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АНОТАЦІЯ 

Олішевич В. М. Формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки. – 

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). – Донбаський державний педагогічний 

університет, Слов’янськ, 2020. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов у процесі професійної підготовки. 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, 

розкрито наукову новизну та практичне значення роботи, наведено відомості 

про апробацію та впровадження одержаних результатів, подано інформацію 

про структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – ,,Теоретико-методологічні основи дослідження 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов” – на 

підставі аналізу науково-педагогічної літератури розкрито теоретичні основи 

дослідження формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов у процесі професійної підготовки; здійснено аналіз науково-

методологічних підходів до визначення полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов як педагогічного феномену; уточнено зміст 

та структуру поняття ,,полікультурна компетентність майбутніх учителів 

іноземних мов”; теоретично обґрунтовано технологію формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у 

професійній підготовці. 

Аналіз наукових досліджень, присвячених проблемам професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов в контексті компетентнісної 
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парадигми, які відображені в працях сучасних учених (Н. Бібік, О. Бігич, 

Л. Воротняк, О. Дубасенюк, О. Кондратьєвої, Л. Морської, С. Ніколаєвої, 

О. Овчарук, С. Роман, С. Сисоєвої, О. Тарнопольського, Н. Якси та ін.), 

засвідчив, що цей процес є складним, динамічним і безперервним та вимагає 

урахування сучасних вимог полікультурного соціуму. З’ясовано, що 

предметом наявних наукових досліджень вітчизняної педагогічної науки є 

полікультурне виховання учнів (П. Кендзьор), полікультурне виховання 

майбутніх учителів (І. Лощенова, В. Погребняк), створення полікультурного 

середовища в закладах загальної середньої освіти (П. Кендзьор) та в закладах 

вищої освіти (Я. Довгополова, А. Ленд’єл-Сяркевич, А. Щербакова); 

формування полікультурної компетентності спеціалістів різних галузей 

(І. Гончарова, М. Моцар, А. Щербакова) або компаративні вивчення тенденцій 

розвитку полікультурної освіти в різних країнах світу (І. Бахов). Поза увагою 

науковців залишається проблема формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов, актуальність якої доводить зростання 

потреб у підготовці висококваліфікованих фахівців із достатнім рівнем 

сформованості іншомовної комунікативної компетентності, які виконують 

роль медіаторів культур у процесі міжкультурної взаємодії. 

Теоретико-концептуальною основою дослідження визнано низку 

науково-методологічних підходів до визначення полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов як педагогічного феномену, 

а саме: компетентнісний, поліпарадигмальний, особистісно-діяльнісний, 

культурологічний, лінгвокраїнознавчий та системний. 

На основі аналізу наукових джерел визначено сутність поняття 

,,полікультурна компетентність майбутніх учителів іноземних мов” як 

,,інтегративна якість особистості майбутнього фахівця, що включає 

систему полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, мотивів, 

цінностей, полікультурних якостей, досвіду, соціальних норм і правил 

поведінки, які формуються в процесі професійної мовної підготовки через 
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ознайомлення з культурою інших народів за принципом діалогу культур та в 

умовах неперервної комунікативної практики”.  

Узагальнення результатів проведеного аналізу дозволило 

охарактеризувати структуру полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, яка включає чотири основні компоненти: 

когнітивний, мотиваційно-ціннісний, комунікативно-діяльнісний та 

особистісно-рефлексивний. Когнітивний компонент передбачає формування 

системи загальнокультурних та специфічних полікультурних знань, які є 

підґрунтям для глибшого розуміння культурного різноманіття суспільства та 

формування іншомовних комунікативних умінь здійснення міжкультурної 

взаємодії. Виділення мотиваційно-ціннісного компонента у структурі 

полікультурної компетентності передбачає формування потреб, мотивів й 

інтересів майбутніх учителів іноземних мов до здійснення міжкультурної 

взаємодії в полікультурному середовищі та розвиток їхніх ціннісних 

орієнтацій. Складовою частиною комунікативно-діяльнісного компонента є 

вміння здійснювати вербальну та невербальну взаємодію в полікультурному 

середовищі, а також уміння планувати власні комунікативні дії відповідно до 

правил та норм поведінки, специфіки регістрів мовлення, характерних для 

певної культури. Особистісно-рефлексивний компонент реалізується через 

формування національної свідомості та національних цінностей майбутніх 

учителів, переосмислення ними власних дій щодо здійснення міжкультурної 

взаємодії та оцінювання власного досвіду такої взаємодії.  

Враховуючи аналіз поглядів науковців на визначення мети 

полікультурної освіти та зміст самого поняття полікультурної компетентності 

та її структури, визначено мету формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов, яка полягає в розвитку особистості 

майбутнього фахівця, яка зберігає свою соціокультурну ідентичність, має 

позитивне ставлення до культури інших народів, здатна ефективно 

взаємодіяти з представниками інших культурних спільнот. 
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Беручи до уваги зміст та структуру полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов, а також результати вивчення літературних 

джерел, теоретично обґрунтовано технологію формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов, яка розглядається як 

проєктування педагогічної діяльності учасників освітнього процесу щодо 

відбору навчального контенту, застосування форм та методів професійної 

мовної підготовки, а також поетапної реалізації процесу формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 

Установлено, що технологія формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов має ґрунтуватися на низці 

загальнодидактичних (історизму, науковості, системності і послідовності, 

інтегративності, наочності, зв’язку теорії з практикою, професійної 

спрямованості) та спеціальних (комунікативності, білінгвального навчання, 

діалогу культур, емпатії) принципів. 

Запропонована в дослідженні технологія включає в себе теоретико-

концептуальний, змістовий, процесуальний і рефлексивний компоненти. 

Теоретико-концептуальний компонент реалізується через запровадження 

системи наукових підходів та принципів формування полікультурної 

компетентності. Змістовий компонент передбачає визначення мети та змісту 

полікультурного контенту для формування кожного структурного елементу 

полікультурної компетентності. Процесуальний компонент тісно корелює зі 

змістовим і визначає систему методів та засобів, що є адекватними змісту 

навчального матеріалу. Рефлексивний компонент у структурі педагогічної 

технології відображає ефективність її запровадження через встановлення 

зворотного зв’язку. 

Технологія формування полікультурної компетентності 

характеризується такими ознаками – концептуальність, системність, 

керованість, ефективність, відтворюваність; формування означеного 

феномену відбувається за чітко визначеними етапами (мотиваційно-ціннісний, 

операційно-пізнавальний, результативно-оцінювальний). У межах 
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мотиваційно-ціннісного етапу відбувається засвоєння основних понять 

полікультурної освіти; активізація пізнавального інтересу до вивчення 

особливостей іншомовної та національної культури. Операційно-пізнавальний 

етап передбачає формування системи полікультурних знань, умінь, навичок, а 

також досвіду міжкультурної взаємодії через інтеграцію соціокультурного 

контенту в програму дисциплін фахової підготовки, здійснення безперервної 

комунікативної практики за принципом діалогу культур. На результативно-

оцінювальному етапі відбувається переосмислення студентами власних дій 

щодо здійснення міжкультурної взаємодії та оцінювання власного досвіду 

такої взаємодії. У межах кожного з етапів подаються відповідні форми та 

методи організації освітньої діяльності задля формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної 

підготовки. 

Сформульовано умови ефективності реалізації технології формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов: 

забезпечення інтеграції полікультурного контексту в зміст програмного 

матеріалу навчальних дисциплін фахової спрямованості; забезпечення 

взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної діяльності в процесі формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

використання сучасних педагогічних технологій для опанування майбутніми 

вчителями загальнокультурних цінностей взаємодії в полікультурному 

середовищі. 

Зазначені теоретико-методологічні засади проблеми дослідження стали 

визначальними орієнтирами для подальшої реалізації педагогічної технології 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов у процесі професійної підготовки. 

У другому розділі – ,,Експериментальна перевірка технології 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов у процесі професійної підготовки” – представлено змістову 
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розробку та реалізацію технології формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов в процесі професійної підготовки. 

За результатами аналізу наукової літератури виокремлено критерії та 

показники сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов: гностичний (загальнокультурні знання щодо поняття 

полікультурності, основні складові полікультурної педагогіки, її історію, 

становлення та розвиток, спеціальні полікультурні знання лексичного складу 

іноземної мови, її граматичної будови, культурно забарвлених мовних 

засобів); афективний (ставлення до майбутньої професійної діяльності як 

цінності, інтерес до вивчення культури інших народів та культури власного 

народу в полікультурному контексті, потреба до формування власної 

полікультурної компетентності); прагматичний (вміння планувати стратегії 

комунікативних дій у конкретних мовленнєвих ситуаціях у полікультурному 

оточенні);  рефлексивний (вміння регулювати свій емоційний стан, готовність 

толерантно й із повагою ставитися до представників інших культур, вміння 

людини приймати людей з іншою культурою, свідомістю, традиціями, 

здатність адекватно оцінювати власну професійно-педагогічну діяльність у 

полікультурному контексті). Відповідно до критеріїв визначено три рівні 

сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов: високий, середній та низький. 

Для визначення стану сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки 

використано відповідний діагностичний комплекс методик, який включав: 

анкетування для визначення рівня наявних загальнокультурних знань 

студентів; стандартизоване тестування Cambridge English First; анкета для 

виявлення значення полікультурної компетентності для майбутнього вчителя; 

методика незакінчених речень для виявлення ціннісних орієнтацій студентів; 

тест на визначення рівня емпатійності (С. Барон-Коган); тест для дослідження 

розуміння сутності вербальної та невербальної комунікації; тести на 
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виявлення діалогічних особливостей (В. Ряховський); тест на виявлення 

толерантної установки тощо. 

На констатувальному етапі експериментального дослідження через 

застосування діагностичного комплексу було встановлено, що близько 

половини студентів (42%) як в ЕГ, так і в КГ мають низький рівень 

сформованості полікультурної компетентності, що свідчить про 

неефективність застосування традиційного підходу до полікультурної 

підготовки майбутніх учителів. 

Експериментальною базою дослідження стали заклади вищої освіти: 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 

Державний заклад ,,Луганський національний університет ім. Т. Шевченка”, 

Державний вищий навчальний заклад ,,Криворізький державний педагогічний 

університет”, експериментальна робота проводилась з 2015 по 2019 роки. 

Основна вибіркова сукупність становила 463 студенти спеціальності ,,Середня 

освіта (Англійська мова і література)”. До цієї вибіркової сукупності входили 

студенти бакалаврського рівня вищої освіти – майбутні вчителі іноземних мов, 

зокрема (229 осіб експериментальної групи (ЕГ) та 234 особи контрольної 

групи (КГ)). 

Упродовж формувального етапу експерименту було апробовано 

технологію формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов із комплексним упровадженням педагогічних умов 

(забезпечення інтеграції полікультурного контексту в зміст програмного 

матеріалу навчальних дисциплін фахової спрямованості; забезпечення 

взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної діяльності в процесі формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

використання сучасних педагогічних технологій для опанування майбутніми 

вчителями загальнокультурних цінностей взаємодії в полікультурному 

середовищі) та диференційованою її реалізацією згідно з визначеними етапами 

(мотиваційно-ціннісний, операційно-пізнавальний та результативно-

оцінювальний).  
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Метою реалізації мотиваційно-ціннісного етапу було засвоєння 

загальних полікультурних знань, які сприяли: активізації суб’єктної позиції 

майбутніх учителів іноземних мов, стимулювали їх до свідомого сприймання 

культури свого та інших народів; відпрацюванню вмінь та навичок оперувати 

мовними засобами у соціокультурному контексті; виявленню культурних 

відмінностей і встановленню зв’язків між рідною культурою та культурою 

країн, мова яких вивчається; виробленню зважених узагальнень та висновків 

щодо соціальних норм і правил поведінки в полікультурному середовищі; 

формуванню ціннісних орієнтацій майбутніх учителів, які визначають їхню 

самосвідомість та позитивне ставлення до інших культур. 

Змістом першої умови на цьому етапі визначено пред’явлення 

полікультурного теоретичного матеріалу з використанням методу 

контентно-мовного інтегрованого навчання, сутність якого полягала в 

застосуванні автентичних інформаційних джерел у змісті таких дисциплін 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов: ,,Практична 

фонетика іноземної мови”, ,,Практична граматика іноземної мови”, ,,Практика 

усного та писемного мовлення”, ,,Теорія і практика перекладу”, 

,,Лінгвокраїнознавство”, ,,Методика навчання іноземних мов”, ,,Зарубіжна 

література”, ,,Література країни, мова якої вивчається”. 

