури в різних мовних спільнотах; спілкуватися з представниками інших 

культур [170]; 

– на основі перегляду навчальних відеофільмів або відеосюжетів, за 

допомогою навчальних та інформаційних сайтів знайомитися з культурними 

реаліями, до яких належить мовленнєвий етикет; вивчати особливості 

мовленнєвої поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості 

культури, традицій іншомовної країни; формувати стійку мотивацію до 

іншомовної діяльності на основі автентичних матеріалів; листуватися 

електронною поштою із представниками іншомовної країни; створювати та 

проводити спільні телекомунікаційні проекти [140]; 

– збільшувати контакти; обмінюватись соціокультурними цінностями; 

проводити аналіз, що ґрунтується на порівнянні й зіставленні культурних 

реалій та особливостей поведінки людей у різноманітних ситуаціях 

міжкультурного спілкування [106]. 

На сучасному етапі міжкультурне спілкування можна організувати, 

залучивши студентів до участі в комп’ютерних телекомунікаціях, 

вебконференціях із реальними партнерами-носіями мови. Вони забезпечують 

ефективність організації спільних проектів із носіями мови. Такі проекти 

дозволяють відтворити реальне мовленнєве середовище. 

Для студентів у процесі проектної діяльності важливим стає набуття 

власного досвіду використання інтернет-ресурсів у реальному навчальному 

процесі, а також формування здатності самостійно опановувати нові 

інтернет-ресурси, засоби комунікації. Студенти залучаються до проектної 

діяльності, виконання навчальних проектів із використанням інтернет-

ресурсів. У роботі з інтернет-ресурсами змінюється і роль викладача, основне 

завдання якого – підтримувати й спрямовувати розвиток особистості 

студентів, їхній творчий пошук у процесі проектної діяльності. Стосунки зі 

студентами будуються на принципах співробітництва та спільної діяльності. 

Так, у проектній діяльності яскраво проявляється співтворчість викладача й 
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студента, взаємна зацікавленість у спільному успіху – це надає широкі 

можливості для самоствердження, самостійного вибору не тільки змісту, але 

й засобів виконання навчальних проектів. 

Інтернет-проекти вчені розглядають як ефективні технології, що 

позитивно впливають на процес формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв. Закордонні (C. Kramsch, Meei-ling Liaw, T. Schenker, 

M. Warschauer) і вітчизняні (Л. Кудрявцева, О. Подзигун, Є. Полат, 

П. Сисоєв) науковці розглядають організацію телекомунікаційних і E-mail 

проектів із носіями мови як ефективне використання мережі Інтернет у 

процесі підготовки майбутніх фахівців, їхньої соціокультурної 

компетентності. 

Дослідники виокремлюють такі функції інтернет-проектів: 

– пізнання іншомовної культури (T. Schenker [276]); 

– пізнання іншомовної та рідної культури (Meei-ling Liaw [269]); 

– створення реального мовного середовища; ведення „живого” діалогу 

із реальним партнером – носієм мови (Є. Полат [140]); 

– забезпечення взаємодії між представниками різних країн і культур; 

підвищення рівня культурної грамотності; формування навичок критичного 

мислення щодо соціокультурних питань, що сприяє прийняттю культурної 

різноманітності як норми співіснування культур у сучасному 

полікультурному світі (П. Сисоєв [200]); 

– знайомство з культурою, історією, етнографією, географією, 

традиціями та побутом народів; розвиток мовленнєвих умінь і навичок 

(Є. Полат [122]); 

– позитивний вплив на краще пізнання один одного, краще ставлення 

один до одного з більшою довірою та розумінням (Л. Кудрявцева [80]); 

– розвиток загального світогляду (О. Подзигун [136]); 

Отже, використання ІКТ при формуванні соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін сприяє пізнанню рідної та іншомовної культур, підвищує 
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мотивацію як основу діяльності, сприяє обміну соціокультурними 

цінностями. 

Провідним засобом при формуванні соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв є також мультимедійні засоби, як-от: мультимедійний 

навчально-методичний комплекс (НМК), мультимедійний навчальний 

підручник (посібник), мультимедійній тренажер, мультимедійна навчальна 

презентація. До основних переваг застосування мультимедійних технологій у 

вищій освіті як виду інформаційно-комунікаційних технологій навчання 

порівняно із традиційними засобами передавання інформації та засобами 

навчання відносять: можливість поєднання логічного й образного способів 

опанування інформації; активізація освітнього процесу за рахунок посилення 

наочності; інтерактивна взаємодія, спілкування в інформаційно-освітньому 

просторі [114, с. 27]; удосконалення методів доступу до матеріалів [25, 

с. 100]. 

Проблемі використання засобів мультимедіа в процесі підготовки 

майбутніх фахівців різних профілів останнім часом приділяють увагу багато 

науковців: О. Бондаренко [24], Н. Іщук [58], К. Кірей [62], Н. Клемешова [65], 

І. Костікова [70], О. Кузнєцова [82], Д. Старіков [192] та ін. Мультимедійні 

технології широко використовуються в процесі навчання гуманітарних 

дисциплін, особливо іноземних мов. Використання мультимедійних 

технологій у процесі навчання рідної та іноземної мови досліджували 

О. Глущенко [36], Н. Клемешева [65], І. Костікова [70], О. Кузнєцова [82], 

О. Шликова [250], К. Крамш (C. Kramsch) [267] та ін. 

Запровадження систем мультимедіа в процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін при формуванні соціокультурної компетентності забезпечує 

реалізацію активних форм і методів навчання, організацію самостійної 

навчальної діяльності, сприяє підвищенню мотивації за рахунок можливості 

використання сучасних засобів комплексної аудіовізуальної інформації, 

підвищенню емоційного сприйняття інформації [162, с. 114]. Графіка, 

анімація, фото, відео, звук, текст в інтерактивному режимі роботи створюють 
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інтегроване інформаційне середовище. Під час використання мультимедіа в 

процесі навчання зростає зацікавленість процесом і результатом навчальної 

діяльності; задоволеність роботою; усвідомлення та міцність знань, умінь і 

навичок; поліпшується емоційний стан студентів [114, с. 26 – 28]. 

При застосуванні мультимедіа вчені [72, с. 49] вважають залучення 

відеоматеріалів комунікативно важливим заходом, оскільки він передбачає 

навчання мови за аудіовізуальними автентичними матеріалами, використання 

яких є особливо актуальним в умовах викладання іноземної мови поза 

середовищем її носіїв. Безперечно, аутентичні відеоматеріали якомога 

повніше передають інформацію про країни, мова яких вивчається, оскільки 

вони повністю зберігають невербальний компонент процесу комунікації: 

жести, міміку, знаки візуальної інформації тощо. Використання відеокурсів 

та автентичних матеріалів, наприклад, фільмів під час вивчення гуманітарних 

дисциплін забезпечує підготовку студентів до ситуації реального спілкування 

з носіями іншомовної культури, що сприяє підвищенню мотивації, а також 

ефективному формуванню соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв. 

Для нашого дослідження важливою є думка О. Шликової про 

взаємозв’язок між культурою та мультимедіа, про важливість 

соціокультурної природи мультимедіа. Отже, стверджується, що мультимедіа 

– це технологія соціокультурної комунікації та культурного обміну; 

культурний феномен, соціокультурне явище, сучасний електронний спосіб 

трансляції культурного надбання, культурних цінностей і соціального 

досвіду. Рівень культури дослідниця ототожнює з кількістю та якістю 

інформації, системою цінностей [250]. 

Позицію О. Шликової поділяє О. Глущенко, наголошуючи, що 

застосування систем мультимедіа сприяє формуванню мотиваційної основи 

соціокультурної компетентності, оскільки заповнює недостатні внутрішні 

умови для виникнення стійкої мотивації [36]. Дослідниця зазначає, що 

використання аудіовізуальних засобів (фільмів, радіо- та телепрограм, 
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комп’ютерних програм) створює умови для „занурення” в іншомовне 

соціокультурне середовище. Аудіовізуальні засоби пропонують цікаві 

картинки, які несуть культурологічне та моральне навантаження [35]. 

Урізноманітнення форм подання інформації під час формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв сприяє кращому 

засвоєнню навчального матеріалу, формуванню мотивації. 

Зазначимо, що застосування мультимедіа-технологій під час процесу 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв зумовлює 

появу принципово нового способу навчання, а також збагачує та доповнює 

традиційні методи. Раціональне поєднання традиційних освітніх засобів із 

сучасними мультимедійними технологіями забезпечує вирішення завдань 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Безперечно, процес формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв (зокрема процес застосування мережі Інтернет, 

інформаційно-комунікаційних технологій, інтернет-проектів, 

мультимедійних технологій тощо) за своєю структурою має бути 

комплексним. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі визначено педагогічні умови формування соціокультурної 

компетентності, реалізація яких підвищує ефективність її формування для 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

Першою педагогічною умовою визначено забезпечення професійної 

мотивації навчальної діяльності майбутніх аграріїв до опанування 

соціокультурної компетентності. З’ясовано, що цілеспрямованій соціалізації, 

розвитку активності й зацікавленості майбутніх аграріїв у формуванні 

соціокультурної компетентності в процесі вивчення гуманітарних дисциплін 

сприяє участь студентів у пізнавальній (засвоєння знань про соціум, ознаки 
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національної та іншомовної культур, їх відмінності в побуті й звичаях; 

агротехнічних знань щодо землеробської культури, традиційних видів 

аграрної діяльності), ціннісно-орієнтаційній (усвідомлення значущості 

пізнання національної культурної спадщини, національно-культурних 

цінностей інших народів і країн для майбутньої професійної діяльності; 

виховання терпимості до культурних відмінностей), практичній 

(використання ситуацій професійного спілкування, проведення 

інтерактивних лекцій; застосування рольових і ділових ігор, методу 

культурних капсул; упровадження позааудиторної діяльності (тематичні 

вечори, зустрічі з представниками інших культур, факультативний курс 

„Країнознавство Великої Британії” („Країнознавство німецькомовних 

країн”)) діяльності. 

Друга педагогічна умова формування соціокультурної компетентності 

полягала в актуалізації взаємодії та співробітництва майбутніх аграріїв під 

час процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Проаналізовано навчальні 

програми гуманітарних дисциплін („Українська мова (за професійним 

спрямуванням)”, „Іноземна мова”, „Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)”, „Історія та культура України”), які викладаються в аграрних 

вишах, щодо визначення їхніх можливостей у формуванні соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. У результаті було виокремлено завдання 

з гуманітарних дисциплін, які сприяють формуванню кожного з компонентів 

соціокультурної компетентності. 

Визначено методичні форми, прийоми, засоби реалізації взаємодії в 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін, які значно активізують 

пізнавальну діяльність майбутніх аграріїв, а саме: використання проблемних 

завдань; упровадження роботи в парах, малих групах; застосування диспутів і 

дебатів, „круглих столів”, тренінгів; використання методу проектів, методу 

„case study”, методу критичних інцидентів; упровадження інтегрованих і 

бінарних занять, інтегративного спецкурсу „Основи соціокультурної 

взаємодії майбутніх аграріїв”. 
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Третя педагогічна умова полягає в застосуванні інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв (доступ до інтернет-ресурсів, 

застосування веб-квестів, використання мультимедійних технологій). 

Результати дослідження другого розділу опубліковано в працях автора 

[221; 226; 227; 229; 231; 232; 234; 264].  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ 

 

 

3.1. Загальні питання організації й проведення педагогічного 

експерименту 

 

Для визначення ефективності розроблених педагогічних умов 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін проведено педагогічний експеримент. 

Педагогічний експеримент здійснювався в три етапи: констатувальний, 

формувальний, контрольний. 

На першому етапі – констатувальному – було вивчено та 

проаналізовано стан проблеми дослідження; сформульовано мету та 

завдання; визначено методики й програму експериментального дослідження;  

визначено експериментальну базу дослідження; створено експериментальну 

й контрольну групи студентів; проведено діагностичний зріз із метою 

виявлення вхідного рівня їхньої соціокультурної компетентності за 

допомогою відповідних критеріїв і показників. 

Базою для проведення педагогічного експерименту стали такі виші: 

Сумський національний аграрний університет, Уманський національний 

університет садівництва, Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка. Експериментальна робота 

проводилась протягом 2013 – 2017 навчальних років зі студентами 1 – 3 

курсів, які навчаються в галузі знань 20 „Аграрні науки і продовольство” за 

спеціальностями 201 „Агрономія”, 202 „Захист і карантин рослин”, 203 

„Садівництво та виноградарство”, 204 „Технологія виробництва і переробки 
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продукції тваринництва”, 205 „Лісове господарство”, 206 „Садово-паркове 

господарство”, 207 „Водні біоресурси та аквакультура”, 208 

„Агроінженерія”; у галузі знань 10 „Природничі науки” за спеціальністю 101 

„Екологія”. 

Було виокремлено загальну вибірку (427 студентів), яка, своєю чергою, 

була розподілена на чотири субвибірки. Першу та другу субвибірки 

становили 218 студентів факультету агротехнологій та природокористування 

й біолого-технологічного факультету Сумського національного аграрного 

університету, на базі якого проводився формувальний етап експерименту. 

Було виокремлено експериментальну групу ЕГ (108 студентів) і контрольну 

групу КГ (110 студентів). При цьому формування в студентів КГ 

соціокультурної компетентності здійснювалося традиційно, без урахування 

означених нами педагогічних умов, водночас ЕГ працювала за 

експериментальною програмою, із упровадженням обґрунтованих 

педагогічних умов. 

До третьої (порівняльно-контрольна група-1) та четвертої 

(порівняльно-контрольна група-2) субвибірок увійшли відповідно студенти 

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка (103 особи) та Уманського національного 

університету садівництва (106 осіб), результати опитування яких виконували 

порівняльно-контрольну функцію. 

Згідно з програмою дослідження на констатувальному етапі 

експерименту вирішувалися такі завдання: 

1. Визначення критеріїв і відповідних показників сформованості 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

2. Виявлення рівнів сформованості соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв. 

3. Обробка одержаних даних. 
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Для реалізації поставлених завдань розроблено спеціальний комплект 

анкет, проведено збір, аналіз та обробку даних щодо сформованості 

компонентів соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Діагностична частина першого етапу експерименту дозволила 

визначити рівень сформованості соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв. Основна мета цього етапу полягала в перевірці теоретичних 

положень дослідження, виявленні рівня сформованості соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. 

Нами застосовувалися такі методи дослідження, як опитування, 

анкетування, тестування. У процесі дослідження було використано авторську 

анкету з визначення внутрішньоособистісної потреби майбутніх аграріїв у 

формуванні соціокультурної компетентності, усвідомлення значущості 

соціокультурних знань для соціальної взаємодії та професійної діяльності; 

авторську анкету з виявлення ставлення до культури й традицій іншого 

народу, інтересу щодо своєї та іншомовної культур; тест із виявлення 

мотивації особистості до соціокультурної діяльності за методикою 

Н. Білоцерківської; авторський тест із визначення рівня знань про 

національно-культурні особливості іншомовної країни; анкету з визначення 

рівня знань про правила поведінки в соціокультурному середовищі за 

методикою Ю. Ніколаєнко; питальник із дослідження готовності до 

міжособистісної взаємодії за методикою А. Солодкої; питальник із виявлення 

вміння контролювати свою поведінку в конфліктній ситуації за методикою 

Кеннета Томаса; анкету з визначення рівня комунікативних умінь за 

методикою К. Ширяєвої; питальник із виявлення толерантності за методикою 

Г. Солдатової, О. Кравцової, О. Хухлаєва та Л. Шайгерової; анкету з 

визначення рівня емпатійних здібностей за методикою В. Бойка; питальник із 

дослідження соціально-психологічної адаптації за методикою К. Роджерса та 

Р. Даймонда. 

Головним завданням формувального етапу експериментального 

дослідження було визначення ефективності застосування педагогічних умов 
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формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін. Було також проведено моніторинг рівня 

сформованості соціокультурної компетентності студентів експериментальної 

групи. На формувальному етапі експерименту брали участь студенти 

експериментальної групи (студенти 1 – 3 курсів факультету агротехнологій 

та природокористування й біолого-технологічного факультету Сумського 

національного аграрного університету), які були також учасниками 

констатувального етапу. 

На третьому етапі – контрольному – здійснено перевірку та порівняння 

отриманих результатів констатувального етапу й експериментальної роботи 

на формувальному етапі експерименту щодо динаміки розвитку рівня 

сформованості соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв; обробку 

та аналіз експериментальних даних, отриманих після проведення 

формувального етапу експериментальної роботи зі студентами 3 курсу 

Сумського національного аграрного університету. 

Для проведення результатів експериментальної роботи та з’ясування 

ефективності обґрунтованих педагогічних умов формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв із урахуванням мети та завдань 

дослідження визначено критерії та відповідні показники. Виокремлюючи 

критерії сформованості соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв, 

ми виходили з того, що критерій виражає ознаку, на основі якої визначається 

її реальний стан, результативність і ефективність, оцінюється рівень її 

сформованості. Зазначимо, що фіксація певного стану або рівня розвитку 

певного критерію здійснюється за допомогою показників, тобто явищ, за 

якими можна судити про динаміку певного процесу [171]. Отже, кожен 

критерій сформованості соціокультурної компетентності має власну систему 

показників, які є проявом критерію на певному етапі формування 

соціокультурної компетентності та відображають якісні й кількісні зміни. 

Проведений аналіз науково-педагогічних досліджень свідчить про те, 

що існують різноманітні критерії та показники сформованості 



127 
 

соціокультурної компетентності. Так, дослідниця П. Сулейманова [195] 

виокремлює три критерії для оцінювання сформованості соціокультурної 

компетентності: мотиваційно-ціннісний, когнітивний і діяльнісно-

поведінковий, що передбачають інтерес до взаємодії з представниками інших 

культур, усвідомлення рівності всіх культур; знання про історію, культуру, 

релігії, традиції, особливості мовленнєвої та немовленнєвої поведінки 

різноманітних соціокультурних груп; регуляцію вольової сфери, 

соціокультурні вміння (ідентифікація, аналіз і порівняння фактів 

національних культур, вибір стилю мовленнєвої та немовленнєвої поведінки, 

прогнозування в комунікації); досвід спілкування з представниками інших 

культур. 

С. Шехавцова [247] використовує чотири критерії для оцінювання 

сформованості соціокультурної компетентності: потребнісно-мотиваційний, 

когнітивний, практично-діяльнісний і аналітико-рефлексивний. На думку 

дослідниці, потребнісно-мотиваційний критерій передбачає настанову на 

побудову взаємодії з людьми інших соціокультурних сфер, виявлення 

толерантності для підтримки діалогу культур; показниками когнітивного 

критерію є система знань історико-культурного та країнознавчого матеріалу 

іншомовної країни, соціокультурних норм іншомовного середовища та 

особливостей поведінки представників інших мов і культур, властивостей 

вербального й невербального іншомовного спілкування; практично-

діяльнісний критерій характеризують уміння узгоджувати свої дії відповідно 

до соціокультурної ситуації й адаптувати свою поведінку до поведінки носіїв 

мови, уміння та навички брати активну участь у міжкультурному спілкуванні 

й мобільно пристосовуватися до обставин; аналітико-рефлексивний критерій 

є мірилом здатності аналізувати соціокультурні явища, будувати взаємини з 

людьми інших соціокультурних сфер. 

Відповідно до структурних компонентів соціокультурної 

компетентності у своєму дослідженні О. Квасник [61] запропонувала такі 

критерії й показники їхньої сформованості: мотиваційно-цільовий 
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(показники: усвідомлення значущості соціокультурної компетентності, 

бажання досягти успіху, прагнення до саморозвитку та самореалізації); 

емоційно-ціннісний (позитивне ставлення до цінностей, наявність бажання 

займатися видами соціокультурної діяльності); когнітивний (показники: 

знання загальних законів морального розвитку та культурної поведінки в 

соціокультурному середовищі, засвоєння соціальних ролей); діяльнісно-

практичний (показники: здатність адаптуватися, мобільність, самостійність, 

толерантність, засвоєння досвіду); аналітико-прогностичний (показники: 

прогнозування та передбачення дій суб’єктів соціокультурної діяльності, 

аналіз та оцінка соціокультурної діяльності). 

Ураховуючи досвід науковців і спираючись на обґрунтовані в 

попередньому розділі компоненти структури соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв, нами було визначено такі критерії оцінювання 

сформованості соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін та їхні показники: мотиваційно-ціннісний 

(усвідомлення значущості соціокультурних знань для соціальної взаємодії та 

професійної діяльності; ціннісне ставлення до культурних реалій рідної й 

іншомовної країн; сформованість мотивації до соціокультурної діяльності); 

когнітивний (сформованість і характер засвоєння знань про національно-

культурні особливості рідної та іншомовної країн; сформованість знань щодо 

норм мовленнєвої та немовленнєвої поведінки в соціокультурному 

середовищі); діяльнісно-поведінковий (показники: готовність до 

соціокультурної взаємодії; сформованість комунікативних умінь; уміння 

контролювати свою поведінку в конфліктній ситуації та вибирати правильну 

стратегію поведінки); особистісний (показники: прояв толерантності та 

емпатії; здатність адаптуватися до нових ситуацій соціально-професійної 

взаємодії). 

Отже, на констатувальному етапі експерименту було здійснено 

діагностику визначених критеріїв за показниками шляхом анкетування, 

опитування, тестування. 



129 
 

Мотиваційно-ціннісний критерій визначає наявність у майбутніх 

аграріїв внутрішніх чинників, що стимулюють їх до опанування 

соціокультурної компетентності. За цим критерієм визначається розуміння 

значущості соціокультурної компетентності для міжкультурного 

спілкування; особистісна потреба у формуванні соціокультурної 

компетентності; сформованість мотивації до соціокультурної діяльності. 

Першим показником мотиваційно-ціннісного критерію було обрано 

усвідомлення майбутніми аграріями значущості соціокультурної 

компетентності для соціальної взаємодії та професійної діяльності. 

Соціальну взаємодію трактують як функцію поведінки індивіда, який 

знаходиться в залежності від свідомості й поведінки інших [188]. В. Ядов 

характеризує соціальну взаємодію як осмислені або неусвідомлені дії 

суб’єктів, що співвідносяться з традиційними культурними нормами, які 

реалізуються в певних умовах і розкривають зміст їхньої поведінки [260]. 

Зміст соціальної взаємодії розглядають через задоволення індивідом 

своїх життєвих потреб, інтересів, цінностей [66]. Так, у педагогіці зміст 

взаємодії як творчого процесу пов’язують зі спілкуванням у різних сферах 

життя, результатом спільної діяльності, розвитком діалогу між сторонами 

взаємодії, конкретними вміннями діяти в різних ситуаціях, співпрацею з 

іншими людьми з урахуванням їхніх культурних особливостей, здатністю до 

оцінки дій і вчинків інших людей. 

Головною характеристикою дії особистості майбутнього фахівця є 

спрямованість на досягнення певної усвідомленої мети, довільність 

індивідуальної активності, тобто усвідомлення мети й цілеспрямованість. Дія 

виражається у використанні різних засобів (цінностей, норм, ролей) [257]. 

Під час постановки цілей навчально-виховного процесу при вивченні 

гуманітарних дисциплін, спрямованого на формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв, необхідно виконувати такі вимоги: 

– урахування інтересів і вподобань студентів; 

– особистісна значущість мети; 
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– досяжність мети відповідно до можливостей студентів; 

– чіткість, конкретність, послідовність у досягненні мети; 

– прогнозування труднощів у досягненні мети, визначення шляхів їх 

подолання; 

– розвиток і подальше доповнення мети. 

У процесі вивчення гуманітарних дисциплін викладач має реальну 

можливість вплинути на процес розвитку особистості майбутнього аграрія, 

змінивши вже сформовану систему мотивів, ціннісних орієнтацій, цілей, 

інтересів студента. Він має можливість зробити так, щоб студент усвідомив 

свій потенціал, відчув бажання поглиблювати свої соціокультурні знання, 

розвивати свої здібності, працювати над своїми якостями, 

самовдосконалюватися. 

Виникнення в майбутніх аграріїв інтересу до міжкультурного 

спілкування на основі професійних потреб має стимулювати викладач. 

Оптимально організований процес навчання гуманітарних дисциплін сприяє 

підготовці особистості майбутнього аграрія до адекватного сприйняття 

іншомовної культури, свідомого ставлення до наявних стереотипів, може 

допомогти виробити власну лінію поведінки в різних ситуаціях 

міжкультурних контактів. У студентів має бути впевненість у тому, що 

дотримання норм і правил міжкультурної комунікації сприятиме підвищенню 

їхнього професійного становлення як майбутніх фахівців, задовольнить 

потребу в пізнавальній активності, розкриє творчий потенціал тощо. 

Осягаючи культурні реалії іншомовної країни в процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін, майбутні аграрії не лише долучаються до іншої 

культури, але й порівнюють дві культури – рідну та іншомовну, виходячи за 

межі культурної орієнтації, долучаються до рідної культури. Студенти 

отримують можливість розширити свій соціокультурний простір і культурно 

самовизначитися – прийти до усвідомлення себе як культурно історичних 

суб’єктів у спектрі культур країни як рідної, так і іноземної мови [201]. 
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Отже, для процесу опанування соціокультурної компетентності 

важливим є етап усвідомлення майбутніми аграріями, а саме: усвідомлення 

культурної специфіки людської поведінки взагалі; усвідомлення себе 

частиною культури свого народу; більш глибоке усвідомлення особливостей 

культури свого народу; усвідомлення системи ціннісних орієнтацій, 

характерної для рідної культури; усвідомлення значення культурних 

чинників у процесі комунікативного впливу; усвідомлення різниці між 

культурами; усвідомлення себе учасником міжкультурного спілкування; 

усвідомлення цінності спілкування для встановлення взаєморозуміння, 

зокрема між народами-носіями інших мов і культур. 

З метою визначення внутрішньоособистісної потреби майбутніх 

аграріїв у формуванні соціокультурної компетентності нами було 

застосовано авторську анкету, що складалась із 20 тверджень (див. 

додаток Б). 

В анкетуванні брали участь 427 майбутніх аграріїв: 108 студентів 

експериментальної (ЕГ), 110 – контрольної (КГ) груп; 103 респонденти 

порівняльно-контрольної групи-1 (ПК-1) та 106 – порівняльно-контрольної 

групи-2 (ПК-2). У ході анкетування ми запропонували студентам висловити 

своє ставлення до наведених тверджень. 

Проаналізувавши відповіді студентів, ми з’ясували, що значна частина 

респондентів (66,7% студентів ЕГ і 65,5% у КГ, 62,1% ПК-1 і 63,2% ПК-2) не 

має потреби в поглибленні соціокультурних знань, не бажає дізнаватися про 

побут фермерів у іншомовних країнах (63% в ЕГ і 61% у КГ, 66% ПК-1 і 67% 

ПК-2) та не надає важливості етикету при міжкультурному спілкуванні (56% 

в ЕГ і 57% у КГ, 62,1% ПК-1 і 58,5% ПК-2). Лише в половини студентів (52% 

в ЕГ і 49% у КГ, 50,5% у ПК-1 і 48,1% у студентів ПК-2) є стійка мотивація 

до розширення свого кругозору, прагнення до пізнання соціокультурних 

відмінностей. Результати також свідчать, що половина студентів (49% 

респондентів ЕГ і КГ, 51,5% у ПК-1 і 47,2% ПК-2) уважає, що знання норм 

поведінки необхідні аграріям для професійної діяльності. 
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Отже, можна зробити висновок, що майбутні аграрії недостатньо 

усвідомлюють значущість формування соціокультурної компетентності. 

Рівень потреби майбутніх аграріїв у формуванні соціокультурної 

компетентності представлений у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Рівень потреби майбутніх аграріїв  

у формуванні соціокультурної компетентності 

Рівні потреби  

у формуванні 

соціокультурної 

компетентності 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1 

(103) 

ПК-2 

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 

(усвідомлюють 

повною мірою) 

4 3,7 2 1,8 4 3,9 3 2,8 

Середній 

(недостатньо 

усвідомлюють) 

60 55,6 62 56,4 57 55,3 59 55,7 

Низький 

(частково 

усвідомлюють) 

44 40,7 46 41,8 42 40,8 44 41,5 

 

Високий рівень потреби майбутніх аграріїв у формуванні 

соціокультурної компетентності відповідає усвідомленню майбутніми 

аграріями значущості формування соціокультурної компетентності повною 

мірою; середній рівень – недостатньому усвідомленню; низький рівень – 

майже відсутністю усвідомлення. 

Другим показником мотиваційно-ціннісного критерію було 

визначено ціннісне ставлення до культурних реалій рідної й іншомовної 

країн. 

Цінності є каналом засвоєння духовної культури суспільства, 

перетворюючи загальнолюдські й культурні цінності в стимули та мотиви 

практичної поведінки особистості. Ціннісне ставлення студентів до 

національної культури має виявлятися в усвідомленні культури як 

унікального явища. Саме культура є універсальним механізмом формування 
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цілісної особистості, яка прагне до самореалізації та має почуття 

відповідальності; уміє критично мислити й цінувати духовні та матеріальні 

скарби рідної та іншомовної культур. 

Так, у Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті 

зроблено акцент на формуванні особистості, яка усвідомлює свою належність 

до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в 

реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до 

життєдіяльності в динамічному світі [118]. Зміст і цілі життєдіяльності 

майбутнього фахівця залежать від міри усвідомлення ним цінностей. 

Вивчаючи іноземну мову та культуру, майбутні аграрії засвоюють 

систему цінностей іншої нації, здійснюють порівняльний аналіз, знаходять 

подібне й відмінне та вибудовують власну систему цінностей. Велику 

цінність для студентів мають також знання національного етикету, побуту, 

свят. Дбайливе ставлення до мови, національної історії, культури, традицій 

та обрядів є найважливішою умовою формування патріотичних якостей 

майбутніх аграріїв, а закріплені в національній культурі моральні установки, 

моделі поведінки визначають успішний розвиток особистості загалом. 

Отже, з метою виявлення ставлення та інтересу до своєї й іншомовної 

культур студентам було запропоновано відповісти на питання авторської 

анкети. Усього в анкеті було 20 питань (див. додаток Б.1). 

Аналіз відповідей на питання про ставлення до традицій свого народу 

свідчить, що менше половини студентів (42,6% в ЕГ і 43,6% у КГ, 44,6% 

студентів ПК-1 і 46,2% ПК-2) пишаються традиціями свого народу; 55,5% 

студентів ЕГ і 57,3% КГ, а також 54,4% у ПК-1 і 58,5% ПК-2 стверджують, 

що національну гордість потрібно виховувати з дитинства; у родинах 50% 

респондентів ЕГ і 54,5% КГ, 55,3% у ПК-1 і 53,8% у ПК-2 підтримується 

інтерес до українських традицій. 

Отже, студенти знайомі з традиціями своєї культури, але не надто 

добре. Половина опитаних студентів не виявляє інтересу до традицій свого 

народу. Такі відповіді свідчать про недостатні знання, що отримуються й 
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засвоюються в сім’ї, університеті – найважливіших соціальних інститутах, 

покликаних знайомити молодь із культурою рідної країни. 

Рівень зацікавленості щодо інших культур виявився нижчим. Так, 

35,2% респондентів ЕГ і 31,8% КГ, 38,8% студентів у ПК-1 і 36,8% у ПК-2 

зазначають, що вони мають загальні уявлення про аграрні традиції 

представників іншомовних країн, водночас 38% опитаних студентів ЕГ і 

39,1% КГ, 45,6% у ПК-1 і 39,6% ПК-2 відповіли негативно. 45,4% 

респондентів ЕГ і 45,5% КГ, 46,6% у ПК-1 і 42,5% ПК-2 орієнтуються на 

цінності рідної культури, коли судять про людей інших національних 

культур. 

Рівні ставлення майбутніх аграріїв до культурних реалій рідної й 

іншомовної країн наведено в додатку Б.2. 

Третім показником мотиваційно-ціннісного критерію було обрано 

мотивацію до соціокультурної діяльності. 

Сьогодні соціокультурна діяльність розглядається як самостійна 

підсистема загальної системи соціалізації особистості. Педагогічний аспект 

соціокультурної діяльності полягає в регулюванні процесів соціалізації та 

інкультурації майбутніх аграріїв, спрямованих на вирішення таких завдань: 

цілеспрямоване залучення студентів до культурної спадщини свого народу, 

формування ціннісних орієнтацій і задоволення духовних потреб; 

стимулювання соціальної активності, ініціативи студентів; створення умов 

для виявлення та розвитку здібностей особистості, реалізації її творчого 

потенціалу та позитивного самоствердження. 