Значну роль у формуванні іншомовних мовленнєвих дій відіграли 

відкриті інтернет-ресурси, зокрема добірка промов TED Talks, ресурс, який 

містить інформацію про історію та культуру більшості країн світу Country 

Insights (http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_insights-en.asp?lvl=8), 

добірка подкастів з міжкультурної комунікації Cross Cultural Communication 

Podcasts (https://player.fm/podcasts/Intercultural), web-сторінки найвідоміших у 

світі новинних ресурсів CNN World News (http://cnn.com), ABC News 

(http://www.abcnews.go.com/), ВВС World Service (http://www.bbc.co.uk/), the 

Washington Times (http://www.washtimes.com/) та інші.  

З метою реалізації другої умови на мотиваційно-ціннісному етапі 

широко запроваджувався метод драматизації та вивчення малих фольклорних 

http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_insights-en.asp?lvl=8
https://player.fm/podcasts/Intercultural
http://cnn.com/
http://www.abcnews.go.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.washtimes.com/
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форм в аудиторній та позааудиторній діяльності, що позитивно вплинуло на: 

залучення студентів до концептуальної системи іншого лінгвосоціуму, 

допомогло зрозуміти концептуальну картину світу представників інших 

культур; спонукання студентів до обговорення культурного спадку різних 

країн; підвищення чутливості, толерантності та емпатійності до 

міжкультурних відмінностей через емоційне переживання певної ситуації та 

відчуття себе на місці певного персонажу, враховуючи систему цінностей, що 

притаманна конкретній культурі. 

Важливу і дієву роль у процесі професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов відігравало впровадження сучасних педагогічних 

технологій, зокрема інтерактивних форм і методів навчання (лекції-

конференції (,,Сучасний полікультурний простір”, ,,Полікультурна 

особистість”, ,,Полікультурна компетентність майбутнього учителя – 

необхідна умова гуманізації освітнього процесу” тощо), практичні заняття-

презентації (,,Толерантність – вимога сьогодення”, ,,Полікультурна сім’я”), 

навчальні дискусії (,,Проблеми полікультурного простору”, ,,Основні шляхи 

подолання конфліктів”)), що є третьою умовою реалізації технології 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов. 

Метою операційно-пізнавального етапу було поглиблення системи 

полікультурних знань, формування умінь, навичок та досвіду здійснювати 

вербальну та невербальну міжкультурну взаємодію на основі виконання 

безперервної комунікативної діяльності за принципом діалогу культур; 

формування вмінь планувати та обирати стратегії комунікативних дій у 

конкретних мовленнєвих ситуаціях у полікультурному оточенні. 

Реалізація першої умови на цьому етапі передбачала введення інформації 

щодо географічних особливостей, природи, клімату, ведення побуту, 

культури, історії, релігії, мистецтва, науки і техніки, особливостей 

національного менталітету, правил, норм та етикету через застосування 

методу контентно-мовного інтегрованого навчання у структуру навчальних 
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дисциплін ,,Практична фонетика”, ,,Лінгвокраїнознавство”, ,,Практика усного 

та писемного мовлення”, ,,Методика навчання іноземної мови”. Так, до кожної 

теми відібрано мовні засоби, які мають національно-культурне забарвлення 

для формування вмінь розуміти та вживати їх у відповідних комунікативних 

ситуаціях міжкультурної взаємодії, створено систему вправ, спрямованих на 

формуванню лінгвокраїнознавчо зумовлених навичок вербальної і 

невербальної іншомовної комунікативної компетентності. 

Другу умову було реалізовано під час аудиторної та позааудиторної 

діяльності на базі дистанційного курсу на платформі Moodle, яка включала 

серію лекційних та практичних завдань у межах навчальних дисциплін 

,,Лінгвокраїнознавство”, ,,Практична фонетика іноземної мови”, ,,Методика 

навчання іноземної мови”.  

Третю умову щодо використання інноваційних технологій у процесі 

формування полікультурної компетентності на операційно-пізнавальному 

етапі втілено через низку лекційних занять інноваційного типу (лекція-

візуалізація ,,Соціокультурний фон історичного розвитку англійської мови”, 

лекція-подкаст ,,Історія Великої Британії”), а також широке запровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійну підготовку майбутніх 

учителів іноземних мов. 

Також на операційно-пізнавальному етапі було приділено увагу 

визначенню соціокультурних компонентів іншої країни за допомогою 

технології проєктного навчання, яке розглядалося як гнучка модель організації 

навчального процесу зорієнтованої на творчу самореалізацію особистості 

студентів шляхом розвитку їхніх інтелектуальних, вольових якостей і творчих 

здібностей. Результатом проєктної діяльності стали навчальні творчі проєкти 

,,Місто-космополітен”, ,,Історичний та культурний спадок”, ,,Реалії системи 

освіти України, США та Великобританії” та інші. 

Зміст освітньої діяльності на результативно-оцінювальному етапі 

було націлено на вдосконалення професійних умінь майбутніх учителів у 

галузі методики навчання іноземних мов, переосмислення ними власних дій 
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щодо здійснення міжкультурної взаємодії та оцінювання власного досвіду 

такої взаємодії у межах навчальних дисциплін дисципліни ,,Практика усного 

та писемного мовлення” та ,,Методика навчання іноземної мови” 

Із метою удосконалення комунікативних навичок у контексті 

полікультурних відносин було використано комплекс комунікативно-

рефлексивних вправ ,,Інтерв’ю”, ,,Я – зірка”, ,,Уяви собі”, ,,Що було”, ,,До 

побачення!”, які сприяли формуванню толерантних відносин між 

комунікантами, оформленню власних висловлювань відповідно до норм і 

правил поведінки, прийнятих у певній культурі. 

Серед сучасних педагогічних технологій в аспекті формування 

полікультурної компетентності на цьому етапі перевага надавалась методу 

моделювання у квазіпрофесійній діяльності. Так, до навчальної програми 

дисципліни ,,Методика навчання іноземної мови” було включено теми, що 

стосувалися соціокультурного компонента навчання іноземної мови й 

відповідало вимогам методу контентно-мовного інтегрованого навчання. 

Квазіпрофесійна діяльність стимулювала майбутніх учителів до активного 

використання іншомовного мовлення в змодельованих ситуаціях реального 

спілкування та до аналізу власної професійно-педагогічної діяльності в аспекті 

сформованості як методичної, так і полікультурної компетентності. 

Для спостереження за динамікою результатів формування 

полікультурної компетентності як з боку викладача, так і з боку студентів, а 

також для констатування індивідуального прогресу майбутнього вчителя 

іноземних мов у практичному застосуванні набутих умінь у майбутній 

професійній діяльності, студенти мали укладати власні портфоліо – 

,,Полікультурне портфоліо майбутнього вчителя іноземних мов”, які носили 

інтегрований характер – містили елементи ,,Європейського мовного 

портфоліо” та методичного портфоліо. 

Підтвердження ефективності розробленої технології було здійснено на 

контрольному етапі експериментального дослідження через проведення 

діагностики рівнів сформованості полікультурної компетентності майбутніх 
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учителів іноземних мов, яка включала тестування, анкетування, усні та 

письмові опитування, бесіди, а також спостереження за поведінкою студентів. 

Для перевірки достовірності отриманих даних було використано метод 

експертних оцінок. 

Порівняльний аналіз даних, отриманих під час констатувального та 

контрольного зрізів, дозволяє зробити висновок, що значно знизилася 

кількість студентів з низьким рівнем сформованості полікультурної 

компетентності в експериментальній групі, де відбувалося запровадження 

розробленої технології, та збільшилась кількість студентів, які мали показники 

середнього та високого рівнів сформованості критеріїв полікультурної 

компетентності. У контрольній групі, де переважали традиційні підходи до 

полікультурної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, показники 

рівнів сформованості означеного феномену суттєво не змінилися. 

Достовірність одержаних результатів була доведена за допомогою методу 

експертних оцінок. Одержані результати стали дієвим підтвердженням того, 

що реалізація технології формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов є ефективною. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому 

що:  

− уперше науково обґрунтовано, розроблено й експериментально 

перевірено педагогічну технологію формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; технологію структуровано 

в чотири компоненти (теоретико-концептуальний, змістовий, процесуальний і 

рефлексивний) та подано у вигляді трьох етапів: мотиваційно-ціннісний, 

операційно-пізнавальний, результативно-оцінювальний; визначено 

педагогічні умови ефективності реалізації технології формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов: 

забезпечення інтеграції полікультурного контексту в зміст програмного 

матеріалу навчальних дисциплін фахової спрямованості; забезпечення 

взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної діяльності в процесі формування 
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полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

використання сучасних педагогічних технологій для опанування майбутніми 

вчителями загальнокультурних цінностей взаємодії в полікультурному 

середовищі. 

− уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема: поняття 

,,полікультурна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов”, 

структуру полікультурної компетентності (когнітивний, мотиваційно-

ціннісний, комунікативно-діяльнісний і особистісно-рефлексивний 

компоненти); поняття ,,технологія формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов”; критерії та показники 

сформованості зазначеного вище феномену;  

− набули подальшого розвитку форми та методи формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі 

професійної підготовки; теорія і методика формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної 

підготовки. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в їхній достатній 

готовності до впровадження в освітній процес закладів вищої освіти, що 

здійснюють професійну підготовку майбутніх учителів іноземних мов. 

Зокрема, оновлено зміст навчальних дисциплін фахової підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов ,,Практична фонетика”, ,,Лінгвокраїнознавство”, 

,,Практика усного та писемного мовлення”, ,,Методика навчання іноземної 

мови” шляхом інтегрування автентичного соціокультурного контенту; 

розроблено аудиторні та позааудиторні навчальні заходи формування 

полікультурної компетентності, що можуть бути використані та застосовані у 

професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов; розроблено 

комплекс діагностичних матеріалів для виявлення рівнів сформованості 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов.  

Ключові слова: полікультурна компетентність, майбутні вчителі 

іноземних мов, професійна підготовка, педагогічна технологія, метод 
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контентно-мовного інтегрованого навчання, педагогічні умови, міжкультурна 

взаємодія. 
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Thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in Specialty 13.00.04 ,,Theory and Methods of Vocational Training”. –

State Higher Educational Institution ,,Donbas State Pedagogical University”. – 

Sloviansk, 2020. 

The thesis is a theoretical and experimental study of the issue of developing 

the polycultural competence of future foreign language teachers in professional 

training. 

In the introduction the relevance and feasibility of the chosen theme are 

substantiated, the object, subject, purpose, tasks, and research methods are 

formulated, the scientific novelty and practical importance of the work are disclosed, 

the information about the approbation and implementation of the results is presented. 

In the first chapter – ,,Theoretical and methodological foundations of the 

study of polycultural competence of foreign languages future teachers” – based 

on the analysis of scientific and pedagogical literature, theoretical foundations of the 

study of polycultural competence of foreign languages future teachers in the process 

of professional training are substantiated; analysis of scientific approaches to 

determining polycultural competence of future foreign language teachers as a 

pedagogical phenomenon is carried out; the content and structure of the concept of 

,,polycultural competence of future foreign language teachers” are defined; the 

technology of developing polycultural competence of future foreign language 

teachers in professional training is theoretically substantiated. 

Analysis of scientific researches devoted to the issue of professional training 

of future foreign language teachers in the context of the competence paradigm, 

which are reflected in the works of modern scientists (N. Bibik, O. Bihych, 

L. Vorotniak, O. Dubaseniuk, O. Kondratieva, L. Morska, S. Nikolayeva, 

O. Ovcharuk, S. Roman, S. Sysoieva, O. Tarnopolskyi, N. Yaksa), proves that this 

process is complex, dynamic and continuous and requires taking into account the 

contemporary requirements of a multicultural society. It has been found out that the 

subject of the available scientific researches of national pedagogical science includes 

polycultural education of secondary school students (P. Kendzor), polycultural 
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education of future teachers (I. Loshchenova, V. Pohrebniak), development of 

polycultural environment in institutions of secondary education (P. Kendzor), as 

well in higher education institutions (A. Lendiel-Serkevych, Y. Dovhopolova, 

A. Shcherbakova); development of polycultural competence of specialists in 

different fields (I. Honcharova, M. Mozar, A. Shcherbakova) or comparative studies 

of trends in the development of polycultural education in different countries of the 

world (I. Bakhov). Despite the attention of scholars, the issue of developing 

polycultural competence of future foreign language teachers is crucial that is proved 

by the growing need for training highly qualified specialists with sufficient level of 

foreign language communicative competence, who are mediators of cultures in the 

process of intercultural interaction. 

The theoretical and conceptual framework of the research includes some 

scientific approaches to definiing polycultural competence of future foreign 

language teachers as a pedagogical phenomenon, such as: competence-based, 

polyparadigmal, personality and activity-based, culture-based, country study and 

systemic. 

Based on the analysis of scientific literature, the essence of the concept of 

,,polycultural competence of future foreign language teachers” is defined as ,,an 

integrative quality of a personality of a future specialist, that includes a system of 

polycultural knowledge, skills, interests, needs, motives, values, polycultural 

qualities, experience, social rules and behaviour rules that are developed in the 

process of professional training by studying the culture of other peoples on the 

principle of dialogue between cultures and in the context of continuous 

communicative practice”. Summarizing the results of the analysis makes it possible 

to characterize the structure of multicultural competence of future foreign language 

teachers, which involves four main components: cognitive, motivational-value, 

communicative-activity, and personality-reflexive. 

Taking into consideration the content and structure of polycultural 

competence of future foreign language teachers, as well as the results of studying 

theoretical literature and practical experience, the technology of developing 
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polycultural competence of future foreign language teachers is theoretically 

substantiated. It consists of four stages: motivational and valuable, communicative 

and active, results and evaluation. The conditions for the effective implementation 

of the technology of developing polycultural competence of future foreign language 

teachers have been singled out: ensuring integration of the polycultural context into 

the content of the learning material of the courses of professional studies; ensuring 

the interconnection of the classroom and extracurricular activities in the process of 

developing multicultural competences of future foreign language teachers; using 

modern pedagogical technologies for mastering cultural values of interaction in the 

multicultural environment. 

Above mentioned theoretical and methodological framework of the research 

problem is the defining guidelines for the further implementation of pedagogical 

technology of developing polycultural competence of future foreign language 

teachers in the process of professional training. 

In the second chapter – ,,Experimental Testing of the Technology of 

Developing Multicultural Competence of Future Foreign Languages Teachers 

in the Professional Training” – the scientific substantiation and implementation of 

technology of developing polycultural competence of future foreign language 

teachers in the professional training are presented. 

According to the results of the analysis of scientific literature, the criteria and 

indicators of developing polycultural competence of future foreign language 

teachers are distinguished: gnostic (general cultural knowledge about the concept of 

multiculturalism, the main components of polycultural pedagogy, its history, 

formation and development; special multicultural knowledge, culturally coloured 

language); affective (attitude towards a future professional activity as a value; 

interest in studying the culture of other peoples and the native culture in a 

polycultural context; the need to form own multicultural competence); pragmatic 

(ability to plan strategies in specific communication situations in a polycultural 

environment); reflexive (ability to regulate emotional state; willingness to tolerate 

and respect the representatives of other cultures; an ability of a person to accept 
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people with a different culture, consciousness, traditions; ability to adequately 

evaluate professional and pedagogical activity in a multicultural context). According 

to the criteria, three levels of multicultural competence of future foreign language 

teachers are defined: high, medium, and low. 

To determine the state of developing polycultural competence of future 

foreign language teachers in the professional training, an appropriate diagnostic set 

of methods is used, which includes: the questionnaire to determine the level of 

existing students’ general cultural knowledge; Cambridge English First standardized 

testing; the questionnaire to identify the value of multicultural competence for the 

future teacher; the methods of unfinished sentences to identify students’ value 

orientations; the test for the defining cultural values by L. G. Pochebut); 

Understanding Human Communication Test; tests for defining dialogical features 

by V. Riakhovskyi; test for detecting a tolerant attitude; empathy test, etc. 

At the initial stage of the experiment based on the use of the diagnostic 

complex, it was found out that about half of the students (42%) in both EG and KG 

had a low level of polycultural competence development, which proved the 

inefficiency of applying the traditional approach to future teachers’ polycultural 

training of. 

Higher education institutions have become the experimental base of the 

research: H. S. Skovoroda National Pedagogical University, State Institution 

,,Luhansk National T. Shevchenko University”, and State Higher Educational 

Institution ,,Kryvyi Rih State Pedagogical University”, where the experimental work 

was conducted from 2016 to 2019. The main research group included 463 students 

of speciality ,,Secondary Education (English Language and Literature)”. This group 

consisted of undergraduate students – future teachers of foreign languages (229 

persons of the experimental group (EG) and 234 persons of the control group (KG)). 

During the developing stage of the experiment, the technology of developing 

polycultural competence of future foreign language teachers was implemented with 

the complex introduction of pedagogical conditions (ensuring integration of the 

polycultural context into the content of the curriculum of academic courses; ensuring 
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the interconnection of curricular and extracurricular activities; using modern 

pedagogical technologies for future teachers’ mastery of comprehensive values in a 

multicultural environment interaction). Its implementation was carried out according 

to the stages (motivational and value, operational and educational, results-

evaluation). 

The purpose of implementing the motivational and value stage was to 

acquire general polycultural knowledge, which helped to activate the subjective 

position of future foreign languages teachers, encouraged students to consciously 

perceive the culture of their own and other peoples; to develop skills and abilities to 

use linguistic means in the socio-cultural context, to identify cultural differences and 

to establish links between the native culture and the culture of the countries of the 

language under the study, to make generalizations and conclusions about social 

norms and rules of behaviour in the multicultural environment; to develop value 

orientations of future teachers, which determine their self-awareness and positive 

attitude to other cultures. 

The content of the first condition defines the presentation of polycultural 

theoretical material using the method of content-language integrated learning, whose 

essence was to use authentic information sources in the content of such courses: 

,,Practical Phonetics of Foreign Language”, ,,Practical Grammar of Foreign 

Language”, ,,Practice of Oral and Written Speech”, ,,Theory and Practice of 

Translation”, ,,Country Studies”, ,,Methods of Teaching Foreign Languages”, 

,,Foreign Literature”, ,,Foreign Country Literature”. 

Open language resources play an important role in developing foreign 

language actions, including TED Talks, a resource that contains information on the 

history and culture of most Country Insights, a collection of Cross-Cultural 

Communication Podcasts, the web pages of CNN World News, the world’s most 

famous news resources, ABC News, BBC World Service, the Washington Times 

and others. 

To realize the second condition, the method of dramatization and study of 

small folklore forms in the curricular and extracurricular activities was widely 
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implemented, which positively influenced: involving students in the conceptual 

system of another linguosocium, understanding the conceptual picture of the world 

of other culture representatives; encouraging students to discuss the cultural heritage 

of different countries; enhancing sensitivity, tolerance, and empathy for intercultural 

differences through the emotional experience of a particular situation. 

The introduction of modern pedagogical technologies plays an important and 

effective part in the process of future foreign language teachers’ professional 

training, which is the third condition of the technology, in particular methods of 

interactive learning, implemented for developing polycultural competence of future 

foreign language teachers. 

The purpose of the operative-cognitive stage was to deepen the system of 

multicultural knowledge, to develop skills and experience to perform verbal and 

non-verbal intercultural interaction, based on continuous communication activities 

on the principle of cultural dialogue; developing the ability to plan and choose 

strategies for communicative action in specific speech situations in the polycultural 

environment. 

The implementation of the first condition implied the introduction of 

information on geographical features, nature, climate, life management, culture, 

history, religion, art, science and technology, peculiarities of national mentality, 

rules and etiquette by using the method of content-language integrated learning in 

the structure of courses: ,,Practical Phonetics of Foreign Language”, ,,Country 

Studies”, ,,Practice of Oral and Written Speech”, ,,Methods of Teaching Foreign 

Language”. Thus, the learning content was selected for each theme that had a 

national and cultural context to develop the ability to understand and use them in 

appropriate communication situations of intercultural interaction, developed a 

system of exercises aimed at developing country study specific skills of verbal and 

non-verbal communicative competence. 

The second condition was implemented in curricular and extracurricular 

activities, based on the Moodle course, which included a series of lectures and 

seminars. 
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The third condition for using innovative technologies while forming 

polycultural competence was realized by a series of lectures of innovative types 

(lecture-visualization, distance lecture, lecture-podcast), as well as by the 

widespread introduction of information and communication technologies in the 

professional training of future foreign language teachers. 

Also, at the operational-cognitive stage, special attention was paid to the 

identification of foreign country sociocultural components using project-based 

learning technology, which was considered as a flexible model of the organization 

of the educational process, focused on the creative self-realization of students’ 

personality through the development of their intellectual, volitional and creative 

qualities. The result of the project-based activities was educational creative products. 

The content of educational activity at the result-evaluation stage was aimed at 

improving the future teachers’ professional skills in the field of teaching foreign 

languages, rethinking students’ actions while conducting intercultural interaction 

and assessing their own experience of such interaction within the courses ,,Practice 

of Oral and Written Speech” and “Methods of Teaching Foreign Language”. 

To improve communication skills in the context of polycultural relations, a 

set of communicative-reflexive exercises ,,Interviews”, ,,I am a star”, ,,Imagine”, 

,,What was it”, ,,Goodbye!” was used for fostering the development of tolerant 

relations between the communicants and expressing their statements following the 

behaviour rules adopted in a particular culture. 

Among modern educational technologies in the sphere of developing 

polycultural competence, at this stage, the method of modeling in quasi-professional 

activity was widely implemented.  

Thus, the curriculum of the course ,,Methods of teaching a foreign language” 

included topics concerning the sociocultural component of learning a foreign 

language and meeting the requirements of content-language integrated learning. The 

quasi-professional activity encouraged future teachers to actively use the foreign 

language in situations that simulated real communication and to analyse their 
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professional and pedagogical activities in terms of developing both methodological 

and polycultural competence. 

To monitor the dynamics of the results of developing polycultural competence 

of teachers and students, as well as to learn the individual progress of the future 

foreign language teachers while practically applying the acquired skills in future 

professional activity, the students had to compile their portfolio ,,Polycultural 

Portfolio of Future Foreign Language Teacher” which had an integrated structure, 

containing elements of ,,European Language Portfolio” and teaching portfolio. 

The proof of the effectiveness of the technology of developing polycultural 

competence of future foreign language teacher was carried out at the control stage 

of the experimental research by diagnosing the levels of polycultural competence, 

which included testing, questioning, oral and written surveys, interviews, as well as 

observing students’ behaviour. The expert evaluation method was used to verify the 

accuracy of the data obtained. 

The comparative analysis of the data obtained during the initial and control 

stage allows us to conclude that the number of students with the low level of 

polycultural competence in the experimental group, where the technology was 

introduced, significantly decreased and the number of students, who had indicators 

of medium and high levels of development, increased criteria of multicultural 

competence. In the control group, where traditional approaches to polycultural 

training of future foreign language teachers prevailed, indicators of the level of 

development of this phenomenon did not change significantly. The results obtained 

were verified using the expert judgment method. They confirmed that the 

implementation of the technology of developing polycultural competence of future 

foreign language teachers was effective. 

The scientific novelty of the study is in the fact that: 

− for the first time, the pedagogical technology of developing polycultural 

competence of future foreign language teachers is scientifically substantiated, 

designed and experimentally tested;  the technology is presented in the form of three 

stages: motivational-value, operational-cognitive, and productive-evaluation; the 
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conditions for the effective implementation of the technology of developing 

polycultural competence of future foreign language teachers are determined: 

ensuring the integration of the polycultural context into the content of the program 

material of the professional training courses; ensuring the interconnection of 

curricular and extracurricular activities in the process of developing polycultural 

competence of future foreign language teachers; using modern pedagogical 

technologies for future teachers’ mastery of cultural values in a polycultural 

environment; 

− the notion-category apparatus is clarified, in particular: the concept of 

,,polycultural competence of the future foreign language teacher”, the structure of 

polycultural competence (cognitive, motivational-value, communicative-activity 

and personality-reflexive components); the concept of ,,technology of developing 

polycultural competence of future foreign language teachers”; criteria and indicators 

of developing this phenomenon; 

− it is pointed out to the further development of the forms and methods of 

developing the polycultural competence of future foreign language teachers in the 

process of professional training; theory and methodology of developing polycultural 

competence of future foreign language teachers in the process of professional 

training. 

The practical significance of the obtained results of the study is that they are 

prepared for being introduced into the educational process of higher education 

institutions providing professional training of future foreign language teachers. In 

particular, the content of the courses for training future foreign language teachers – 

,,Practical Phonetics”, ,,Country Studies”, ,,Practice of Oral and Written Speech”, 

,,Methods of Teaching Foreign Language” – is updated by integrating authentic 

sociocultural content; curricular and extra-curricular educational activities for 

developing polycultural competence, which can be used in the professional training 

of future foreign language teachers, are developed; a set of diagnostic materials to 

identify the levels of polycultural competence of future foreign language teachers is 

developed. 
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність дослідження проблеми формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов спричинена 

процесами глобалізації, які є цивілізаційними домінантами сучасного 

розвитку людства та передбачають посилення міжкультурних інтеграційних 

процесів. Зміни в галузі засобів комунікації призвели до кризи характерних 

для попередньої епохи монокультурних моделей розуміння суспільних 

процесів, зробивши полікультурність ціннісним критерієм суспільного 

розвитку. Україна долучається до процесів інтеграції у світове співтовариство, 

що викликає помітне збільшення інтересу до вивчення іноземних мов і, як 

результат, змінюються вимоги до підготовки фахівців із іноземних мов. Вони 

мають не лише досконало володіти мовними засобами іноземної мови, а 

вибудовувати власні стратегії міжкультурної взаємодії з представниками 

іншомовних культур. 