Безперечно, для успішної соціокультурної діяльності має бути 

сформована позитивна мотивація до неї. Виокремлюють кілька видів 

позитивної мотивації щодо засвоєння іншомовної культури: комунікативна, 

що визначається на основі потреб у спілкуванні; пізнавальна, що заснована 

на прагненні особистості до пізнання культурних реалій; країнознавча, що 

залежить від тематики й емоційної зацікавленості студента [105]. 
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Н. Білоцерківська виокремлює такі групи мотивів особистості до 

соціокультурної діяльності: соціально-когнітивні, що ґрунтуються на 

бажанні людини вивчати особливості культури іншого соціуму; соціально-

діяльнісні, що ґрунтуються на прагненні людини до соціалізації в іншому 

соціокультурному середовищі; ціннісно-діяльнісні, що ґрунтуються на 

бажанні людини здійснювати взаємодію з представниками інших соціумів на 

основі діалогу культур [17, с. 50 – 51]. 

Отже, наявність позитивної мотивації в майбутніх аграріїв до 

соціокультурної діяльності виявляється через сформованість певного рівня: 

1) прагнення до вивчення іншомовної культури, оволодіння 

соціокультурними знаннями, розширення свого загального кругозору; 

2) інтересу до соціокультурної інформації, рідної й іноземних мов як 

засобу спілкування, пізнання культурних реалій (життя рідної й іншомовної 

країн, їх історію, побут, традиції, звичаї), міжкультурного спілкування; 

3) комунікативних потреб у взаємодії з іншими, у встановленні 

контакту зі співрозмовником. 

Відомо, що провідним компонентом будь-якої діяльності є її мета. З 

позиції викладачів гуманітарних дисциплін у системі формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв мета полягає у 

визначенні стратегії розвитку студентів, прояву й формуванні в них знань, 

умінь, досвіду та особистісних якостей, необхідних для ефективної 

соціалізації в полікультурному середовищі. Метою соціокультурної 

діяльності є створення умов для самореалізації особистості майбутнього 

аграрія, розкриття його здібностей, задоволення та розвиток культурних 

потреб, самовдосконалення. 

Вивчення запитів майбутніх аграріїв (мотиви, інтереси), установка на 

засвоєння іншомовної культури, стимулювання діяльності їхньої емоційно-

вольової сфери (допитливості, стійких позитивних емоцій, позитивного 

емоційного ставлення до іншомовної культури, до культури своєї країни) 
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сприяє активності особистості, наполегливості в досягненні мети, прагненню 

до самовираження, готовності долати культурні проблеми. 

З метою діагностування мотивації майбутніх аграріїв до 

соціокультурної діяльності нами було застосовано тест за методикою 

Н. Білоцерківської [17, с. 191 – 192], який складався з 20 питань (див. 

додаток Б.3). 

Відповідаючи на питання, лише незначна кількість студентів (27,8% у 

ЕГ і 26,4% КГ, 25,2% у ПК-1 і 24,5% ПК-2) уважає, що, перебуваючи в іншій 

країні, потрібно намагатися спілкуватися з мешканцями цієї країни їхньою 

мовою. Також було з’ясовано, що менше половини респондентів (45,5% ЕГ і 

43,6% КГ, 44,6% у ПК-1 і 47,2% ПК-2) хотіли б учитися спілкуватися та 

поводитися із представниками різних соціокультурних середовищ. 

Більшість студентів (63% респондентів ЕГ і 60% у КГ, 62,1% ПК-1 і 

63,2% ПК-2) зазначила, що їхнє бажання працювати з колегами інших країн 

залежить від того, з якої країни ця людина. Цей факт свідчить про те, що 

студенти недостатньо усвідомлюють значущість соціокультурної діяльності, 

контактів і зв’язків із іншомовними країнами. 

Нами було виокремлено рівні мотивації майбутніх аграріїв до 

соціокультурної діяльності, які наведено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Рівень мотивації майбутніх аграріїв до соціокультурної діяльності 

Рівні мотивації  

майбутніх 

аграріїв до 

соціокультурної 

діяльності 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1 

(103) 

ПК-2 

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий (стійка 

мотивація) 

12 11,1 13 11,8 11 10,7 12 11,3 

Середній 

(позитивна 

мотивація) 

66 61,1 68 61,8 64 62,1 64 60,4 

Низький 

(нестійка 

мотивація) 

30 27,8 29 26,4 28 27,2 30 28,3 
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Когнітивний критерій характеризується обсягом, повнотою, глибиною 

соціокультурних знань, необхідних для успішної професійної діяльності 

майбутніх аграріїв. 

Першим показником когнітивного критерію є наявність знань про 

національно-культурні особливості іншомовної країни. 

Методикою, що виявляє рівень соціокультурних знань майбутніх 

аграріїв, стали розроблені нами тестові завдання англійською мовою „British 

and American Culture Quiz” (див. додаток В). 

Тест складався з 35 питань. Об’єктом контролю слугували країнознавчі 

знання, знання соціокультурних стереотипів вербальної та невербальної 

поведінки, що доречні при спілкуванні; знання про національний характер 

народу-носія мови, національні свята й традиції. 

Аналіз результатів тестування на виявлення рівня когнітивного 

компонента соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв показав 

недостатню інформованість студентів щодо культурних реалій Великої 

Британії та США. У більшості опитаних наявний брак знань щодо 

національних цінностей і норм невербальної поведінки. 

Лише частина студентів (6,5% в ЕГ і 8,2% у КГ, 5,8% респондентів ПК-

1 і 7,5% у ПК-2) має високий рівень знань про географічне положення країн, 

свята й традиції британців і американців. Майже в половини студентів 

(47,2% респондентів ЕГ і 48,2% КГ, 45,6% у ПК-1 і 48,1% ПК-2) 

соціокультурні знання належать до низького рівня. 

Рівень знань майбутніх аграріїв про національно-культурні особливості 

іншомовної країни представлено в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Рівень знань майбутніх аграріїв про національно-культурні 

особливості іншомовної країни 

Рівні  

знань  

ЕГ  (108) КГ (110) ПК-1 (103) ПК-2 (106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 7 6,5 9 8,2 6 5,8 8 7,5 

Середній 50 46,3 48 43,6 50 48,6 47 44,4 

Низький 51 47,2 53 48,2 47 45,6 51 48,1 

 

Другим показником когнітивного критерію було обрано наявність 

знань про норми мовленнєвої та немовленнєвої поведінки в соціокультурному 

середовищі. 

Під правилами мовленнєвої поведінки, що включають і невербальну 

поведінку, прийнято розуміти норми, що історично склалися в певному 

мовному колективі, підтримуються громадською думкою й визначають, як 

повинна людина чинити в певних ситуаціях, що вона має робити для 

досягнення в процесі спілкування бажаного результату [214]. Для того, щоб 

комунікативна взаємодія відбулася й досягла бажаного результату, 

співрозмовники мають знати закони такої комунікації, як-от: поведінка, 

культура, наміри, комунікативні табу тощо, і дотримуватися всіх норм 

спілкування. 

Норми мовленнєвої поведінки визначають взаємодію людей у різних 

сферах життєдіяльності. Так, знання та дотримання правил мовленнєвої 

поведінки, прийнятих у країнах рідної та іноземної мов, дозволяють 

майбутнім аграріям успішно адаптуватися до іншомовного середовища, 

уміло дотримуватися норм мовленнєвої поведінки, проявляти повагу до 

традицій, ритуалів і стилю життя представників іншого співтовариства. 

Дотримання норм мовленнєвої поведінки сприяє досягненню 

взаєморозуміння в процесі ділового спілкування з представниками 
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іншомовної культури, установленню доброзичливих стосунків, оволодінню 

способами репрезентації рідної мовної культури в іншомовному середовищі. 

Для виявлення рівня знань норм поведінки в іншомовному середовищі 

нами було застосовано анкету (за методикою Ю. Ніколаєнко) „Чи знаєте Ви 

правила поведінки в іншомовному середовищі?” [121, с. 160 – 161]. 

Анкета складалась із 12 тверджень. Студентам необхідно було 

висловити свою згоду (+) чи незгоду (–) із запропонованими твердженнями. 

Сума балів свідчить про рівень ознайомленості з нормами поведінки в 

іншомовному середовищі (див. додаток В.1). 

За результатами анкетування нами виокремлено рівні знання майбутніх 

аграріїв норм поведінки в іншомовному середовищі, які наведено в 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Результати анкетування щодо визначення рівнів знання майбутніх 

аграріїв норм поведінки в іншомовному середовищі 

Рівні знання  

норм поведінки  

в іншомовному 

середовищі 

ЕГ (108) КГ (110) ПК-1 (103) ПК-2 (106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 5 4,6 4 3,6 6 5,8 4 3,8 

Середній 64 59,3 66 60 60 58,2 62 58,5 

Низький 39 36,1 40 36,4 37 36 40 37,7 

 

Аналіз результатів проведеного анкетування свідчить про недостатню 

обізнаність студентів щодо знання норм поведінки в іншомовному 

середовищі. Більше половини студентів має середній рівень знань (59,3% в 

ЕГ і 60% у КГ, 58,2% ПК-1 і 58,5% у ПК-2). Лише 4,6% студентів ЕГ і 3,6% 

КГ, 5,8% у ПК-1 і 3,8% ПК-2 показали високий рівень; значна кількість 

студентів – 36,1% ЕГ і 36,4% КГ, 36% у ПК-1 і 37,7% ПК-2 – низький рівень. 

Діяльнісно-поведінковий критерій визначає сформованість умінь 

реалізовувати соціокультурну взаємодію, сприяє адекватності 

комунікативної поведінки. 
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Культурологічно спрямоване навчання гуманітарних дисциплін в 

аграрних ВНЗ має сформувати в студентів такі соціокультурні вміння: 

а) порівнювати значення культурологічних процесів і явищ у різних 

культурах (рідній та іншомовній); б) адекватно реагувати на мовленнєві та 

немовленнєві коди співрозмовника; в) прогнозувати можливу мовленнєву та 

немовленнєву поведінку співрозмовника та вміти адекватно поводити себе у 

вербальному й поведінковому аспектах; г) орієнтуватися в ситуаціях 

міжкультурного спілкування; долати міжкультурні непорозуміння та 

конфліктні ситуації під час спілкування у формі „діалогу культур”. 

Першим показником діяльнісно-поведінкового критерію визначено 

готовність майбутніх аграріїв до соціокультурної взаємодії.  

Для оцінювання готовності майбутніх аграріїв до соціокультурної 

взаємодії із представниками різних мов і культур ми використовували 

методику А. Солодкої „Оцінювання міжособистісної взаємодії студентів у 

крос-культурному аспекті” [187, с. 441 – 443] (див. додаток Д). 

Зміст питальника становлять твердження, що відображають якість 

взаємодії респондентів зі студентами-представниками різних мов і культур. 

Студентам необхідно було вибрати один із запропонованих варіантів 

відповідей. 

За результатами опитування виявлено, що лише 7,4% майбутніх 

аграріїв ЕГ і 6,3% КГ, 6,8% у ПК-1 і 6,6% ПК-2 готові прийняти студентів-

іноземців як своїх друзів; майже половина студентів (41,7% в ЕГ і 45,5% у 

КГ, 40,8% ПК-1 і 42,5% у ПК-2) можуть спілкуватися з ними тільки як з 

однокурсниками; половина студентів (50,9% ЕГ і 48,2% КГ, 52,4% у ПК-1 і 

50,9% ПК-2) терпимо ставиться до студентів-представників іншої культури. 

Також на основі педагогічного спостереження здійснювалося 

виявлення рівня сформованості готовності майбутніх аграріїв до 

соціокультурної взаємодії.  

Оцінювалися такі соціокультурні уміння студентів: 
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– уміння виокремлювати загальне й специфічне в культурі рідної та 

іншомовної країн; 

– уміння дотримуватися норм і правил поведінки, прийнятих у 

соціокультурному суспільстві; 

– уміння встановлювати та підтримувати спілкування із 

представниками інших культур; 

– уміння орієнтуватися в ситуаціях міжкультурного спілкування; 

– уміння долати міжкультурні непорозуміння під час спілкування у 

формі „діалогу культур”. 

Під час педагогічного спостереження застосовувався метод експертних 

оцінок для отримання більш якісного результату даних. Зазначений метод 

полягав у інтуїтивно-логічному аналізі проблеми формування 

соціокультурної компетентності в студентів. При використанні методу 

експертних оцінок проводилось опитування викладачів гуманітарних 

дисциплін, які спостерігали за взаємодією студентів під час проведення 

практичних занять, позааудиторної діяльності з метою визначення певних 

змін рівня сформованості соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв. 

Аналіз емпіричних даних спостереження показав, що в більшості 

студентів не сформовано соціокультурні вміння, досвіду взаємодії із 

представниками інших культур немає, студенти не вміють дотримуватися 

соціальних норм і правил, прийнятих у соціокультурному середовищі. Лише 

незначна частина студентів володіє вміннями аналізу та порівняння 

культурних реалій рідної та іншомовної країн, підбирати деякі етикетні 

формули мови. 

Нами було виокремлено рівні готовності майбутніх аграріїв до 

соціокультурної взаємодії з представниками різних мов і культур, що 

представлено в додатку Д.1. 

Другим показником діяльнісно-поведінкового критерію є 

сформованість комунікативних умінь майбутніх аграріїв. 
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Для діагностики комунікативних умінь майбутніх аграріїв ми 

використовували методику К. Ширяєвої [248] (див. додаток Д.2). 

Основною метою тесту є виявлення рівня комунікативних умінь і 

готовності майбутніх аграріїв взаємодіяти з іншими, а також налагоджувати 

та підтримувати нові комунікативні зв’язки; визначення рівня 

комунікативної здатності особистості в соціумі. Тест дозволяє визначити, 

наскільки розвинені комунікативні вміння та навички студента, чи має він 

труднощі у встановленні контактів, чи терплячий він у спілкуванні. 

Результати тесту щодо визначення рівня комунікативних умінь 

майбутніх аграріїв наведено в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Результати тестування щодо визначення рівня  

комунікативних умінь майбутніх аграріїв 

Рівні 

комунікативних 

умінь 

ЕГ (108) КГ (110) ПК-1 (103) ПК-2 (106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 10 9,3 12 11 11 10,7 10 9,4 

Середній 63 58,3 60 54,5 58 56,3 60 56,6 

Низький 35 32,4 38 34,5 34 33 36 34 

 

Аналіз результатів проведеного тестування свідчить про недостатню 

сформованість комунікативних умінь у майбутніх аграріїв. Більше половини 

студентів має середній рівень комунікативних умінь (58,3% в ЕГ і 54,5% у 

КГ, 56,3% ПК-1 і 56,6% ПК-2). Лише 9,3% студентів ЕГ і 11% КГ, 10,7% у 

ПК-1 і 9,4% ПК-2 показали високий рівень; значна кількість студентів – 

32,4% ЕГ і 34,5% КГ, 33% у ПК-1 і 34% ПК-2 – низький рівень. 

Третім показником діяльнісно-поведінкового критерію визначено 

вміння майбутніх аграріїв контролювати свою поведінку в конфліктній 

ситуації та вибирати правильну стратегію поведінки. 
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З метою діагностики поведінки майбутніх аграріїв у конфліктній 

ситуації застосовано питальник Кеннета Томаса (Kenneth Thomas) 

„Визначення способів регулювання конфліктів” [206] (див. додаток Д.3). 

Питальник призначений для вивчення особистісної схильності до 

конфліктної поведінки, виявлення певних стилів вирішення конфліктної 

ситуації. 

Найактивнішим і найефективнішим щодо визначення результату 

конфліктної ситуації способом поведінки є співробітництво. Учасники 

ситуації приходять до альтернативи, що повністю задовольняє інтереси обох 

сторін. У ситуації співробітництва обидві сторони виграють. 

Компроміс поєднує активну й пасивну форми реагування. У ході 

компромісу студент дещо поступається своїми інтересами, щоб задовольнити 

їх частково. Уникнення й пристосування характеризуються пасивною 

формою поведінки. У ситуації пристосування студент діє разом з іншими, 

бере участь у ситуації, однак жертвує власними інтересами на користь інших. 

Такий стиль поведінки, як уникнення, не здатний вирішити протиріччя, що 

лежить в основі конфлікту. У ситуації уникнення студент не відстоює свої 

права, не співпрацює ні з ким для знаходження рішення проблеми або 

ухиляється від вирішення конфлікту. 

Найконфліктнішим способом поведінки є суперництво. Студенти, які 

використовують стиль суперництва (або конкуренції), досить наполегливі, 

йдуть до вирішення конфлікту власним шляхом; не зацікавлені у 

співробітництві з іншими; намагаються, у першу чергу, задовольнити власні 

інтереси, не враховуючи інтереси інших. 

Результати проведеного опитування свідчать, що для половини 

студентів (51,8% в ЕГ і 50,9% у КГ, 54,4% ПК-1 і 51,9% ПК-2) типовою 

поведінкою в конфліктних ситуаціях є компроміс; 17,6% респондентів ЕГ і 

17,3% КГ, 16,5% у ПК-1 і 15,1% ПК-2 уважає за краще йти до розв’язання 

конфлікту власним шляхом, тобто вибирають спосіб суперництва; 23,2% 

студентів ЕГ і 24,5% КГ, 22,3% у ПК-1 і 24,5% ПК-2 уникають конфліктних 
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ситуацій. Найменша кількість опитаних (7,4% в ЕГ і 7,3% у КГ, 6,8% ПК-1 і 

8,5% ПК-2) приходять до альтернативи, що повністю задовольняє інтереси 

обох сторін; вони беруть участь у вирішенні конфлікту, відстоюють свої 

інтереси, водночас намагаються співпрацювати. 

Відповідно до прояву активності (чи пасивності) студентів у вирішенні 

конфліктної ситуації було здійснено також розподіл способів регулювання 

конфлікту за рівнями. До високого рівня ми відносимо такий спосіб, як 

співробітництво; до середнього – компроміс; до низького – суперництво, 

пристосування та уникнення. 

Результати діагностики поведінки майбутніх аграріїв у конфліктній 

ситуації подано в додатку Д.4. 

Отже, отриманий результат свідчить про неготовність студентів до 

соціокультурної взаємодії, що зумовлює необхідність запровадження 

завдань, які передбачають групову форму діяльності, зокрема дискусійного 

та проблемного характеру, що допоможе майбутнім аграріям навчитися 

знаходити вирішення різних завдань на основі взаємодії. 

Особистісний критерій визначає сформованість соціально значущих і 

професійно важливих особистісних якостей майбутнього аграрія. 

Першим показником особистісного критерію визначено прояв 

толерантності та емпатії в ході діалогу культур. 

Збільшення кількості іноземних студентів в аграрних вишах підвищує 

актуальність проблеми взаємодії представників різних культур. Проте 

наявність мовного бар’єра, відмінності в традиціях і культурі часто 

ускладнюють процес комунікації з іноземними студентами в навчальних, 

повсякденних і побутових ситуаціях. Отже, міжкультурні вміння в майбутніх 

аграріїв формуються не тільки на лекційних і практичних заняттях, але й у 

ситуаціях реального спілкування, зокрема в неформальній обстановці. Однак 

спілкування з представниками інших культур може бути ускладнене через 

мовний бар’єр, відмінності в сприйнятті світу, культурні особливості. Ця 

ситуація вимагає розвитку толерантності та емпатії, уміння швидко 
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адаптуватися й володіти гнучкістю мислення, щоб успішно будувати 

комунікацію та здійснювати ефективну взаємодію. 

Зазначимо, що встановлення діалогу культур неможливе без 

толерантного ставлення до партнера по комунікації. Толерантність є 

важливим регулятором соціокультурної взаємодії, що узгоджує форми 

життєдіяльності та поведінки, долаючи негативні особливості сприйняття, а 

також стереотипи та упередження. 

Формування толерантності здійснюється під впливом багатьох 

чинників. По-перше, вона включає в себе систему цінностей, поглядів, 

стереотипів, які ґрунтуються на визнанні принципу толерантності в 

соціокультурних стосунках; по-друге, уміння особистості приймати людей з 

іншою культурою, свідомістю, традиціями; психологічну готовність до 

взаємодії з представниками інших соціокультурних груп на основі 

терпимості, поваги, розуміння. 

У міжкультурній комунікації наявність культури толерантності постає 

як можливість оцінити співрозмовника без упередження та вибудовувати 

комунікативну поведінку так, щоб вона було сприйнята як прагнення 

встановити продуктивний міжкультурний діалог. Відповідно до поглядів 

науковців, при розвитку толерантності основоположним є діалогічний 

принцип, згідно з яким розвиток особистості й культури неможливий без 

визнання Іншого, переклички епох і діалогу культур [184]. Толерантність 

формується в процесі діалогу представників різноманітних культур і 

світоглядів при спільному пошуку вирішення значущих для них соціальних 

проблем. 

Здатність майбутніх аграріїв ефективно спілкуватися в міжкультурних 

ситуаціях, а також наявність толерантності оцінювалися за допомогою 

експрес-питальника „Індекс толерантності” (за методикою Г. Солдатової, 

О. Кравцової, О. Хухлаєва, Л. Шайгерової [185]). 

Питальник складається з трьох субшкал, що спрямовані на діагностику 

таких аспектів толерантності, як етнічна толерантність, соціальна 
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толерантність і толерантність як риса особистості. Субшкала „етнічна 

толерантність” виявляє ставлення людини до представників інших етнічних 

груп і установки у сфері міжкультурної взаємодії. Субшкала „соціальна 

толерантність” дозволяє досліджувати толерантні та інтолерантні прояви 

щодо різних соціальних груп, а також вивчати установки особистості щодо 

деяких соціальних процесів. Субшкала „толерантність як риса особистості” 

включає пункти, що діагностують особистісні риси, установки та 

переконання, які значною мірою визначають ставлення людини до 

навколишнього світу (див. додаток Е). 

Як показують дані опитування, більше половини студентів готові 

вислухати іншу думку та хочуть бути більш терпимими в ставленні до інших; 

третина студентів експериментальної та контрольної груп хотіли б мати 

серед своїх друзів людей різних національностей. Однак майже половина 

студентів (46% в ЕГ і 44% у КГ, 43,7% респондентів ПК-1 і 42,5% у ПК-2) 

вважає, що до деяких націй і народів важко добре ставитися, водночас 51% 

студентів ЕГ і 49% КГ, 50,5% у ПК-1 і 52,8% ПК-2 стверджують, що їхній 

народ краще, ніж усі інші. 

Результати опитування майбутніх аграріїв щодо визначення їхнього 

рівня толерантності представлено в таблицях 3.6, 3.7 та 3.8. 

Таблиця 3.6 

Результати опитування щодо визначення рівня етнічної 

толерантності майбутніх аграріїв 

Рівні  

етнічної 

толерантності 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1  

(103) 

ПК-2  

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 0 0  0 0  0 0  0 0  

Середній 63 58  67 61 59 57,3 62 58,5 

Низький 45 42  43 39 44 42,7 44 41,5 
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Таблиця 3.7 

Результати опитування щодо визначення рівня соціальної 

толерантності майбутніх аграріїв 

Рівні  

соціальної 

толерантності 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1 

(103) 

ПК-2 

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 0 0  0 0  0 0  0 0  

Середній 63 58  66 60 60 58,3 61 57,5 

Низький 45 42  44 40 43 41,7 45 42,5 

 

Таблиця 3.8 

Результати опитування щодо визначення рівня толерантності 

майбутніх аграріїв 

Рівні 

толерантності  

як риси 

особистості 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1 

(103) 

ПК-2 

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 0 0  0 0  0 0  0 0  

Середній 90 83  91 83 72 69,9 80 75,5 

Низький 18 17  19 17 31 30,1 26 24,5 

 

Ми також зробили кількісний аналіз, підрахувавши загальний 

результат без поділу на субшкали. Загальний результат щодо рівня 

толерантності майбутніх аграріїв наведено в таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 

Результати опитування щодо визначення  

рівня толерантності майбутніх аграріїв 

Рівні 

толерантності 

ЕГ (108) КГ (110) ПК-1 (103) ПК-2 (106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 0 0  0 0  0 0  0 0  

Середній 72 66,7  75 68,2 67 65 70 66 

Низький 36 33,3  35 31,8 36 35 36 34 
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Проведений аналіз результатів свідчить, що 33,3% респондентів ЕГ і 

31,8% КГ, 35% у ПК-1 і 34% ПК-2 мають низький рівень толерантності, 

тобто у студентів виражені інтолерантні установки щодо навколишнього 

світу й людей. Більшість студентів (66,7% в ЕГ і 68,2% в КГ, 65% ПК-1 і 66% 

ПК-2) показали середній рівень, що свідчить про поєднання і толерантних, і 

інтолерантних рис, тобто в одних соціальних ситуаціях вони поводять себе 

толерантно, а в інших – можуть проявляти інтолерантність. 

Особистісний компонент соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв, який містить уміння поводити себе й оцінювати свою поведінку в 

різних ситуаціях міжкультурного спілкування, ми вимірювали із 

застосуванням методики діагностики рівня емпатійних здібностей В. Бойка 

[21] (див. додаток Е.1). 

Ця методика призначена для оцінки вміння співпереживати та розуміти 

думки й почуття іншого. Серед особливих форм емпатії виокремлюють: 

співпереживання – переживання співрозмовником тих самих почуттів, які 

відчуває й інша людина, ставлячи себе на його місце; співчуття – 

переживання через почуття іншого. Емпатія сприяє збалансованості 

міжособистісних взаємин, робить поведінку людини соціально зумовленою. 

Розвинена в людини емпатія – ключовий чинник успіху в тих видах 

діяльності, які вимагають занурення у світ партнера по спілкуванню. 

Визначений рівень емпатії майбутніх аграріїв наведено в таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Результати анкетування щодо визначення  

рівня емпатії майбутніх аграріїв 

Рівні  

емпатії 

ЕГ (108) КГ (110) ПК-1 (103) ПК-2 (106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 0 0  0 0  0 0  0 0  

Середній 40 37  40 36,4  40 38,8 41 38,7 

Низький 68 63  70 63,6 63 61,2 65 61,3 
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Отримані результати анкетування свідчать про те, що лише 37% 

студентів ЕГ і 36,4% КГ, 38,8% у ПК-1 і 38,7% ПК-2 мають середній рівень 

емпатії. Більшість студентів (63 % в ЕГ і 63,6% у КГ, 61,2% ПК-1 і 61,3% у 

ПК-2) – низький показник. Такий низький рівень емпатії може стати 

перешкодою для встановлення міжособистісних стосунків із представниками 

інших мов і культур. 

Другим показником особистісного критерію є здатність майбутніх 

аграріїв адаптуватися до нових ситуацій соціально-професійної взаємодії. 

У соціальній психології (А. Мудрик) адаптацію розглядають як стадію 

соціалізації. Так, зміст і продуктивність соціалізації особистості, її інтеграції 

та індивідуалізації залежить від успішної адаптації. Необхідною умовою для 

забезпечення оптимальної соціалізації особистості є соціально-психологічна 

адаптація. Дослідниця Г. Андреєва під соціально-психологічною адаптацією 

розглядає взаємодію особистості та соціального середовища, що сприяє 

адекватному співвідношенню цілей і цінностей особистості й групи. На її 

погляд, адаптація відбувається тоді, коли соціальне середовище сприяє 

реалізації потреб особистості, розкриттю її індивідуальності [4]. 

Соціально-психологічна адаптація є оптимізацією взаємин особистості 

та соціокультурної групи, зближення мети їхньої діяльності, ціннісних 

орієнтацій, засвоєння норм і традицій групи, включення в її рольову 

структуру. Освоюючи нову соціальну роль, майбутній фахівець намагається 

адаптуватися в нових умовах і нових ситуаціях. 

Соціально-психологічна адаптація сприяє прояву особистістю власних 

компетенцій у різноманітних соціальних ситуаціях, комунікативних умінь 

при взаємодії з іншими людьми в професійній діяльності, демонстрації 

активної участі в соціальних процесах, забезпеченню свого соціального 

самовдосконалення. 

Критеріями успішної соціально-психологічної адаптації майбутнього 

фахівця визначено задоволеність соціальним середовищем, самовиявлення, 

набуття відповідного досвіду. У процесі набуття досвіду соціальної адаптації 
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в особистості формується така властивість, як адаптивність (пристосування), 

необхідна майбутньому аграрію в умовах професійної діяльності, при 

спілкуванні з іншими людьми тощо. При успішній адаптації в студента 

з’являється самооцінка правильності прийнятого рішення, поступово 

формується ставлення до обраної професії, особливостей навчального 

процесу та його вимог. 

Для діагностики рівня соціально-психологічної адаптації майбутніх 

аграріїв нами було використано методику К. Роджерса та Р. Даймонда [215] 

(див. додаток Е.2). 

Результати опитування щодо визначення рівня адаптації – дезадаптації 

майбутніх аграріїв подано в таблицях 3.11 та 3.12. 

Таблиця 3.11 

Результати діагностики рівня соціально-психологічної адаптації 

майбутніх аграріїв 

 

Рівні  

адаптації 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1 

(103) 

ПК-2 

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 14 13  14 12,7  14 13,6 13 12,3 

Середній 73 67,6  76 69,1  70 68 71 68,9 

Низький 21 19,4  20 18,2  19 18,4 20 18,8 

 

Таблиця 3.12 

Результати діагностики рівня соціально-психологічної дезадаптації 

майбутніх аграріїв 

 

Рівні  

дезадаптації 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1 

(103) 

ПК-2 

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 23 21,3  24 21,8  20 19,4 21 19,8 

Середній 73 67,6  72 65,5  69 67 70 66 

Низький 12 11,1  14 12,7  14 13,6 15 14,2 
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За результатами опитування в більшості респондентів за двома 

компонентами „адаптивність” і „дезадаптивність” інтегральний показник 

„адаптація” зафіксовано на середньому рівні (67,6 % в ЕГ і 69,1 % у КГ, 68% 

у студентів ПК-1 і 68,9% ПК-2). Студенти, які мають середній рівень 

соціально-психологічної адаптації, добре входять у соціальне середовище та 

можуть адекватно реагувати на зміни, що відбуваються в ньому. У 

найменшої кількості студентів виявлено високий рівень адаптації (13% в ЕГ і 

12,7% у КГ, 13,6% у респондентів ПК-1 і 12,3% у ПК-2), у 11,1% студентів 

ЕГ і 12,7% КГ, 13,6% у ПК-1 і 14,2% ПК-2 – низький рівень дезадаптації. 

Низький рівень адаптації мають 19,4% студентів ЕГ і 18,2% КГ, 18,4% 

у ПК-1 і 18,8% ПК-2, а з високим рівнем дезадаптації – 21,3 % респондентів 

ЕГ і 21,8% КГ, 19,4% у ПК-1 і 19,8% ПК-2. Це означає, що для них 

характерні труднощі в адаптації до студентського середовища, у засвоєнні 

соціального досвіду, норм і вимог, прийнятих у виші, а це, своєю чергою, 

може негативно позначитися на всій подальшій навчальній діяльності 

студентів. Певний рівень соціальної дезадаптації означає не тільки труднощі 

в пристосуванні до соціуму, але й порушення самореалізації, особистісних 

перспектив, зниження творчого потенціалу суб’єкта [240]. 

Ураховуючи сказане вище, ми відобразили критерії й показники 

сформованості соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у 

таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 

Критерії та показники сформованості соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв 

№ 

з/п 

Критерії Показники 

1 мотиваційно-

ціннісний 

– усвідомлення значущості соціокультурних знань для 

соціальної взаємодії та професійної діяльності; 

– ціннісне ставлення до культурних реалій рідної й 

іншомовної країн; 

– мотивація до соціокультурної діяльності 
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Продовження табл. 3.13 

2 когнітивний – сформованість і характер засвоєння знань про 

національно-культурні особливості рідної та 

іншомовної країн; 

– сформованість знань щодо норм мовленнєвої та 

немовленнєвої поведінки в соціокультурному 

середовищі 

3 діяльнісно-

поведінковий 

– готовність до соціокультурної взаємодії; 

– сформованість комунікативних умінь; 

– уміння контролювати свою поведінку в конфліктній 

ситуації та вибирати правильну стратегію поведінки 

4 особистісний – прояв толерантності та емпатії в ході діалогу культур; 

– здатність адаптуватися до нових ситуацій соціально-

професійної взаємодії 

 

 

На основі зазначених критеріїв і взявши до уваги названі показники, 

охарактеризовано рівні сформованості соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв. 

Високий рівень: студент має стійку мотивацію до пізнання рідної та 

іншомовної культур, здатний через спілкування виокремити максимальну 

інформацію про поведінку людей, розуміти мову невербального спілкування; 

проявляє толерантність щодо інших, що сприяє його успішній соціальній 

адаптації; соціально активний, легко пристосовується до обставин, які 

швидко змінюються; бере активну участь у дискусіях і міжкультурному 

спілкуванні; проявляє впевнену поведінку в ситуаціях соціокультурної 

взаємодії. 

Середній рівень: студент усвідомлює значущість соціокультурних 

знань, але не готовий до соціокультурної взаємодії; здійснює пошук 

соціокультурної інформації, але не здатний критично її усвідомити; не 

завжди проявляє інтерес і бажання до пізнавальної діяльності; терпимо 

ставиться до представників іншомовної культури; зацікавлений у 

соціокультурній взаємодії, однак не спроможний досягати компромісу в 

конфліктних ситуаціях. 
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Низький рівень: студент не усвідомлює значущість соціокультурних 

знань для майбутньої соціально-професійної діяльності; не проявляє інтерес 

до традицій свого народу; не бажає дізнаватися про щось нове щодо 

іншомовної культури; інтолерантний, негативно ставиться до представників 

іншомовної культури; має пасивне ставлення до соціокультурної взаємодії; 

уникає міжкультурного спілкування через брак комунікативних умінь; має 

схильність до конфліктності в поведінці. 

Аналіз отриманих результатів на констатувальному етапі експерименту 

загалом свідчить про те, що на цьому етапі дослідження між 

експериментальною та контрольною групами існували незначні відмінності: 

показники сформованості соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв 

виявилися досить близькими за значеннями. Це дає підставу вважати ЕГ і КГ 

ідентичними. 

 

 

3.2. Реалізація педагогічних умов формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін 

 

Другий етап педагогічного експерименту – формувальний – передбачав 

безпосередньо практичну реалізацію науково обґрунтованих педагогічних 

умов формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін в експериментальній групі. У 

контрольній групі формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв здійснювалося відповідно до загального освітнього процесу в 

Сумському національному аграрному університеті. 

При проектуванні змісту соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв враховувалися освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра 

напряму підготовки „Агрономія”, „Захист рослин”, навчальний план 

підготовки майбутніх аграріїв, навчально-методичний комплекс дисциплін 
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гуманітарного циклу, навчальний матеріал до занять. Водночас ми дійшли 

висновку, що процес формування соціокультурної компетентності є більш 

ефективним, якщо активно здійснюється міжпредметна взаємодія 

гуманітарних дисциплін на основі впровадження спецкурсу „Основи 

соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв” і студенти в процесі 

позанавчальної роботи будуть вивчати факультативний курс „Країнознавство 

Великої Британії” („Країнознавство німецькомовних країн”). Проектування 

змісту ґрунтувалося на ідеях інтеграції та виконанні міждисциплінарних 

творчих проектів, що мають практичний характер. 

Першою педагогічною умовою було забезпечення професійної 

мотивації навчальної діяльності майбутніх аграріїв до опанування 

соціокультурної компетентності. Упровадження першої педагогічної умови 

відбувалося в експериментальній групі при викладанні таких гуманітарних 

дисциплін, як „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Іноземна 

мова”, „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” й „Історія та 

культура України” на 1 – 3 курсах. 

Реалізація означеної умови вирішувалася шляхом: організації 

інформаційно-роз’яснювальної роботи не лише зі студентами, але й із 

викладачами дисциплін гуманітарного циклу; проведення комплексу 

методичних заходів; заохочування викладачів до здійснення методичних 

пошуків у сфері досліджуваної проблеми. Ураховуючи важливість змістової 

підготовки майбутніх аграріїв до формування соціокультурної 

компетентності, окремі її аспекти були предметом обговорення викладачами 

під час проведення науково-методичних нарад, семінарів-практикумів тощо. 

Наголошувалося на необхідності збільшення навчального матеріалу 

соціокультурного спрямування, а також посилення уваги до цього питання 

під час аудиторних занять і при організації позааудиторної соціокультурної 

діяльності студентів. 

На початковому етапі формувального експерименту проводилося 

інформування студентів щодо соціокультурної компетентності, 
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активізувалися попередні знання та особистісний досвід студентів, що 

виражалося в засвоєнні інформації про факти іншомовної культури у вигляді 

автентичних матеріалів на порівняльно-зіставній основі, у виділенні 

відмінностей між культурами. Так, через використання автентичних 

соціокультурних матеріалів, зокрема професійного характеру, 

реалізовувалася професійна мотивація навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Робота з 

автентичним матеріалом проводилася на таких зразках, як поради; путівники 

визначними місцями України, Великої Британії (Німеччини, Франції); 

рецепти приготування страв; статті з газет і журналів; листівки тощо. Такі 

завдання сприяють розвитку в студентів навичок виокремлювати необхідну 

країнознавчу інформацію, робити порівняльний аналіз фактів української 

культури з іншомовною. 

Перевагу у виборі форм організаційного процесу формування 

соціокультурної компетентності в ході вивчення майбутніми аграріями 

гуманітарних дисциплін було віддано інтерактивним лекціям, а також таким 

формам позааудиторної роботи, як тематичні вечори, зустрічі з 

представниками інших культур. Ефективними при формуванні 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв виявилися ігрова та 

самостійна форми організації навчальної діяльності в процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Для формування професійної мотивації майбутніх аграріїв 

організовувалися зустрічі зі студентами старших курсів, які їздили на 

стажування чи роботу до іншомовних країн за програмою „Work and Travel” 

або навчалися в США, Німеччині за програмою „Erasmus+” і за проектом 

DAAD. Під час таких зустрічей студенти ділилися своїми враженнями про 

перебування за кордоном; розповідали про реалії іншомовних країн, традиції 

та повсякденне життя народів-носіїв мови; демонстрували фотографії, 

показували відео із власного архіву; розповідали про культурні 

непорозуміння, які траплялися в них в іншомовному середовищі. 
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З метою формування професійної мотивації майбутніх аграріїв на 

практичних заняттях із дисциплін „Українська мова (за професійним 

спрямуванням)”, „Іноземна мова”, „Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)” особливу увагу приділено формуванню культури ділового 

спілкування. Серед умінь ділового спілкування, які необхідно формувати в 

майбутніх аграріїв, можна виокремити вміння контактувати із суб’єктами 

ділової комунікації, підтримуючи взаємні дружні стосунки; дотримуватися 

правил ділового спілкування; толерантно ставитися до співрозмовника на 

основі партнерства й рівноправності, довіри між суб’єктами комунікації; 

запобігати й врегульовувати конфліктні ситуації; передавати інформацію за 

допомогою невербальних засобів комунікації [202]. 

Ділове спілкування майбутнього аграрія тісно пов’язане з його 

мовленнєвою культурою, невід’ємною частиною якої є діловий 

(мовленнєвий) етикет. Дотримання ділового етикету є одним із важливих 

аспектів у професійній діяльності фахівця-аграрія. В етикетних одиницях 

наявні фонові знання, що допомагають розкрити особливості менталітету, 

норм поведінки народу-носія мови. Отже, вивчення ділового етикету є 

важливим для формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв. На практичних заняттях з української й іноземної мов студенти 

відпрацьовували вживання етикетних форм вітання, звертання, знайомства, 

прощання, вибачення, подяки тощо. 

Для відпрацювання комунікативних умінь майбутніх аграріїв, 

забезпечення необхідного мовленнєвого тренування з метою формування 

діяльнісно-поведінкового компонента соціокультурної компетентності ми 

створювали на заняттях дисциплін „Українська мова (за професійним 

спрямуванням)”, „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” ситуації 

професійного спілкування. Формуванню професійно спрямованої 

соціокультурної компетентності сприяли навчальні ситуації, що наближені 

до природних і здійснюються за допомогою діалогів. Навчаючи студентів 
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форм мовленнєвої поведінки, ми впровадили в практику комунікативні 

вправи. 

Для формування професійної мотивації майбутніх аграріїв до 

опанування соціокультурної компетентності застосовувалися такі 

комунікативні вправи професійного спрямування, як рольові й ділові ігри, що 

сприяють не лише реалізації професійних завдань майбутніх аграріїв на 

основі активізації їхніх мовленнєвих умінь і навичок, але й засвоєнню 

соціокультурних реалій ділової сфери. 

Виділяють чотири функції гри: засіб розвитку мотиваційно-

потребнісної сфери, засіб пізнання, засіб розвитку розумових дій і засіб 

розвитку довільної поведінки [256]. Беручи участь у рольовій грі, студенти 

отримують можливість застосувати свої знання в реальному житті. Перевага 

рольових ігор полягає в тому, що в цих типах вправ мовленнєва діяльність 

розглядається в соціальному контексті, тобто враховується тема розмови, 

стосунки між партнерами по спілкуванню тощо, що сприяє наближенню 

навчання до реального життя. Саме в грі студенти засвоюють норми 

поведінки. Рольова гра, що містить проблемні питання й тим самим зачіпає 

особистіcні інтереси студентів, спонукає їх до висловлювання власної думки. 

Гра завжди передбачає прийняття рішення – як вчинити, що сказати, як 

відреагувати. Це загострює розумову діяльність студентів. Отже, 

використання рольової гри з урахуванням названих вище ознак сприяло 

активізації навчальної діяльності студентів у процесі формування 

соціокультурної компетентності. 

У ході рольових ігор майбутні аграрії моделювали ситуації професійної 

діяльності та спілкування. У навчальній рольовій грі ставились і 

вирішувались проблеми, що імітують реальність. При цьому поєднувалися 

два принципи навчання: принцип моделювання майбутньої професійної 

діяльності та принцип проблемності. 

Так, на заняттях дисципліни „Іноземна мова” при вивченні теми 

„Подорожування” застосовувалася вправа „Знайомство в аеропорту”, 
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виконуючи яку майбутні аграрії вчилися взаємодіяти з представниками 

конкретних культур у ситуаціях, наближених до реальних. 

Рольова гра „Знайомство в аеропорту” 

Ситуація: В аеропорт прилітає літак, що доставив гостей-представників 

різних культур. У залі очікування їх зустрічають земляки. 

Завдання 1: Продемонструвати ритуал вітання, дотримуючись правил 

мовленнєвого етикету. 

Завдання 2: Продемонструвати ритуал вітання, використовуючи лише 

мову міміки, жестів і поз. 

Потім ситуація обговорювалась. Питання інтерпретації культурних 

відмінностей є обов’язковим етапом обговорення. У результаті обговорення 

студенти усвідомлюють культурні відмінності в комунікативній поведінці 

людей. Таким чином реалізується активність кожного та вміння слухати, 

демонструються відмінності в комунікативній поведінці через прояв 

невербальних засобів спілкування. Це дозволяє знизити кількість 

помилкових атрибуцій і краще зрозуміти поведінку представників іншої 

культури. 

На наш погляд, використання рольових ігор є доцільним при 

організації роботи майбутніх аграріїв для формування в них умінь долати 

психологічні бар’єри в міжкультурному спілкуванні. Спрямованість на 

афективно-емоційну сферу студентів в організації їхньої ігрової навчальної 

діяльності забезпечує засвоєння соціокультурного, ціннісно-орієнтаційного 

досвіду через переживання (розвиток уміння оцінювати ситуацію). Ігрові 

форми роботи сприяли створенню позитивного фону на занятті, зняттю 

психологічних бар’єрів, зниженню емоційного навантаження. „Проживаючи” 

соціально-модельовані ситуації, майбутній аграрій усвідомлює себе як 

особистість, як суб’єкт діяльності, усвідомлює свої соціальні орієнтації та 

цінності, формує соціально-моральну самооцінку, міжкультурну емпатію й 

толерантність. 
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Зазначимо, що специфіка використання рольових ігор при формуванні 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв полягала в організації 

ігрової, соціально розвивальної діяльності в умовних соціально-

модельованих, проблемних ситуаціях, спрямованих на відтворення та 

засвоєння соціокультурного, ціннісно-орієнтаційного досвіду, сформованого 

в соціально закріплених способах здійснення дій. Рольові ігри також 

проходили у формі інтерв’ю. Приклад рольової гри у формі інтерв’ю 

репрезентовано в додатку Ж. 

Щодо іншого виду дидактичних ігор – ділових ігор – зазначимо, що 

їхня особливість полягає в тому, що в процесі таких ігор майбутні аграрії 

розширюють свій словниковий запас професійної термінології, знайомляться 

з формами формальних і неформальних стосунків; засвоюють основи 

вербальної й невербальної комунікації, норми та правила міжкультурної 

поведінки; вчаться засвоювати стандарти ділового спілкування в 

різноманітних ситуаціях. На практичних заняттях з дисципліни „Українська 

мова (за професійним спрямуванням)” при вивченні тем „Культура мовлення 

фахівця-аграрія”, „Ділове телефонне спілкування”, „Наради” проводилися 

ділові ігри в парах, у малих групах. Потім результати роботи аналізувалися 

всією групою студентів. 

Наведемо приклад ділових ігор. 

Ділова гра 1. „Запрошення на День поля” 

Завдання: Ви – директор компанії „Лімагрейн Україна”. Вам необхідно 

зателефонувати та запросити на День поля „Лімагрейн Україна” директора 

компанії „Лімагрейн Туреччина”. 

Ділова гра 2. „Сезонні роботи агронома” 

Завдання: Уявіть, що Ви – директор агропідприємства. Ви плануєте 

сівозміну угідь. Обговоріть це питання з головним агрономом. Спробуйте 

змоделювати ситуацію спілкування, використовуючи тільки невербальні 

засоби комунікації. Поміркуйте, чи досягли Ви як учасник спілкування своєї 

мети. 
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Ділова гра 3. „Нарада” 

Завдання: Уявіть, що Ви – головний агроном. Вам потрібно перервати 

нараду й на кілька хвилин залишити своїх підлеглих. Доберіть кілька 

етикетних мовленнєвих формул, якими Ви могли б скористатися в такій 

ситуації. 

На прикладі цих ділових ігор майбутні аграрії відпрацьовували 

навички мовленнєвого етикету, використовуючи фахову лексику, а також 

застосовуючи засоби невербального спілкування. 

Вивчаючи теми „Сільське господарство в Україні”, „Моя майбутня 

професія” на практичних заняттях з дисципліни „Іноземна мова”, студенти в 

ділових іграх відпрацьовували ті самі навички. 

Наведемо приклад ділових ігор. 

Ситуація 1: Ваш іноземний партнер вперше приїжджає в Україну й хоче 

більше дізнатись про кліматичні особливості Сумщини та вирощування 

сільськогосподарських культур у вашому регіоні. Ви повинні організувати 

спеціальну програму для нього. Обговоріть, що він хоче знати. 

Не забувайте: 

• бути ввічливими; 

• брати активну участь у розмові; 

• висловлювати свої ідеї; 

• представляти вагомі причини; 

• виявляти ставлення партнера та враховувати його; 

• попросити свого партнера викласти пропозиції; 

• дійти згоди. 

Ситуація 2: Ви – головний агроном. Вам потрібно закупити мінеральні 

добрива. Ви телефонуєте до іноземних постачальників, визначаєте вартість і 

терміни доставки. 

Одним із методів, що застосовувався при реалізації професійної 

мотивації майбутніх аграріїв, був метод культурних капсул. Метод 

культурних капсул полягає в короткому описі деяких аспектів іншомовної 
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культури (наприклад, традиції харчування, традиції святкування Різдва, 

весільні обряди тощо) та подальшому порівнянні з культурними реаліями в 

рідній культурі. 

Вивчаючи культурні пам’ятки Лондона, студенти паралельно 

порівнюють із культурними пам’ятками Києва, тобто вивчають культуру 

іншої країни із співвідношенням культури рідної країни, що сприяє більш 

продуктивному засвоєнню соціокультурної інформації. Оволодіння 

студентами цінностями рідного краю, рідної культури робить їх сприйняття 

іншої культури більш точним, глибоким і всебічним, наприклад, читаючи 

текст „Соціальні звичаї в англомовних країнах” із дисципліни „Іноземна 

мова”, студенти відповідають на питання про соціальні звичаї в Україні 

(див. додаток Ж.1). 

Метод культурних капсул може застосовуватися не лише на 

практичних заняттях, але й під час інтерактивних лекцій, наприклад, при 

поданні лекційного матеріалу викладач робить паузу після порції інформації 

в кожному пункті та запитує студентів про культурні контрасти, які вони 

бачать. 

Особистісне та професійне становлення майбутнього аграрія практично 

неможливе без включення його в систему позааудиторної діяльності. Саме в 

ній відпрацьовуються різноманітні стратегії поведінки і на побутовому, і 

професійному рівнях. В експериментальній роботі ми виходили з 

припущення, що інтеграція навчальної й позанавчальної діяльності студентів 

дозволяє створити єдиний освітньо-розвивальний простір, що сприяє 

виникненню сприятливих умов для розвитку особистості через включеність її 

в соціокультурне середовище, тобто в стосунки, які складаються між 

студентами та викладачами в освітньому процесі. 

До основних форм позааудиторної діяльності майбутніх аграріїв 

належать самостійна робота студентів; участь у наукових студентських 

конференціях, в університетських олімпіадах з англійської мови, щорічному 

конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, участь у роботі наукових 
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гуртків, мультимедійних брейн-рингах із історії та культури України; 

організація диспутів, „круглих столів”, тематичних вечорів (Шевченківські 

читання) тощо. 

Так, при вивченні гуманітарних дисциплін було організовано 

самостійну роботу студентів. Організація самостійної роботи студентів 

відбулася з дисципліни „Іноземна мова” за пропонованими темами рефератів 

(„Вплив географічного положення Великої Британії на характер британців”, 

„Аграрна вища освіта у Німеччині”, „Традиції харчування у Франції”. Так 

само з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” 

розглянуто питання „Особливості мовленнєвого етикету українців”; із 

дисципліни „Історія та культура України” – „Традиційне господарство у 

Запорізькій Січі”. 

Професійній мотивації сприяла організація позааудиторної діяльності 

майбутніх аграріїв. Студентам було запропоновано відвідувати науковий 

гурток на кафедрі іноземних мов, учасники якого проходили 

факультативний курс „Країнознавство Великої Британії” („Країнознавство 

німецькомовних країн”) (див. додаток Ж.2). 

При організації процесу навчально-пізнавальної діяльності студентів у 

межах цього курсу передбачено застосування таких педагогічних технологій 

навчання: організація самостійної роботи, проектна діяльність, творча 

діяльність, вікторини, робота з інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Така позааудиторна робота з іноземної мови сприяє формуванню позитивної 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів, підвищенню рівня 

оволодіння мовою, ширшому знайомству з культурним життям Великої 

Британії (Німеччини), стимулює їхню самостійну роботу над мовленням, 

сприяє підвищенню якості соціокультурних знань. 

Другою педагогічною умовою нами визначено актуалізацію взаємодії та 

співробітництва майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін. 
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Перевагу у виборі форм навчальної діяльності, що сприяють 

міжособистісній взаємодії майбутніх аграріїв при формуванні 

соціокультурної компетентності, було віддано колективно-груповим 

заняттям, як-от: семінари-диспути, „круглі столи”, інтегровані та бінарні 

заняття. 

Зазначимо, що групові форми роботи сприяли формуванню 

особистісного компонента соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв, а саме: толерантної поведінки, позбавлення труднощів у 

спілкуванні. До переваг групових форм відносимо вирішення конкретної 

ситуації з максимальним ефектом, розвиток творчого потенціалу, досвід 

міжкультурного спілкування, при набутті якого формуються вміння 

оцінювати, аналізувати ситуацію, слухати партнера, визначати його намір, 

уміння займати різні позиції та приймати цінності. Приклад вправи із 

використанням групової форми роботи наведено в додатку З. 

Як дієвий прийом активізації соціокультурної взаємодії застосовано 

моделювання ситуацій партнерського спілкування, що вимагають рефлексії 

на основі теоретичної інформації. Отже, відбувається інтерпретація 

засвоєних фактів, виокремлення „культурних стандартів”, що впливають на 

мислення, цінності, норми й стереотипи поведінки, установки та дії 

представників іншомовної культури, формування ціннісних орієнтацій 

особистості. 

По-перше, ми застосовували роботу в парах. Студенти працювали в 

парах, обмінюючись репліками. Завдання полягало в умінні почати й 

закінчити діалог. Студенти розігрували діалоги, уживаючи сталі мовні кліше. 

Особливу увагу приділено динаміці діалогу – умінню продовжувати й 

підтримувати спілкування. Під час спілкування в парах студенти також 

вчилися застосовувати невербальні засоби – проявляли свої емоції: радість, 

здивування, жаль тощо. 

По-друге, студенти працювали в малих групах змінного складу. Такий 

вид спілкування передбачав зміну партнера по спілкуванню. Студенти 
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відпрацьовували вживання реплік вітання, запрошення; вираження різних 

почуттів (здивування, упевненості, сумніву). Подібні репліки – реакція на 

висловлювання співрозмовника, прояв зацікавленості в спілкуванні. У 

процесі такого спілкування студенти вчаться не лише бути ввічливими, але 

також набувають уміння взаємодіяти, долати непорозуміння, вирішувати 

міжособистісні конфлікти. 

Наведемо низку прикладів таких комунікативних завдань, які 

використовували на заняттях дисципліни „Українська мова (за професійним 

спрямуванням)” при вивченні теми „Мовленнєвий етикет”. 

Завдання: Використовуючи етикетні мовленнєві формули, складіть і 

розіграйте за особами діалог (8 – 12 реплік) відповідно до однієї з поданих 

ситуацій. 

Ситуація 1. Ви хочете влаштуватися на роботу, прийшли на прийом до 

директора агрофірми. Вас запросили до кабінету. Зайдіть, привітайтеся, 

відрекомендуйтеся, підтримайте розмову. 

Ситуація 2. Ви – директор агропідприємства. На підприємстві є 

вакантне місце. Ви ведете розмову з претендентами на це місце. 

Ситуація 3. Ви розмовляєте з одногрупником. До вас підходить Ваш 

іноземний друг. Розіграйте діалог „Знайомство”. 

Ситуація 4. Розіграйте ситуацію знайомства на роботі між чоловіками 

та жінками, між підлеглими та керівником. 

Ситуація 5. Ви святкуєте свій день народження вдома. До Вас завітали 

запрошені одногрупники. Представте їх своїм батькам. 

Працюючи в малих групах змінного складу, майбутні аграрії 

засвоюють культуру спілкування, набувають уміння взаємодіяти в колективі. 

Спілкування з різними партнерами зумовлює зміну характеру стосунків між 

співрозмовниками, що сприяє розвиткові таких соціально важливих якостей, 

як толерантність, емпатія, уміння слухати співрозмовника, ввічливо 

коректувати свого партнера по спілкуванню. 
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Особливе значення мала невербальна поведінка при комунікації 

(використання при спілкуванні міміки, жестів, інтонації), оскільки ці 

елементи немовленнєвої поведінки можуть бути причиною непорозуміння 

між партнерами по спілкуванню, наприклад, жест ОК в англомовних країнах 

та Азії значить „усе гаразд, усе добре”. Проте у Франції цей жест значить 

„нуль” або „нічого”; у Японії – „гроші”. Інший жест – розмахування рукою зі 

сторони в сторону – для нас звичний при вітанні. У Центральній Америці й 

Африці таким жестом зупиняють машину або кличуть до себе. 

Дискусії в малих групах також є ефективними при актуалізації взаємодії 

майбутніх аграріїв. Дискусії належать до комунікативних вправ, які містять 

розгорнутий обмін думками, повідомленнями, враженнями, оцінними 

судженнями. Дискусія передбачає обговорення спірної теми, гостріше 

зіткнення поглядів, а також більшу самостійність учасників комунікативного 

процесу. 

У процесі дискусії формується професійна культура майбутніх аграріїв, 

стимулюється прояв особистості, формується критичне мислення 

майбутнього фахівця, розвивається толерантність, уміння працювати з 

різними джерелами інформації. Дискусія сприяє набуттю студентами вмінь 

проявляти терпимість до думок, поведінки, вірувань інших; поважати думку 

опонента, прагнути зрозуміти його; виявляти стриманість і самокритичність, 

уміння з гідністю визнавати недоліки своєї аргументації. 

Зазначимо, що різновидом дискусії є дебати, які використовуються для 

обговорення тем, щодо яких існують протилежні погляди. Зауважимо, що 

дружня, товариська атмосфера дискусії завжди дає можливість кожному 

студенту висловити власне ставлення до подій і переконати інших у 

правильності своєї позиції, уникаючи відвертих нападів на інших учасників 

дебатів. Так, дебати застосовувалися при вивченні дисципліни „Історія та 

культура України”. На заняттях обговорювалися такі питання: „Що мало 

більший вплив на розвиток культури Київської Русі: традиції й культура 

племен, які жили на її території, чи культура Візантії?”, „Володимир Великий 
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– реформатор чи руйнівник традицій слов’ян?”, „Виникнення козацтва: 

причина чи наслідок національно-визвольної боротьби українського 

народу?” 

Важливими для формування в майбутніх аграріїв уміння спілкуватися 

й взаємодіяти в групах були „круглі столи”, що передбачають дискусію 

невеликої групи студентів з обговоренням певного питання. Тема „круглого 

столу” визначалася заздалегідь. Кожен учасник „круглого столу” 

висловлював власну думку, аргументуючи свій погляд. Учасники 

демонстрували свої знання з конкретної теми й перспективи її розвитку. Так, 

застосування методу „круглого столу” було доцільним під час розгляду таких 

проблем, як „Духовний потенціал українців”, „Цінності українського народу” 

при вивченні дисципліни „Історія та культура України”. „Круглі столи” 

сприяють розширенню кругозору, формуванню світогляду, 

загальнолюдських і національних цінностей. 

З метою актуалізації соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв 

також організовані Шевченківські читання, учасниками яких були українські 

й іноземні студенти. Тематичний вечір організований викладачами кафедри 

іноземних мов і кафедри державно-правових дисциплін та українознавства. 

Студенти підготували мультимедійну презентацію про життя й творчість 

Т. Г. Шевченка. Іноземні студенти декламували вірші поета українською 

мовою, співали пісні на вірші Тараса Шевченка. Українські студенти читали 

вірші поета англійською мовою. Безсумнівно, такі зустрічі сприяють 

розвиткові особистісних якостей у майбутніх аграріїв, як-от: толерантність, 

емпатія, здатність до взаємодії. 

Для розвитку соціокультурних умінь і навичок застосовувалися активні 

методи навчання, що сприяло залученню студентів до пошуку 

соціокультурної інформації, набуттю досвіду групового вирішення 

різноманітних завдань, актуалізації їхнього життєвого досвіду, 

самовизначенню у власних системах цінностей, оволодінню ними 

суб’єктною позицією в діяльності та рефлексією в комунікації. 
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Це також забезпечувало міжсуб’єктний характер стосунків між 

учасниками педагогічного процесу, організацію колективної та групової 

взаємодії, при якій можливе успішне міжособистісне спілкування, 

вироблення вміння висловлювати та аргументувати власний погляд, 

співвідносити своє розуміння питання з думкою рівноправних партнерів, 

слухати та розуміти іншого, проявляти до нього повагу. 

Наведемо приклади ефективних методів актуалізації міжособистісної 

взаємодії, що застосовувалися в експериментальній роботі. 

Кейс-метод. В основі методу „case study” лежить опис конкретної 

професійної діяльності або емоційно-поведінкових аспектів взаємодії людей, 

тобто моделюється професійний процес у реальних умовах відповідно до 

змісту навчання. Ця освітня технологія дає студентам можливість поставити 

себе на місце фахівця, який зіткнувся з необхідністю прийняття рішення. 

Кейс стимулює критичне мислення та передбачає пошук вирішення 

проблеми. Специфіка кейс-завдання полягає в тому, що воно має професійно 

зорієнтовану спрямованість, оскільки вимагає конкретних предметних знань. 

Групі студентів пропонується обговорити конкретний випадок, що 

описує реальні події (ситуацію). Після ознайомлення з кейсом студентам 

пропонується обговорити його в малих групах, визначити теоретичні 

передумови конфлікту, а потім відповісти на питання. Приклади кейсових 

завдань наведено в додатках З.1 – З.4. 

Результатом застосування кейс-методу є не тільки розширення 

соціокультурних знань майбутніх аграріїв, але й розвиток умінь, необхідних 

для їхньої майбутньої професійної діяльності. Навчання на основі 

практичних прикладів сприяє виробленню аналітичних навичок і навичок 

вирішення проблем, а також дозволяє майбутнім аграріям застосовувати нові 

знання та навички на практиці; студенти вчаться приймати професійні 

рішення в запропонованій ситуації. 

Вирішуючи подібні ситуаційні завдання, майбутні аграрії 

напрацьовують власний досвід, необхідний для майбутньої професійної 
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діяльності. Цей досвід важливий тому, що зазвичай більшість професійних 

завдань вимагає взаємодії з іншими людьми. Отже, у навчальному кейсі 

майбутні аграрії набувають таких професійних навичок: учаться розподіляти 

завдання, налагоджувати спілкування (співпрацювати), приймати рішення та 

нести спільну відповідальність за кінцевий результат. 

Метод „критичних інцидентів” застосовано при описі міжкультурної 

взаємодії або досвіду, який учасники інтеракції вважали неефективним, 

невдалим, незадовільним і докладно про нього розповідали. 

Під „критичним інцидентом” розуміється ситуація, яка може 

розглядатися як проблемна, конфліктна, „критична”. Така ситуація та її 

аналіз використовується для пошуку найкращого рішення або його 

альтернативи та створює передумову для розвитку таких навичок, як 

здатність до аналізу, комунікативні навички, міжкультурні навички. 

Критичні інциденти використовуються як матеріал для аналізу конфліктної 

ситуації з можливістю пропозиції вирішення проблеми. У деяких випадках 

вирішення проблеми вже існує, але воно не повністю призводить до 

позитивного результату ситуації; у таких випадках студентам необхідно 

запропонувати альтернативне вирішення, наприклад, завдання містить текст, 

прочитавши який студенти дізнаються, з якими психологічними бар’єрами 

стикаються люди, перебуваючи в іншомовній країні. Студенти обговорюють 

цю проблему в груповому режимі, знаходять подібності зі своїм досвідом і 

пропонують шляхи вирішення подібних проблем. Інші приклади критичних 

інцидентів подано в додатку З.5. 

Вибір методу проектів для формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв зумовлений такими чинниками: розвиток 

пізнавальних інтересів студентів; спрямованість проектного методу навчання 

на розвиток особистості; реалізація принципів особистісно зорієнтованого 

навчання; орієнтація проектної методики на розкриття творчого потенціалу. 

Використання методу проекту в процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін сприяло підвищенню інтересу майбутніх аграріїв до самостійного 
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пошуку й вивчення соціокультурної інформації, підвищенню рівня знань із 

теми проекту, розкриттю творчого потенціалу особистості. У процесі 

виконання проектної роботи в студентів розвиваються такі необхідні для 

сучасного аграрія якості, як ініціативність, гнучкість мислення, 

відповідальність, уміння виражати результати роботи в закінченій формі, 

відстоювати власну думку. 

При цьому навчальні проекти мають бути максимально наближені до 

наукового дослідження. Вони повинні відтворювати ситуації реального 

професійно зорієнтованого спілкування та сприяти застосуванню 

теоретичних соціокультурних знань майбутніх аграріїв на практиці. Теми 

проектної діяльності вибиралася відповідно до тематичного наповнення 

модуля робочої програми з урахуванням потреб та інтересів майбутніх 

аграріїв. 

Для першої проектної роботи групи формувалися з урахуванням 

побажань студентів, для другої та наступних проектних робіт групи 

переформовувалися таким чином, щоб в одній групі опинилися студенти, які 

раніше не працювали один із одним, проте в кожній групі мали бути 

студенти з різним рівнем навченості. Після отримання завдання ролі в групі 

розподілялися таким чином, щоб кожен студент активно брав участь у його 

виконанні. Під час захисту проекту необхідною умовою був усний виступ із 

частиною доповіді кожного учасника робочої групи. Такі робочі групи 

змінного складу сприяють формуванню готовності до ділової співпраці та 

взаємодії, прийняттю спільних рішень професійних проблем, удосконалюють 

уміння працювати в команді. 

Продуктами такої діяльності є проекти: „Стереотипи британської 

культури”, „Вплив американської культури на стиль життя українців”, 

„Українська культура та її цінності”, „Традиції святкування Різдва в Україні 

та англомовних країнах”, „Відмінності британської та української систем 

освіти” (з дисциплін „Історія та культура України”, „Іноземна мова”, 

„Іноземна мова (за професійним спрямуванням”). 
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Для формування діяльнісно-поведінкового компонента соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв при актуалізації міжособистісної взаємодії 

доцільним було використання соціокультурних проблемних завдань, в основі 

яких лежить концепція проблемного навчання. Підґрунтям проблемного 

навчання є активізація пізнавальної діяльності студентів за допомогою 

постановки проблемних питань, проблемних пізнавальних завдань і завдань 

пошукового характеру [104]. 

Розробляючи соціокультурні проблемні завдання, ми спиралися на 

запропоновану вченою В. Сафоновою [169] типологію культурознавчих 

завдань, яка складається з пошуково-ігрових, пізнавально-пошукових і 

пізнавально-дослідницьких завдань; соціокультурно зорієнтованих рольових 

ігор; соціокультурно зорієнтованих дискусій і соціокультурно зорієнтованих 

проектів. 