Зростаючі потреби в розбудові міжкультурного діалогу та підтримка 

культурного різноманіття обґрунтовані в документі Європейської комісії 

,,Європейська рамка дій щодо збереження культурної спадщини” (European 

Framework for Action on Cultural Heritage) (2018) [349]. Рамка та міжнародні 

умови соціальної інклюзії доводять, що відповідальність за розвиток 

міжкультурного діалогу та глобального мислення лежить на національному 

уряді та закладах вищої освіти. Підписання Асоціації між Україною та 

Європейським Союзом сприяє розвитку полікультурної взаємодії в галузі 

освіти, взаємопорозумінню між представниками різних культур, розбудові 

міжкультурного діалогу та глибшому розумінню власної культури.  

Закон України ,,Про вищу освіту” (2014) [228], Закон України ,,Про 

професійний розвиток працівників” (2012) [229], ,,Стратегії інноваційного 

розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” 

(2010) [269], ,,Концепція мовної освіти в Україні” (2011) [141], ,,Концепція 

розвитку англійської мови в університетах” (2019) [143] визначають сучасні 

напрями розвитку системи освіти в Україні, спрямованої до європейських 

цінностей реалізації індивідуальної свободи громадянина.  
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Наукове пізнання сутності полікультурності та впровадження 

ефективних механізмів формування полікультурної компетентності у закладах 

вищої освіти є дійсними викликами для української педагогічної науки. 

Фундаментальним теоретико-методичним підґрунтям формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов є наукові 

дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, у яких висвітлено такі аспекти 

вирішення окресленої проблеми:  

- сучасні підходи до модернізації підготовки майбутніх учителів у 

закладах вищої педагогічної освіти (А. Алексюк [7], Н. Бібік [34], 

О. Бігич [35], І. Богданова [40], І. Бондар [44], С. Гончаренко [77], 

Н. Дідур [98], Н. Кічук [131], В. Коваль [133], Я. Кодлюк [136], 

З. Курлянд [204], О. Матвієнко [98], Н. Морзе [179], О. Овчарук [138], 

О. Пєхота [210], О. Савченко [238], С. Сисоєва [248], І. Соколова [248], 

В. Стрельніков [271], Л. Хомич [297], Л. Хоружа [298] та ін.);  

- професійна підготовка вчителя іноземних мов (О. Бігич [35], 

О. Бескорса [27], Г. Бондар [44], Н. Кічук [131], Л. Коваль [134], 

Л. Морська [181], С. Ніколаєва [226], С. Роман [236], Е. Соколова [258], 

О. Тарнопольський [277] та ін.); 

- психолого-педагогічні аспекти проблеми підготовки вчителя 

(Г. Абіббулаєва [2], М. Іванчук [237], З. Курлянд [204], О. Мороз [180], 

О. Падалка [180], І. Руснак [237], Г. Сухобська [273], Л. Ткаченко [283], 

І. Хижняк [294], Р. Хмелюк [204], В. Юрченко [180], М. Яковлева [313]); у 

тому числі й психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя 

іноземних мов (О. Абдулліна [1], Л. Коваль [134] та ін.); 

- запровадження компетентнісного підходу в практику сучасних 

закладів вищої педагогічної освіти (І. Бех [28], Н. Бібік [33], 

В. Вербицький [59], I. Драч [104], Я. Логвінова [158], О. Локшина [159], 

О. Овчарук [138], О. Панчук [202], О. Пометун [220], О. Савченко [238], 

С. Сисоєва [248], Г. Цвєткова [300], та ін.); 

- теоретичні питання розроблення та запровадження педагогічних 

технологій в освітній процес (І. Богданова [40], А. Вербицький [59], 
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С. Гончаренко [77], М. Гриньова [82], І. Дичківська [97], Т. Дмитренко [99], 

О. Дубасенюк [106], В. Євдокимов [230], А. Кіктенко [210], 

О. Любарська [210], О. Набока [183], О. Огієнко [123], О. Пєхота [210], 

І. Підласий [211], О. Пометун [220], І. Прокопенко [230], І. Руснак [237], 

О. Савченко [238], С. Сисоєва [247], С. Харченко [293] та ін.); 

- створення полікультурного освітнього простору (О. Біличенко [37], 

А. Джуринський [95], С. Дрожжина [105], О. Дубасенюк [107], 

В. Компанієць [137], І. Лощонова [161], М. Моцар [182], Н. Якса [314] та ін.); 

- формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя 

(О. Кондратьєва [139], Л. Воротняк [69] та ін.); 

-  полікультурне виховання учнів у системі закладів загальної 

середньої освіти (П. Кендзьор [128], Л. Перетяга [206] та ін.);  

- психологічні проблеми розвитку особистості в полікультурному 

середовищі (І. Бех [28], М. Євтух [110], Г. Сухобська [273] та ін.);  

- історія розвитку полікультурної освіти в США та Канаді 

(І. Бахов [20]). 

Дослідженню проблеми формування полікультурної компетентності 

присвячено також низку зарубіжних досліджень. Учені М. Байрам 

(M. Byram) [334], M. Гейвард (M. Heyward) [358], Д. Деардорфф 

(D. Deardorff) [346], Л. Перрі (L. Perry) [373] вивчали загальні питання 

полікультурної освіти. Американські Дж. Бенкс (J. Banks) [326], Г. Баптіст 

(H. Baptiste) [327], К. Грант (C. Grant) [354], К. Слітер (Ch. Sleeter) [354], 

Г. Гей (G. Gay) [351], С. Нієто (S. Nieto) [371] та канадські дослідники Дж. Бері 

(J. Berry) [332], М. Канале (М. Canale) [336], K. Дункан (C. Duncan) [321], 

Дж. Фрідерс (J. Frideres) [350], М. Свейн (M. Swain) [336] стояли у витоків 

запровадження білінгвальної освіти, яка, на їхню думку, була покликана 

встановити гармонійні відносити між представниками різних етнічних груп.  

Учені Г. Шліслер (H. Schissler) і Й. Сойсел (Y. Soysal) [379] 

досліджують трансформації, яких зазнала сучасна система освіти в результаті 

підтримки Європою культурної різноманітності та полікультурності освіти. 

М. Байрам (M. Byram) [334], М. Кенейл (M. Canale) [336], Ґ. Ковач 
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(G. Kovacs) [362], С. Мей (S. May) [366], Н. Сілі (N. Seeley) [377], М. Свейн 

(M. Swain) [336], С. Тінг-Тумі (S. Ting-Toomey) [385] присвятили свої наукові 

праці вивченню проблеми запровадження лінгвокультурознавчого підходу до 

формування міжкультурної компетентності особистості. 

У ході проведення наукових розвідок нами було встановлено, що 

попередні дослідження переважно стосувалися формування полікультурної 

компетентності фахівців різних галузей (перекладачів, лікарів, менеджерів 

туризму), створення полікультурного середовища в закладах загальної 

середньої освіти або вищої освіти, вивчення порівняльних аспектів 

запровадження полікультурної освіти в Україні та зарубіжних країнах. Проте 

формування та розвиток полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов є актуальною проблемою сучасної вищої педагогічної освіти. 

Адже у контексті професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов 

полікультурна компетентність набуває особливого значення, оскільки за 

змістом майже співпадає з міжкультурною мовною компетентністю, що 

зараховується до ключових елементів фахової підготовки вчителів іноземної 

мови.  

На нашу думку, необхідність дослідження проблеми формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов зумовлено 

такими суперечностями між: 

− рівнем сформованості полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов та вимогами до їхньої професійної підготовки в світлі 

сучасних тенденцій інтеграції України у світовий освітній простір; 

− необхідністю підвищення якості та результативності 

міжкультурної комунікації та відсутністю науково обґрунтованих принципів 

організації міжкультурного діалогу в полікультурному оточенні; 

− потенціалом змісту іншомовної підготовки майбутніх учителів до 

формування полікультурної компетентності та недостатнім рівнем його 

реалізації в умовах закладів вищої педагогічної освіти; 
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− потребою в практичному вирішенні проблеми формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов та 

відсутністю розробленої технології її формування. 

Недостатня теоретична розробленість проблеми та окреслені 

суперечності зумовили вибір теми нашої дисертаційної роботи ,,Формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у 

процесі професійної підготовки”. 

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

Дослідження є складовою комплексної науково-дослідної роботи кафедри 

початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди ,,Сучасні освітньо-виховні технології в 

підготовці вчителів” (ДР № 0111U008876). Тему дослідження затверджено 

Вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (протокол № 5 від 20.06.2017). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічна технологія формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі 

професійної підготовки. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити технологію формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки. 

Відповідно до поставленої мети та предмету дослідження визначено такі 

завдання: 

1. На основі аналізу науково-педагогічної літератури визначити стан 

дослідження проблеми формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов у сучасній теорії та практиці вищої педагогічної 

освіти. 

2. Уточнити зміст і структуру поняття полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов. 
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3. Теоретично обґрунтувати та розробити педагогічну технологію 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов у процесі професійної підготовки. 

4. Визначити критерії та показники й діагностувати початковий рівень 

сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов. 

5. Експериментально перевірити ефективність розробленої технології 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов у процесі професійної підготовки. 

Для досягнення мети дослідження та розв’язання поставлених завдань 

на різних етапах дослідної роботи використані такі методи: теоретичні: 

аналіз, синтез, узагальнення та систематизація нормативно-правових 

документів та науково-методичної літератури задля визначення стану 

розробленості проблеми формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов, визначення понятійно-категоріального 

апарату дослідження, теоретичного обґрунтування проблеми розробки 

технології формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов; теоретичне моделювання для розробки педагогічної технології 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов, опису її основних компонентів, етапів та умов її реалізації; емпіричні: 

діагностичні (анкетування, бесіда, тестування, вивчення продуктів навчально-

пізнавальної діяльності студентів), спостереження з метою визначення рівнів 

сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов; педагогічний експеримент для з’ясування ефективності розробленої 

технології формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов у процесі професійної підготовки; методи математичної 

статистики для опрацювання отриманих даних і встановлення кількісної 

залежності між досліджуваними явищами і процесами. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що:  
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− уперше науково обґрунтовано, розроблено й експериментально 

перевірено педагогічну технологію формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; технологію структуровано 

у чотири компоненти (теоретико-концептуальний, змістовий, процесуальний і 

рефлексивний) та подано у вигляді трьох етапів: мотиваційно-ціннісний, 

операційно-пізнавальний, результативно-оцінювальний; визначено умови 

ефективності реалізації технології формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов: забезпечення інтеграції 

полікультурного контексту в зміст програмного матеріалу навчальних 

дисциплін фахової спрямованості; забезпечення взаємозв’язку аудиторної та 

позааудиторної діяльності у процесі формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; використання сучасних 

педагогічних технологій для опанування майбутніми вчителями 

загальнокультурних цінностей взаємодії в полікультурному середовищі. 

− уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема: поняття 

,,полікультурна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов”, 

структуру полікультурної компетентності (когнітивний, мотиваційно-

ціннісний, комунікативно-діяльнісний і особистісно-рефлексивний 

компоненти); поняття ,,технологія формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов”; критерії та показники 

сформованості зазначеного вище феномену;  

− набули подальшого розвитку форми та методи формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі 

професійної підготовки; теорія і методика формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної 

підготовки. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в їхній достатній 

готовності до впровадження в освітній процес закладів вищої освіти, що 

здійснюють професійну підготовку майбутніх учителів іноземних мов. 

Зокрема, оновлено зміст навчальних дисциплін фахової підготовки майбутніх 



37 
 

учителів іноземних мов ,,Практична фонетика”, ,,Лінгвокраїнознавство”, 

,,Практика усного та писемного мовлення”, ,,Методика навчання іноземної 

мови” шляхом інтегрування автентичного соціокультурного контенту; 

розроблено аудиторні та позааудиторні навчальні заходи формування 

полікультурної компетентності, що можуть бути використані та застосовані у 

професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов; розроблено 

комплекс діагностичних матеріалів для виявлення рівнів сформованості 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов.  

Результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

закладів вищої педагогічної освіти, зокрема викладачами під час укладання 

робочих навчальних програм навчальних дисциплін фахової підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов, укладання навчально-методичних 

посібників та методичних рекомендацій для студентів, студентами та 

аспірантами для підвищення їхнього професійного рівня й результативності 

навчання у закладах вищої педагогічної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Національного 

педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (довідка № 01/010-890 від 

30.10.2019), Державного закладу ,,Луганський національний університет 

ім. Т. Шевченка” (довідка № 1/1103 від 25.11.2019), Державного вищого 

навчального закладу ,,Криворізький державний педагогічний університет” 

(довідка № 09/1-695/3 від 03.12.2019). 

Апробація та впровадження результатів дослідження відбувалась у ході 

дослідно-експериментальної роботи у педагогічних ЗВО, а також основні 

положення і результати дослідження на різних етапах виконання роботи 

обговорювалися і одержали позитивну оцінку на наукових і науково-

практичних конференціях та семінарах різного рівня, зокрема: Міжнародних: 

,,Актуальні питання освіти і науки” (Харків, 2015 р.); ,,Каразінські читання: 

Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2015 р.); ,,Актуальні наукові 

дослідження в сучасному світі” (Переяслав-Хмельницький, 2015 р.); 

,,Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри 
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змін” (Суми, 2016 р.); інтернет-конференція ,,Професіоналізм педагога в 

умовах освітніх інновацій” (Слов’янськ, 2018 р.); ,,Innovative Environments for 

Strengths-based English Teaching and Learning” (Слов’янськ, 2019 р.); інтернет-

конференція ,,Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій” 

(Слов’янськ, 2019 р.); інтернет-конференція ,,Сучасні технології розвитку 

професійної майстерності майбутніх учителів” (Умань, 2019 р.); регіональних: 

науково-практичний семінар ,,Сучасні технології створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища” (Харків, 2016 р.); не-

конференція ,,European Way” (Слов’янськ, 2019 р.). 

Результати та висновки дисертаційної роботи обговорено та позитивно 

оцінено на засіданнях кафедри початкової і професійної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (упродовж 

2015 – 2019 років). 

Публікації. Зміст і результати дослідження відображено в 13 

одноосібних публікаціях автора, із них 6 – у наукових фахових виданнях 

України; 1 – у зарубіжному періодичному виданні; 6 – у збірниках матеріалів 

наукових конференцій. 

Структура дисертації зумовлена специфікою її предмета і логікою 

розкриття теми, а також метою та головними завданнями дослідження. Робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаних джерел (385 найменувань, із них 68 – 

іноземною мовою), 9 додатків на 55 сторінках. Робота містить 17 таблиць, 

18 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 308 сторінок, із них 

основного тексту – 182 сторінки. 

  



39 
 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

1.1. Проблема формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов у сучасній педагогічній науці 

 

Чинний Закон України ,,Про вищу освіту” створив певний рубіж в історії 

розвитку компетентнісного підходу в українській освіті, оскільки поняття 

,,компетентність” вживається в тексті Закону в якості юридичного, а не суто 

наукового терміну [228]. Науковий дискурс компетентнісного підходу не 

може ігнорувати цю обставину, що вимагає новітньої оцінки термінологічного 

вжитку компетентнісної концептуальної парадигми. Нормативне визначення 

компетентності треба розуміти в якості загального знаменника, що має 

вирівнювати наукові дефініції, яким бракує єдиного семантичного підґрунтя. 

Численні розвідки та типології щодо освітніх компетентностей засвідчують 

відсутність уніфікованого розуміння семантичної новизни компетентнісної 

парадигми в порівнянні з традиційними діяльнісним та особистісним 

підходами. Досягти бажаного загального рівня значень термінології 

компетентнісної парадигми можна засобами концептуальної критики її 

визначень, передумовою якої є ґрунтовне дослідження контекстів актуалізації 

компетентнісного підходу в інших суспільствах.  

Треба визнати, що компетентнісний підхід є ключовим об’єктом 

рефлексії в сучасній українській педагогічній науці. Безпосередньо 

компаративний аспект упровадження компетентнісного підходу досліджували 

такі вітчизняні науковці, як І. Бойко [41], В. Гриньова [81], О. Гулай [88], 

Т. Кристопчук [148], С. Куликовський [152], Я. Логвінова [158], 

О. Локшина [159], С. Сисоєва [248] та інші.  

Сучасний стан підготовки майбутніх учителів у закладах вищої 

педагогічної освіти, підходи до її модернізації висвітлюються у працях 



40 
 

А. Алексюка [7], Н. Бібік [34], О. Бігич [35], І. Богданової [40], І. Бондар [44], 

С. Гончаренка [77], Н. Дідур [98], Н. Кічук [131], В. Коваль [133], 

Я. Кодлюк [136], З. Курлянд [204], О. Матвієнко [98], Н. Морзе [179], 

О. Овчарук [138], О. Пєхоти [210], О. Савченко [238], С. Сисоєвої [248], 

І. Соколової [248], В. Стрельнікова [271], Л. Хомич [297], Л. Хоружої [298], 

Г. Цвєткової [300] та ін. 

Численні дослідження присвячені питанням професійної підготовки 

вчителя іноземних мов (О. Бігич [35], О. Бескорса [27], Г. Бондар [44], 

Н. Кічук [131], Л. Коваль [134], Л. Морська [181], С. Ніколаєва [226], С. Роман 

[236], Е. Соколова [258], О. Тарнопольський [277] та ін.). 

Аналіз психолого-педагогічних джерел доводить, що проблема 

підготовки майбутнього вчителя, у тому числі й учителя іноземних мов, у 

закладах вищої освіти завжди перебувала в центрі уваги вітчизняних 

педагогів, психологів, соціологів. 

У дослідженнях розглядаються такі аспекти підготовки майбутнього 

вчителя:  

- концептуальні засади професійно-педагогічної підготовки вчителів 

(О. Абдулліна [1], А. Алексюк [7], Н. Бібік [34], І. Бондар [44], 

В. Гриньова [81], Я. Кодлюк [136], З. Курлянд [204], О. Пометун [221], 

О. Савченко [238], С. Сисоєва [248], Л. Хомич [297], Л. Хоружа [298]. 

Г. Цвєткова [300] та ін.); 

- педагогічні технології навчально-виховного процесу у закладах вищої 

освіти (І. Богданова [40], А. Вербицький [59], С. Гончаренко [77], М. Гриньова 

[82], І. Дичківська [97], Т. Дмитренко [99], О. Дубасенюк [106], В. Євдокимов 

[230], А. Кіктенко [210], О. Любарська [210], О. Огієнко [123], О. Пєхота 

[210], І. Підласий [211], О. Пометун [220], І. Прокопенко [230], І. Руснак [237], 

О. Савченко [238], С. Сисоєва [247], С. Харченко [293] та ін.); 

- психолого-педагогічні аспекти проблеми підготовки вчителя 

(Г. Абіббулаєва [2], М. Іванчук [237], З. Курлянд [204], О. Мороз [180], 

О. Падалка [180], І. Руснак [237], Г. Сухобська [273], Р. Хмелюк [204], 
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В. Юрченко [180], М. Яковлева [313]); у тому числі й психолого-педагогічна 

підготовка майбутнього вчителя іноземних мов (О. Абдулліна [1], 

Л. Коваль [134] та ін.); 

Оновлюються завдання і професійної підготовки в педагогічних ЗВО. У 

зв’язку з цим, більшість вітчизняних учених одностайні у визначенні мети 

професійної підготовки майбутнього вчителя – набуття ним професійної 

компетентності. На думку багатьох учених вища педагогічна освіта є одним із 

основних факторів формування професійної зрілості вчителя, бо суттєво 

впливає на інноваційну спрямованість педагогічної діяльності, без якої 

неможливо досягти високого рівня професіоналізму, це зумовлює 

трансформацію системи вищої освіти, оскільки метою вищих педагогічних 

навчальних закладів є розробка нових підходів, методик і технологій навчання 

та виховання, що мають допомогти майбутньому вчителеві досягти високого 

рівня викладання, якості знань студентів, сприяти його професійному 

зростанню. Концептуальні ідеї інтеграції, професіоналізації, універсалізації, 

ставши головним напрямом у галузі освіти на європейському континенті, 

реалізуються в оптимальному структуруванні та інтеграції знань у змісті 

підготовки вчителя, у різних теоретично обґрунтованих моделях і підходах.  

Взірцевим дослідженням із педагогічної компаративістики можна 

вважати працю О. Локшиної, де послідовно реалізовано засади системності та 

репрезентативності щодо аналітики змісту та селекції першоджерельної 

бази [159]. 

Попри значну увагу з боку вітчизняних науковців до типологічного 

аналізу компетентностей та визначення специфіки компетентнісного підходу 

проблема відповідності визначень термінології компетентнісної парадигми 

принципам логіки та методології наукового дослідження, типологія самих 

методологічних підходів до розуміння компетентності, конструктивна 

критика методологічних рішень у розбудові компетентнісного дискурсу 

залишаються недостатньо вивченими аспектами імплементації 

компетентнісного підходу до вітчизняної системи вищої освіти. 
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Серед фахівців поширеною є думка, що ,,компетентність” постає 

альтернативою класичній тріаді ,,знання – уміння – навички”, що була 

наріжним каменем попередньої педагогіки. Проте перехід від ,,знань – умінь – 

навичок” до ,,успішності – здатності – готовності” позбавлений чіткої 

психолого-педагогічної розробки. Надбудова рівня компетентності як 

результативної модифікації компетентностей, що і складають не тільки 

знання, уміння та навички, але також цінності, мотивації, досвід тощо, не 

означає механічного приросту об’єму цього поняття, а проблематизує 

принцип структурації, поєднання усіх компонентів особистості.  

Важливо розуміти, що компетентнісний підхід постає певною 

модифікацією традиційного для вітчизняної педагогічної науки діяльнісного 

підходу. На жаль, у більшості досліджень компетентнісний підхід 

розглядається в якості модернізаційної інновації, що стосується змісту 

освітньої діяльності. Структурні, прагматичні, функціональні аспекти 

компетентнісної освіти, як особливого способу впровадження освітньої 

діяльності, залишаються менш дослідженими. Чи має теорія компетентнісної 

освіти ознаки парадигмальності? Немає остаточної відповіді на це питання, 

оскільки її впровадження мотивоване не народженням принципово нового 

визначення людини як суб’єкта, не діалектичним зняттям або революційним 

розривом із попереднім науковим досвідом, а протиріччями суспільного буття, 

посиленим розвитком сучасних інформаційних технологій. 

Аналізуючи вітчизняну педагогічну літературу, треба підкреслити, що 

соціально-економічні умови, які склалися на пострадянському просторі, та 

традиції вітчизняної педагогічної школи створюють деякі особливості 

розгляду змісту і сутності поняття ,,компетентність”, приділяючи увагу різним 

сторонам трудової діяльності, включаючи різні сторони професійного та 

соціального життя.  

Можливо, пару ,,компетентність – діяльність” треба розглядати в 

контексті пари ,,інформація – знання”. Під тиском сучасних реалій традиційні 

концепти втрачають звичну структурованість, але ситуація ускладнюється 
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тим, що не народжуються новітні концепти. Так, ми отримуємо абсолютно 

наукове визначення інформації, але в гуманітарній науці воно залишається 

незастосовним, оскільки осмислення діяльності людини обертається навколо 

уявлення про суб’єкта, що складно поєднуються з тими характеристиками 

інформації, що цікавлять точні науки. Так само і поняття компетентності, 

народжене в стихії практичної економіки, потрапляючи до концептуального 

тла тих гуманітарних наук, де математичні методи не можна прямо 

застосовувати, починає співіснувати з традиційними категоріями філософії, 

психології та педагогіки. Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань 

компетентнісного підходу переконує, що його імплементація не так вирішує 

конкретні протиріччя освітнього процесу, як породжує теоретичні проблеми 

розуміння самого предмету педагогічної науки. Замість спрощення ми 

отримуємо теоретико-термінологічні лабіринти визначень, відмінності між 

якими, тавтології та концептуальні огріхи не сприймаються в якості ознак 

суттєвих протиріч.  

Однією з надважливих умов адекватної теоретичної розробки 

компетентнісного підходу є спеціальне дослідження зарубіжного контексту 

його становлення. Очевидно, що увага до цього спрямування педагогічного 

процесу з боку вітчизняної наукової спільноти продиктована потребою 

долучення до загального світового освітнього простору. На жаль, вітчизняний 

дискурс залишається абсолютно самореферентним і замкненим. Навіть у 

публікаціях останніх років джерельна база досліджень майже виключно 

складається з праць українських авторів, розвідки ж європейських або 

американських науковців добираються без обґрунтованих критеріїв 

репрезентативності. Помітна тенденція до опрацювання програмних та 

регулятивних текстів, а не статей та монографій. Така ситуація і призводить 

до примноження теорій замість конкретного, документального визначення 

змісту компетентнісного підходу в тих контекстах, де він був започаткованим. 