Основною метою проблемних завдань є розвиток соціокультурних 

умінь майбутніх аграріїв, що створюють підґрунтя для здійснення їхньої 

професійної діяльності в умовах міжкультурного спілкування. Тому 

основний акцент робиться не на розвиток мовленнєвих навичок і вмінь 

майбутніх аграріїв, а на розвиток стратегій вирішення різних 

соціокультурних завдань, які дозволяють в умовах реальної комунікації 

швидше приймати рішення про вибір відповідної комунікативної поведінки, 

використовуючи етикетні формули, визначаючи соціальний статус 

співрозмовника й коригуючи комунікативну поведінку залежно від умов 

конкретної мовленнєвої ситуації. Вирішення проблемних завдань на основі 

міжособистісної взаємодії забезпечує підготовку майбутніх аграріїв до 

міжкультурного спілкування, сприяє розвитку терпимості, толерантності. 

Пізнавально-пошукові завдання спрямовані на підвищення рівня 

соціокультурної обізнаності майбутніх аграріїв, розвиток соціокультурних 

умінь у контексті діалогу культур. У результаті навчально-пізнавальної 

діяльності формується ціннісно-орієнтаційна база студентів, що є 
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передумовою до становлення позитивного ставлення до культурних 

феноменів іншомовної країни. 

Виконуючи пізнавально-пошукові завдання, студенти включаються в 

активну діяльність із соціокультурного засвоєння реалій сучасного світу. 

Країнознавчо зорієнтовані завдання доцільно доповнювати завданнями на 

інтерпретацію образної соціокультурної інформації, що може істотно 

впливати на чуттєво-емоційну сферу соціальної свідомості студентів. 

Серед пізнавально-пошукових завдань на інтерпретацію образної 

соціокультурної інформації можна виокремити: завдання на підбір підпису 

або коментаря до фотографії, малюнка, ілюстрації; завдання на вербальне 

озвучування фотографії, малюнка, відеофрагмента; рольове відтворення 

думок і почуттів людей як учасників певних подій в уявних мовних репліках, 

діалогах, монологах. 

Пізнавально-дослідницькі завдання передбачають створення 

соціокультурних проектів, розподіл ролей у групі студентів, кожен із яких 

займається дослідженням певного аспекту. Пізнавально-дослідницькі 

завдання сприяють, окрім розвитку соціокультурних умінь і навичок 

майбутніх аграріїв, ще й розвитку вмінь самостійного здобуття знань. 

При вивченні дисципліни „Іноземна мова” студенти виконували 

пізнавально-дослідницькі завдання за темами: „Невербальні засоби 

спілкування в англійській та українській культурах”, „Проблеми молоді у 

Франції та Україні”, „Сімейні традиції у Великій Британії та Америці”, 

„Німецький характер” тощо. У ході виконання подібних завдань студенти 

поставали як суб’єкти комунікативно зорієнтованої соціокультурної 

діяльності при розробці алгоритму їх виконання, реалізації алгоритму, 

обговорення проміжних результатів роботи та узагальнення роботи в 

повідомленнях-звітах. 

Різноманітні методичні прийоми та засоби реалізації міжпредметної 

взаємодії в процесі вивчення гуманітарних дисциплін, а саме: вирішення 

міжпредметних пізнавальних завдань, побудова міжпредметних проблемно-



172 
 

пошукових ситуацій, – значно активізують пізнавальну діяльність студентів. 

Виконуючи соціокультурні проблемні завдання, майбутні аграрії вчаться 

самовиражатися в новому культурному контексті, з повагою ставитися до 

іншомовної культури, бути толерантними до співрозмовника, який 

дотримується протилежного погляду, не боятися бути іншими. 

Як засіб реалізації міжпредметної взаємодії гуманітарних дисциплін у 

процесі формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв 

проводились інтегровані та бінарні заняття. Такі види занять розвивають 

потенціал студентів, спонукають до пізнання та знаходження причинно-

наслідкових зв’язків, залучають до діалогу, дискусії, сприяють підвищенню 

мотивації, формуванню пізнавального інтересу, розвитку мислення, 

формуванню вмінь аналізувати, узагальнювати тощо. 

Особливість інтегрованих занять полягає в тому, що при викладанні 

конкретної гуманітарної дисципліни одночасно застосовується навчальний 

матеріал суміжних тем кількох дисциплін. Вивчення окремих тем на 

інтегрованих заняттях на основі міжпредметної взаємодії дає на виході 

цілісну картину світу. 

Так, під час вивчення теми „Свята та традиції України” з дисципліни 

„Іноземна мова” на І курсі доцільним було об’єднання із суміжною темою 

„Зародження державності на українських землях” (підтемою „Побут, звичаї, 

вірування східних слов’ян”) дисципліни „Історія та культура України”, а 

також застосування внутрішньопредметної взаємодії, тобто залучення теми 

„Свята та традиції Великої Британії (Німеччини, Франції)”. 

У процесі реалізації міжпредметної взаємодії здійснюється 

перенесення частини соціокультурних знань із однієї гуманітарної 

дисципліни в іншу, водночас усувається дублювання низки питань. 

Проведення інтегрованого заняття передбачало творчу співпрацю, 

міжособистісну взаємодію викладача та студентів. Інтегративний зміст на 

міжпредметній основі дає більше можливостей для створення творчого 

мислення через вирішення проблемних соціокультурних ситуацій. Інтеграція 
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гуманітарних дисциплін сприяє більш зацікавленому особистісно значущому 

та усвідомленому сприйняттю соціокультурних знань, що посилює 

мотивацію майбутніх аграріїв. 

Організація інтегрованого заняття передбачала пошуково-дослідницьку 

діяльність майбутніх аграріїв у таких формах, як виконання групових 

проблемних завдань. Так, студенти були поділені на творчі групи для 

виконання таких пошуково-проблемних завдань: 

1. Підготувати повідомлення про історію виникнення народного 

календаря українців. 

2. Підготувати повідомлення про історію виникнення обряду посівання 

на Старий Новий рік. 

3. Підготувати повідомлення про традиції святкування Нового року в 

іншомовних країнах. 

4. Підготувати повідомлення про традиції святкування Різдва в Україні. 

5. Підготувати повідомлення про традиції святкування Різдва в 

іншомовних країнах. 

Після представлення повідомлень студенти здійснювали порівняльний 

аналіз особливостей проведення свят в Україні та іншомовних країнах (дати 

та обряди святкування, традиційні святкові страви тощо), що сприяло 

залученню кожного студента до активної діяльності. 

Отже, інтегроване заняття є ефективною формою поглиблення, 

узагальнення й синтезу соціокультурних знань. Цілісна система знань і вмінь 

необхідна майбутнім аграріям в їхній професійній діяльності. 

Щодо бінарного заняття, то воно має такі особливості: по-перше, 

об’єднує знання з різних предметів, які спрямовані на вирішення певної 

проблеми, що сприяє цілісному сприйняттю досліджуваних питань; по-друге, 

забезпечує синтез, протиставлення різнопланових знань, розв’язання 

протиріч; по-третє, розвиває вміння застосовувати знання в процесі вивчення 

інших предметів; по-четверте, сприяє формуванню пізнавального інтересу. 
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Бінарне заняття, що будується на міжпредметній взаємодії, 

проводиться спільно двома викладачами відповідних дисциплін, кожен із 

яких повинен досягнути своєї дидактичної мети. При розробці та проведенні 

занять у такій нестандартній формі навчальний процес організований таким 

чином, що всіх учасників залучено до процесу пізнання. Стимулюючи творчу 

діяльність викладачів і студентів, бінарні заняття створюють сприятливі 

умови для співпраці, що є надзвичайно важливим у навчальному процесі. 

Наведемо приклад бінарного заняття, яке було проведено на ІІ курсі 

викладачами дисциплін „Українська мова (за професійним спрямуванням)” і 

„Політологія”. Заняття було організовано у формі семінару-диспуту, тема 

якого – „Чи потрібна Україні офіційна двомовність?” Студенти 

вислуховували думки „за” та „проти” двомовності в Україні; наводилися 

приклади двомовності в інших країнах; також розглядалося питання 

спілкування з іноземними студентами. 

Семінар-диспут передбачає полеміку, обговорення. При цьому у 

висвітленні питання можуть бути різні погляди, різна оцінка явищ, подій. 

Основним завданням викладачів є спрямування дискусії в потрібному 

напрямі, пояснення всіх положень, фактів і явищ, які обговорювалися на 

занятті. Семінар-диспути розвивають логічне мислення майбутніх аграріїв, 

спонтанне мовлення, уміння висловлювати й аргументувати власні думки, 

критично аналізувати аргументи опонентів, а також допомагають глибокому 

засвоєнню фундаментальних знань, формуванню переконань, виробленню 

активної життєвої позиції. 

Застосування міжпредметної взаємодії пожвавлює семінар як 

традиційну форму навчання, формує культуру дискусії; вчить студентів 

розглядати одне й те саме явище з різних боків, сприймати різні думки як 

такі, що взаємодоповнюють одна одну, толерантно ставитися до них. 

Друга педагогічна умова передбачала також упровадження в 

навчальний процес Сумського національного аграрного університету 

інтегративного спецкурсу „Основи соціокультурної взаємодії майбутніх 
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аграріїв” (див. додаток З), завданнями якого є вивчення національно-

культурних особливостей вербального та невербального спілкування; 

оволодіння прийомами міжкультурного спілкування, стратегіями 

соціокультурної взаємодії; розвиток здатності толерантного ставлення до 

інших культур і їхніх представників. 

Спочатку було проаналізовано навчальні програми гуманітарних 

дисциплін („Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Іноземна 

мова”, „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, „Історія та культура 

України”, „Релігієзнавство”, „Філософія”, „Політологія”), які викладаються в 

аграрних вишах, щодо визначення їхніх можливостей у формуванні 

соціокультурної компетентності. У результаті виокремлено найбільш 

ефективні у формуванні кожного з компонентів соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв гуманітарні дисципліни, а саме: 

„Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Іноземна мова”, 

„Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” й „Історія та культура 

України”. Загальним для всіх цих дисциплін є те, що вони мають можливості 

створювати умови для формування в студентів на основі міжособистісної 

взаємодії толерантного ставлення до представників різних національностей і 

культур. 

Уведення запропонованого спецкурсу передбачало виключення 

дублювання навчальної інформації, яку майбутні аграрії отримують при 

вивченні гуманітарних дисциплін. Основна ідея спецкурсу полягає в тому, 

що кожна його навчальна дисципліна як складник не лише реалізує свій 

зміст, але й завдяки застосуванню принципів міжпредметної взаємодії 

конкретизує й поглиблює те, що було засвоєно студентами раніше. 

Говорячи про значущість спецкурсу для самореалізації особистості 

майбутнього аграрія, зазначимо, у чому полягають його особливості. По-

перше, це пріоритет практичного складника відносно теоретичної частини. 

По-друге, чітка орієнтація на реалізацію професійної та соціокультурної 
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діяльності. По-третє, інтеграція компетентнісного підходу при формуванні 

соціокультурної компетентності. 

Для формування соціокультурної компетентності найбільш 

прийнятним є здійснення міждисциплінарної інтеграції. Сполучною ланкою 

між зазначеними гуманітарними дисциплінами є практичний курс „Іноземна 

мова”, у процесі вивчення якого систематизуються й закріплюються 

соціокультурні знання, отримані з інших гуманітарних дисциплін, а також 

формуються на цьому підґрунті відповідні вміння їх практичного 

застосування. 

Так, міждисциплінарна інтеграція передбачає вивчення іноземної мови 

в тісному зв’язку з історією та національною культурою, а також 

іншомовною культурою, у взаємозв’язку із блоком гуманітарних дисциплін, 

які забезпечують розширення й засвоєння культурознавчого змісту навчання 

іноземної мови, з опорою на взаємодію з гуманітарними дисциплінами 

практичної спрямованості, що сприяє усвідомленню іншомовної культури 

через більш глибоке пізнання рідної мови й національної культури. 

Інтегративність спецкурсу „Основи соціокультурної взаємодії 

майбутніх аграріїв” полягає також у формуванні толерантного ставлення до 

цінностей іншого соціокультурного середовища; зміні інформаційної ємності 

змісту соціокультурного знання; зняттю стереотипів пізнання за рахунок 

формування установки на багатовимірне бачення світу. 

Як основні провідні педагогічні технології, що визначають 

ефективність розробленого інтегративного спецкурсу, ми виокремлюємо 

такі: 

1. Інтеграцію мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісно-

поведінкового та особистісного компонентів соціокультурної компетентності 

в межах реалізації спецкурсу. 

2. Цілеспрямоване застосування форм, методів і засобів навчання, 

зорієнтованих на активізацію навчально-пізнавальних дій: а) практичні 
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заняття; семінари-диспути; б) рольові та ділові ігри, тренінги, дослідницька 

робота; в) інтерактивні технології. 

Необхідність забезпечення високого рівня сформованості 

соціокультурної компетентності вимагає вибору найбільш оптимальних і, 

разом з тим, традиційних організаційних форм проведення занять у межах 

реалізованого інтегративного спецкурсу. 

Реалізації педагогічної умови протягом експерименту сприяло також 

проведення занять із елементами соціально-психологічних тренінгів. 

Застосування різних видів тренінгів (за методикою О. Прутченкова [153]) в 

процесі впровадження спецкурсу зумовлене необхідністю покращення 

психологічної адаптації студентів експериментальної групи, успішного 

вирішення конфліктних ситуацій, а також створення сприятливого клімату в 

соціальному середовищі. 

Провідним принципом соціально-психологічного тренінгу є принцип 

діалогізації взаємодії, тобто повноцінного міжособистісного спілкування, 

заснованого на повазі до чужої думки, на довірі. Під час тренінгу 

виробляються й коригуються норми особистісної поведінки та 

міжособистісної взаємодії, а також розвивається здатність гнучко реагувати 

на ситуацію, швидко перелаштовуватися в різних умовах. Завдання тренінгу 

полягають у розвитку здатності до соціокультурної взаємодії; умінь і навичок 

вербального й невербального спілкування. У процесі тренінгів майбутні 

аграрії розвивають спеціальні вміння (комунікативні, уміння вирішувати 

міжособистісні конфлікти тощо); експериментують із різними стилями 

спілкування, засвоюють невербальні засоби спілкування; відпрацьовують 

уміння й навички міжособистісної взаємодії. 

Прикладом тренінгу з розвитку комунікативних умінь є вправа 

„Захоплення ініціативи в діалозі”. За умовою цієї вправи один із двох 

учасників починає діалог на будь-яку тему, інший має захопити ініціативу та 

перевести розмову на тему, що цікавить саме його. Партнери по спілкуванню 

при зміні теми повинні бути наполегливими та водночас увічливими. 
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Інша аналогійна вправа називається „Прес-конференція”, коли один із 

учасників сідає в коло, а група ставить йому протягом 5 хвилин різноманітні 

питання на будь-яку тему. Потім інший член групи сідає в центр. 

Для тренування подолання психологічних бар’єрів використано вправу 

„Гідна відповідь”. Кожному студентові пропонувалося продемонструвати 

різні стилі відповіді в конкретній ситуації, наприклад, „Ваш друг забув 

повернути вам гроші, які він узяв у вас у борг на 1 місяць, а минуло вже 

цілих три”. Вимагайте від нього, звертаючись до кого-небудь із групи в 

різних стилях: а) агресивний, б) невпевнений, в) упевнено гідний. 

Інші ситуації: 

1. Друг займає вас розмовою, а вам потрібно піти. Ви кажете ... 

2. Ваш товариш влаштував Вам зустріч з незнайомою людиною, не 

попередив Вас. Ви заявляєте йому ... 

3. Друг розповідає в компанії історії про Вас. Це Вас бентежить. Ви 

заявляєте йому ... 

Під час виконання таких вправ відбувається активне саморозкриття 

особистості.  

Для розвитку емпатії майбутніх аграріїв застосовано вправу „Зрозумій 

іншого”. Кожен студент повинен протягом 2 – 3 хвилин описати настрій 

кого-небудь у групі. Уявити собі, відчути людину, її стан, емоції, 

переживання й усе це викласти на папері. Потім усі описи зачитуються 

вголос, а той, чий настрій описували, співвідносить зі своїм дійсним станом і 

підтверджує достовірність проникнення або спростовує це. 

Досвід соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв набувався під час 

виконання тренінгової вправи „Займи свою позицію”. Студентам роздаються 

картки з надписом „Згоден” і „Не згоден”. Потім зачитуються твердження. 

Якщо вони погоджуються або не погоджуються із запропонованими 

твердженням, піднімають відповідні картки. Отже, студенти навчаються 

висловлювати свою позицію. 
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Під час тренінгу розширювалися можливості майбутніх аграріїв у 

встановленні контакту в різних ситуаціях спілкування, відпрацьовувалися 

навички розуміння інших людей, себе, а також взаємин між людьми. 

Виконуючи такі вправи, студенти набувають важливі професійні навички. 

Власний досвід, набутий майбутніми аграріями під час тренінгів, допомагає 

їм вирішувати складні проблеми, що виникають у міжособистісному й 

діловому спілкуванні. 

При вивченні запропонованого спецкурсу особливу увагу приділено 

формуванню в майбутніх аграріїв соціокультурних стратегій – прийомів, які 

використовували партнери по спілкуванню для встановлення та підтримки 

міжкультурного контакту в контексті діалогу культур із метою подолання 

соціокультурних відмінностей і підвищення якості соціокультурної взаємодії. 

До таких стратегій ми відносимо: проведення аналогій, протиставлення, 

узагальнення, порівняння фактів рідної та іншомовної культур; 

інтерпретацію нових аспектів іншомовної культури; культурологічні 

спостереження при спілкуванні з представниками іншомовних культур; 

узагальнення соціокультурної інформації. 

Зазначений досвід сприяє використанню студентами сформованих 

умінь і навичок при соціокультурній взаємодії. Майбутні аграрії отримують 

можливість удосконалювати вміння та навички, пов’язані з адекватним 

використанням мовленнєвих засобів і правил вербальної та невербальної 

поведінки відповідно до норм, прийнятих в іншомовних країнах. 

Реалізація третьої педагогічної умови передбачала застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування 

соціокультурної компетентності. 

Для формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв 

уважаємо доцільним упроваджувати в процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Так, ІКТ активно 

використовувалися в усіх формах освітнього процесу (лекції, практичні 

заняття, самостійна робота студентів, позааудиторна діяльність). Так, при 
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вивченні тем „Подорожування”, „Визначні місця Великої Британії”, 

„Визначні місця Лондона” з дисципліни „Іноземна мова” студенти за 

допомогою мережі Інтернет переглядали веб-сайти, візуально знайомились із 

пам’ятками культури Великої Британії, з визначними місцями Лондона; 

використовуючи програму Google Earth, здійснювали віртуальні екскурсії 

містами Великої Британії. 

Під час вивчення тем „Географічне положення Великої Британії”, 

„Лондон”, „Визначні місця Лондона” студенти виконували завдання з 

використанням електронних мап і схем. Застосування таких ілюстрованих 

матеріалів сприяло не лише запам’ятовуванню написання англійських назв 

країн, міст, островів, річок, гір, але й активізації зорової пам’яті, візуальному 

закріпленню інформації; посиленню емоційному впливу та зануренню 

студентів у соціокультурне середовище. 

На практичних заняттях, а також при виконанні індивідуальної роботи 

використовувалися навчальні веб-сайти. Наведемо приклади наявних на 

сьогодні інтернет-сайтів для формування соціокультурної компетентності 

студентів. 

Сайт https://learnenglish.britishcouncil.org призначений для тих, хто 

вивчає англійську мову. Сайт складається з кількох розділів, як-от: 

„Граматика та лексика”, „Письмо”, „Слухай і дивись”, „Ігри” тощо. Сайт 

містить аудіо- та відеоматеріали для покращення мовної практики, тексти та 

інтерактивні вправи. Кожен студент може зайти в розділ, який його цікавить, 

і вдосконалити свої знання. Так, один із подкастів присвячений культурі 

британців. На цій сторінці можна знайти статті про географічне положення та 

клімат Великої Британії, манери сучасних британців, вільний час британців 

тощо, наприклад, при вивченні теми „Географічне положення Великої 

Британії” ми використовували статтю „Climate and Geography”. На цій веб-

сторінці розміщена мультимедійна презентація (аудіозапис супроводжується 

презентацією географічної мапи на екрані) та завдання до аудіювання. Перш 

ніж прослухати аудіозапис, студенти виконують лексичну вправу, що полягає 
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в написанні синонімів до поданих слів. Під час аудіювання студенти можуть 

звертатися до стенограми, що додається до аудіозапису. Зазначимо, що в 

процесі прослуховування аудіозапису студенти не лише сприймають 

інформацію на слух, але й отримують її візуально: на мапі демонструються 

прапори, кордони, назви столиць держав Об’єднаного Королівства; 

показується коротке відео пейзажів Великої Британії. Поєднання аудіо, відео 

та використання географічної карти – усе це допомагає кращому сприйняттю 

та запам’ятовуванню інформації. Після аудіювання пропонується виконати 

два завдання на перевірку розуміння почутого, а також обговорити два 

питання стосовно клімату у своїй країні: 

1. Як географічне положення вашої країни впливає на погоду? 

2. Чи впливає географічне положення вашої країни на людей? 

Питання обговорюються в малих групах. Студенти висувають свої ідеї, 

застосовуючи знання з географії України, а також власний життєвий досвід. 

На іншому веб-сайті – http://www.learnenglishfeelgood.com/ – можна 

практикувати знання з граматики англійської мови, вивчати нові слова, 

фразові дієслова, ідіоми, завантажувати роздатковий матеріал. На цьому 

сайті розміщені лексико-граматичні вправи, тести з граматики, вправи на 

аудіювання, вікторини. Вправи для формування навичок аудіювання 

розроблені на основі уривків із фільмів американського кіно та ТБ-шоу. Один 

із розділів присвячений англійській мові для мандрівників. На цій веб-

сторінці можна знайти діалоги, необхідні для тих, хто планує подорожувати. 

Наведемо приклади навчальних відео, які можуть широко 

використовуватися як додатковий матеріал при вивченні культури 

іншомовної країни. „Window on Britain” – один із найбільш популярних 

відеокурсів англійською мовою (розміщений на каналі YouTube) для 

знайомства з життям і культурою Великої Британії, підготовлений Oxford 

University Press, Great Britain. Фільм містить документальні репортажі з 

напівтеатралізованими сценами, які зображують повсякденний побут 

англійців. 
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Відеосюжети цього курсу сприяють підвищенню мотивації студентів і 

поліпшенню якості їхніх соціокультурних знань. Основна мета відеокурсу – 

познайомити студентів із Великою Британією, її звичаями, традиціями та 

життям британців. У цьому курсі представлені відеосюжети за такими 

темами: „An introduction to Britain”, „London”, „Schools. Education”, „Homes”, 

„Food”, „Sport”, „Festivals”, „Holidays”, „Leisure” тощо. Після перегляду 

кожної серії студентам пропонується виконати завдання на закріплення 

матеріалу. 

Активне застосування відео з сервісу YouTube сприяє зануренню 

студентів в аутентичне мовленнєве середовище, тобто уможливлює 

використання на заняттях відеороликів, відеофільмів на різні теми, сприяючи 

моделюванню реальних ситуацій міжкультурного спілкування в аудиторних 

умовах. Отже, автентичний матеріал викликає пізнавальний інтерес у 

майбутніх аграріїв, готовність обговорювати проблеми, а значить, сприяє 

підвищенню їхньої мотивації. Відеоматеріали підбиралися відповідно до 

теми заняття. Студентами виконувалися такі типи завдань: 

– на перевірку розуміння побаченого; 

– обговорення ситуацій; 

– розігрування за ролями; 

– озвучування відеоролика й порівняння з оригіналом (звук може бути 

вимкнений); 

– покадровий перегляд, обговорення або озвучування окремих кадрів; 

– використання стоп-кадру для вибору та обговорення тієї чи тієї 

сцени; 

– перегляд фрагмента відеоролика та обговорення початку, завершення 

ситуації, можливих продовжень тощо. 

Відеоматеріали підбиралися таким чином, щоб викликати 

зацікавленість у майбутніх аграріїв. Вони мають бути доступними для 

розуміння, створювати сприятливі умови для оволодіння студентами новою 

соціокультурною інформацією, мовленнєвою поведінкою носіїв мови, 
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сприяти знайомству з побутом народу, його культурою. Окрім завдань на 

розуміння побаченого, студентам давалися завдання на трактування міміки та 

жестів, на розпізнавання стилю соціокультурної взаємодії для того, щоб у 

реальній ситуації студенти не робили грубих помилок при спілкуванні з 

представниками інших культур. 

Так, під час експерименту приділялась увага немовленнєвій поведінці, 

що є важливою при соціокультурній взаємодії. Майбутнім аграріям 

показувалися зразки невербальної поведінки носіїв мови. Серед відеороликів 

у мережі Інтернет, які можна використовувати на заняттях, було обрано такі: 

– https://www.youtube.com/watch?v=2h0V1YkccEE (Hand Gestures 

around the World); 

– https://www.youtube.com/watch?v=6MhJxPffkhY (Hand Gesture of 

Different Cultures); 

– https://www.youtube.com/watch?v=RX-rOE_XiLg (Body Language). 

Переглядаючи такі відеоролики, студенти відпрацьовували вміння 

невербальної поведінки в рольових і ділових іграх. 

Після проведення циклу занять із застосуванням інформаційних 

технологій зазначимо, що практичні завдання в сукупності з відео 

забезпечують більш повноцінне розуміння країнознавчого матеріалу, а отже, 

і його краще засвоєння. Мультимедійні засоби підвищили рівень розуміння й 

засвоєння соціокультурної інформації, а також сприяли запам’ятовуванню та 

закріпленню активної лексики, граматичних конструкцій, ідіом, прислів’їв 

тощо. 

Упродовж експериментального дослідження студенти проявляли свої 

творчі здібності шляхом залучення різноманітних форм роботи з 

інформаційно-комунікаційними технологіями. Майбутні аграрії 

демонстрували свої соціокультурні проекти як мультимедійні презентації в 

Power Point, готували реферати на основі інтернет-матеріалів. 

Використовувалися мультимедійні засоби з навчально-виховною метою і в 

позааудиторній діяльності: концертах, тематичних вечорах, святах. 
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При організації самостійної роботи майбутніх аграріїв як один із видів 

навчальних інтернет-проектів застосовувалися веб-квести (англ. webquest) – 

проблемні завдання, для виконання яких використовувалися інформаційні 

ресурси Інтернету. Така проектна діяльність передбачала роботу з великим 

обсягом матеріалу, дослідницьку діяльність і критичне осмислення 

соціокультурної інформації. 

У ході веб-квестів викладач ставить перед студентами реальні 

завдання, що мотивує студентів досліджувати важливі для них питання, 

розвивати власний досвід і брати участь у груповому обговоренні. Залучення 

майбутніх аграріїв у пізнавальну діяльність на основі Web-квестів при 

вивченні гуманітарних дисциплін є не тільки засобом підвищення їхньої 

мотиваційної діяльності, але й сприяє більш швидкому залученню їх до 

загальнокультурних цінностей. Озброюючи майбутніх аграріїв методами 

наукового пошуку (від англ. quest – тривалий цілеспрямований пошук у 

мережі Інтернет), квести розвивають критичне мислення, а також уміння 

порівнювати, аналізувати, класифікувати, мислити абстрактно; у студентів 

підвищується активність і вмотивованість до соціокультурної взаємодії. 

Зазначимо, що використання веб-квестів при вивченні іноземної мови 

вимагає від студентів відповідного рівня володіння мовою для роботи з 

аутентичними ресурсами. Тому ефективна інтеграція таких завдань у процесі 

вивчення іноземної мови можлива за умови, якщо веб-квест є творчим 

завданням, що завершує вивчення теми й супроводжується тренувальними 

лексико-граматичними вправами. 

Працюючи над розробкою веб-квестів, ми спиралися на структуру, 

запропоновану американським ученим Берні Доджем (Bernie Dodge), що 

складається з таких компонентів: 

1) вступ – мотивувальний і пізнавальний компонент (Introduction); 

2) завдання – компонент, що містить проблему (Task); 
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3) процес роботи над проектом – компонент, що містить опис 

послідовності дій; різноманітність завдань; при використанні елементів 

рольової гри – адекватний вибір ролей і ресурсів для кожної ролі (Process); 

4) список джерел інформації – автентичні ресурси, додаткові матеріали 

для виконання завдань (Resources); 

5) схема оцінок результатів роботи студентів – адекватні і чіткі критерії 

оцінки завдання (Evaluation); 

6) висновок – взаємозв’язок із вступом; точний опис навичок, яких 

набувають студенти при виконанні цього веб-квесту (Conclusion) [263]. 

Веб-квест включає також презентацію результатів пошукової роботи у 

вигляді слайдів, інтернет-сторінки, документа WORD або в будь-якій іншій 

формі. Наприкінці виконання веб-квесту студенти отримують можливість 

критично проаналізувати свою роботу й дати їй оцінку, а також оцінити 

роботу інших. Викладач, своєю чергою, оцінює пошукову роботу студентів. 

Прикладом веб-квесту є проект „Сімейні цінності американців”. 

Ситуація: Ви їдете до Америки за програмою „Work And Travel”. Там 

Ви будете проживати в американській родині. 

Група „Культурологи”. Завдання: потрібно знайти інформацію про 

сімейні традиції в американських родинах. 

Група „Соціологи”. Завдання: необхідно знайти інформацію про 

особливості стосунків між батьками та дітьми. 

Група „Філологи”. Завдання: скласти добірку прислів’їв про сімейні 

цінності американців. 

Під час роботи над веб-квестом студенти мали можливість отримати 

інформацію на сайтах: 

– http://peopleof.oureverydaylife.com/american-family-traditions-rituals-

3613.html (American Family Traditions and Rituals); 

– http://www.themotherco.com/2014/11/what-is-the-traditional-family/ 

(What is the „Traditional American Family?”); 
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– http://family.lovetoknow.com/american-family-values (American Family 

Values); 

– http://www.special-dictionary.com/proverbs/keywords/family/ (Proverbs 

about Family). 

Серед переваг використання веб-квестів для формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв нами були виявлені такі, 

як: автентичність текстового матеріалу та підвищення мотивації; розвиток 

умінь мислити; атмосфера співпраці. На підставі цього можна зробити 

висновок, що технології веб-квестів забезпечують у процесі навчання: 

віртуальне соціокультурне середовище; автентичність соціокультурних 

матеріалів, представлених у мережі Інтернет; мотивацію студентів до 

самостійної пізнавальної діяльності; розвиток інформаційної культури 

майбутніх аграріїв як необхідного складника загальнокультурної 

компетентності сучасної особистості. 

Отже, описані вище форми, методи та засоби організації навчальної, 

самостійної й позааудиторної роботи студентів експериментальної групи як 

спеціальне забезпечення реалізації комплексу педагогічних умов, 

обґрунтованих нами в розділі 1, на наш погляд, мали сприяти формуванню 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. Тому для підтвердження 

ефективності реалізації комплексу педагогічних умов ми здійснили 

кількісний і якісний аналіз емпіричних даних формувального етапу 

експерименту. 

 

 

3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Метою контрольного етапу педагогічного експерименту було 

підтвердження чи спростування гіпотези дослідження. Контрольний етап 

призначався для систематизації, аналізу й аналітичної інтерпретації 

результатів, отриманих на формувальному етапі педагогічного експерименту.  
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Для оцінювання результатів реалізації визначених педагогічних умов 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв 

здійснювався аналіз отриманих у процесі експерименту даних на основі 

комплексу методів науково-педагогічного дослідження з урахуванням 

виділених критеріїв і показників. 

Основними завданнями контрольного етапу експериментальної роботи 

визначено: 

1. Виявлення й пояснення шляхом порівняльного аналізу якісних і 

кількісних змін у сформованості компонентів соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв експериментальної й контрольної груп, 

які отримано в процесі експериментального дослідження відповідно до 

визначених критеріїв. 

2. Аналіз причини приросту або зменшення величини показників, 

виявлення динаміки показників якості досліджуваного процесу. 

3. Прогнозування подальшої динаміки рівнів соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв при впровадженні педагогічних умов. 

4. На основі узагальнення одержаних результатів дослідження 

сформулювати загальні висновки проведеної дослідно-експериментальної 

роботи. 

Під час констатувального етапу проведено „вхідне” вимірювання рівня 

сформованості соціокультурної компетентності студентів ЕГ і КГ за всіма 

визначеними критеріями: мотиваційно-ціннісним, когнітивним, діяльнісно-

поведінковим, особистісним. Тому порівняльний аналіз динаміки 

сформованості соціокультурної компетентності в ЕГ і КГ наприкінці 

експерименту також здійснено за кожним критерієм окремо. Отримані 

результати моніторингу наприкінці формувального етапу експерименту за 

визначеними показниками критеріїв свідчать про покращення кожного з них. 

Отже, проаналізуємо дані вихідного діагностування. 

Одним із критеріїв ефективного формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв став мотиваційно-ціннісний критерій і 
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відповідні йому показники, а саме: усвідомлення значущості соціокультурної 

компетентності, ціннісне ставлення до культурних реалій рідної й 

іншомовної країн, мотивація до соціокультурної діяльності. У зв’язку з цим 

для визначення динаміки пропонованих показників було проведено два зрізи: 

перший – на констатувальному етапі експерименту, а другий – на 

контрольному етапі експерименту. Ці зрізи здійснювались і в 

експериментальній, і в контрольній групах за допомогою однакових методів. 

Перший показник – усвідомлення майбутніми аграріями значущості 

соціокультурної компетентності для соціальної взаємодії та професійної 

діяльності. Діагностика змін за цим показником проводилася шляхом 

анкетування. Динаміку зрушень представлено на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Порівняльні гістограми змін у сформованості рівня 

усвідомлення значущості соціокультурної компетентності для 

майбутньої професійної діяльності студентами груп ЕГ і КГ на початку 

та після проведення експерименту (у %) 
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Дані гістограм свідчать про те, що після проведення формувального 

етапу педагогічного експерименту відбулися якісні зміни. Збільшилася 

кількість студентів експериментальної групи з високим (студенти повною 

мірою усвідомлюють значущість соціокультурної компетентності) і середнім 

(студенти недостатньо усвідомлюють значущість соціокультурної 

компетентності) рівнями усвідомлення значущості соціокультурної 

компетентності, проте в контрольній групі цей показник майже не змінився. 

Значні позитивні зміни відбулися з показником низького рівня (студенти 

частково усвідомлюють значущість соціокультурної компетентності) в 

студентів експериментальної групи, водночас як цей показник не зазнав 

кількісно суттєвих змін у контрольній групі. 

Результати експериментального дослідження дають підстави 

стверджувати, що в групі ЕГ ці показники є більш суттєвими порівняно з 

групою КГ. Загалом наприкінці експерименту спостерігається динаміка 

позитивних змін в експериментальній групі: студенти усвідомлюють 

значущість соціокультурної компетентності для міжкультурного 

спілкування, у них є прагнення до оволодіння соціокультурними знаннями, 

що доводить ефективність упроваджуваних нами форм, методів, заходів для 

формування соціокультурної компетентності. 

Усвідомлення майбутніми аграріями значущості соціокультурної 

компетентності виявлялося в тому, що вони постійно цікавилися 

соціокультурною інформацією, проявляли самостійність у її пошуку та 

опрацюванні. Уважаємо, що одержані результати можна пояснити тим, що в 

процесі занять постійно акцентувалась увага на значущості соціокультурної 

компетентності для соціокультурної взаємодії та майбутньої професійної 

діяльності сучасного аграрія, на необхідності й доцільності її формування; 

здійснювалась орієнтація на розвиток інтересу до навчально-пізнавальної 

діяльності. 
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Другим показником було ціннісне ставлення до культурних реалій 

рідної та іншомовних країн. За допомогою анкетування з’ясовано динаміку 

змін в ЕГ і КГ. Динаміку зрушень представлено на рис. 3.2. 

Низький Середній Високий
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Рис. 3.2. Порівняльні гістограми змін у сформованості рівня 

ціннісного ставлення до культурних реалій рідної й іншомовної країн 

студентами груп ЕГ і КГ на початку та після проведення експерименту 

(у %) 

 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що кількість студентів в 

експериментальній групі, які практично завжди проявляють позитивно-

активне ставлення до культурних реалій рідної та іншомовних країн, 

збільшилася на 5,5%, а кількість осіб, у яких ставлення до опанування 

соціокультурними знаннями мало індиферентний характер, зменшилася на 

19,5%. За даними гістограм, розбіжність у показнику „індиферентне 

ставлення” в групах ЕГ і КГ досить значна – в експериментальній групі 

кількість студентів, у яких відбулись позитивні зміни, значно перевищує 
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кількість студентів КГ. Отже, можна зробити висновок про те, що за 

визначеним показником у групі ЕГ спостерігалася інтенсивніша динаміка 

порівняно з групою КГ. Зауважимо, що на характер виявлення в студентів 

експериментальної групи пізнавального інтересу позитивно вплинуло 

педагогічно доцільне застосування інтерактивних технологій. 

Проаналізуємо зміни, що сталися в рівнях сформованості іншого 

показника – мотивації майбутніх аграріїв до соціокультурної діяльності. Для 

проведення діагностики змін використовували опитування. Отримані 

результати представлено на рис. 3.3. 

Низький Середній Високий
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Рис. 3.3. Порівняльні гістограми змін у сформованості рівня 

позитивної мотивації до соціокультурної діяльності студентами груп ЕГ і 

КГ на початку та після проведення експерименту (у %) 

 

Аналіз отриманих результатів дає підстави для висновку, що на 

початку експерименту і в групі ЕГ, і в групі КГ високий рівень 

умотивованості проявляла незначна кількість студентів (11,1% і 11,8% 
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відповідно). Практично невмотивованими до соціокультурної діяльності були 

27,8% студентів (група ЕГ) і 26,4% у КГ. 

На контрольному етапі експерименту отримано такі дані: прирости 

кількості студентів зі стійким характером прояву мотивації склали в 

експериментальній і контрольній групах 10,2% і 0,9% відповідно. 

Порівняльний аналіз показника в експериментальній групі засвідчив про 

значне зростання кількості студентів, які перейшли з низького рівня на 

середній, а з середнього – на високий. 

Дані, отримані по експериментальній групі, пояснюємо тим, що при 

вивченні гуманітарних дисциплін навчальний процес був професійно 

спрямованим, на заняттях активно застосовувалися інформаційно-

комунікаційні технології, студенти залучалися до виконання 

соціокультурних проектів. Сформованості професійної мотивації сприяло 

використання методу культурних капсул, застосування мультимедійних 

технологій. 

Проаналізуємо динаміку змін за когнітивним критерієм. Когнітивний 

критерій характеризувався першим показником ефективного формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв – сформованість і 

характер засвоєння знань про національно-культурні особливості іншомовної 

країни. 

Для проведення діагностики змін у стані сформованості 

соціокультурних знань майбутніх аграріїв використовували такий метод 

дослідження, як виконання тестових завдань. Динаміку рівня сформованості 

соціокультурних знань студентів подано на рис. 3.4. 

Дані гістограм свідчать про те, що після проведення експерименту 

існує розбіжність в успішності студентів між експериментальною і 

контрольною групами за рівнями. Порівняно з контрольною групою, у якій 

показники за рівнями наприкінці експерименту майже залишилися без змін, в 

експериментальній групі кількість студентів низького рівня сформованості 

знань (знання поверхові, безсистемні) значно зменшилася, покращилися 
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показники середнього (знання повні, глибокі, але недостатньо системні) й 

високого (знання повні, глибокі, системні) рівнів. 

Низький Середній Високий
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Рис. 3.4. Порівняльні гістограми динаміки рівнів сформованості 

знань про національно-культурні особливості іншомовної країни 

студентами груп ЕГ і КГ на початку та після проведення експерименту 

(у %) 

 

Результати контрольних зрізів, які свідчать про позитивну динаміку 

якісних змін у рівнях у групі ЕГ, дають нам можливість стверджувати, що 

застосовані в ході педагогічного експерименту проблемні завдання, робота із 

соціокультурною інформацією в Інтернеті, засоби Інтернету, мультимедійні 

технології позитивно впливають на якість засвоєння знань, а також 

підтверджують ефективність пропонованих педагогічних умов. 

Для отримання даних про динаміку показника знань норм поведінки в 

іншомовному середовищі було порівняно результати до початку 
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експерименту й наприкінці експерименту та визначено приріст за допомогою 

використання анкетування. Отримані результати подано на рис. 3.5. 

Низький Середній Високий
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Рис. 3.5. Порівняльні гістограми динаміки рівнів сформованості 

знань норм поведінки в іншомовному середовищі студентами груп ЕГ і 

КГ на початку та після проведення експерименту (у %) 

 

За даними гістограм бачимо, що відбулись якісні зміни після 

проведення формувального етапу педагогічного експерименту. В 

експериментальній групі суттєво підвищився рівень сформованості знань 

норм поведінки в іншомовному середовищі на відміну від контрольної групи, 

у якій спостерігалося значно менше зростання цього показника. 

Порівняльний аналіз показників рівня знання норм поведінки в 

іншомовному середовищі в експериментальній групі після проведення 

експерименту свідчить про те, що жодного студента з низьким рівнем 

зафіксовано не було, а кількість студентів із високим рівнем значно 

збільшилася. Уважаємо, що отримані результати можна пояснити тим, що в 
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процесі вивчення гуманітарних дисциплін систематично використовувалися 

засоби ІКТ, на заняттях застосовувалися рольові й ділові ігри. 

Для порівняння результатів третього критерію – діяльнісно-

поведінкового – ми спиралися на визначені показники. Першим був показник 

готовності майбутніх аграріїв до соціокультурної взаємодії. Для проведення 

діагностики змін використовували такий метод дослідження, як педагогічне 

спостереження. Результати наведено на рис. 3.6. 

Низький Середній Високий
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Рис. 3.6. Порівняльні гістограми динаміки рівнів готовності до 

соціокультурної взаємодії зі студентами-іноземцями студентами в ЕГ і 

КГ на початку та після проведення експерименту (у %) 

 

Як бачимо з даних гістограм, на початку експерименту студенти з 

експериментальної та контрольної груп мали майже однакові кількісні 

показники за рівнями готовності до соціокультурної взаємодії зі студентами-

іноземцями. Кінцевий результат експериментальної роботи засвідчив 

позитивну динаміку цих показників. Так, завдяки заходам, які було 
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впроваджено під час реалізації запропонованих педагогічних умов 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін, у студентів експериментальної групи 

відбулися суттєві позитивні зміни в готовності до соціокультурної взаємодії. 

Результати дослідження показали, що кількість студентів ЕГ, які мали 

проблеми зі встановленням і підтримкою спілкування із представниками 

інших культур, значно зменшилась завдяки проведенню тематичних вечорів, 

зустрічей із представниками інших культур, застосуванню тренінгів. 

Для отримання даних про динаміку показника рівня сформованості 

комунікативних умінь майбутніх аграріїв було порівняно результати до 

початку експерименту й наприкінці експерименту та визначено приріст за 

допомогою використання тестування. Отримані результати подано на 

рис. 3.7. 

Низький Середній Високий
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Рис. 3.7. Порівняльні гістограми динаміки рівнів сформованості 

комунікативних умінь студентів в ЕГ і КГ на початку та після 

проведення експерименту (у %) 



197 
 

Дані гістограм свідчать про те, що на початку експерименту студенти 

обох груп ЕГ і КГ мали переважно середній рівень (студенти мають 

достатньо сформовані комунікативні вміння) сформованості комунікативних 

умінь, а після проведення експерименту порівняльний аналіз цього 

показнику в експериментальній групі засвідчив, що значно зросла кількість 

студентів, які перейшли з низького рівня (студенти мають труднощі у 

підтриманні комунікації) на середній, а з середнього – на високий (студенти 

мають цілком сформовані комунікативні вміння) завдяки застосуванню в 

навчальному процесі роботи в малих групах, дискусій, дебатів, проектної 

роботи. 

Для перевірки динаміки третього показника – сформованості поведінки 

майбутніх аграріїв у конфліктній ситуації – наприкінці експерименту було 

проведено повторний аналіз за тестом-питальником Кеннета Томаса. 

Отримані результати наведено в таблиці 3.14. 

Таблиця 3.14 

Динаміка сформованості поведінки у конфліктній ситуації 

студентів ЕГ і КГ на початку та після проведення експерименту (у %) 

Способи 

регулювання 

конфлікту 

Етапи  

Динаміка 
Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

ЕГ 

(108 

осіб) 

КГ 

(110 

осіб) 

ЕГ 

(108 

осіб) 

КГ 

(110 

осіб) 

ЕГ 

(108 

осіб) 

КГ 

(110 

осіб) 

Співробітництво 7 7,3 21,3 8,2 14,3 0,9 

Суперництво 17,6 17,3 18,5 18,2 0,9 1,2 

Компроміс 51,8 50,9 53,7 54,6 1,9 0,9 

Пристосування 0 0 0 0 0 0 

Уникнення 23,2 24,5 6,5 19 -16,7 -5,5 

 

Аналіз таблиці показує, що стратегії поведінки студентів 

експериментальної групи змінилися. Зафіксовані стратегії поведінки є 

продуктивними, оскільки сприяють вирішенню конфліктів. Порівнявши 

результати двох груп, ми зробили висновок, що студенти експериментальної 
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групи в конфліктних ситуаціях вибирають компроміс і співробітництво, 

майже відсутня кількість студентів, які вибирають такий спосіб поведінки, як 

уникнення. Водночас у контрольній групі значних змін у стратегії поведінки 

не відбулося: способи поведінки компроміс і уникнення переважають. Також 

нами було проаналізовано динаміку сформованості поведінки майбутніх 

аграріїв у конфліктній ситуації за рівнями. Результати представлено на 

рис. 3.8. 

Низький Середній Високий
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Рис. 3.8. Порівняльні гістограми динаміки рівнів сформованості 

поведінки в конфліктній ситуації студентів ЕГ і КГ на початку та після 

проведення експерименту (у %) 

 

Дані гістограм свідчать про те, що після проведення експерименту 

значно зросла кількість студентів ЕГ із середнім (студенти беруть участь у 

вирішенні конфлікту, однак дещо поступаються своїми інтересами, щоб 

задовольнити їх частково) і високим (студенти беруть участь у вирішенні 

конфлікту, намагаються співпрацювати) рівнями поведінки в конфліктній 
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ситуації. Суттєве зменшення студентів групи ЕГ із низьким рівнем стилю 

поведінки (студенти уникають конфліктні ситуації або вирішують конфлікт 

власним шляхом) пояснюємо тим, що на заняттях використовувалися 

тренінги, дискусії та дебати. 

Проаналізуємо динаміку показників за особистісним критерієм. 

Першим показником особистісного критерію був прояв толерантності та 

емпатії в ході діалогу культур. Діагностику змін у сформованості 

толерантності проводили за допомогою опитування. Результати змін у рівнях 

сформованості толерантності подано на рис. 3.9. 

Низький Середній Високий
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Рис. 3.9. Порівняльні гістограми динаміки рівнів сформованості 

толерантності майбутніх аграріїв в ЕГ і КГ на початку та після 

проведення експерименту (у %) 

 

Дані гістограм свідчать про те, що на початку експерименту студенти 

обох груп ЕГ і КГ мали переважно середній рівень сформованості 

толерантності, а після проведення експерименту порівняльний аналіз цього 
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показника в експериментальній групі засвідчив, що зросла кількість 

студентів, які перейшли з низького рівня на середній, а з середнього – на 

високий завдяки застосуванню в навчальному процесі проектної роботи, 

дискусій, дебатів. 

Із метою отримання даних про динаміку рівня сформованості емпатії 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін було 

використано метод анкетування. Динаміку зрушень наведено на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Порівняльні гістограми динаміки рівнів сформованості 

емпатії майбутніх аграріїв в ЕГ і КГ на початку та після проведення 

експерименту (у %) 

 

Дані гістограм свідчать про те, що при реалізації визначених 

педагогічних умов, які сприяють формуванню соціокультурної 

компетентності, у студентів експериментальної групи розвинулися такі 

емпатичні здібності, як уміння розуміти інших, співпереживати. Суттєве 
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зростання студентів групи ЕГ із середнім рівнем емпатії пояснюємо тим, що 

на заняттях використовувалися тренінги, рольові та ділові ігри. 

Для отримання даних про динаміку показника здатності майбутніх 

аграріїв адаптуватися до нових ситуацій соціально-професійної взаємодії 

використано метод опитування, порівняно результати до початку 

експерименту й наприкінці експерименту та визначено приріст. Результати 

наведено на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Порівняльні гістограми динаміки рівнів сформованості 

здатності адаптуватися до нових ситуацій соціально-професійної 

взаємодії студентами в ЕГ і КГ на початку та після проведення 

експерименту (у %) 

 

Як свідчать результати гістограм, в експериментальній групі кількість 

студентів, які мають труднощі в адаптації до соціокультурного середовища, 

значно зменшилась, а кількість осіб, що легко адаптуються до 

соціокультурного середовища та засвоюють соціальний досвід, суттєво 
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збільшилась, водночас у контрольній групі значних змін не відбулося. 

Уважаємо, що такі позитивні зміни зумовлені використанням роботи в малих 

групах, застосуванням тренінгів, проведенням позааудиторних заходів. 

Динаміку рівнів сформованості всіх компонентів соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв наведено в таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15 

Динаміка рівнів сформованості соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв за всіма означеними критеріями й показниками 

на початку та після проведення експерименту (у %) 

К
р

и
те

р
ії

 

 

Показники 

 

Рівні 

Етапи  

Динаміка Констатуваль- 

ний етап 

Контрольний 

етап 

ЕГ 

(108 

осіб) 

КГ 

(110 

осіб) 

ЕГ 

(108 

осіб) 

КГ 

(110 

осіб) 

ЕГ 

(108 

осіб) 

КГ 

(110 

осіб) 

м
о

ти
в
ац

ій
н

о
-ц

ін
н

іс
н

и
й

 

усвідомлення 

значущості 

соціокультур-

них знань для 

соціальної 

взаємодії та 

професійної 

діяльності 

Високий 3,7 1,8 14,8 3,6 11,1 1,8 

Середній 55,6 56,4 69,5 60 13,9 3,6 

Низький 40,7 41,8 15,7 36,4 -25 -5,4 

ціннісне 

ставлення до 

культурних 

реалій рідної 

й іншомовної 

країн 

Високий 16,7 17,3 22,2 19,1 5,5 1,8 

Середній 51,8 51,8 65,8 53,6 14 1,8 

Низький 31,5 30,9 12 27,3 -19,5 -3,6 

мотивація до 

соціокультур-

ної діяльності 

 

Високий 11,1 11,8 21,3 12,7 10,2 0,9 

Середній 61,1 61,8 66,7 62,7 5,6 0,9 

Низький 27,8 26,4 12 24,6 -15,8 -1,8 
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Продовження табл. 3.15 

к
о

гн
іт

и
в
н

и
й

 
сформованість 

і характер 

засвоєння 

знань про 

національно-

культурні 

особливості 

рідної та 

іншомовної 

країн 

Високий 6,5 8,2 18,5 10,9 12 2,7 

Середній 46,3 43,6 62,1 47,3 15,8 3,7 

Низький 47,2 48,2 19,4 41,8 -27,8 -6,4 

сформованість 

і характер 

засвоєння 

знань щодо 

норм 

мовленнєвої 

та 

немовленнєвої 

поведінки в 

соціокультур-

ному 

середовищі 

Високий 4,6 3,6 10,2 4,5 5,6 0,9 

Середній 59,3 60 75 68,2 15,7 8,2 

Низький 36,1 36,4 14,8 27,3 -21,3 -9,1 

д
ія

л
ьн

іс
н

о
-п

о
в
ед

ін
к
о

в
и

й
 

готовність до 

соціокультур-

ної взаємодії 

Високий 7,4 6,3 18,5 8,2 11,1 1,9 

Середній 41,7 45,5 50 48,2 8,3 2,7 

Низький 50,9 48,2 31,5 43,6 -19,4 -4,6 

сформованість 

комунікатив-

них умінь 

Високий 9,3 11 21,3 12,7 12 1,7 

Середній 58,3 54,5 67,6 55,5 9,3 1 

Низький 32,4 34,5 11,1 31,8 -21,3 -2,7 

уміння 

контролювати 

свою 

поведінку в 

конфліктній 

ситуації та 

вибирати 

правильну 

стратегію 

поведінки 

Високий 7,4 7,3 21,3 9,1 13,9 1,8 

Середній 51,9 50,9 63 50 11,1 -0,9 

Низький 40,7 41,8 15,7 40,9 -25 -0,9 
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Продовження табл. 3.15 

о
со

б
и

ст
іс

н
и

й
 

прояв 

толерантності 

в ході діалогу 

культур 

Високий 0  0  7,4 0 7,4  0  

Середній 66,7 68,2 75 70,9 8,3 2,7 

Низький 33,3 31,8 17,6 29,1 -15,7 -2,7 

прояв емпатії 

в ході діалогу 

культур 

Високий 0  0  0  0  0  0  

Середній 37  36,4  66,7 45,5 29,7 9,1 

Низький 63  63,6  33,3 54,5  -29,7 -9,1  

здатність 

адаптуватися 

до нових 

ситуацій 

соціально-

професійної 

взаємодії 

Високий 13 12,7 22,2 14,5 9,2 1,8 

Середній 67,6 69,1 73,1 70 5,5 0,9 

Низький 19,4 18,2 4,6 15,5 -14,8 -2,7 

 

Отже, аналіз даних свідчить, що експериментальна робота загалом 

позитивно вплинула на формування в майбутніх аграріїв соціокультурної 

компетентності за визначеними критеріями та їхніми показниками в 

експериментальній групі. Позитивний вплив запропонованих педагогічних 

умов в ЕГ підтверджують дані про зростання кількості студентів із високим і 

середнім рівнями показників за рахунок зниження кількості студентів із 

низьким рівнем. 

Підводячи загальні підсумки експериментальної роботи, ми довели, що 

порівняння даних, одержаних на початку експерименту та після його 

завершення за всіма означеними критеріями та показниками, підтверджує 

якісне зростання показників ЕГ у процесі реалізації запропонованих 

педагогічних умов. Так, за допомогою використання рольових і ділових ігор, 

дискусій, самостійної роботи, проблемних соціокультурних завдань, 

інтернет-завдань тощо відбулися позитивні зміни в експериментальній групі. 

Загалом формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін стало можливим завдяки 
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впровадженню педагогічних умов. Упровадження педагогічних умов сприяло 

підвищенню рівня сформованості мотивації, особистісних якостей, 

сформованості соціокультурних умінь. 

Для визначення статистичної значущості різниці в змінах показників 

сформованості соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв проведено 

кількісний аналіз одержаних результатів за методикою А. Розуменко [164]. 

Кількісний аналіз одержаних експериментальних даних щодо впливу 

пропонованих педагогічних умов на рівень сформованості соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв зроблено за допомогою методу 

статистичних гіпотез із використанням критерію χ2 (хі-квадрат) для 

встановлення однорідності експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп. 

Нульова гіпотеза полягала в тому, що характеристики двох груп (ЕГ та 

КГ) збігаються на рівні значущості . 

Альтернативна гіпотеза полягала в тому, що характеристики цих груп 

суттєво відрізняються на вибраному рівні значущості. 

За результатами контрольного етапу експерименту нами були 

обчислені емпіричні значення критерію за формулою: 

, де 

 – кількість градацій (кількість виділених рівнів), 

 – кількість респондентів (осіб) експериментальної групи, 

 – кількість респондентів (осіб) контрольної групи, 

 – кількість респондентів експериментальної групи, що відповідають -й 

градації, 

 – кількість респондентів контрольної групи, що відповідають -й градації. 

Результати обчислень подано в таблиці 3.16. 
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Таблиця 3.16 

Емпіричне значення критерію за показниками 

Критерії Показники 

Порівняння ЕГ-КГ 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

м
о

ти
в
ац

ій
н

о
-

ц
ін

н
іс

н
и

й
 

усвідомлення значущості 

соціокультурних знань для 

соціальної взаємодії та 

професійної діяльності 

0,73 17,04 

ціннісне ставлення до 

культурних реалій рідної й 

іншомовної країн 

0,02 6,89 

мотивація до соціокультурної 

діяльності 
0,07 7,14 

к
о

гн
іт

и
в
н

и
й

 знання про національно-

культурні особливості рідної та 

іншомовної країн 

0,31 13,2 

знання норм мовленнєвої та 

немовленнєвої поведінки в 

соціокультурному середовищі 
0,14 6,72 

д
ія

л
ьн

іс
н

о
-

п
о

в
ед

ін
к
о

в
и

й
 

готовність до соціокультурної 

взаємодії 
0,35 6,55 

сформованість комунікативних 

умінь 0,36 14,5 

уміння контролювати свою 

поведінку в конфліктній 

ситуації  

0,03 19,12 

о
со

б
и

ст
іс

н
и

й
 

прояв толерантності в ході 

діалогу культур 0,06 11,35 

прояв емпатії в ході діалогу 

культур 
0,01 9,95 

здатність адаптуватися до нових 

ситуацій соціально-професійної 

взаємодії 

0,07 8,15 

 

У нашому дослідженні  (виділено низький, середній і високий 

рівні). Отже, критичне значення критерію  (для рівня значущості 

). 
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Відповідно до правила перевірки статистичних гіпотез можна зробити 

висновок про те, що за критерієм, для якого експериментальне значення 

критерію менше критичного ( ), характеристики 

експериментальної та контрольної груп збігаються на рівні значущості 

. 

Якщо за результатами обчислень , то приймається 

альтернативна гіпотеза, тобто характеристики експериментальної та 

контрольної груп за цим критерієм суттєво відрізняються. 

Отже, за результатами експерименту можна зробити такі висновки: 

1. На констатувальному етапі експерименту характеристики 

експериментальної та контрольної груп за виділеними показниками 

збігаються (  = 0,73; 0,02; 0,07; 0,31; 0,14; 0,35; 0,36; 0,03; 0,06; 0,01; 

0,07; ; ), тобто якісні зміни на контрольному етапі 

можна пояснити впровадженням пропонованих педагогічних умов. 

2. На контрольному етапі експерименту відсоткові розрахунки 

демонструють збільшення кількості студентів експериментальної групи з 

високим та середнім рівнями знань по кожному показнику порівняно зі 

студентами контрольної групи. Метод статистичних гіпотез дозволяє зробити 

висновок, що за всіма показниками покращення є статистично значущим 

(  = 17,04; 6,89; 7,14; 13,2; 6,72; 6,55; 14,5; 19,12; 11,35; 9,95; 8,15 

; ). 

Для уточнення висновку про ефективність запропонованих 

педагогічних умов ми порівняли контрольну групу на початку експерименту 

і після нього (див. додаток Л). З’ясували, що характеристики цієї групи 

статистично не змінилися (експериментальні значення критерію 1,25; 0,41; 

0,14; 1,12; 2,17; 0,61; 0,31; 0,27; 0,22; 1,93; 0,41, що менше критичного 

значення). Порівняння експериментальної групи на початку експерименту і 

після впровадження педагогічних умов дозволило зробити висновок про те, 

що характеристики вибірок суттєво відрізняються (експериментальні 
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значення критерію 20,46; 10,33; 10,27; 20,86; 13,63; 10,74; 16,82; 20,02; 13,55; 

18,66; 12,50, що більше критичного значення), тобто відмінності є 

статистично значущими. 

Отже, аналіз результатів у ході експериментальної роботи дозволяє 

підтвердити правильність гіпотези, що була поставлена на початку 

дослідницької роботи. Усе викладене вище підтверджує ефективність 

запропонованих педагогічних умов формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Результати проведеної експериментальної роботи дають підстави дійти 

таких висновків: у процесі експериментального дослідження підтверджено 

гіпотезу про те, що ефективному формуванню соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін сприяють обґрунтовані педагогічні умови. 

Підтверджено доцільність розроблених і обґрунтованих критеріїв і 

відповідних показників сформованості соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв: мотиваційно-ціннісний (усвідомлення значущості 

соціокультурних знань для соціальної взаємодії та професійної діяльності; 

ціннісне ставлення до культурних реалій рідної й іншомовної країн; 

сформованість мотивації до соціокультурної діяльності); когнітивний 

(сформованість і характер засвоєння знань про національно-культурні 

особливості рідної та іншомовної країн; сформованість знань щодо норм 

мовленнєвої та немовленнєвої поведінки в соціокультурному середовищі); 

діяльнісно-поведінковий (показники: готовність до соціокультурної взаємодії; 

сформованість комунікативних умінь; уміння контролювати свою поведінку 

в конфліктній ситуації та вибирати правильну стратегію поведінки); 
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особистісний (показники: прояв толерантності та емпатії; здатність 

адаптуватися до нових ситуацій соціально-професійної взаємодії). 

Доведено ефективність реалізації педагогічних умов навчально-

методичним інструментарієм, а саме: 

1) для реалізації першої педагогічної умови – забезпечення професійної 

мотивації навчальної діяльності майбутніх аграріїв до опанування 

соціокультурної компетентності – використання ситуацій професійного 

спілкування; проведення інтерактивних лекцій; застосування рольових і 

ділових ігор, методу культурних капсул; упровадження позааудиторної 

діяльності (тематичні вечори, зустрічі з представниками інших культур, 

факультативний курс „Країнознавство Великої Британії” („Країнознавство 

німецькомовних країн”)); 

2) для реалізації другої педагогічної умови – актуалізація взаємодії та 

співробітництва майбутніх аграріїв під час вивчення гуманітарних дисциплін 

– використання проблемних завдань; упровадження роботи в парах, малих 

групах, застосування диспутів і дебатів, „круглих столів”, тренінгів, методу 

критичних інцидентів, методу „case study”, методу проектів; упровадження 

інтегрованих і бінарних занять у процесі вивчення „Української мови (за 

професійним спрямуванням)”, „Іноземної мови”, „Іноземної мови (за 

професійним спрямуванням)” й „Історії та культури України”; упровадження 

інтегративного спецкурсу „Основи соціокультурної взаємодії майбутніх 

аграріїв”; 

3) для реалізації третьої педагогічної умови – застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв – доступ до інтернет-

ресурсів (навчальні веб-сайти, електронні енциклопедії, відео з сервісу 

YouTube тощо), застосування інтернет-проектів (веб-квести), використання 

мультимедійних презентацій. 

Порівняння даних, отриманих на початку й наприкінці експерименту, 

засвідчило позитивну динаміку рівня сформованості соціокультурної 
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компетентності майбутніх аграріїв за всіма означеними критеріями й 

показниками в студентів експериментальної групи в процесі реалізації 

запропонованих педагогічних умов. Отримані практичні висновки дають 

підставу стверджувати, що запропоновані педагогічні умови сприяють 

ефективному формуванню соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

Матеріали третього розділу представлено в таких публікаціях автора 

[222; 224; 225; 227; 228; 233; 234]. 



211 
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило сформулювати висновки відповідно 

до поставлених завдань: 

1. На підставі вивчення наукової літератури з проблеми дослідження 

здійснено аналіз теоретичної розробки проблеми формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. Визначено поняття 

„соціокультурна компетентність майбутніх аграріїв”, яка трактується як 

поліструктурне, системне особистісне утворення, що інтегрує знання про 

соціум, ознаки національної та іншомовної культур, їх відмінності в побуті й 

звичаях; знання щодо землеробської культури, видів аграрної діяльності; 

містить сукупність ціннісних орієнтацій; передбачає вміння застосовувати 

набуті соціокультурні знання під час міжкультурного спілкування; формує 

готовність до ефективної взаємодії та співробітництва в процесі здійснення 

завдань аграрної галузі, здатність адекватно реагувати на зміни в соціальній і 

професійній сферах. 

2. Визначено структуру й зміст компонентів соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін. Структура соціокультурної компетентності містить сукупність 

таких чотирьох взаємопов’язаних компонентів: мотиваційно-ціннісного 

(мотиви, які спонукають майбутнього аграрія до організації діяльності, 

мотивація до соціокультурної взаємодії, ціннісні орієнтації), когнітивного 

(сукупність країнознавчих знань про народ-носія мови, національний 

характер, ментальність, спільне та відмінне у світобаченні й сприйнятті 

представників різних країн; комплекс знань про соціальні норми та певні 

стереотипи поведінки носіїв мови), діяльнісно-поведінкового (соціокультурні 

вміння та навички; уміння та навички щодо правил міжкультурного 

спілкування, володіння техніками, засобами та стилями вербальної й 

невербальної комунікації) та особистісного (соціально значущі та 

професійно важливі особистісні якості майбутнього аграрія). 
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3. Розроблено й науково обґрунтовано педагогічні умови формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін: 1) забезпечення професійної мотивації навчальної 

діяльності майбутніх аграріїв до опанування соціокультурної 

компетентності; 2) актуалізація взаємодії та співробітництва майбутніх 

аграріїв під час вивчення гуманітарних дисциплін; 3) застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Доведено, що впровадження пропонованих педагогічних умов сприяє 

ефективному формуванню соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, стимулюванню 

мотивації до соціокультурної взаємодії, розкриттю соціально значущих і 

професійно важливих особистісних якостей майбутніх аграріїв. 

4. Уточнено критерії та показники сформованості соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін: а) мотиваційно-ціннісний (показники: усвідомлення значущості 

соціокультурних знань для соціальної взаємодії та професійної діяльності; 

ціннісне ставлення до культурних реалій рідної й іншомовної країн; 

мотивація до соціокультурної діяльності); б) когнітивний (показники: 

сформованість і характер засвоєння знань про національно-культурні 

особливості рідної та іншомовної країн; сформованість знань щодо норм 

мовленнєвої та немовленнєвої поведінки в соціокультурному середовищі); 

в) діяльнісно-поведінковий (показники: готовність до соціокультурної 

взаємодії; сформованість комунікативних умінь; уміння контролювати свою 

поведінку в конфліктній ситуації та вибирати правильну стратегію 

поведінки); особистісний (показники: прояв толерантності та емпатії; 

здатність адаптуватися до нових ситуацій соціально-професійної взаємодії). 