Така ситуація ускладнюється нормативним навантаженням 

компетентнісної термінології в межах юридичного та адміністративного 
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вжитку. Так і не набувши повноти наукового концептуального визначення, 

термінологія компетентнісної парадигми перетворилася на регулятиви 

освітньої діяльності, призводячи до суто номінальних перетворень, коли, 

наприклад, традиційна категорія ,,знання” перетворюється в новітню ідіому 

,,когнітивні компетентності”. Звичайно, такі номінальні перетворення ніяк не 

стосуються суті справи, що полягає в принциповому перегляді змісту і форм 

освітньої діяльності. 

Теоретично сутність компетентнісного підходу визначається правильно: 

,,За компетентнісного підходу зміст освіти починає визначатися не шляхом 

конкретизації кількості навчальних предметів (так зване ,,регулювання 

входу”), а через визначення результатів (,,регулювання виходу”), які 

планується отримати на національному рівні, на рівні освітніх галузей та 

навчальних досягнень учнів, сукупність яких відображається в національних 

стандартах, які активно запроваджуються в країнах ЄС” [173, с. 139]. 

Водночас часто залишається поза увагою дослідників той факт, що таке 

переналаштування системи освіти має власною передумовою певну 

деавтономізацію освіти, що в ситуації слабкості інститутів громадянського 

суспільства приречене на невдачу. Іншим чинником, що ставить під питання 

ефективність запровадження компетентнісного підходу, є характер 

українського ринку праці, який не можна вважати надто наукоємним та 

генеруючим попит на поглиблення та підвищення рівня професійних 

компетентностей. Звичайно, треба вивчати моделі освіти, розроблені в 

розвинутих суспільствах, але робити практичні висновки можна виключно в 

координатах українських реалій. Адекватне теоретичне пізнання цих реалій і 

складає сутність проблеми, оскільки як практики опрацювання досягнень 

зарубіжних науковців, так і розвиток вітчизняної наукової традиції позбавлені 

системності і чітко визначеного стратегічного спрямування. 

Саме в межах порівняльної педагогіки О.І. Локшина вдало синтезує 

системний та історичний підходи, досліджуючи еволюцію компетентнісного 

підходу в європейській освіті. Поряд із експлікаціями концептуального змісту 
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компетентнісної моделі освіти дослідниця у висновках до монографії робить 

влучне уточнення: ,,компетентнісна модель стандартів ... передбачає опис 

результатів навчання у форматі компетентностей” [159, с. 260]. Таким чином 

можна констатувати затребуваність компетентнісного підходу факторами 

стандартизації і квантифікації (вимірюваності) діяльності людини в умовах 

так званого інформаційного суспільства. Хоча використовувати цей термін 

треба досить обережно, оскільки без урахування характеру реальної 

економіки, діючих механізмів політичного регулювання та моделей 

соціокультурного обміну та взаємодії в конкретному суспільстві не можна 

визначити рівень інформатизації суспільних процесів.  

Закон України ,,Про вищу освіту” надає наступне визначення: 

,,компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти” [228]. Суттєвим доповненням до 

визначення поняття ,,компетентність” у тексті закону є уточнення щодо 

результатів навчання, які є ,,сукупністю знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти” [228]. Ідентифікація, кількісна оцінка та 

вимірювання компетентностей складають дійсно фундаментальну проблему, 

що виходить за межі суто педагогічних студій. І якщо конкретні знання, 

уміння і практичні навички, способи мислення та професійні якості дійсно 

підлягають квантифікації та методам кількісної оцінки, то світоглядні і 

громадянські якості разом із морально-етичними цінностями мають інакшу 

природу. Звичайно, закон є політичним документом, спрямованим, перш за 

все, на вирішення нагальних проблем державного адміністрування соціальних 

процесів. Важливо те, що й на такому рівні управління немає вичерпного 

розуміння впровадження концепції компетентностей до системи української 
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освіти. Ані нормативний, ані теоретичний дискурси нездатні опрацювати цю 

концепцію так, щоб у результаті отримати чітке бачення того, що 

інноваційного вона привносить до освітянської діяльності. Адже і 

,,успішність” і ,,вимірюваність” є категоріями, чий зміст варіюється від однієї 

сфери знань до іншої. 

Говорячи про сферу іншомовної освіти, система вищої освіти в Україні 

вимагає реконцептуалізації мовної освіти та інтернаціоналізації навчальних 

планів підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. Проведений 

нами аналіз наукової літератури та цілої низки офіційних документів 

міжнародного та національного рівня дозволив виявити кілька причин, які 

пояснюють необхідність реформування системи вищої мовної освіти. По-

перше, постійно збільшується кількість студентів, які беруть участь у 

програмах міжнародного обміну та навчаються в різних країнах світу; по-

друге, значний вплив на систему освіти справляють процеси глобалізації, які 

вимагають навчання та виховання студентів як ,,громадян світу” або 

космополітів, що позитивно вплине на їхню спроможність взаємодіяти з 

роботодавцями з різних країн та здатність конкурувати на міжнародному 

ринку праці; по-третє, деякі країни переживають економічні, політичні та 

соціальні кризи, які можна подолати лише шляхом досягнення 

взаємопорозуміння між людьми та подолання бар’єрів у спілкуванні.  

Зростання потреб у побудові міжкультурного діалогу та підтримка 

культурного різноманіття обґрунтовано в документі Європейської комісії 

,,Європейська рамка дій щодо збереження культурної спадщини” (,,European 

Framework for Action on Cultural Heritage”). У цьому документі зазначено, що 

відповідальність за розвиток міжкультурного діалогу та сприяння глобального 

усвідомлення соціуму лежить на національному уряді та закладах освіти [349]. 

Відтак у стратегічних законодавчих та освітніх документах нашої 

держави декларуються принципи багатоетнічності та полікультурності, 

спрямовані на розвиток фундаментальної підготовки майбутнього вчителя на 

основі засвоєння духовної скарбниці українського народу, онтологічних, 
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гностичних та аксіологічних компонентів цілісної полікультурної картини 

світу. У зв’язку з цим особливого значення набуває розвиток духовності 

майбутнього вчителя, що передбачає формування в нього духовних потреб, 

засвоєння універсальних духовних цінностей, орієнтованих на гуманістичні та 

демократичні ідеї. Зазначений процес пов’язаний із формуванням 

полікультурного світогляду, що зумовлює таку організацію життя і 

професійної діяльності, за якої педагог має бути відкритим до сприйняття 

культур інших народів. Національне при цьому набуває ознак ґрунтовності, 

оскільки полікультурний, соціальний, зокрема й освітній простір, має 

функціонувати як цілісна система полілогу культур на загальнодержавному та 

окремих регіональних рівнях [23]. Тому складний і суперечливий процес 

національного відродження потребує всебічного осмислення історичних, 

політичних, соціальних, етнокультурних детермінант, що визначають 

особливості культурно-освітнього життя держави загалом та її окремих 

регіонів; стає необхідним створення і налагодження конкретного механізму, в 

якому б етнічна самосвідомість виступала важливим чинником усвідомлення 

причетності до рідної етнічної культури, розуміння її значення в консолідації 

української нації, у формуванні її національно-державних інтересів. 

В основу докорінних змін у системі професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів покладено методологічні засади, які визначають роль 

педагога як суб’єкта полікультурного середовища. Ця роль, передусім, 

пов’язана з викладеними провідними філософськими ідеями щодо сучасних 

світових концепцій, які ширяться в освітньому просторі: концепція 

глобалізації, яка визначає відповідність педагогічної освіти особливостям 

глобального розвитку суспільства, об’єднання кращих інтелектуальних 

ресурсів, міжнародне співробітництво в освітній сфері, побудоване на засадах 

діалогу і взаємодії культур; концепції регіоналізації (локалізації) відповідності 

педагогічної освіти регіональним полікультурним особливостям; положення 

про історію розвитку культур корінних народів та етнічних груп; становлення 

локального партнерства міжкультурної взаємодії в освіті; відповідність 
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навчальних програм підготовки майбутніх учителів потребам регіону; 

концепція індивідуалізації, спрямована на посилення в майбутніх учителів 

мотивації, ініціативи, творчості в навчанні; їх залучення до світової та 

національної спадщини; розвиток ціннісних орієнтацій, знань, технологій, 

норм поведінки; розвиток особистісного потенціалу майбутнього вчителя в 

соціальному, культурному, освітньому аспектах [139]. 

При цьому важливу роль у формуванні особистості майбутнього вчителя 

як суб’єкта культури відіграють філософські ідеї: діалогова концепція 

культури як своєрідна сфера відносин у просторі та часі людей різних культур; 

культурно-історична теорія про провідну роль соціокультурного оточення у 

процесі розвитку особистості; ідеї культурної антропології про множинність 

культур, їх унікальність та необхідність обміну культурними досягненнями як 

провідної умови розвитку народів.  

У зв’язку з цим процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов зазнає змін. Сучасна освітня система підготовки 

майбутнього вчителя іноземних мов обумовлена структурно-організаційними 

змінами національної освіти, спрямованої на інтеграцію до європейського 

освітнього простору, та компетентністним підходом. 

Завданням сучасної вищої школи є виховання компетентного 

педагогічного працівника, який володіє знаннями, високими моральними 

якостями та є професіоналом у своїй справі. Процес професійної педагогічної 

підготовки сьогодні має відповідати потребам суспільства і бути спрямований 

на формування необхідних ключових компетентностей. Тому, актуальним на 

сьогоднішній день є впровадження компетентнісного підходу до системи 

вищої освіти. 

Провідним чинником і засобом, що впливає на процес професійно-

педагогічної підготовки майбутнього вчителя, є культура як особливий 

цивілізаційний феномен, що являє собою єдність безпосередньої діяльності 

людей із трансляції соціального досвіду і результатів цієї діяльності, 

закріпленої у знаннях, уміннях та навичках, формування яких ефективно 
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здійснюється на засадах полікультурної освіти. У цьому процесі важливу роль 

відіграє нова наукова галузь – культурологія освіти, яка розглядає освіту як 

органічну складову культури будь-якого суспільства.  

Вища педагогічна освіта є одним із основних факторів формування 

професійної зрілості вчителя, бо суттєво впливає на інноваційну 

спрямованість педагогічної діяльності, без якої неможливо досягти високого 

рівня професіоналізму. Метою діяльності вищих педагогічних навчальних 

закладів є розробка нових підходів, методик і технологій навчання та 

виховання, що мають допомогти майбутньому вчителеві досягти високого 

рівня викладання, якості знань, сприяти його професійному зростанню. 

Концептуальні ідеї інтеграції, професіоналізації, універсалізації, ставши 

головним напрямом у галузі освіти на європейському континенті, 

реалізуються в оптимальному структуруванні та інтеграції знань у змісті 

підготовки вчителя, у різних теоретично обґрунтованих моделях і підходах. 

Теоретико-концептуальним підґрунтям дослідження формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов в процесі 

їхньої професійної підготовки є такі підходи: компетентнісний, 

поліпарадигмальний, особистісно-діяльнісний, культурологічний, 

лінгвокраїнознавчий та системний. Комплексне застосування цих підходів 

дає можливість здійснити цілеспрямоване формування досліджуваної 

компетентності. Спробуємо проаналізувати загальні положення кожного із 

зазначених підходів у межах нашого дослідження. 

Першочергового значення для визначення теоретико-концептуальної 

основи процесу формування полікультурної компетентності має 

компетентнісний підхід. Аналіз праць вітчизняних дослідників (І. Бех [28], 

Н. Бібік [33], В. Вербицький [59], I. Драч [104], Я. Логвінова [158], 

О. Локшина [159], О. Овчарук [138], О. Панчук [202], О. Пометун [220], 

О. Савченко [238], С. Сисоєва [248] та ін.), які розробляли концепцію 

компетентностей, виявив певну тенденцію до нівелювання факту 

термінологічного запозичення ключового концепту ,,компетентність”. Перед 
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нами доволі типова ситуація, коли запозичення терміну не супроводжується 

опрацюванням того концептуального змісту, до якого цей термін був 

прив’язаним, і, як наслідок, термін починає своє нове життя, ніби з чистого 

аркушу, позбавлений будь-якої передісторії, емпіричних контекстів, 

концептуальної і функціональної пам’яті. Звичайно, і такий підхід має право 

на наукову інвентаризацію, але виключно за умови власної дієвості, 

підтвердженої в освітньому процесі. Натомість, на наших очах зростає 

дискусія щодо компетентностей, позбавлена видимого та зрозумілого зв’язку 

з самим функціонуванням інститутів освіти. Від чого дискурс цієї дискусії 

перетворюється на суто номінативну мовну гру, своєрідний схоластичний 

диспут.  