5. Дослідно-експериментально перевірено й доведено ефективність 

упровадження педагогічних умов формування соціокультурної 
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компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін. 

Професійна мотивація навчальної діяльності майбутніх аграріїв до 

опанування соціокультурної компетентності реалізовувалася шляхом 

використання ситуацій професійного спілкування; проведення інтерактивних 

лекцій; застосування рольових і ділових ігор, методу культурних капсул; 

упровадження позааудиторної діяльності (тематичні вечори, зустрічі з 

представниками інших культур, факультативний курс „Країнознавство 

Великої Британії” („Країнознавство німецькомовних країн”)). 

Актуалізації взаємодії та співробітництва майбутніх аграріїв під час 

вивчення гуманітарних дисциплін сприяло використання проблемних 

завдань; упровадження роботи в парах, малих групах, застосування диспутів і 

дебатів, „круглих столів”, тренінгів, методу критичних інцидентів, методу 

„case study”, методу проектів; упровадження інтегрованих і бінарних занять у 

процесі вивчення „Української мови (за професійним спрямуванням)”, 

„Іноземної мови”, „Іноземної мови (за професійним спрямуванням)” й 

„Історії та культури України”; упровадження інтегративного спецкурсу 

„Основи соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв”). 

Для використання інформаційно-комунікаційних технологій із метою 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв застосовано 

інтернет-ресурси (навчальні веб-сайти, електронні енциклопедії, відео з 

сервісу YouTube тощо), інтернет-проекти (веб-квести), мультимедійні 

презентації. 

Уважаємо, що саме такий комплексний підхід до системи 

мотиваційних заходів, а також уведення відповідних форм, методів і 

прийомів, засобів забезпечення професійної мотивації та соціокультурної 

взаємодії і співробітництва, упровадження інтернет-ресурсів, інформаційно-

комунікаційних технологій, упорядкована організація навчальної, 

самостійної роботи студентів уможливили формування соціокультурної 
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компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін. 

З’ясовано, що порівняння даних, одержаних на початку й наприкінці 

експерименту за всіма означеними критеріями й показниками засвідчило 

якісне зростання показників ЕГ у процесі реалізації запропонованих 

педагогічних умов. Це дає підстави стверджувати, що завдання, поставлені 

відповідно до мети дослідження, розв’язано. 

Безперечно, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 

проблеми формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Перспективними напрямами подальших наукових досліджень, на наш 

погляд, можуть бути: формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв під час проходження виробничих практик, поглиблення та розвиток 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

фахових дисциплін тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Визначення дослідниками поняття „соціокультурна компетентність”  

 

Дослідники Трактування поняття  

„соціокультурна компетентність” 

Н. Білоцерківська [17] інтегративне особистісне утворення майбутнього 

фахівця, що характеризується сукупністю 

професійних знань, умінь, якостей, які 

забезпечують ефективність його професійної 

взаємодії з різними соціальними інститутами для 

вирішення навчально-виховних завдань 

Н. Бобаль [19] 

 

здатність особистості актуалізувати набуті в процесі 

навчання знання, уміння та навички (знання про 

різноманітність культур, уміння знаходити та 

виокремлювати інформацію про культурні 

особливості, усвідомлювати відмінності між рідною 

й іншими культурами, коригувати свою поведінку) 

для міжкультурної комунікації в процесі вирішення 

конкретних професійних завдань 

І. Голуб [37, с. 35] здатність особистості адекватно діяти в ситуаціях 

міжкультурного спілкування 

О. Жежера [47] інтегративна інтелектуально та особистісно 

зумовлена характеристика людини, яка містить 

сукупність набутих знань, умінь, ціннісних 

орієнтацій, соціально значущих і професійно 

важливих особистісних якостей, достатніх для 

повноцінного включення до соціально-професійної 

сфери 

І. Закір’янова [48] інтегральна якість особистості, яка конструює свою 

поведінку та взаємини з партнерами по взаємодії, 

самореалізується в конкретних культурно-

історичних умовах власної життєдіяльності на 

основі відрефлексованої наявної системи знань про 

свої ціннісні уявлення 
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О. Квасник [61, с. 112] інтегративна особистісно-професійна якість, що 

забезпечує ефективну взаємодію з іншими, 

спрямовану на створення умов для успішного 

входження в динамічний, полікультурний соціум, 

самовизначення та самореалізації в ньому 

І. Кушнір [85] комплексна якісна характеристика міжкультурної 

мовної особистості іноземних студентів, 

результативний змістовний блок, сформований 

знаннями не тільки рідної, але й інших культур, 

уміннями застосовувати ці знання в процесі 

міжкультурної комунікації, поведінковими 

реакціями в умовах міжкультурного спілкування, 

досвідом міжкультурного спілкування, толерантним 

ставленням до іншомовної культури та її 

представників 

Л. Ліпшиць [94] складна комплексна характеристика, що відображає 

інтеграцію професійно-теоретичних знань 

майбутніх фахівців, їхніх ціннісних орієнтацій, 

особистісних якостей і практичних умінь  

О. Садохін [167, с. 129] готовність і здатність партнерів по комунікації до 

ведення діалогу на основі знання рідної культури та 

культури партнера 

П. Сисоєв [200], 

С. Савіньон 

(S. Savignon) [274, с. 9] 

рівень знань соціокультурного контексту 

використання іноземної мови, досвід спілкування та 

використання мови в різноманітних 

соціокультурних ситуаціях 

П. Сулейманова [195] володіння сукупністю знань, умінь і якостей, 

необхідних для міжкультурної комунікації в 

конкретних соціальних умовах, з урахуванням 

культурних і соціальних норм комунікативної 

поведінки 

І. Углікова [208] готовність, здатність і мінімальний досвід 

особистості застосовувати на практиці знання та 

вміння, які забезпечують раціональне й поважливе 

сприйняття іншого та незвичного, конструктивне  
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 співробітництво з його носіями, самовизначення та 

знаходження змістовних компромісів в умовах 

міжкультурного діалогу 

О. Усик [213] інтегративна властивість особистості, що 

виражається в гармонії етнокультурознавчої, 

етнолінгвістичної, соціолінгвістичної компетенцій, 

які дозволяють індивіду розуміти закономірності 

розвитку культури як процесу створення, 

збереження й трансляції загальнолюдських 

цінностей, орієнтуватись у традиціях, реаліях, 

звичаях, духовних цінностях не лише свого народу, 

але й інших націй 

Н. Хоменко) [235] здатність особистості вибудовувати повсякденну 

життєдіяльність, відносини в соціумі 

С. Шехавцова [247] інтегративна особистісна якість, яка ґрунтується на 

знаннях, уміннях і досвіді та дозволяє продуктивно 

взаємодіяти з представниками інших мов і культур 

у соціокультурному просторі 

М. Байрам (M. Byram), 

Ж. Зарат (G. Zarate) 

[262]  

здатність особистості взаємодіяти з іншими, 

пізнавати їхній спосіб життя 

Ян ван Ек (J. A. Van 

Ek) [278, с. 95] 

здатність особистості до адекватної взаємодії в 

ситуаціях повсякденного життя, підтримання 

соціальних контактів 
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Додаток А.1 

Структура соціокультурної компетентності майбутніх фахівців 

 

 

Дослідники 

 

Компоненти соціокультурної компетентності 

 

 

Н. Білоцерківська 

 

– когнітивний 

– процесуально-діяльнісний 

– особистісно-рефлексивний 

 

Н. Бобаль 

 

 

сукупність основних надпредметних компетенцій 

(акмеологічної, аксіологічної, аналітичної, 

антропологічної, герменевтичної, діагностичної, 

дослідницької, інтеракційної, комунікативної, 

прогностичної, рефлексивної) 

 

О. Жежера 

 

– когнітивний 

– емоційно-ціннісний 

– конативний 

 

І. Закір’янова 

 

– внутрішньоособистісний 

– інструментально-операційний 

 

О. Квасник 

 

– когнітивний 

– діяльнісно-комунікативний 

– особистісний  

– емоційно-моральний 

– діагностично-прогностичний 

 

І. Кушнір 

 

– гносеологічний 

– аксіологічний 

– операційний 

– креативно-процесуальний 

 

Л. Ліпшиць 

 

– соціокультурна компетенція (сукупність 

країнознавчої, лінгвокраїнознавчої та предметної 

субкомпетенцій) 

– міжкультурні вміння та навички 

 

П. Сулейманова 

 

– когнітивний 

– мотиваційно-ціннісний 

– діяльнісно-поведінковий 
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І. Углікова 

 

– когнітивний 

– ціннісно-орієнтаційний 

– діяльнісно-творчий 

– рефлексивний 

  

 

О. Усик 

 

– етнокультурознавча компетенція 

– етнолінгвістична компетенція 

– соціолінгвістична компетенція 

 

С. Шехавцова 

 

– лінгвокультурна компетентність 

– соціолінгвістична компетентність 

– етнопсихологічна компетентність 

– комунікативна компетентність 
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Додаток А.2 

 

Структура соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв 

 

 

Компоненти 

 

Зміст компонентів 

мотиваційно-

ціннісний 

мотиви, які спонукають майбутніх аграріїв до 

соціокультурної взаємодії в професійній діяльності; 

мотивація до соціокультурної діяльності; 

ціннісні орієнтації; 

здатність до саморозвитку, культурне самовизначення; 

готовність до прояву власної ідентичності 

когнітивний країнознавчі знання про народ-носія мови, національний 

характер, ментальність, про спільне та відмінне у 

світогляді представників різних країн; 

знання про соціальні норми та певні стереотипи поведінки 

носіїв мови; 

знання про національні та загальнолюдські цінності; 

знання про державний устрій своєї та іншомовної країни, її 

історію, географію, про особливості економічного 

розвитку, сільського господарства; 

знання про надбання у сфері освіти, про історично-

культурну спадщину, про особливості побуту, традицій, 

обрядів і звичаїв; 

знання про аграрні традиції своєї та іншомовної країни; 

знання про побут фермерів іншомовної країни; 

знання про сучасне життя народу, про суспільних діячів і 

видатних людей та цікавих сучасників, про останні події 

суспільно-політичного життя країни, про відносини між 

країнами  
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діяльнісно-

поведінковий 

оволодіння технологією пошуку, аналізу, узагальнення та 

застосування соціокультурної інформації на практиці; 

уміння виокремлювати загальне та специфічне в культурі 

рідної країни та країни – носія мови; 

уміння виокремлювати культурні цінності через 

спостереження за носіями інших культур і взаємодію з 

ними; 

самостійність і творча активність у соціокультурній 

діяльності; 

розвиток умінь і навичок міжкультурного спілкування; 

здатність установлювати та підтримувати діалог культур; 

розвиток культури професійного спілкування; 

володіння техніками, засобами та стилями вербальної й 

невербальної комунікації; 

уміння будувати свою поведінку відповідно до 

мовленнєвих і немовленнєвих норм; 

здатність ефективно вступати в соціокультурну взаємодію; 

здатність до співпраці та соціальної взаємодії із 

представниками інших мов і культур 

особистісний формування професійно значущих і особистісних якостей, 

необхідних для успішної професійної діяльності та 

розвитку особистості аграрія (мобільність, здатність 

самостійно ставити та вирішувати агрономічні завдання, 

приймати виважені рішення, спостережливість, емпатія та 

толерантність, здатність адаптуватися до різних 

соціокультурних умов) 
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Додаток Б 

 

Анкета щодо визначення внутрішньоособистісної потреби майбутніх 

аграріїв у формуванні соціокультурної компетентності (авторська) 

 

Шановні студенти! Прочитайте твердження. Висловіть своє ставлення до 

цих тверджень. Поставте позначку у відповідній клітинці. 

 

№ 

з/п 

Твердження Так Ні Не 

знаю 

1 Хочу поглибити свої знання про іншомовні 

країни 

   

2 Хочу поглибити свої знання про традиції, свята, 

етикет народів іншомовних країн 

   

3 Хочу бути обізнаним щодо життя молоді 

іншомовних країн 

   

4 Хочу бути обізнаним щодо ведення сільського 

господарства в іншомовних країнах 

   

5 Хочу бути обізнаним щодо побуту аграріїв у 

іншомовних країнах 

   

6 Хочу бути обізнаним щодо соціокультурних 

відмінностей 

   

7 Хочу розширити свій загальний кругозір    

8 Знання культурних реалій – рівень освіченості 

аграрія 

   

9 Хочу підвищити свій рівень володіння іноземною 

мовою 

   

10 Мені подобається спілкуватися іноземною мовою    

11 Я вважаю цінною здатність спілкуватися з 

іноземцями 

   

12 Хочу спілкуватися з аграріями інших країн    

13 Я буду прагнути співпрацювати з іноземцями у 

своїй професійній діяльності 
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Продовження табл. 

14 Я вважаю, що при спілкуванні з іноземцями 

володіння іноземною мовою не є головним 

   

15 На агропідприємстві важливо, щоб спілкування 

між співробітниками було ефективним 

   

16 Знання іншомовного етикету необхідні мені при 

спілкуванні з іноземними партнерами в аграрній 

галузі 

   

17 Я буду прагнути уникати міжкультурних 

конфліктів 

   

18 Хочу вчитися правильно поводитися в 

іншомовній країні 

   

19 Хочу адаптувати свою поведінку відповідно до 

соціокультурних обставин 

   

20 Знання норм поведінки необхідні аграрію для 

професійної діяльності 

   

 

Ключ 

Кожне з питань має три варіанти відповідей. Респондент повинен 

обрати один із 3-х запропонованих варіантів відповіді. Якщо він 

погоджується з твердженням, то обирає варіант „так”; якщо не погоджується 

– „ні”, якщо вагається з відповіддю – „не знаю”. Кожній відповіді 

присвоюється бал від 0 до 2: 

„так” – 2 бали; 

„не знаю” – 1 бал; 

„ні” – 0 балів. 

Отримані бали підсумовуються. Сума балів свідчить про рівень 

потреби майбутніх аграріїв у соціокультурній компетентності: 

до 20 балів – низький рівень; 

21 – 30 балів – середній рівень; 

31 бал і більше – високий рівень. 
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Додаток Б.1 

 

Анкета щодо виявлення ставлення та інтересу майбутніх аграріїв до 

рідної та іншомовної культур (авторська) 

 

Шановні студенти! Дайте відповіді на питання, вибираючи один із варіантів 

тверджень. 

 

1. Як Ви вважаєте, чи потрібно знати й дотримуватися традицій свого 

народу? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

2. Чи цікавитесь Ви історичним минулим свого народу? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

3. Чи цікавитесь Ви традиціями свого народу? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

4. Як Ви вважаєте, чи потрібно зберігати національну культуру народів? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

5. Чи добре Вам знайомі українські традиції, звичаї та обряди? 
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а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

6. Чи пишаєтеся Ви традиціями українського народу? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

7. Чи вважаєте Ви себе патріотом? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

8. Чи вважаєте Ви, що національна гордість – це почуття, яке потрібно 

виховувати з дитинства? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

9. Чи вважаєте Ви себе віруючою людиною? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

10. Чи дотримуєтесь Ви релігійних обрядів? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 
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11. Чи підтримуються українські традиції у Вашій родині? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

12. Як Ви вважаєте, чи можуть усталені національні традиції входити в 

протиріччя з Вашими сучасними поглядами на життя? 

а) Ні. 

б) Скоріше ні, ніж так. 

в) Скоріше так, ніж ні. 

г) Так. 

13. Чи добре Ви знайомі з особливостями культур інших національностей? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

14. Чи цікавитеся Ви аграрними традиціями іншомовних країн? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

15. Чи цікавитеся Ви особливостями побуту аграріїв іншомовних країн? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

16. Як Ви вважаєте, чи можуть традиції одного народу входити в протиріччя 

з традиціями іншого народу? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 
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в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

17. Чи враховуєте Ви національні звичаї людей при спілкуванні з ними? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

18. Чи орієнтуєтеся Ви на цінності рідної культури, коли судите про людей 

інших національних культур? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

19. Чи вважаєте Ви, що в будь-яких міжнаціональних суперечках людина 

повинна захищати інтереси своєї нації? 

а) Ні. 

б) Скоріше ні, ніж так. 

в) Скоріше так, ніж ні. 

г) Так. 

20. Чи прийнятні для Вас традиції та звичаї представників іншомовних 

культур? 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

Ключ 

Кожній відповіді на пряме твердження присвоюється бал від 0 до 3: 

„так” – 3 бали; 

„скоріше так, ніж ні” – 2 бали; 
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„скоріше ні, ніж так” – 1 бал; 

„ні” – 0 балів. 

Відповідям на зворотні твердження присвоюються реверсивні бали: 

„ні” – 3 бали; 

„скоріше ні, ніж так” – 2 бали; 

„скоріше так, ніж ні” – 1 бал; 

„так” – 0 балів. 

Номери прямих тверджень: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20. 

Номери зворотних тверджень: 12, 19. 

Потім отримані бали підсумовуються. Сума балів свідчить про рівень 

ставлення та інтересу до культурних реалій рідної й іншомовної країн: 

до 20 балів – низький рівень; 

21 – 50 – середній рівень; 

51 бал і більше – високий рівень. 
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Додаток Б.2 

 

Ціннісне ставлення майбутніх аграріїв до культурних реалій  

рідної та іншомовної країн 

Рівні  

ціннісного 

ставлення 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1 

(103) 

ПК-2 

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий  

(позитивно-

активне) – 

студенти 

цікавляться та 

пишаються 

традиціями 

свого народу, 

цікавляться 

особливостями 

інших культур 

 

18 16,7 19 17,3 17 16,5 18 17 

Середній 

(позитивно-

пасивне)  

– студенти 

знайомі з 

традиціями 

своєї культури, 

але не надто 

добре 

 

56 51,8  57 51,8  55 53,4 55 51,9 

Низький 

(індиферентне) 

– студенти не 

виявляють 

інтересу до 

культурних 

реалій рідної та 

іншомовної 

країн 

 

34 31,5 34 30,9 31 30,1 33 31,1 
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Додаток Б.3 

 

Тест на визначення рівня мотивації особистості  

до соціокультурної діяльності 

(за методикою Н. Білоцерківської [17, с. 191 – 192] (модифікований)) 

 

Шановні студенти! Дайте відповіді на питання, вибираючи один із варіантів 

тверджень. 

 

1. Я дратуюся, коли розумію, що не можу виконати завдання на всі 100%. 

Так – 0 

Ні – 2 

Інколи – 1 

2. Якщо відмовляюсь від важкого завдання, то завжди засуджую себе, тому 

що знаю, що домігся б успіху. 

Так – 2 

Ні – 0 

Не завжди – 1 

3. Ретельність – не основна моя риса. 

Так – 0 

Ні – 2 

Не завжди – 1 

4. У мене легко викликати честолюбство. 

Так – 2 

Ні – 0 

Залежить від ситуації – 1 

5. Я б позитивно поставився до висування мене в міжнародну організацію 

„Green Peace”. 

Так – 2 

Ні – 0 
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Не знаю – 1 

6. Мені подобаються діяльні люди. 

Так – 2 

Ні – 0 

Не завжди – 1 

7. Мені не цікаво, як живуть люди в інших країнах. 

Так – 0 

Ні – 2 

Усе залежить від країни – 1 

8. Я люблю подорожувати в різних країнах. 

Так – 2 

Ні – 0 

Усе залежить від країни – 1 

9. Перебуваючи в іншій країні, я вважаю, що зовсім не обов’язково 

намагатися спілкуватися з мешканцями цієї країни їхньою мовою. Я лише 

турист. 

Так – 0 

Ні – 2 

Усе залежить від країни – 1 

10. В інші країни я їжджу більше розважатися, ніж оглянути її визначні 

пам’ятки. 

Так – 0 

Ні – 2 

Усе залежить від країни – 1 

11. Я хотів би працювати в організації, що допомагає людям якнайшвидше 

адаптуватися в моїй країні. 

Так – 2 

Ні – 0 

Не знаю – 1 
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12. Організували б Ви в інституті клуб, у якому б обговорювалися питання, 

що стосуються стабільності на Землі? 

Так – 2 

Ні – 0 

Можливо – 1 

13. Чи вважаєте Ви, що володієте хоча б однією іноземною мовою й це 

допомагає вам спілкуватися? 

Так – 2 

Ні – 0 

Не зовсім добре, але думаю, що зумію – 1 

14. Я легко сходжуся з людьми та вважаю, що нічия допомога мені не 

знадобиться, якщо я вирішу виїхати в іншу країну. 

Так – 1 

Ні – 0 

Допомога завжди потрібна – 2 

15. Я хочу, щоб з багатьох предметів в університеті мене вчили спілкуватися 

й поводитися з представниками різних соціокультурних середовищ.  

Так – 2 

Мені це не цікаво – 0 

Напевно, хотів би – 1 

16. В іншій країні я б скоріше хотів прийняти рішення сам у конфліктній 

ситуації, ніж сподіватися на допомогу людей, навіть якщо вони були б 

корисніше. 

Так, сам – 2 

Не знаю – 0 

Краще б порадився – 1 

17. Я б неодмінно хотів би брати участь у миротворчому врегулюванні, якби 

йшлося про подальший спокій у всьому світі. 

Так – 2 

Ні – 0 
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Залежить від ситуації – 1 

18. Чи звертаєте Ви увагу на досягнення інших країн? 

Так – 2 

Ні – 0 

Залежить від країни – 1 

19. Робота з моїм колегою з іншої країни дала б мені задоволення. 

Так – 2 

Ні – 0 

Залежить, з якої країни ця людина – 1 

20. Я хочу вчитися поводитися в іншій країні. 

Так – 2 

Ні – 0 

Імовірно – 1 

 

Підрахуйте загальну суму балів. Сума балів свідчить про рівень 

мотивації щодо соціокультурної діяльності: 

до 20 балів – низький рівень; 

21 – 30 – середній; 

31 бал і більше – високий. 
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Додаток В 

Тест на виявлення загальних знань майбутніх аграріїв  

про культуру Великої Британії та Сполучених Штатів Америки 

(авторський) 

Шановні студенти! Візьміть участь у тестуванні щодо визначення рівня 

ваших знань про культуру Великої Британії та Сполучених Штатів 

Америки. Виберіть правильний варіант. 

BRITISH AND AMERICAN CULTURE QUIZ 

Choose the appropriate variant: 

1. Thе capital of England is … 

a. Cardiff. 

b. London. 

c. Edinburgh. 

2. The longest river in England is … 

a. the Severn. 

b. the Thames. 

c. the Avon. 

3. The British flag is often called … 

a.the Union Jack. 

b. the Stars and Stripes. 

c. the Maple Leaf. 

4.Thе symbol of England is: 

a. the thistle. 

b. the daffodil. 

с. the red rose. 

5. What is the capital city? 

a. New York City. 

b. Washington D.C. 

с. Philadelphia. 
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6. The USA consists of … states. 

a. 49. 

b. 50. 

с. 51. 

7. How many stripes are there on the USA flag? 

a. 13. 

b. 15. 

с. 17. 

8. The Big Apple is a popular name for … 

a. Los Angeles. 

b. Chicago. 

с. New York City. 

9. The national symbol of the USA is … 

a. a donkey. 

b. a bald eagle. 

с. an elephant. 

10. The most populous city of the USA is … 

a. New York City. 

b. Chicago. 

с. Los Angeles. 

11. The largest minority group in the US is … 

a. African-Americans. 

b. Hispanics. 

с. Native Americans (Indians). 

12. America is called the land of … 

a. social classes. 

b. public welfare. 

c. opportunity. 

13. The kilt is … 
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a. a shirt. 

b. a dress. 

c. a skirt. 

14. Stonehenge is … 

a. a cemetery. 

b. a temple. 

c. a mysterious place. 

15. The word „loch” means … 

a. the sea. 

b. the lake. 

c. the river. 

16. The London Underground is often called … 

a. the box. 

b. the tube. 

c. the channel. 

17. The most popular British newspaper is … 

a. The Times. 

b. The Sun. 

c. Today. 

18. Britan’s oldest University is … 

a. Cambridge. 

b. Oxford. 

c. London University. 

19. Thanksgiving celebrates … 

a. spring. 

b. independence. 

c. harvest. 

20. What vegetable is a symbol of Halloween? 

a. cabbage. 

b. pumpkin. 
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с. potatoes. 

21. Traditional English Christmas dinner consists of … 

a. porridge. 

b. cornflakes. 

c. roast turkey. 

22. The sport that people watch most in Britain is … 

a. football. 

b. cricket. 

c. tennis. 

23. Basketball was invented in … 

a. the USA. 

b. Australia. 

c. UK. 

24. The English are … 

a. prudent and careful about almost every thing. 

b. very talkative. 

c. short-tempered. 

25. The English are a nation of … 

a. stay-at-homes. 

b. open-hearted people. 

c. people who spend time in eating out. 

26. The English are proud of their … 

a. sense of humor. 

b. knowledge of foreign languages. 

c. wealth. 

27. The proverb „My home is my castle” is characteristic of … 

a. the Americans. 

b. the English. 

c. the French. 

28. In Great Britain people used to shake hands … 
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a. at the first time only. 

b. never. 

c. every time they need. 

29. If you make the V for victory sign in the UK, you must do so with the palm ... 

a. facing outwards. 

b. facing inwards. 

30. If you say „Cheers” you are … 

a. having a drink. 

b. saying „Good-bye!” 

c. saying „Thank you!” 

31. When giving flowers as gifts in Great Britain, be careful not to give … 

a. daisies and lilacs. 

b. white lilies. 

c. lilacs and apple blossoms. 

32. When entering a British meeting room allow those of a higher rank to enter 

first. 

a. True. 

b. False. 

33. It is considered polite to enquire about an individual’s salary during an initial 

meeting in the UK. 

a. True. 

b. False. 

34. When invited to an English home, it is customary to arrive at least 10 to 20 

minutes before the arranged time. 

a. True. 

b. False. 

35. Sitting with folded arms during a business meeting is a sign of boredom and 

that you are uninterested. 

a. True. 

b. False. 
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Додаток В.1 

 

Діагностика знання майбутніх аграріїв про норми поведінки  

в іншомовному середовищі 

 

Анкета  

„Чи знаєте Ви правила поведінки в іншомовному середовищі?” 

(за методикою Ю. Ніколаєнко) [121, с. 224 – 225] 

 

Шановні студенти! Прочитайте уважно твердження, якщо Ви згодні – 

поставте плюс (+) у відповідній клітинці бланку відповідей, якщо ні – мінус 

(–). 

1. Британці із задоволенням вирішують ділові питання за сніданком. 

2. У США підлеглий може називати свого шефа просто по імені. 

3. У Японії люди вітають один одного при зустрічі потиском рук. 

4. У скандинавських країнах не прийнято працювати додатково після 

закінчення офіційного робочого дня. 

5. Італійці обговорюють ділові питання за обідом. 

6. Американці зазвичай запізнюються на ділові зустрічі на 15 хвилин. 

7. У Британії неможливо зустрітися з діловим партнером без попередньої 

домовленості. 

8. Найкраща тема для розмови між незнайомими людьми в Британії – це 

погода. 

9. Американці охоче обговорюють свої прибутки. 

10. Завітавши до кав’ярні у Франції, перш ніж сісти за столик, Ви мусите 

потиснути руки всім знайомим. 

11. У Японії прийнято обмінюватися візитними картками відразу ж після 

знайомства.  

12. Якщо британець чи голландець закочує рукава, це означає, що слід 

закінчувати роботу й відпочити. 
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Ключ: 

Один бал нараховується на позитивні відповіді на питання 2, 4, 5, 7, 

8, 10, 11, 12 та за негативні відповіді на питання 1, 3, 6, 9. 

Сума балів свідчить про рівень ознайомленості з нормами поведінки 

в іншомовному середовищі: 

10 – 12 – високий рівень; 

6 – 9 – середній рівень; 

1 – 5 – низький рівень. 
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Додаток Д 

 

Діагностика міжособистісної взаємодії  

(за методикою А. Солодкої [187]) 

 

Шановні студенти! Уважно ознайомтеся з формулюванням запитань та 

виберіть цифру тієї відповіді, що відповідає Вашій думці. Якщо жодна із 

запропонованих відповідей Вас не влаштовує, напишіть свій варіант. 

 

1. Яке Ваше ставлення до студентів-представників іншої культури? 

1) Я ставлюся до них із повагою. 

2) Я завжди намагаюся розширювати міжкультурні знайомства. 

3) Я терпимо ставлюся до студентів-представників іншої культури. 

4) Байдуже. 

5) Ставлюся швидше негативно, але намагаюся не показувати цього. 

6) Деякі представники іншокультурного середовища викликають у мене 

глибоку симпатію, але інші – велике роздратування. 

7) Не можу втриматися, щоб не показати свого негативного ставлення. 

8) Важко відповісти. 

9) Інша відповідь. 

2. Наскільки тісно Ви можете спілкуватися з представниками інших культур? 

1) Можу прийняти їх як близьких родичів за шлюбом. 

2) Можу прийняти їх як власних друзів. 

3) Можу спілкуватися з ними тільки як з однокурсниками по навчанню. 

4) Намагаюся не спілкуватися з ними. 

5) Волів (а) б не бачити їх узагалі. 

6) Важко відповісти. 

7) Інша відповідь. 

3. Чи були у Вас конфлікти зі студентами-представниками іншої культури? 

Якщо так, то які? 
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1) Так, регулярно трапляються відкриті конфлікти на міжкультурній основі. 

2) Так, регулярно трапляються конфлікти на побутовому рівні. 

3) Так, іноді трапляються конфлікти на міжкультурному рівні. 

4) Так, іноді трапляються конфлікти на міжкультурному рівні. 

5) Так, іноді трапляються конфлікти на побутовому рівні. 

6) Ні, конфліктів не було, але я відчуваю, що вони можуть бути. 

7) Ні, конфліктів не було, я відчуваю себе в безпеці. 

8) Інша відповідь. 

4. Чи прийнятні для Вас звичаї та традиції представників іншої культури? 

1) Повністю прийнятні. 

2) Деякі традиції здаються незрозумілими, але я готовий (а) з цим змиритися. 

3) Традиції помітно відрізняються від моєї культури, мені складно прийняти їх. 

4) Традиції студентів-представників іншої культури чужі мені, я не готовий (а) 

прийняти їх. 

5) Традиції студентів-представників іншої культури викликають у мене велике 

роздратування. 

6) Важко відповісти. 

7) Інша відповідь. 

5. Що Ви думаєте про традиції студентів-представників інших культур? 

1) Кожен має право на той спосіб життя, який йому подобається. 

2) Думаю, що їхні традиції несуттєво відрізняються від наших. 

3) Їхні традиції незрозумілі, але я ставлюся до них терпимо. 

4) Байдужий (а). 

5) Готовий (а) прийняти всі відмінності, якщо самі студенти-іноземці підуть 

нам назустріч. 

6) Мені вкрай неприємні їхні традиції. 

7) Уважаю, що в нашому ВНЗ студенти-іноземці повинні дотримуватися наших 

традицій. 

8) Важко відповісти. 

9) Інша відповідь. 
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6. Чи прийнятні для студентів-іноземців звичаї та традиції Вашої культури? 

1) Не бачу проблем для ефективної крос-культурної комунікації через 

розбіжності між традиціями тієї чи тієї культури. 

2) Деякі традиції здаються їм незрозумілими, але вони готові з цим змиритися. 

3) Наші традиції помітно відрізняються, їм складно адаптуватися до звичаїв 

моєї культури. 

4) Традиції моєї культури чужі їм, вони не готові прийняти їх. 

5) Традиції моєї культури викликають у студентів-іноземців велике 

роздратування. 

6) Важко відповісти. 

7) Інша відповідь. 

7. Як впливають студенти-іноземці на життя ВНЗ і міста? 

1) Навчання студентів з інших країн сприяє розвитку крос-культурної взаємодії. 

2) Навчання студентів з інших країн істотно поповнює фінанси 

університетського та міського бюджетів. 

3) Спілкування зі студентами-іноземцями сприяє розвитку терпимості в 

місцевого населення. 

4) Навчання студентів з інших країн веде до виникнення міжкультурних 

конфліктів. 

5) Навчання студентів з інших країн сприяє підвищенню рівня кримінальності в 

університеті та місті. 

6) Навчання студентів з інших країн призводить до зникнення місцевої 

культури. 

7) Інша відповідь. 
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Додаток Д.1 

 

Оцінювання соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв  

із представниками різних культур 

Рівні взаємодії 

зі студентами-

іноземцями 

 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1 

(103) 

ПК-2 

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 

(позитивна 

взаємодія) – 

студенти готові 

прийняти 

студентів-

іноземців як 

своїх друзів 

 

8 

 

7,4 

 

7 

 

6,3 

 

7 

 

6,8 

 

7 

 

6,6 

 

Середній 

(індиферентне 

ставлення) – 

студенти 

можуть 

спілкуватися зі 

студентами-

іноземцями 

лише як з 

однокурсниками 

 

45 

 

41,7 

 

50 

 

45,5 

 

42 

 

40,8 

 

45 

 

42,5 

Низький 

(ігнорування) – 

студенти 

терпимо 

ставляться до 

студентів-

представників 

іншої культури 

 

55 

 

50,9 

 

53 

 

48,2 

 

54 

 

52,4 

 

54 

 

50,9 
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Додаток Д.2 

Діагностика рівня розвитку комунікативних умінь особистості  

(за методикою К. Ширяєвої [248, с. 139 – 140]) 

 

Шановні студенти! Перед Вами низка тверджень, які допоможуть визначити 

рівень ваших комунікативних умінь. Відповідайте тільки „так” або „ні”. 

Уявіть собі типові ситуації і не замислюйтесь над деталями. Не витрачайте 

багато часу на обдумування. Відповідайте швидко. 

 

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Вас пов’язують професійні інтереси? 

2. Чи довго Вас турбує почуття образи, заподіяної Вам кимось із Ваших 

однокурсників? 

3. Чи є у Вас прагнення до встановлення нових знайомств зі студентами 

інших факультетів? 

4. Чи правильно, що Вам приємніше і простіше проводити час з книгами 

(розширюючи свій професійний кругозір) чи за яким-небудь іншим заняттям, 

ніж з людьми? 

5. Чи можете Ви стримати негативні емоції в суперечці? 

6. Чи легко Ви встановлюєте контакт з людьми, які значно старші Вас за 

віком (наприклад, під час проходження практики у фермерському 

господарстві)? 

7. Чи можете Ви довго слухати пізнавальну інформацію щодо Вашої 

спеціалізації, якщо вона Вам емоційно нецікава? 

8. Чи любите Ви слухати незнайомого співрозмовника? 

9. Чи прагнете Ви при слушній нагоді познайомитися й поговорити з новою 

людиною (під час відвідування семінарів, конференцій)? 

10. Чи любите Ви слухати інформацію від малоприємного співрозмовника? 

11. Чи подобається Вам постійно знаходитися серед людей? 

12. Чи дратують Вас інші люди й чи хочеться Вам побути одному? 
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13. Чи відчуваєте Ви труднощі при стримуванні негативних емоцій при 

отриманні недостовірної інформації? 

14. Чи відчуваєте Ви почуття утруднення, незручності, якщо доводиться 

проявляти ініціативу (виступ з доповіддю на конференції), щоб 

познайомитися з новою людиною (самостійний пошук місця для 

проходження виробничої практики)? 

15. Чи можете Ви розмовляти спокійним тоном у гніві? 

16. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю 

людей? 

17. Чи почуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в незнайомий для Вас 

колектив (сільськогосподарська ферма, бригада)? 

18. Чи правда, що Ви не почуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли 

доводиться говорити що-небудь великій групі людей (публічний захист 

курсових робіт)? 

19. Чи можете Ви відмовитися від спілкування, якщо вгадали афективну 

реакцію співрозмовника?  

20. Чи часто Ви соромитесь, почуваєте незручність при спілкуванні з 

малознайомими людьми? 

Ключ 

Рівень комунікативних умінь визначається за сумою позитивних 

відповідей на питання 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 і сумі негативних відповідей на 

питання  2,4,6,8,10,12,14, 16,18,20, поділених на 20. 

 

РІВНІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ 

Низький Середній Високий 

0,1 – 0,5 0,5 – 0,7 0,7 – 1 
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Додаток Д.3 

 

Діагностика поведінки особистості в конфліктній ситуації  

(питальник Кеннета Томаса (Kenneth Thomas)  

„Визначення способів регулювання конфліктів”,  

адаптований Н. Гришиною [206]) 

 

Шановні студенти! Перед Вами низка тверджень, які допоможуть визначити 

деякі особливості Вашої поведінки. Із двох варіантів відповіді – А і Б – 

оберіть один, який найбільше відповідає Вашим поглядам, Вашій думці про 

себе. У бланку для відповідей навпроти номера твердження позначте 

обраний варіант відповіді. 

 

Текст питальника 

1. А. Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за 

вирішення спірного питання. 

     Б. Замість того, щоб обговорювати із співрозмовником розходження в 

поглядах, я намагаюся звернути увагу на те, з чим ми обидва згодні. 

2. А. Я намагаюся знайти компромісне рішення спірного питання. 

    Б. Я намагаюся залагодити справу, ураховуючи власні інтереси та інтереси 

іншого. 

3. А. Зазвичай я наполегливо прагну добиватися свого. 

    Б. Я намагаюся заспокоїти опонента й зберегти з ним добрі стосунки. 

4. А. Я намагаюся віднайти компромісне рішення спірного питання. 

    Б. Іноді я жертвую власними інтересами заради інтересів іншої людини. 

5. А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я увесь час намагаюся знайти підтримку 

з боку іншого. 

     Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості. 

6. А. Я намагаюся уникати неприємностей для себе. 

    Б. Я намагаюся добиватися свого. 
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7. А. Я намагаюся відкласти вирішення спірного питання, щоб згодом 

розв’язати його остаточно. 

     Б. Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб добитися іншого. 

8. А. Зазвичай я наполегливо прагну добиватися свого. 

    Б. Перш за все я намагаюся визначити, у чому порушені інтереси мої й 

опонента. 

9. А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, які 

виникають. 

    Б. Я докладаю максимум зусиль, щоб добитися свого. 

10. А. Я твердо прагну добитися свого. 

      Б. Я намагаюся знайти компромісне вирішення спірного питання. 

11. А. Перш за все я намагаюся визначити, у чому полягають усі порушені 

спірні питання. 

       Б. Я намагаюся заспокоїти опонента й зберегти з ним гарні стосунки. 

12. А. Часто я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки. 

      Б. Я дозволяю опоненту в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він 

також іде назустріч мені. 

13. А. Я пропоную знайти компромісне рішення спірного питання. 

      Б. Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму. 

14. А. Я повідомляю опоненту свою думку й запитую про його погляди. 

      Б. Я намагаюся показати опоненту логіку й перевагу моїх поглядів. 

15. А. Я намагаюся заспокоїти опонента й зберегти з ним добрі стосунки. 

      Б. Я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості. 

16. А. Я намагаюся не зачіпати почуттів опонента. 

      Б. Я намагаюся переконати опонента в перевагах моєї позиції. 

17. А. Зазвичай я наполегливо намагаюся добиватися свого. 

      Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості. 

18. А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти 

на своєму. 
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      Б. Я даю можливість опоненту в чомусь залишитися при своїй думці, 

якщо він також іде мені назустріч. 

19. А. Перш за все я намагаюся визначити, у чому полягає суть усіх 

порушених питань і інтересів. 

      Б. Я намагаюся відкласти вирішення спірного питання, щоб згодом 

розв’язати його остаточно. 

20. А. Я намагаюся негайно розв’язати суперечності. 

      Б. Я намагаюся віднайти найкраще поєднання користі і втрат для обох 

сторін. 

21. А. Під час переговорів я намагаюся бути уважним до бажань опонента. 

      Б. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблем і їх спільного 

вирішення. 

22. А. Я намагаюся віднайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю 

думкою й позицією іншої людини. 

     Б. Я відстоюю свою позицію й свої інтереси. 

23. А. Зазвичай я занепокоєний тим, щоб задовольнити бажання кожного з 

нас. 

      Б. Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за 

вирішення спірного питання. 

24. А. Якщо позиція опонента здається мені дуже важливою, я намагаюся 

піти назустріч його бажанням. 

      Б. Я намагаюся переконати опонента прийти до компромісу. 

25. А. Я намагаюся показати опоненту логіку й перевагу моїх поглядів. 

      Б. Під час переговорів я намагаюся бути уважним до бажань опонента. 

26. А. Я пропоную віднайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю 

думкою й позицією іншої людини. 

      Б. Я майже завжди занепокоєний тим, щоб задовольнити бажання 

кожного з нас. 

27. А. Найчастіше я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки. 
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      Б. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на 

своєму. 

28. А. Зазвичай я наполегливо прагну добиватися свого. 

      Б. Улагоджуючи ситуацію, я зазвичай намагаюся знайти підтримку 

опонента. 

29. А. Я пропоную віднайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю 

думкою й позицією іншої людини. 

      Б. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності. 

30. А. Я намагаюся не зачіпати почуттів іншого. 

       Б. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб разом з іншою 

зацікавленою людиною віднайти компромісне рішення. 

 

Ключ до питальника 

1. Суперництво: 3А, 6 Б, 8А, 9 Б, 10А, 13 Б, 14 Б, 16 Б, 17А, 22 Б, 25А, 28А. 

2. Співробітництво: 2 Б, 5А, 8 Б,11А, 14А, 19А, 20А, 21 Б, 23 Б, 26 Б, 28 Б. 

3. Компроміс: 2А, 4А, 7 Б, 10 Б, 12 Б, 13А, 18 Б, 22А, 23А, 24, 26А, 29А. 

4. Уникнення: 1А, 5 Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15 Б, 17 Б, 19 Б, 20 Б, 27А, 29 Б. 

5. Пристосування: 1В, 3Б, 4 Б, 11 Б, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25, 27 Б, 30А. 

 

Кожна відповідь А чи Б дає уявлення про вираження суперництва, 

співпраці, компромісу, уникнення чи пристосування. 

Якщо відповідь збігається із вказаним у ключі, їй присвоюється 

значення 1, якщо не збігається, то присвоюється значення 0. 

Кількість балів, набраних респондентом за кожною шкалою, дає 

уявлення про вираженість у нього тенденції до прояву відповідних форм 

поведінки в конфліктних ситуаціях. 
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Додаток Д.4 

 

Результати діагностики поведінки майбутніх аграріїв  

у конфліктній ситуації 

 

 

Способи  

регулювання 

конфлікту 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1 

(103) 

ПК-2 

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Співробітництво 8 7,4 8 7,3 7 6,8 9 8,5 

Суперництво 19 17,6 19 17,3 17 16,5 16 15,1 

Компроміс 56 51,8 56 50,9 56 54,4 55 51,9 

Пристосування 0 0 0 0 0 0  0 0  

Уникнення 25 23,2 27 24,5 23 22,3 26 24,5 

 

 

Результати розподілу за рівнями стилю поведінки майбутніх аграріїв  

у конфліктній ситуації  

 

 

Рівні поведінки 

в конфліктній 

ситуації 

ЕГ  

(108) 

КГ  

(110) 

ПК-1 

(103) 

ПК-2 

(106) 

кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

Високий 8 7,4 8 7,3 7 6,8 9 8,5 

Середній 56 51,8 56 50,9 56 54,4 55 51,9 

Низький 44 40,8 46 41,8 40 38,8 42 39,6 
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Додаток Е 

 

Діагностика рівня толерантності особистості 

(питальник „Індекс толерантності” за методикою Г. Солдатової, 

О. Кравцової, О. Хухлаєва, Л. Шайгерової [185]) 

 

Шановні студенти! Оцініть, будь ласка, наскільки Ви згодні або не згодні з 

наведеними твердженнями, і відповідно до цього поставте позначку навпроти 

кожного твердження. 

 

Бланк питальника 

  

№ 

 

Твердження 
А

б
со

л
ю

т
н

о
 

н
е 

зг
о

д
н

и
й

 

Н
е 

зг
о

д
н

и
й

 

С
к

о
р
іш

е 
н

е 

зг
о
д
н

и
й

 

С
к

о
р
іш

е 

зг
о
д
н

и
й

 

З
го

д
н

и
й

 

П
о

в
н

іс
т

ю
 

зг
о
д
н

и
й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 

1. У змішаних шлюбах зазвичай 

більше проблем, ніж у 

шлюбах між людьми однієї 

національності 

6 5 4 3 2 1 

2. До кавказців будуть ставитися 

краще, якщо вони змінять 

свою поведінку 

6 5 4 3 2 1 

3. Нормально вважати, що твій 

народ краще, ніж усі інші 

6 5 4 3 2 1 

4. Я готовий прийняти людину 

будь-якої національності як 

члена своєї сім’ї  

1 2 3 4 5 6 

5. Я хочу, щоб серед моїх друзів 

були люди різних 

національностей 

1 2 3 4 5 6 

6. До деяких націй і народів 

важко добре ставитися 

6 5 4 3 2 1 

7. Я можу уявити чорношкіру 

людину своїм близьким 

другом 

1 2 3 4 5 6 

Разом:  
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Продовження табл. 

 

 

 

 

ІІ 

8. У засобах масової інформації 

може бути представлена будь-

яка думка 

1 2 3 4 5 6 

9. Жебраки і бродяги самі винні 

у своїх проблемах 

6 5 4 3 2 1 

10. З неохайними людьми 

неприємно спілкуватися 

6 5 4 3 2 1 

11. Усіх психічно хворих людей 

необхідно ізолювати від 

суспільства 

6 5 4 3 2 1 

12. Біженцям потрібно 

допомагати не більше, ніж 

усім іншим, оскільки в 

місцевих проблем не менше 

6 5 4 3 2 1 

13. Для наведення порядку в 

країні необхідна „сильна 

рука” 

6 5 4 3 2 1 

14. Приїжджі повинні мати ті 

самі права, що й місцеві 

жителі 

1 2 3 4 5 6 

15. Будь-які релігійні течії мають 

право на існування 

1 2 3 4 5 6 

Разом:  

 

 

 

 

 

ІІІ 

16. Якщо зрадив друг, треба йому 

помститися 

1 2 3 4 5 6 

17. У суперечці може бути 

правильною лише одна думка 

6 5 4 3 2 1 

18. Навіть якщо в мене є власний 

погляд, я готовий вислухати й 

інші думки 

1 2 3 4 5 6 

19. Якщо хтось чинить зі мною 

грубо, я відповідаю тим же 

6 5 4 3 2 1 

20. Людина, яка думає не так, як 

я, викликає в мене 

роздратування 

6 5 4 3 2 1 

21. Безлад дуже дратує мене 6 5 4 3 2 1 

22. Я хотів би стати більш 

терпимою людиною щодо 

інших 

1 2 3 4 5 6 

Разом:  

Загальний результат:  
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Ключ 

Для кількісного аналізу підраховується загальний результат без поділу 

на субшкали. 

Кожній відповіді на пряме твердження присвоюється бал від 1 до 6 

(„абсолютно не згодний” – 1 бал, „повністю згодний” – 6 балів). Відповідям 

на зворотні твердження присвоюються реверсивні бали („абсолютно не 

згодний” – 6 балів, „повністю згодний” – 1 бал). 

Потім отримані бали підсумовуються. Номери прямих тверджень: 1, 9, 

11, 14, 16, 20, 21, 22. Номери зворотних тверджень: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 

13, 15, 17, 18, 19. 

Оцінка рівня толерантності здійснюється за такими ступенями: 

22 – 60 – низький рівень толерантності; 

61 – 99 – середній рівень; 

100 – 132 – високий рівень. 

Субшкала „етнічна толерантність” (2, 4, 7, 11, 14, 18, 21): 

до 19 балів – низький рівень; 

20 – 31 бал – середній рівень; 

32 і більше балів – високий рівень. 

Субшкала „соціальна толерантність” (1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20): 

до 22 балів – низький рівень 

23 – 36 балів – середній рівень 

37 і більше балів – високий рівень. 

Субшкала „толерантність як риса особистості” (3, 5, 9, 13, 17, 19, 22): 

до 19 балів – низький рівень; 

20 – 31 бал – середній рівень; 

32 і більше балів – високий рівень. 
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Додаток Е.1 

Діагностика рівня емпатійних здібностей (за методикою В. Бойка [21]) 

 

Шановні студенти! Уважно прочитайте твердження. Якщо ви згодні з цими 

твердженнями, поставте в бланку відповідей поруч з їхніми номерами знак 

„+”, якщо не згодні – знак „–”. 

Текст анкети 

1. У мене є звичка уважно вивчати обличчя й поведінку людей, щоб 

зрозуміти їхній характер, нахили, здібності. 

2. Якщо інші проявляють ознаки нервозності, я зазвичай залишаюся 

спокійним. 

3. Я більше довіряю доводам свого розуму, ніж інтуїції. 

4. Я вважаю цілком доречним для себе цікавитися домашніми проблемами 

одногрупників. 

5. Я можу легко ввійти в довіру до людини, якщо це буде потрібно. 

6. Зазвичай я з першої зустрічі вгадую „споріднену душу” в новій людині. 

7. Я з цікавості зазвичай заводжу розмову про життя, роботу, політику з 

випадковими попутниками в потязі, автобусі, літаку. 

8. Я втрачаю душевну рівновагу, якщо інші чимось пригнічені. 

9. Моя інтуїція – більш надійний засіб розуміння інших, ніж знання й досвід. 

10. Проявляти цікавість до внутрішнього світу іншої особистості – 

нетактовно. 

11. Часто своїми словами я ображаю близьких мені людей, не помічаючи 

цього. 

12. Я легко можу уявити себе якоюсь твариною, відчути її звички і стан. 

13. Я рідко розмірковую про причини вчинків людей, які мене безпосередньо 

не стосуються. 

14. Я рідко приймаю близько до серця проблеми своїх друзів. 

15. Зазвичай за кілька днів я відчуваю, що щось повинно трапитися з 

близькою мені людиною, й очікування виправдовуються. 
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16. У спілкуванні з діловими партнерами зазвичай намагаюсь уникати розмов 

про особисте. 

17. Іноді близькі дорікають мені в черствості, неуважності до них. 

18. Мені легко вдається копіювати інтонацію, міміку людей, наслідуючи їх. 

19. Мій допитливий погляд часто бентежить нових для мене людей. 

20. Чужий сміх зазвичай заражає мене. 

21. Часто, діючи навмання, я проте знаходжу правильний підхід до людини. 

22. Плакати від щастя недоречно. 

23. Я здатний повністю злитися з коханою людиною, ніби розчинившись у 

ній. 

24. Мені рідко трапляються люди, яких я розумів би без зайвих слів. 

25. Я мимоволі чи з цікавості часто підслуховую розмови сторонніх людей. 

26. Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо мене 

хвилюються. 

27. Мені простіше підсвідомо відчути сутність людини, ніж зрозуміти її. 

28. Я спокійно ставлюся до дрібних неприємностей, що трапляються з 

членами моєї родини. 

29. Мені було б важко щиро, довірливо розмовляти з настороженою, 

замкненою людиною. 

30. У мене творча натура – поетична, художня, артистична. 

31. Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих. 

32. Я засмучуюсь, якщо бачу людину, яка плаче. 

33. Моє мислення більше відрізняється конкретністю, строгістю, 

послідовністю, ніж інтуїція. 

34. Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я намагаюся 

перевести розмову на іншу тему. 

35. Якщо я бачу, що в когось із близьких погано на душі, то зазвичай 

утримуюся від розпитувань. 

36. Мені важко зрозуміти, чому дрібниці можуть так сильно засмучувати 

людей. 
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Ключ 

Номери тверджень і варіанти відповідей Кількість балів 

1 + 7 + 13 – 19 + 25 + 31 – 
 

2 – 8 + 14 – 20 + 26 – 32 + 
 

3 – 9 + 15 + 21 + 27 + 33 – 
 

4 + 10 – 16 – 22 – 28 – 34 – 
 

5 + 11 – 17 – 23 – 29 – 35 – 
 

6+ 12 + 18 + 24 – 30 + 36 – 
 

Загальна сума балів 
 

 

Обробка результатів 

Номери першого стовпчика в бланку для відповідей відповідають 

номеру шкали. Підраховується число відповідей, що відповідають „ключу” 

кожної шкали (по горизонталі), і записується в графу „кількість балів”. 

Кожна відповідь, що збіглася, з урахуванням знака оцінюється в 1 бал. 

Потім визначається загальна сума балів. При сумарному рівні по всіх шкалах 

діагностується: 

високий рівень – 30 балів і більше; 

середній рівень – 20 – 29 балів; 

низький рівень – 0 – 19 балів. 
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Додаток Е.2 

 

Діагностика соціально-психологічної адаптації особистості  

(за методикою К. Роджерса і Р. Даймонда [215]) 

 

Шановні студенти! Прочитавши кожне твердження питальника, зіставте 

його зі своїми звичками, своїм способом життя й оцініть: наскільки це 

твердження стосується Вас. 

Виберіть один із семи варіантів оцінки, пронумерованих числами від 0 до 6. 

Вибраний вами варіант відповіді відмітьте в бланку для відповідей у 

клітинці, яка відповідає порядковому номеру твердження. 

 

Шкала відповідей 

0 – це мене зовсім не стосується; 

1 – мені це не властиво в більшості випадків; 

2 – сумніваюсь, що це може стосуватись мене; 

3 – не наважуюсь віднести це до себе; 

4 – це схоже на мене, але не впевнений; 

5 – це на мене схоже; 

6 – це точно про мене. 

 

Текст питальника 

1. Почуває незручність, коли починає з кимось розмову. 

2. Не має бажання відкриватись перед іншими. 

3. У всьому любить боротьбу, змагання. 

4. Висуває до себе високі вимоги. 

5. Часто сварить себе за зроблене. 

6. Часто почуває себе приниженим. 

7. Сумнівається, що може подобатись комусь із осіб протилежної статі. 

8. Свої обіцянки виконує завжди. 
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9. Теплі, добрі взаємини з іншими. 

10. Людина стримана, замкнута; тримається від усіх трохи осторонь. 

11. У своїх неприємностях звинувачує себе. 

12. Людина відповідальна; на неї можна покластися. 

13. Відчуває, що не в змозі що-небудь змінити, усі зусилля даремні. 

14. Багато на що дивиться очима однолітків. 

15. Приймає ті правила й вимоги, яких слід дотримуватись. 

16. Власних переконань і правил замало. 

17. Любить мріяти – інколи прямо серед білого дня. Важко повертається від 

мрії до дійсності. 

18. Завжди готовий до захисту й навіть нападу: застрягає на переживанні 

образ, думками перебираючи способи помсти. 

19. Уміє керувати собою і власними діями, примушувати себе, дозволяти 

собі; самоконтроль для нього не проблема. 

20. Часто псується настрій. 

21. Усе, що стосується інших, не хвилює: зосереджений на собі, зайнятий 

собою. 

22. Люди зазвичай йому подобаються. 

23. Не соромиться своїх почуттів, відкрито їх виражає. 

24. Серед великого напливу людей буває трошки самотньо. 

25. Зараз дуже не по собі, хочеться все кинути, кудись сховатися. 

26. З навколишніми зазвичай погоджується. 

27. Усе тяжче боротися з самим собою. 

28. Насторожує незаслужене доброзичливе ставлення навколишніх. 

29. У душі – оптиміст. 

30. Людина непідступна, вперта. 

31. До людей критичний і осуджує їх, якщо вважає, що вони цього 

заслуговують. 

32. Не завжди вдається думати й діяти самостійно. 

33. Більшість тих, хто його знає, добре до нього ставиться, любить його. 
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34. Інколи бувають такі думки, якими не хотілось би ні з ким ділитись. 

35. Людина з привабливою зовнішністю. 

36. Почуває себе беззахисним. 

37. Прийнявши рішення, дотримується його. 

38. Приймає самостійні рішення, не може позбутись від впливу інших людей. 

39. Відчуває почуття вини, навіть коли винити себе немає за що. 

40. Почуває неприязнь до тих, хто його оточує. 

41. Усім задоволений. 

42. Вибитий із колії: не може зібратися, узяти себе в руки, організувати себе. 

43. Почуває в’ялість; усе, що раніше хвилювало, стало раптом байдужим. 

44. Урівноважений, спокійний. 

45. Розізлившись, часто виходить із себе. 

46. Часто почуває себе ображеним. 

47. Людина нетерпляча, гаряча: не вистачає стриманості. 

48. Буває спантеличеним. 

49. Не дуже довіряє своїм почуттям. 

50. Дуже важко бути самим собою. 

51. На перше місце розсудливість, а не почуття: перш ніж щось зробити, 

думає. 

52. Усе, що стається з ним, трактує на свій лад, здатний понапридумувати 

зайвого. 

53. Терплячий до людей, приймає їх такими, якими вони є. 

54. Намагається не думати про свої проблеми. 

55. Уважає себе цікавою людиною. 

56. Людина сором’язлива. 

57. Обов’язково потрібно нагадувати, підштовхувати, щоб довів справу до 

кінця. 

58. У душі відчуває зверхність над іншими. 

59. Немає нічого, у чому би виразив себе. 

60. Боїться того, що подумають про нього інші. 
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61. Честолюбний, небайдужий до успіху, похвали. 

62. Людина, у якої на цей момент багато презирства. 

63. Людина енергійна, повна ініціативи. 

64. Уникає труднощів і ситуацій, які погрожують ускладненнями. 

65. Себе недостатньо оцінює. 

66. По натурі вожак і вміє впливати на інших. 

67. Ставиться до себе добре. 

68. Людина вперта. 

69. Не любить, коли з кимось псуються стосунки. 

70. Довго не може прийняти рішення, а потім сумнівається в його 

правильності. 

71. Розгублений. 

72. Задоволений собою. 

73. Невезучий. 

74. Приємний. 

75. Може подобатись як людина, особистість. 

76. Зневажає осіб протилежної статі і не зв’язується з ними. 

77. Коли потрібно щось зробити – охоплює страх. 

78. Легко, спокійно на душі, немає нічого, що сильно б тривожило. 

79. Уміє безперестанку працювати. 

80. Відчуває, що росте, дорослішає. 

81. Буває, що розповідає про те, в чому зовсім не розуміється. 

82. Завжди говорить тільки правду. 

83. Тривожний, напружений. 

84. Щоб заставити його хоч щось зробити, потрібно добре наполягти. 

85. Почуває невпевненість у собі. 

86. Обставини часто змушують захищати себе. 

87. Людина поступлива, м’яка в стосунках з іншими. 

88. Людина розумна, любить розмірковувати. 

89. Любить хвалитися. 
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90. Приймає рішення й одразу їх змінює. 

91. Намагається покладатися на свої сили, не розраховує на чиюсь допомогу. 

92. Пунктуальний. 

93. Відчуває почуття скованості, внутрішньої несвободи. 

94. Виділяється серед інших. 

95. Не дуже надійний друг. 

96. Себе добре розуміє. 

97. Комунікабельна, відкрита людина; легко сходиться з іншими. 

98. Сили й можливості відповідають тим завданням, які потрібно вирішити; з 

усім може справитися. 

99. Себе не цінує: ніхто його всерйоз не сприймає. 

100. Турбується, що особи протилежної статі забагато займають думок. 

101. Усі свої звички вважає хорошими. 
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Додаток Ж 

 

Приклад рольової гри у формі інтерв’ю 

 

Одним із завдань для індивідуальної роботи було взяти інтерв’ю в 

носіїв мови (за допомогою E-mail або запитати іноземного студента із 

англомовної країни, який навчається в університеті) на тему „New Year 

Celebrations”. 

Студентам необхідно було дізнатися про особливості святкування 

Нового року в іншомовній країні; потім порівняти отриману інформацію із 

традиціями святкування в рідній країні. 

Метою цієї гри було подолання психологічних бар’єрів при спілкуванні 

з представниками іншомовної культури. 

Під час бесіди після проведеної рольової гри з’ясовано, що, виконуючи 

ролі журналістів, студенти почували себе впевненіше, оскільки комунікація 

була невимушеною; вони ставили запитання, на які їм цікаво було отримати 

відповідь. 

Отже, у процесі такого реального міжкультурного спілкування 

майбутні аграрії вдосконалюють свої комунікативні вміння, а також 

розвивають особистісні якості. 

 

NEW YEAR CELEBRATIONS IN NIGERIA 

People all around Nigeria enthusiastically wait for the New Year’s Day to 

come. The majority of the people living in the city will go to the village. Some of 

them will go to the church. Some of the youths will go to the bar. 

The President will give his speech by 12 a.m. The Governors of each state 

will give their New Year speech too. The king of the town will kill an animal for 

ritual. It will be a goat or a hen. 



295 
 

Some of the richest men in some towns will organise a football tournament 

or a competiton for dance. There will also be a traditional wrestling match. The 

traditional competition for masquerades and local carnivals will be organised too. 

Some youths will be burning some tyres on the street to show their joy. 

There will be street lights in some of the major streets. There will also be blowing 

of fireworks and fun all the way. 
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Додаток Ж.1 

Факультативний курс „Країнознавство Великої Британії” 

(„Країнознавство німецькомовних країн”) 

 

Факультативний курс „Країнознавство Великої Британії” 

(„Країнознавство німецькомовних країн”) викладається на ІІ курсі протягом 

другого семестру (30 годин). Нами було розроблено програму до 

факультативного курсу відповідно до тематики навчальної програми 

дисципліни „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”. 

Метою курсу є формування соціокультурної компетентності студентів. 

Відповідно до мети висунуто такі завдання: 

– ознайомити студентів з історією та сучасністю суспільства Великої 

Британії (Німеччини); 

– розширювати та поглиблювати соціокультурні знання студентів про 

реалії Великої Британії (Німеччини), які відображають її національну 

культуру; 

– навчати студентів порівнювати життя суспільства у Великій Британії 

(Німеччині) та Україні шляхом критичного аналізу вивченої інформації; 

розвивати творчу активність під час пошуку країнознавчої інформації; 

– розширювати загальний кругозір студентів. 

 

Разом зі студентами з їхніми інтересами та потребами було складено 

програму курсу, відповідно до якої розглядалися такі теми: 

 

Країнознавство Великої Британії 

1. Загальні відомості про Об’єднане Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії 

2. Географічне положення Великої Британії. Природні умови різних регіонів 

Об’єднаного Королівства 

3. Структура сільського господарства 
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4. Етнічний склад населення Великої Британії. Національні та мовні 

особливості 

5. Національна символіка та емблеми країн Об’єднаного Королівства 

6. Визначні місця Великої Британії 

7. Лондон – столиця Великої Британії 

8. Видатні люди Великої Британії 

9. Сучасні музичні тенденції та напрями 

10. Національні парки Великої Британії 

11. Система освіти у Великій Британії. Оксфорд і Кембридж 

12. Життя молоді у Великій Британії 

13. Стиль життя британців та їхні захоплення 

14. Сім’я та сімейні стосунки в британців 

15. Національні свята, традиції та звичаї британців 

Країнознавство німецькомовних країн 

1. Федеративний устрій Німеччини 

2. Швейцарія: загальна інформація. Багатомовність Швейцарії 

3. Особливості швейцарського варіанта німецької мови 

4. Австрія: загальна інформація 

5. Особливості австрійського варіанта німецької мови 

6. Визначні місця Німеччини 

7. Національні свята Німеччини. Свята в різних регіонах 

8. Національні свята Швейцарії 

9. Національні свята Австрії 

10. Німецька мова в інших країнах 

11. Діяльність німецькомовних інституцій і організацій в Україні 

12. Аграрна освіта в Німеччині 

13. Видатні люди Німеччини 

14. Життя молоді в Німеччині 

15. Сім’я та сімейні стосунки в німців 
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Додаток Ж.2 

 

Текст для читання „SOCIAL CUSTOMS IN BRITAIN  

AND AMERICA” 

Передтекстове завдання 

a) Imagine you are visiting Britain for the first time. Should you: 

1. … shake hands with your friends when you see them? 

2. … kiss your friends when you see them? 

3. … hold hands with your friends? 

4. … stand very close to the person you are speaking to? 

5. … call teachers by their names? 

6. … call people by the short forms of theirs names? 

 

Читання тексту 

b) Read the article and check your answers to the questions above. 

In Britain and America young people don’t usually kiss or shake hands when 

they see each other – they just smile and say „Hello” or „Hi!” 

In Britain adult friends sometimes kiss when they see each other. Women 

kiss other women, men and women kiss each other, but men don’t usually kiss 

other men – they just shake hands. 

In Britain and America people hug close friends or other people in the 

family when they have not seen them for a while. Men usually only hug each other 

during sports matches. 

People often hold hands with small children, and with their girlfriend, 

boyfriend, wife or husband. They don’t usually hold hands with friends. 

In every country, when people talk to each other, they stand a certain 

distance from the person they are talking to. People feel uncomfortable when 

someone comes too close, unless they are in a crowded area. Different countries 

have different ideas about exactly how close is close. 
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Unless you understand this difference, you can make British people feel 

uncomfortable by standing too close and you can feel badly if they move away. 

The British stand at „fingertip distance” from the person they are talking to. 

People from Central Europe stand at „wrist distance” from the other person. 

Anyone from a Latin culture will be much closer to their companion, at little more 

than „elbow distance”. 

Traditionally adults called each other by their title and family name but this 

has changed. Nowadays adults call each other by their first names except in formal 

or professional situations such as talking to your bank manager or when talking to 

old people who are not accustamed to such familiarity. 

Many people use short forms of their names. Children and adults use the 

same short names. However, different people may use a different  short form of the 

same name, for example, someone called Elizabeth could be Liz or Betty, or Beth. 