Фундаментальна тріада традиційної педагогіки ,,знання – вміння – 

навички” досить часто протиставляється ,,компетентностям” як деякий 

четвертий елемент. Таке компліментарне розуміння не завжди є 

продуктивним, оскільки результатом навчання або виховання може бути 

тільки властивість особистості, а змінними є лише акценти в іманентній 

структурі цих властивостей. Можливо, краще говорити саме про зміну 

домінанти всередині тієї ж самої тріади ,,знання – вміння – навички” на 

елементі вміння, підтвердженого результатами. Не культивування знань як 

таких, що вимагало академічного підходу до здобуття навичок через 

теоретичне засвоєння предмету, а спрямування до ситуативних умінь, набуття 

яких не обмежується академічним засвоєнням теорії і має відповідати 

нагальним потребам ринку праці та суспільних процесів. З такої точки зору, 

компетентність не є нещодавно відкритою сутністю, а виступає певним 

методологічним інструментом перебудови традиційної, акцентованої на 

здобутті суми знань, схеми освітньої діяльності та її природи.  

Видається, що надзвичайна увага до компетентнісного підходу 

пов’язана не так із його теоретичною складністю, як із відчуттям 

занепокоєння, викликаного порушенням академічної автономії в справі 

визначення змісту та структури освіти, оскільки пріоритет у визначенні 
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компетентностей віддається працедавцям. І термінологічна софістика, і дещо 

хаотичні спроби реформувати систему освіти на засадах компетентнісного 

підходу засвідчують саме небажання академічної спільноти зробити цей 

перший надважливий крок до його реальної імплементації – віддати право 

визначення критеріїв професіоналізму освітньої діяльності неакадемічним 

агентам.  

Ключова перешкода на шляху ефективного запровадження 

компетентнісного підходу в українській вищій школі полягає у відсутності 

системного опрацювання аналогічного досвіду інших освітніх систем, 

домінуванні риторики над прагматикою в нормативному дискурсі освітнього 

процесу, ігноруванні потреби в конкретній аналітиці соціології освіти, що є 

єдиним інструментом виявлення реального стану освітнього процесу в 

Україні.  

Міждисциплінарний синтез наук про освіту є стратегічним напрямком 

перебудови вітчизняної системи освіти, що має від ідентифікації самих 

освітніх механізмів, засобів та концепцій переходити до виявлення суспільних 

умов актуалізації компетентнісного підходу. Подальші розвідки у цьому 

напрямі мають попередити перетворення компетентнісної парадигми на 

самоціль. 

Відповідно до зазначених вимог, система вищої освіти має відповідати 

стратегічним завданням суспільства та є стратегічним ресурсом поліпшення 

добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету 

і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. Проте сучасні 

трансформаційні процеси в галузі освіти, темпи та глибина перетворень не 

повною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства й держави. 

Глобалізація, зміна технологій, перехід до інформаційно-технологічного 

суспільства зумовлюють розвиток людини як головну мету, ключовий 

показник сучасного прогресу, потребу в радикальній модернізації освітньої 

галузі; ставлять перед державою, суспільством завдання забезпечити 
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пріоритетність розвитку освіти і науки, першочерговість вирішення їх 

нагальних проблем. 

У межах професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов 

компетентнісний підхід до навчання визначено як ключовий у формуванні 

їхньої полікультурної компетентності, адже саме компетентнісний підхід, на 

думку М. Моцар, поєднує в собі вимоги щодо професійної підготовки фахівців 

і потреби ринку праці. Так, цей підхід покликаний втілити ті глобальні 

тенденції, які відбуваються в світовому просторі, і досягти результатів, які 

виходять далеко за межі самої системи освіти [182].  

Відповідно до предмету нашого дослідження, ми вбачаємо 

запровадження компетентнісного підходу доцільним для визначення змісту 

освіти з огляду на сучасне замовлення суспільства та можливість майбутнього 

фахівця виконувати ключові соціальні функції. Окрім того, компетентнісний 

підхід акцентує увагу на результаті освітньої діяльності, якою вважається не 

кількість засвоєної інформація, а спроможність особистості діяти в певних 

ситуаціях. 

У контексті глобалізаційних змін та модернізації сучасної педагогічної 

науки актуальним є запровадження поліпарадигмального підходу. У 

науково-педагогічному обігу дефініція ,,парадигма” має досить широке коло 

визначень, проте, загальновживаним є розуміння парадигми як стратегії, що 

визначає хід дослідження. Поняття ,,поліпарадигмальність” виникло через 

наявність різних наукових шкіл та напрямів дослідження із певною 

концептуальною основою, яким надають перевагу педагоги. Окрім наукової 

спрямованості, поліпарадигмальний підхід співвідноситься з освітньою 

діяльністю. Становлення сучасної освітньої парадигми в Україні відбувається 

на засадах глобалізації. Тому поліпарадигмальний підхід вимагає 

узгодженості у виборі змісту та організації освітнього процесу згідно реалій 

сучасного світового культурного простору. Проблемі вивчення особливостей 

поліпарадигмального підходу та особливостей його запровадження в практику 
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вищої школи присвячено праці вітчизняних учених (Н. Дем’яненко [93], 

М. Євтух [112], О. Семеног [245], С. Сисоєва [248], А. Хоменко [296] та ін.). 

Більш детально зупинимося на розгляді полікультурного підходу як 

одного з основних компонентів поліпарадигмального підходу, який, на думку 

А. Щербакової, має принципове значення для глобального розуміння картини 

світу, заснованої на постулатах відкритої освіти [308, с. 69-70]. 

Полікультурний аспект педагогічної підготовки тісно пов’язаний із 

професійною компетентністю педагога. Основні підходи до формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців досліджувалися 

вітчизняними й зарубіжними науковцями. Так, вчені (С. Будак [52], 

С. Вершловський [62], О. Дубасенюк [105], Г. Єльникова [114], 

В. Кондратьєва [139], М. Моцар [182], В. Маслов [114], О. Овчарук [138], 

В. Стрельніков [270], Н. Якса [314]) наголошують на необхідності розробки 

проблеми підвищення професійної компетентності вчителя в умовах 

багаторівневої професійної освіти. Інші дослідники (В. Гриньова [81], 

А. Вербицький [59], Г. Селевко [243] та ін.) пов’язують рішення проблеми 

професійного розвитку з технологічною організацією навчання. На нашу 

думку, важливим аспектом у професійній педагогічній підготовці є 

формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя. На глибоке 

переконання Н. Якси, полікультурний зміст професійної підготовки 

майбутнього вчителя сприяє виконанню завдань, які відповідають вимогам 

особистісно-орієнтованої освіти, а саме: 

- формування міжкультурної компетентності майбутнього фахівця – 

суб’єкта професійно-педагогічної взаємодії – представника тієї або іншої 

культури (формування образу своєї культури, її основних цінностей, 

вироблення рефлексивного відношення до культурних феноменів); 

- формування позитивних ,,Я – і Ми концепцій” у всіх суб’єктів 

професійно-педагогічної взаємодії; 

- формування полікультурних цінностей і навичок міжкультурної 

взаємодії (ціннісного відношення, умінь і реального досвіду взаємодії з 
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представниками інших культур, обміну цінностями, ідеями і встановлення 

рівноправних відносин); 

- досягнення оптимальних для кожного індивіда та його культурної 

ідентичності результатів, а також оптимального розвитку й інтеграції 

культури в контексті професійної підготовки; 

- формування перспективи існування і взаємодії різних культур у 

процесі професійної підготовки; 

- набуття досвіду міжкультурної комунікації, що передбачає 

вдосконалення навичок подолання міжкультурних протиріч і конфліктів, що є 

основою визначення подальших ефективних життєвих і професійних 

стратегій [314]. 

У парадигмі полікультурності найвищою цінністю є цінність 

культурного розмаїття, підтримка якого та розвиток міжкультурного діалогу є 

головними цілями розвитку європейського суспільства, як зазначено в 

документі ,,Європейські культурні цінності” (European Culture Values) 

(2007 р.). Освіта відіграє важливу роль у цьому процесі, адже вона сприяє 

формуванню світогляду особистості, глибшому усвідомленню різних культур 

та розумінню культурної різноманітності світу. Крім того, d освітньому 

процесі відбувається саморозвиток особистості, формування культурної 

самоідентифікації та розвиток багатошарової ідентичності. 

Зарубіжні вчені Г. Шліслер (H. Schissler) і Й. Сойсел (Y. Soysal), 

досліджуючи проблему полікультурності освіти, зазначають, що підтримка 

Європою культурної різноманітності в освіті призвела до трансформації 

етноцентричної освітньої концепції у міжкультурну [379]. Слід також 

підкреслити, що полікультурна парадигма в Україні, як і в зарубіжних країнах, 

є одним із головних напрямів модернізації освітньої системи, яка має на меті 

введення особистості у світовий культурний простір. 

Основні теоретичні положення полікультурної освіти в Україні 

висвітлено в низці досліджень вітчизняних науковців, а саме: створення 

полікультурного освітнього простору (С. Дрожжина [105], О. Дубасенюк 
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[107], В. Компанієць [137], М. Моцар [182], Н. Якса [314]); підготовка вчителя 

до здійснення педагогічної діяльності в полікультурному середовищі 

навчального закладу (А. Джуринський [95], І. Лощонова [161], Н. Якса [314] 

та інші); вивчення досвіду створення полікультурного комп’ютерного 

середовища в закладах загальної середньої освіти в країнах Європейського 

Союзу (І. Іванюк) [121]; формування полікультурної компетентності 

майбутнього вчителя (О. Кондратьєва [139], Л. Воротняк [67]); полікультурне 

виховання учнів в системі закладів загальної середньої освіти 

(П. Кендзьор [128]); психологічні проблеми розвитку особистості в 

полікультурному середовищі (І. Бех [28], М. Євтух [110], Г. Сухобська [273] 

та інші); історія розвитку полікультурної освіти в США та Канаді 

(І. Бахов [20]).  

Отже, у контексті нашого дослідження ми застосовуємо 

поліпарадигмальний підхід, як такий, що є пріоритетним у сучасній 

полікультурній освіті та сприяє засвоєнню знань про культуру свого народу як 

головної умови інтеграції до світового культурного простору; формуванню 

уявлень щодо різноманіття культур у світі та розвиток позитивного ставлення 

до цих відмінностей; формування умінь та навичок взаємодії в 

полікультурному оточенні. У межах цього підходу слід також акцентувати 

увагу на необхідності збереження самобутніх рис свого народу під час 

здійснення педагогічної взаємодії в навчальному закладі. Це означає, що 

впродовж навчання в закладах вищої освіти студенти долучаються до різних 

видів і форм освоєння культури і у такий спосіб відбувається формування 

культуроцентричної особистості майбутнього фахівця, який володіє достатнім 

рівнем сформованості ключових компетентностей в цілому та зокрема 

полікультурної компетентності і здатен використовувати набуті знання у своїй 

подальшій професійній діяльності. 

Особистість майбутнього фахівця є найвищою цінністю освітнього 

середовища закладу вищої освіти, одним із головних завдань якого є розвиток 

студента як полікультурної особистості, що відбувається в умовах глобалізації 
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та інтеграції національної та іншомовних культур [162]. Необхідність 

застосування особистісно-діяльнісного підходу до формування 

полікультурної компетентності майбутніх фахівців висвітлено в працях 

Л. Воротняк [69], О. Кондратьєвої [139], М. Моцар [182] та інших. Науковці 

вважають, що цей підхід має сприяти індивідуальному розвитку студента, 

спираючись на його інтереси до побудови міжкультурних взаємин, його 

ціннісні орієнтації і можливості для самореалізації в полікультурному 

середовищі.  

Ми погоджуємося з думкою української дослідниці О. Кондратьєвої, яка 

доводить, що професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов має 

бути спрямована на врахування особистісних якостей та орієнтацій студентів, 

зокрема:  

- усвідомлення студентами власного життєвого простору та його 

зв’язку з майбутньою професійною діяльністю; 

- оцінювання сформованості професійних компетентностей 

майбутніми вчителями та врахування динаміки їх розвитку під час навчання в 

закладі вищої педагогічної освіти; 

- розвиток смислових орієнтацій майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки та наближення навчання до реальних умов 

педагогічної діяльності та спілкування; 

- здійснення впливу на трансформацію особистісних якостей майбутніх 

учителів у професійні якості, які визначені стандартом компетентностей 

учителя [139, с. 57]. 

Головною ознакою особистісно-діяльнісного підходу є визнання 

студента як суб’єкта освітнього процесу, знання його індивідуальних 

особливостей задля досягнення відповідного рівня розвитку. За умови 

реалізації цього підходу, освітній процес набуває ознак суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, здійснюючи яку всі учасники освітнього процесу прагнуть 

збереження власної індивідуальності та саморозвитку [314]. 