 

Післятекстове завдання 

Ситуація: Your foreign pen-friend is coming to Ukraine. He asks you to 

write an e-mail about social customs in your country. 

Завдання: Write a short paragraph about social customs in Ukraine. Make 

sure you answer these questions: 

1. Do you shake hands or kiss when you see your friends? 

2. Do you hug your friends? 

3. When do you hold hands? 

4. Do people use short forms of their names? 
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Додаток З 

 

Приклад вправи з використанням групової форми роботи 

Завдання на ранжування: Наведено два списки культурних цінностей. 

Необхідно розташувати висловлювання, що виражають цінності, від 

найбільш важливих до найменш важливих. 

І список цінностей: 

1) гостинність; 

2) відкритість; 

3) патріотизм; 

4) гармонія в душі; 

5) кар’єра; 

6) уміння впливати на людей; 

7) чесність; 

8) вірність у дружбі; 

9) уміння виділятися серед інших. 

ІІ список цінностей: 

1. Головне в житті – матеріальне благополуччя, а свобода – другорядне. 

2. Тільки на цікаву роботу можна витратити значну частину життя. 

3. У житті головне – гарні сімейні й дружні стосунки. 

4. У своєму житті людина повинна прагнути того, щоб у неї була спокійна 

совість і гармонія в душі. 

5. Виділятися серед інших і бути яскравою індивідуальністю краще, ніж жити 

як усі. 

6. Головне в роботі – скільки за неї платять. 

7. Сенс життя людини в тому, щоб зробити власне життя якомога краще, при 

цьому зовсім необов’язково думати про нащадків. 

Список цінностей обговорюється студентами в групах. Потім 

презентується результат роботи. Студенти аргументують свій вибір. 
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Додаток З.1 

 

Приклади кейсів 

 

Кейс 1 „Haggling” [277]. 

Ситуація: You are in a shop in Australia with your foreign friend. Your 

friend is interested in ugg boots and tries to haggle down the price. She wants to 

pay a maximum amount of 150 dollars instead of the 200 dollars that the boots are 

being sold for. The shop owner wants to have at least 180 dollars for them. 

Завдання: How do you react? 

A. You are not used to this. You decide to take a look elsewhere in the shop. 

B. You find it quite interesting and you take a close look at how your friend 

and the shop owner haggle. 

C. You stay with your friend, but in the background. 

D. You didn’t know that you were able to haggle in Australia too. 

Afterwards you ask her for some hints. 

 

Запропонований кейс побудований у формі множинного вибору 

(multiple choice). Соціокультурні кейси, побудовані у формі множинного 

вибору, мають певні переваги. Вони дуже близькі до ігрових методик, тому 

викликають підвищений інтерес у студентів. До того ж ці кейси охоплюють 

такі аспекти, як поведінка в громадських місцях, міжособистісні стосунки, а 

також психологічні нюанси, близькі й зрозумілі людині будь-якої культури. 
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Додаток З.2 

 

Кейс 2 [81, c. 14]. 

A head of ILT department at a Russian university received a CV from a job 

applicant. The CV was written in much the same way as it is accepted in the USA 

emphasizing all possible (and not so possible) applicant’s strong points – awards 

and competences, MA and PHD degrees etc. 

The candidate was invited to the interview and demonstrated confidence, 

willingness to introduce and implement new approaches, eagerness to „plunge into 

work” no matter how complicated it could be. He spoke at length about his former 

experience of working in the USA and offered to share it with his would-be 

colleagues. 

Nonetheless his application was rejected. Why? 

A. The head of the department thought that the boastful and overconfident 

candidate was a competitor aiming at her position. 

B. The head of the department distrusted what was written in CV, formed 

negative impression of the candidate during the interview and relied on her 

intuition and experience. 

C. The idea of having a male teacher in the female department wasn’t very 

appealing. 

Питання до кейсу орієнтовані не на перевірку розуміння кейсу, а на 

ініціацію критичного мислення, рефлексії та дискусії, що сприяє залученню 

уваги студентів до певних міжкультурних суперечностей. 



303 
 

Додаток З.3 

 

Кейс 3 [134] 

 

Опис ситуації 

Надія – директор компанії, що продає кормові добавки 

агропідприємствам. Вона, незважаючи на те, що в її компанії достатньо 

продавців, уважає за краще, коли це тільки можливо, їздити на переговори 

сама. Надія обожнює свою продукцію: коли говорить про неї, уся просто 

світиться. Вона впевнена, що кращий спосіб завоювати клієнта – дарувати 

йому щастя. 

Надія приїжджає на переговори до головного агронома 

агрогосподарства Олександра Петровича. По телефону вона коротко 

розповіла про свою продукцію та попросила призначити зустріч. 

Вона „влітає” в кабінет, майже підбігає до Олександра, який щойно 

підвівся, і захоплює його руку у свої. Рука агронома робить спроби 

вирватися, але отримує свободу тільки секунд через шість після захоплення. 

(1) 

Надія, трохи нахилившись уперед: 

– Нарешті ми зустрілися. Я дуже рада вас бачити. Упевнена, ми будемо 

гарними партнерами. (2) 

– Я не говорив, що ми будемо працювати ... 

– Будемо-будемо. Коли ви дізнаєтеся, з якою радістю я до Вас прийшла, Ви 

мене звідси взагалі не випустите. (3) 

– У нас поки все є ... – починає Олександр. 

– У вас є? Чудово! У всіх є! Але хто ж не хоче бути ще щасливішим, ніж він 

є. Ось я хочу. А Ви? (4) 

Олександр нерішуче киває та відкриває рот, щоб щось сказати, але не 

встигає. (5) 
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– Отже, наші продукти, – Надія посміхається й активно жестикулює, – я не 

хімік і не агроном, тому всяких там біохімічних подробиць не знаю. Але я 

знаю точно, що наші партнери – найщасливіші люди! 

– Чому? Через добавки? – Дивується потенційний клієнт. 

– Ах, про що ви? Які добавки? Ми не продаємо добавки. Тільки радість! Ви 

виходите в поле і бачите, як колоситься пшениця. Це радість? (Олександр 

киває) А ви відчуваєте радість, коли, незважаючи на те, що місяць не було 

дощу, кукурудза прекрасно зав’язалася? (Олександр киває). (6) Ось! Усе це 

ви будете мати, співпрацюючи з нами. А ви кажете – добавки ... 

Олександр: 

– Ну ладно (посміхається). Розповідайте про свої добавки. 

Надія швидко розповідає про добавки, закінчуючи так: 

– Щоб ви могли ще більше переконатися у своєму щасті, залишаю вам ось ці 

папірці – тут результати численних досліджень. А поки давайте визначимося, 

з чого ми починаємо нашу співпрацю. Я вам пропоную ... (7) 

Далі партнери домовляються про обсяги, форми оплати тощо. 

Розлучаються друзями, задоволені один одним і прийнятим рішенням. 

 

Аналіз кейсу 

Чому Надія виграла переговори? Проаналізуйте ситуації (цифри 

ситуацій знаходяться в дужках). 

(1) Зазвичай рукостискання триває близько 2 – 3 секунд і кожен 

учасник подає одну руку. Той, хто тримає руку опонента довше етикетного 

часу, а тим більше захоплює її своїми двома, показує, що він має на це повне 

право. Якщо партнер такого напористого парламентера не дуже впевнений у 

собі, такий хід на самому початку переговорів може ще більше похитнути 

його позицію. 

(2) Надія каже про майбутню співпрацю так упевнено, ніби це вже 

вирішена справа. 
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(3) Гра трансформується в систему „людина – людина”. Я (людина) 

принесла вам (людині) радість. Хто ж виганяє того, хто приносить радість? 

(4) Рефреймінг: розмова про харчові добавки знову переводиться в 

іншу площину – тепер ідеться про щастя. Питання „Ви цього хочете?” 

стосується не добавок, а щастя. 

(5) Надія веде інформаційну атаку: використовує твердження, 

відповідає на власні питання. Олександр Петрович майже не має можливості 

брати участь у спілкуванні. При цьому Надія не поводиться агресивно чи 

нешанобливо – тому претензії їй пред’явити неможливо. 

(6) Використовується метод Сократа: Надія ставить питання, на які 

просто неможливо не отримати „так”. Кожен кивок опонента збільшує шанси 

того, хто ставить питання, на перемогу. 

(7) Розповівши про свої продукти, Надія не запитала, чи потрібні вони 

опонентові. Вона відразу (без паузи) переходить до домовленості про формат 

майбутньої співпраці. 

Надія з перших секунд узяла управління спілкуванням у свої руки. 

Своєю енергією та натиском вона збентежила Олександра. Надія активно 

керувала переговорами, не виявляла потреби опонента в можливості що-

небудь сказати, ігнорувала Олександра Петровича. Надія виграла переговори, 

тому що її опонент займає більш слабку переговорну позицію. 
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Додаток З.4 

 

Кейс 4 

Чому австрійському фермеру складно вести бізнес в Україні  

[Австрийский фермер против украинской реальности: почему европейцам 

трудно вести бизнес в Украине. URL: https://delo.ua/businessman/avstrijskij-

fermer-protiv-ukrainskoj-realnosti-pochemu-evropejc-294434/] 

 

Україна приймає закони щодо покращення бізнес-клімату та запевняє 

Європу в тому, що в український бізнес є сенс вкладати гроші. Проте на 

практиці цивілізований європейський бізнес отримує культурний шок від 

беззаконня українського бізнес-середовища та правового хаосу. 

Томас Бруннер приїхав в Україну понад 10 років, щоб очолити 

місцевий офіс компанії Henkel. З часом перед ним постав вибір – повертатися 

в Австрію чи розпочати власний бізнес в Україні. Бруннеру запропонували 

купити комплекс в Україні, і йому ця ідея сподобалась. Він вирішив 

залишитися. Він відчував, що українці – його: прості, комунікабельні, 

життєрадісні. Томас і його сім’я у 2006 році купили старий тваринницький 

комплекс на Черкащині; знайшли гарну команду, орендували 1200 гектарів 

землі та почали займатися рослинництвом. Вклали гроші, завезли 

обладнання, облаштували свинарники. Використовували і імпортну, і 

українську техніку, оскільки, за словами Томаса, західна техніка не завжди 

виграє, бо дорожча, а українські поля потребують іншого підходу. 

Місцеві чиновники Бруннера хвалили, оскільки він платить найвищу 

середню заробітну плату в районі серед усіх сільгоспвиробників і 5,5% 

вартості паїв за оренду. Сім’я Томаса підтримувала місцеву школу, 

футбольну команду та власним прикладом показала, як зробити село 

комфортним і красивим. 

До розведення свиней Бруннер підійшов дуже педантично. Він завіз 

виведені австрійськими генетиками породи, запросив консультанта з 
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Німеччини, який поділився з Бруннером теорією, що тваринництво можливе 

без антибіотиків. Ідея німця полягала в тому, щоб підтримувати здоров’я 

тварин природним шляхом – за допомогою правильного догляду та 

харчування, застосовуючи ліки лише для терапевтичного лікування. Бруннер 

спробував, і за три роки система дала позитивний результат – без 

застосування антибіотиків імунітет у тварин покращився, вони почали 

швидше рости, якість свинини також покращилася, прибутки виросли, а 

витрати на ліки – скоротилися. 

Свою методику Бруннер запатентував і назвав „Тимошівка” на честь 

села, у якому розташований тваринницький комплекс. Завдяки досвіду 

Томаса, за системою „Тимошівка” на сьогоднішній день працює 40 

господарств у Швейцарії. Для того, щоб вирощувати свиней без антибіотиків, 

найголовніше – якісні корма. Тому Бруннер годує свиней не залишками 

харчової промисловості, а гарним зерном. Для цього в господарстві 

вирощують ячмінь і кукурудзу. 

Однак у австрійця виникли проблеми із земельними пайовиками. 

Кілька пайовиків вирішили розірвати підписані з фермером договори, хоча 

договори були укладені до 2018 року, і господарство за своїми планами 

розраховували на ці землі. Фермер судився з селянами, тому що зі свого боку 

австрієць виконував усі умови договорів. Проте селяни зірвали посівну 

кампанію, перекривши дорогу до полів. 

Ані міліція, ані суди не могли владнати це питання. Селяни самовільно 

засіювали землю. Бруннер, своєю чергою, платить податки за землю й оренду 

пайовикам, оскільки юридично земля належить йому. Томас упевнений: 

жити за законом комфортніше, ніж хитрувати та жити одним днем. Австрієць 

ображений, оскільки він платить за землю податки, привів її до ладу, 

удобрював, а селяни просто захопили та користуються тим, що він створив. 

Він побоюється, що місцеві будуть продовжувати захоплювати його землі. 

Бруннер виявив факти крадіжки співробітниками свиней із ферми. 

Розслідування злочину завершилося в серпні, однак засідання суду постійно 
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переносять. Тепер свиней захищають ґрати на вікнах, паркан і камери 

спостереження, що є не прийнятним для Австрії. Фермер наймав юристів із 

Києва, звертався до прокуратури, до місцевої адміністрації – але 

безрезультатно. Прямо йому ніхто не відмовляє, але судячи про результати – 

їх немає. Чиновники спілкуються з ним по-дружньому, міліція приїжджає, 

тому що всі розуміють – некрасиво відмовляти іноземцю. 

 

Проблемні питання: 

1. Що заважає фермеру вести бізнес в Україні? 

2. Як можна фермеру домовитися із земельними пайовиками? 

3. Як ви вважаєте, чи продовжить Бруннер займатися бізнесом в Україні? 

 

При аналізі цієї соціокультурної ситуації студенти в малих групах 

висувають різноманітні версії, виробляють, оцінюють і вибирають 

оптимальне рішення. 

Кейси, у яких є російські або українські персонажі, а рішення кейсу 

засновані на російському або українському менталітеті, близькі студентам. 

Кейс із міжкультурним компонентом, заснований на українських реаліях, дає 

можливість студентам реалізувати свої знання й показати розуміння ситуації, 

застосовуючи власний досвід міжкультурного спілкування. 
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Додаток З.5 

 

Приклади критичних інцидентів 

 

Прикладом використання аналізу критичного інциденту є опис 

конфліктної ситуації між українським студентом і німецьким викладачем: 

Ситуація 1. Згідно з культурними нормами Німеччини німці цінують 

пунктуальність і старанність і вимагають, щоб усі студенти вчасно здавали 

роботи, незалежно від національності. 

Українські студенти нерідко роблять усе в останню хвилину і, як 

наслідок, не можуть здати роботу вчасно. У результаті виникає конфлікт 

інтересів і культур, оскільки німець категорично відмовляється приймати 

роботу пізніше, на відміну від українських викладачів, які більш лояльні до 

термінів. 

 

Ситуація 2: [270]. 

Wei Ping thought she had done very well on yesterday's history test. When 

the test was returned, she was surprised to find she had received only 40 percent. 

She had done the first section perfectly but had received no credit for the second 

part, which she had also completed. While the professor was beginning some new 

lecture material, she asked why she had received such a low grade. 

The professor said, „Read my comments. I don’t remember your situation 

without looking at the test”. Wei Ping still didn’t understand why she had received 

no credit for the second part. She had answered all the questions, and she felt the 

professor was not being fair. 

After class she again questioned the professor, who said, „My comments 

indicate you didn’t follow directions. Instead of writing one-word answers, you 

were supposed to write a full paragraph for each question”. 

„I’m sorry. I didn't understand the directions. May I take the test again?” 
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„I’m sorry, Miss Liu, but the directions were clearly stated at the beginning 

of that section of the test”, the professor explained. „I can’t give you a second 

chance just because you're a foreign student”. 

1) What problem has been created for the international student? 

2) What cultural misunderstanding caused the problem? 

3) Is there something you might do to ease the problem if you were the 

American? 

 

Проводиться аналіз цих критичних інцидентів, описуються причини 

конфлікту з погляду культурних параметрів, різниці сприйняття часу і 

помилок у поведінці тієї чи тієї сторони, передбачається також навести 

можливе рішення проблеми. 

У результаті подібних вправ відбувається розвиток соціокультурних 

навичок студента, він учиться бачити та аналізувати можливі міжкультурні 

конфлікти. 



311 
 

Додаток К 

 

Програма  

спецкурсу „Основи соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв” 

 

Програма спецкурсу „Основи соціокультурної взаємодії майбутніх 

аграріїв” призначена для підготовки студентів ІІ курсу І бакалаврського рівня 

вищої освіти, галузь знань 20 „Аграрні науки і продовольство”, 

спеціальності: 201 „Агрономія”, 202 „Захист і карантин рослин”, 203 

„Садівництво та виноградарство”, 205 „Лісове господарство”, 206 „Садово-

паркове господарство”, 208 „Агроінженерія”, галузь знань 10 „Природничі 

науки”, спеціальність 101 „Екологія”. 

 

Мета та завдання спецкурсу 

 

Мета спецкурсу – поглиблювати знання про культуру та побут 

представників іншомовних країн, норми та правила поведінки в інших 

спільнотах, національно-культурні особливості вербального та 

невербального спілкування.  

 

Завдання спецкурсу: 

– формування системи знань про іншомовну культуру; 

– формування уявлення про роль цінностей у культурі народу 

іншомовної країни; 

– формування вмінь порівнювати рідну й іншомовну культури; 

– оволодіння прийомами міжкультурного спілкування; 

– розвиток здатності толерантного ставлення до інших культур і їхніх 

представників; 

– розширення загального кругозору студентів. 
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У результаті вивчення спецкурсу студент повинен 

знати: 

– етнічний склад населення іншомовних країн (Об’єднаного 

Королівства, Сполучених Штатів Америки, німецькомовних країн); 

– особливості мовленнєвого етикету британців, американців, німців, 

французів; 

– норми й правила поведінки та спілкування в іншомовних країнах; 

– невербальні особливості ділового етикету спілкування в іншомовних 

країнах; 

– правила ведення переговорів в іншомовних країнах; 

– специфіку ділового телефонного спілкування в іншомовних країнах; 

– основні сімейні цінності представників іншомовних країн; 

– характерні риси життя та побуту представників іншомовних країн; 

– особливості звичаїв у вживанні їжі та напоїв в іншомовних країнах; 

– аграрні традиції в іншомовних країнах; 

уміти: 

– виокремлювати загальне й специфічне в культурі рідної та 

іншомовної країн;  

– аналізувати кількісний і етнічний склад населення іншомовних країн 

(Об’єднаного Королівства, Сполучених Штатів Америки, німецькомовних 

країн); 

– порівнювати особливості мовленнєвого етикету представників рідної 

та іншомовних країн; 

– окреслювати особливості аграрних традицій в іншомовних країнах; 

– визначати вплив географічного положення, клімату на розвиток 

сільського господарства в іншомовних країнах; 

– характеризувати традиції та звичаї в іншомовних країнах; 

– визначати особливості побуту аграріїв іншомовних країн; 

– уживати етикетні формули знайомства, звертання, запрошення. 
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Структура та зміст спецкурсу 

Спецкурс розрахований на 36 годин (із них: 6 годин – лекції; 18 годин – 

практичні заняття; 12 годин – самостійна робота). 

Спецкурс складається з трьох тематичних розділів (модулів): 

1. Норми та правила поведінки в іншомовних країнах. 

2. Невербальні особливості ділового етикету спілкування в іншомовних 

країнах. 

3. Соціокультурні особливості стилю життя представників іншомовних країн. 

 

Тематика спецкурсу 

 

№ 

з/п 

 

Зміст 

Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о
т
а
 

Модуль 1. Норми та правила поведінки в іншомовних країнах 

1 Особливості соціокультурної взаємодії майбутніх 

аграріїв 

2   

2 Етнічний склад населення іншомовних країн 

(Об’єднаного Королівства, Сполучених Штатів 

Америки, німецькомовних країн) 

 2 2 

3 Мовленнєвий етикет британців, американців, 

німців, французів 

 2 2 

4 Особливості поведінки та спілкування в 

іншомовних країнах 

 2  

 Усього: 2 6 4 

Модуль 2. Невербальні особливості ділового етикету спілкування  

в іншомовних країнах 
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Продовження табл. 

5 Діловий етикет. Правила ведення переговорів в 

іншомовних країнах 

2   

6 Особливості ділового телефонного спілкування в 

іншомовних країнах 

 2  

7 Невербальне спілкування представників 

іншомовних країн. Особливості жестів. Правила 

рукостискання 

 2  

 Усього: 2 4  

Модуль 3. Соціокультурні особливості стилю життя представників 

іншомовних країн 

8 Соціокультурний портрет родини. Сім’я та 

сімейні цінності представників іншомовних країн 

2   

9 Характерні риси життя та побуту представників 

іншомовних країн 

 2 2 

10 Звичаї у вживанні їжі та напоїв в іншомовних 

країнах 

 2 2 

11 Аграрні традиції в іншомовних країнах  2  

12 Культура та стиль життя в іншомовних країнах  2 4 

 Усього: 2 8 8 

Разом: 6 18 12 

 

Міжпредметні зв’язки: спецкурс інтегрує соціокультурні знання таких 

гуманітарних дисциплін, як „Українська мова (за професійним 

спрямуванням)”, „Іноземна мова”, „Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)”, „Історія та культура України”.  
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Модуль 1 

Норми та правила поведінки в іншомовних країнах 

Тема 1. Особливості соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв. 

Поняття „соціокультурна взаємодія”. Міжкультурне спілкування в 

професійній діяльності аграрія. Міжособистісні стосунки. Конфлікт і способи 

його вирішення. 

Тема 2. Етнічний склад населення іншомовних країн (Об’єднаного 

Королівства, Сполучених Штатів Америки, німецькомовних країн). 

Чисельність та багатокультурність населення країни. Особливості 

міжособистісних стосунків між представниками різних частин країни. 

Толерантність та емпатія в міжособистісних стосунках. 

Тема 3. Мовленнєвий етикет британців, американців, німців, 

французів. Етикетні формули знайомства, звертання, запрошення. 

Особливості власних імен. 

Тема 4. Особливості поведінки та спілкування в іншомовних країнах. 

Норми та правила поведінки, особливості спілкування британців 

(американців, німців, французів). 

 

Модуль 2 

Невербальні особливості ділового етикету спілкування в іншомовних 

країнах 

Тема 5. Діловий етикет. Правила ведення переговорів в іншомовних 

країнах. Особливості ділового етикету в британців (американців, німців, 

французів) 

Тема 6. Особливості ділового телефонного спілкування в іншомовних 

країнах. Особливості ділового телефонного спілкування в британців 

(американців, німців, французів) 

Тема 7. Невербальне спілкування представників іншомовних країн. 

Особливості жестів. Правила рукостискання. Особливості жестів у 

британців (американців, німців, французів) 



316 
 

Модуль 3 

Соціокультурні особливості стилю життя представників іншомовних 

країн 

Тема 8. Соціокультурний портрет родини. Сім’я та сімейні цінності 

представників іншомовних країн. Сімейні традиції та цінності британців 

(американців, німців, французів) 

Тема 9. Характерні риси життя та побуту представників іншомовних 

країн. Стиль життя та побут британців (американців, німців, французів) 

Тема 10. Звичаї у вживанні їжі та напоїв в іншомовних країнах. 

Традиції харчування британців (американців, німців, французів) 

Тема 11. Аграрні традиції в іншомовних країнах. Особливості ведення 

сільського господарства у Великій Британії, США, Німеччині, Франції. 

Побут фермерів у Великій Британії, США, Німеччині, Франції 

Тема 12. Культура та стиль життя в іншомовних країнах. Культурне 

життя британців (американців, німців, французів) 
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Додаток Л 

 

Динаміка рівнів сформованості усвідомлення значущості 

соціокультурних знань 

 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 46 41,8 62 56,4 2 1,8 

ЕГ (108) 44 40,7 60 55,6 4 3,7 

Контрольний  

етап 

КГ (110) 40 36,4 66 60,0 4 3,6 

ЕГ (108) 17 15,7 75 69,5 16 14,8 

 

Емпіричне значення критерію за рівнем усвідомлення значущості 

соціокультурних знань 

 

 

КГ конст. ЕГ конст. КГ контр. ЕГ контр. 

КГ конст. 

 

0,73 1,25 

 ЕГ конст. 0,73 

  

20,46 

КГ контр. 1,25 

  

17,04 

ЕГ контр. 

 

20,46 17,04 

  

 

Динаміка рівнів сформованості ціннісного ставлення  

до культурних реалій 

 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 34 30,9 57 51,8 19 17,3 

ЕГ (108) 34 31,5 56 51,8 18 16,7 

Контрольний  

етап 

КГ (110) 30 27,3 59 53,6 21 19,1 

ЕГ (108) 13 12 58 53,7 24 22,2 
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Емпіричне значення критерію за рівнем ціннісного ставлення 

до культурних реалій 

 

 

КГ конст. ЕГ конст. КГ контр. ЕГ контр. 

КГ конст. 

 

0,02 0,41 

 ЕГ конст. 0,02 

  

10,33 

КГ контр. 0,41 

  

6,89 

ЕГ контр. 

 

10,33 6,89 

  

 

Динаміка рівнів сформованості мотивації  

до соціокультурної діяльності 

 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 29 26,4 68 61,8 13 11,8 

ЕГ (108) 30 27,8 66 61,1 12 11,1 

Контрольний 

етап 

КГ (110) 27 24,6 69 62,7 14 12,7 

ЕГ (108) 13 12 72 66,7 23 21,3 

 

 

Емпіричне значення критерію за рівнем мотивації  

до соціокультурної діяльності 

 

 

КГ конст. ЕГ конст. КГ контр. ЕГ контр. 

КГ конст. 

 

0,07 0,14 

 ЕГ конст. 0,07 

  

10,27 

КГ контр. 0,14 

  

7,14 

ЕГ контр. 

 

10,27 7,14 
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Динаміка рівнів сформованості знань про національно-культурні 

особливості рідної та іншомовної країн 

 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 53 48,2 48 43,6 9 8,2 

ЕГ (108) 51 47,2 50 46,3 7 6,5 

Контрольний  

етап 

КГ (110) 46 41,8 52 47,3 12 10,9 

ЕГ (108) 21 19,4 67 62,1 20 18,5 

 

Емпіричне значення критерію за рівнем знань про національно-

культурні особливості рідної та іншомовної країн 

 

 

КГ конст. ЕГ конст. 

КГ 

контр. ЕГ контр. 

КГ конст. 

 

0,31 1,12 

 ЕГ конст. 0,31 

  

20,86 

КГ контр. 1,12 

  

13,20 

ЕГ контр. 

 

20,86 13,20 

  

Динаміка рівнів сформованості знань норм мовленнєвої  

та немовленнєвої поведінки 

 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 40 36,4 66 60,0 4 3,6 

ЕГ (108) 39 36,1 64 59,3 5 4,6 

Контрольний  

етап 

КГ (110) 30 27,3 75 68,2 5 4,5 

ЕГ (108) 16 14,8 81 75,0 11 10,2 
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Емпіричне значення критерію за рівнем знань норм мовленнєвої  

та немовленнєвої поведінки 

  КГ конст. ЕГ конст. 

КГ 

контр. ЕГ контр. 

КГ конст.   0,14 2,17   

ЕГ конст. 0,14     13,63 

КГ контр. 2,17     6,72 

ЕГ контр.   13,63 6,72   
 

Динаміка рівнів сформованості готовності до соціокультурної взаємодії 

 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 53 48,2 50 45,5 7 6,3 

ЕГ (108) 55 50,9 45 41,7 8 7,4 

Контрольний  

етап 

КГ (110) 48 43,6 53 48,2 9 8,2 

ЕГ (108) 34 31,5 54 50 20 18,5 

 

Емпіричне значення критерію за рівнем готовності  

до соціокультурної взаємодії 

 

КГ конст. ЕГ конст. КГ контр. ЕГ контр. 

КГ конст. 

 

0,35 0,61 

 ЕГ конст. 0,35 

  

10,74 

КГ контр. 0,61 

  

6,55 

ЕГ контр. 

 

10,74 6,55 

  

Динаміка рівнів сформованості комунікативних умінь 
 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 38 34,5 60 54,5 12 11 

ЕГ (108) 35 32,4 63 58,3 10 9,3 

Контрольний  

етап 

КГ (110) 35 31,8 61 55,5 14 12,7 

ЕГ (108) 12 11,1 73 67,6 23 21,3 
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Емпіричне значення критерію за рівнем комунікативних умінь 

 

 

КГ конст. ЕГ конст. КГ контр. ЕГ контр. 

КГ конст. 

 

0,36 0,31 

 
ЕГ конст. 0,36 

  

16,82 

КГ контр. 0,31 

  

14,50 

ЕГ контр. 

 

16,82 14,50 

  

 

Динаміка рівнів сформованості вміння контролювати  

свою поведінку в конфліктній ситуації 

 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 46 41,8 56 50,9 8 7,3 

ЕГ (108) 44 40,7 56 51,9 8 7,4 

Контрольний  

етап 

КГ (110) 45 40,9 55 50,0 10 9,1 

ЕГ (108) 17 15,7 68 63,0 23 21,3 

 

 

Емпіричне значення критерію за рівнем поведінки  

в конфліктній ситуації 

 

 

КГ конст. ЕГ конст. КГ контр. ЕГ контр. 

КГ конст. 

 

0,03 0,27 

 ЕГ конст. 0,03 

  

20,02 

КГ контр. 0,27 

  

19,12 

ЕГ контр. 

 

20,02 19,12 
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Динаміка рівнів сформованості толерантності  
 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 35 31,8 75 68,2 0 0,0 

ЕГ (108) 36 33,3 72 66,7 0 0,0 

Контрольний 

етап 

КГ (110) 32 29,1 78 70,9 0 0,0 

ЕГ (108) 19 17,6 81 75,0 8 7,4 

 

Емпіричне значення критерію за рівнем толерантності 

 

 

КГ конст. ЕГ конст. КГ контр ЕГ контр. 

КГ конст. 

 

0,06 0,22 

 ЕГ конст. 0,06 

  

13,55 

КГ контр. 0,22 

  

11,35 

ЕГ контр. 

 

13,55 11,35 

  

Динаміка рівнів сформованості емпатії 
 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 70 63,6 40 36,4 0 0,0 

ЕГ (108) 68 63,0 40 37,0 0 0,0 

Контрольний  

етап 

КГ (110) 60 54,5 50 45,5 0 0,0 

ЕГ (108) 36 33,3 72 66,7 0 0,0 

 

 

Емпіричне значення критерію за рівнем емпатії 
 

 

КГ конст. ЕГ конст. КГ контр. ЕГ контр. 

КГ конст. 

 

0,01 1,93 

 ЕГ конст. 0,01 

  

18,66 

КГ контр. 1,93 

  

9,95 

ЕГ контр. 

 

18,66 9,95 
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Динаміка рівнів сформованості здатності адаптуватися до нових 

ситуацій соціально-професійної взаємодії 

 

етапи 

    рівень 

 

кільк. 

осіб 

низький середній високий 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

Констатувальний 

етап 

КГ (110) 20 18,2 76 69,1 14 12,7 

ЕГ (108) 21 19,4 73 67,6 14 13,0 

Контрольний  

етап 

КГ (110) 17 15,5 77 70,0 16 14,5 

ЕГ (108) 5 4,6 79 73,1 24 22,2 

 

Емпіричне значення критерію за рівнем адаптації 

 

 

КГ конст. ЕГ конст. КГ контр. ЕГ контр. 

КГ конст. 

 

0,07 0,41 

 ЕГ конст. 0,07 

  

12,50 

КГ контр. 0,41 

  

8,15 

ЕГ контр. 

 

12,50 8,15 
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Додаток М 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема, які включені до 

міжнародних наукометричних баз: 

 

1. Фоменко Т. М. Визначення поняття „соціокультурна 

компетентність” у сучасній парадигмі вищої освіти. Засоби навчальної та 

науково-дослідної роботи: зб. наук. праць. Харків: ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 2014. Вип. 42. С. 149–156. 

2. Фоменко Т. М. Структура і зміст соціокультурної компетентності 

майбутніх фахівців-аграріїв. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди”. Київ: Гнозис, 2014. Додаток 1 до Вип. 5, Том V (56): 

Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору”. C. 478–487. 

3. Фоменко Т. М. Міжпредметні зв’язки соціально-гуманітарних 

дисциплін як педагогічна умова формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології: наук. журнал. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. 

№ 5 (49). C. 414–422. (Index Copernicus) 

4. Фоменко Т. М. Роль мотивації майбутніх аграріїв у процесі 

формування соціокультурної компетентності. Гуманітарний вісник ДВНЗ 

„Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди”. Київ: Гнозис, 2016. Додаток 3 до Вип. 36, Том II (18): 

Тематичний випуск „Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні 

читання”. C. 408–417. 

5. Фоменко Т. М. Застосування інтерактивних технологій у процесі 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний 
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педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Київ: Гнозис, 2016. 

Додаток 2 до Вип. 36: Тематичний випуск „Проблеми емпіричних 

досліджень у психології”. Вип. 13. C. 415–422. 
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Харківського національного педагогічного університету імені 
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