57 
 

Усе сказане вище дає нам змогу стверджувати, що полікультурна 

підготовка майбутніх учителів іноземних мов має набути для них професійно-

особистісної значущості, а залучення їх до ситуацій міжкультурної взаємодії 

відбувається із урахуванням їхнього життєвого, пізнавального та 

міжкультурного досвіду. У цьому контексті більш детально слід зупинитися 

саме на діяльнісній складовій особистісно-діяльнісного підходу, адже цей 

компонент привертає увагу широкого кола науковців як в Україні, так і в 

зарубіжних країнах. 

Серед вітчизняних науковців проблемою запровадження діяльнісного 

підходу до професійної підготовки вчителів різних спеціальностей займаються 

Н. Бібік [33], Н. Мирончук[177], О. Савченко [238], Н. Якса [314] та інші. 

Діяльнісний підхід привертає увагу учених через такі причини: по-перше, 

змінюється значення освітньої діяльності в сучасній вищій освіті, вона 

націлена на формування таких характеристик, як цілеспрямованість, 

свідомість, продуктивність, які є предметом спеціальних наукових пошуків 

дослідників; по-друге, підвищення інтересу до самоосвітньої діяльності, яка 

позитивно впливає на протікання процесів самовизначення, самореалізації та 

самоконкуренції, які є визначальними для становлення конкурентоздатного 

спеціаліста. Це означає, що з позиції діяльнісного підходу, саме в процесі 

діяльності студент не лише досягає конкретного продукту (знання, уміння, 

навички, сформовані особистісні якості), але й змінює себе, свої знання, 

мотиви, здібності тощо. 

Функція викладача, згідно із зазначеною умовою, полягає у спрямуванні 

організації навчально-виховного процесу на набуття професійного досвіду 

студентів таким чином, щоб якомога швидше залучити їх до освітнього 

процесу, допомогти у формуванні мотивації професійної діяльності, сприяти 

їхній вільній, незалежній поведінці. 

Як зазначалося раніше, у контексті сучасної філософії освіти, із позиції 

особистісно-діяльнісного підходу, що спирається на особистісно зорієнтовану 

концепцію, освітній процес вищої школи розглядається як організація 
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продуктивної взаємодії викладача і студентів, у процесі якої вони діють як 

рівноправні суб’єкти, партнери. Сутність цього процесу полягає у взаємній 

гуманістичній установці, готовності сприймати співрозмовника з позиції 

рівності, взаємодіяти з ним на засадах взаємоповаги. Оптимальний варіант 

позитивної дидактичної емоційної взаємодії проявляється в педагогічному 

спілкуванні, навчальному співробітництві педагогів та студентів. Складовою 

дидактичної емоційної взаємодії є ,,емоційний вплив” її суб’єктів один на 

одного. Результатом є ,,педагогічні стосунки”, засновані на взаємній довірі, 

взаєморозумінні [164, с. 95-96]. Окрім того, як зазначає Н. Якса, у межах 

полікультурної підготовки майбутні вчителі також виступають у ролі 

суб’єктів культуротворчої діяльності в полікультурному освітньому 

середовищі. Це означає, що особистісно-діяльнісний підхід будується на 

принципі культурологічної спрямованості, тобто визнанні розмаїтості 

культур, норм поведінки, стереотипів [10].  

Зважаючи на тему дисертації, запровадження особистісно-діяльнісного 

підходу дозволяє перетворити процес професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов на особистісно значущий, такий, що 

враховує життєвий та пізнавальний досвід студентів та визначає їхню роль як 

рівноправних учасників цього процесу, здатних та готових здійснювати 

самоосвітню діяльність, що сприяє самовизначенню та самореалізації 

майбутніх фахівців як в освітній, так і в подальшій професійній діяльності. 

Також, особистісно-діяльнісний підхід фокусує нашу увагу саме на тому, що 

у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутні вчителі іноземних мов 

беруть участь у міжкультурній взаємодії, перетворюючись на суб’єктів 

культуротворчої діяльності. Тому опертя на положення особистісно-

діяльнісного підходу є цілком закономірним в процесі формування 

полікультурної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов. 

Полікультурна підготовка майбутніх учителів іноземних мов не може 

відбуватися без урахування культурологічного підходу, який у дослідженні 

проблеми формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 
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іноземних мов ґрунтується на теоретико-методологічних положеннях і низці 

організаційно-педагогічних заходів, головним завданням яких є формування 

педагогічних цінностей майбутнього педагога та трансляція технологій, які 

позитивно впливають на самореалізацію вчителя в його професійно-

педагогічній діяльності.  

До представників культурологічного підходу можна віднести 

І. Зязюна [120], С. Машкіну [174], О. Пальчикову [200], Т. Усатенко [174], 

Л. Хорунжу [174], Т. Шахрай [174] та інших. У контексті загальнопедагогічної 

культури вчителя важливими є праці Л. Хоружої, в яких йдеться про те, що 

вчитель є ,,людиною культури” й домінувальна роль у підготовці вчителя 

належить педагогічній етиці [298]. Докладно культурологічний підхід виклала 

в своєму дослідженні О. Пальчикова і ми розділяємо її думки щодо 

необхідності формування не спеціальних знань та технологій, а загальної 

професійної культури майбутніх учителів, яка сприяє їхньому особистісному 

розвитку та формуванню здатності транслювати зразки поведінки, мислення 

та діяльності, які представляють цінність для інших [200].  

Як засвідчує аналіз науково-педагогічної літератури, культурологічний 

підхід сприяє усвідомленню загальних зав’язків освіти та культури та 

реалізації власного культурного завдання в своїй професійній діяльності, а 

саме: забезпечення регуляції соціального та індивідуального життя через 

формування, збереження та трансляцію культурних норм, цінностей, знань та 

ставлень. Говорячи про культурологічний підхід у контексті підготовки 

майбутніх учителів, слід також зазначити, що його зміст передбачає наявність 

знань та розуміння рідної, світової та іншомовної культури, а також норм 

міжкультурного спілкування та оволодіння культурою світу – культурою 

безконфліктного спілкування [55]. 

Потрібно відзначити, що вибір нами культурологічного підходу 

зумовлений тим фактом, що він дозволяє встановити зв’язок майбутнього 

вчителя з культурою як системою цінностей. Так, завдяки цьому підходу 

студенти не лише освоюють культуру, а також привносять в неї щось нове, 
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перетворюючись на суб’єктів культури. Найбільш значущою сферою буття 

особистості є професійна діяльність. У світлі професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов запровадження культурологічного підходу 

дозволяє визначити культурні орієнтири власної професійної діяльності та 

оволодіти стратегіями взаємодії в полікультурному середовищі з урахуванням 

цінностей, норм та правил поведінки як в рідній, так і в іншомовній культурі.  

Лінгвокраїнознавчий підхід являє собою систему лінгвокраїнознавчих 

знань, умінь, навичок та способів діяльності, які є визначальними для 

здійснення ефективної інтеракції в умовах полікультурного середовища, адже 

така інтеракція характеризується тим, що її учасники вживають засоби 

мовного коду, стратегії і тактики з культурно-специфічним смислом, які 

відрізняються від тих, якими комуніканти користуються в межах однієї 

культури [23; 199].  

У сучасній науково-педагогічній та методичній літературі 

запровадження лінгвокраїнознавчого підходу передбачає використання цілої 

низки методичних прийомів для вивчення відомостей про країну, мова якої 

вивчається. У вітчизняній педагогічній науці  загальним питанням визначення 

сутності лінгвокраїнознавчого підходу та його запровадження в навчальний 

процес присвятили свої дослідження такі науковці: Г. Гритчук [84], 

Т. Калинюк [126], Л. Кибенко [249], Н. Марченко [171], Л. Мороз [180], 

С. Ніколаєва [226], С. Роман [236], Ю. Сичова [249], О. Тарнопольський [277], 

Н. Чаграк [84] та інші. Представниками лінгвокраїнознавчого підходу в 

зарубіжній психолого-педагогічній науці є М. Байрам (M. Byram) [334], 

М. Кенейл (M. Canale) [336], Ґ. Ковач (G. Kovacs) [362], М. Свейн (M. Swain) 

[336]. Загальною є точка зору вітчизняних та зарубіжних науковців щодо 

необхідності врахування взаємозв’язку мови та культури під час навчання 

іншомовної комунікації. Погляди зарубіжних учених співпадають із 

переконаннями вітчизняних науковців, що для ефективного засвоєння мови та 

культури народу, важливим є не лише вибір змісту, а й методів та прийомів 

навчання, які спонукають студентів до сприймання фактичного матеріалу та 
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до участі в різних змодельованих ситуаціях спілкування в іншомовному 

комунікативному просторі задля глибшого усвідомлення взаємозв’язку мови 

та культури. 

Вітчизняні науковці стверджують, що лінгвокраїнознавчий підхід 

дозволяє комплексно виконати завдання щодо вивчення стереотипів 

поведінки, ціннісних орієнтацій та особливостей культури, мова якої 

вивчається. Завдяки цьому підходу у процесі вивчення іноземних мов 

реалізуються принципи полікультурності та діалогу культур. Через 

ознайомлення з іншомовною культурою, на думку Ю. Сичової та Л. Кибенко, 

студенти мають можливість глибше усвідомити цінності та стратегії поведінки 

певного народу, а також шляхом порівняльного аналізу краще пізнати рідну 

мову, рідну культуру, розвинути власний світогляд шляхом формування 

мовної картини світу [249]. 

Науковці (О. Попроцька, Т. Фінаєва) провели цілу низку досліджень, 

присвячених осмисленню культурних явищ та характеристик, які зафіксовані 

в формі мовних знаків. Вони стверджують, що лінгвокультурознавчий підхід 

завжди імплементується через вивчення іноземної та рідної мови у порівнянні. 

Тому ми підтримуємо твердження О. Попроцької, яка зазначає, що 

лінгвокраїнознавство – ,,це аспект навчання іноземної мови, який відображує 

національно-культурний компонент мовного матеріалу” [223, c. 112]. 

На думку вітчизняної науковиці Г. Онкович, кожне заняття іноземної 

мови – це перетин різних культур, досвід міжкультурної взаємодії, адже в 

кожній лексичній одиниці та екстралінгвістичному засобі, що вживаються в 

міжкультурній інтеракції і є обумовленими національною свідомістю, 

відображається іноземна культура. Тому ми погоджуємося з науковицею, що 

навчання іноземних мов, головною практичною метою якого є користування 

мовою як засобом комунікації між представниками різних культур, має 

здійснюватися в нерозривній єдності зі світом і культурою народу, мова якого 

вивчається [199]. Саме в цьому полягає зміст лінгвокраїнозначого підходу. 
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Запровадження лінгвокраїнознавчого підходу в процес фахової 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов сприяє підвищенню рівня 

пізнавальної активності студентів та створенню позитивної мотивації. 

Пізнавальна активність – це готовність та бажання студента до вивчення 

нового матеріалу розширеної тематики, особливостей країн, мова яких 

вивчається, бажання самостійно розширювати знання з цієї тематики, 

виявлення ініціативи в пошуку цікавої інформації, бажання застосовувати 

набуті знання, вміння і навички в повсякденному житті. 

На нашу думку, у процесі реалізації лінгвокраїнознавчого підходу 

відбувається формування пізнавальної активності студентів, адже в такий 

момент відбувається залучення студентів до діалогу культур, усвідомлення 

студентами суті мовних явищ, іншої системи розуміння, через яку може 

сприйматися дійсність; порівняння культурних явищ іноземної мови, яка 

вивчається, з культурними особливостями рідної мови; у студентів 

формуються навички роботи з довідковою літературою, словниками тощо. 

Використання лінгвокраїнознавчої інформації забезпечує підвищення 

пізнавальної активності студентів, розширює їхні комунікативні можливості, 

сприяє толерантному ставленню до культурних особливостей іншої 

країни [221]. 

Залежно від мети та завдань нашої дисертаційної роботи 

лінгвокраїнознавчий підхід ми розглядаємо з позицій різноманітності та 

своєрідності культур. Завдяки використанню цього підходу процес 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов будується за 

принципом діалогу культур, який впливає на визначення змісту навчання, 

особливостей іншомовної культури, а також методів та прийомів навчання 

задля глибшого усвідомлення взаємозв’язку мови та культури. 

Лінгвокраїнознавчий підхід, залучаючи студентів до активної міжкультурної 

взаємодії, сприяє підвищенню їхньої пізнавальної активності, рівня 

сформованості іншомовної комунікативної компетентності, практично-

професійної та побутової акультурації. На наше глибоке переконання, у межах 
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підготовки майбутніх учителів іноземних мов інтеграція культурологічного 

підходу та знань іноземної мови створює сприятливі умови для соціалізації 

майбутніх фахівців та їхньої орієнтації в автентичному іншомовному 

середовищі. 

Значна кількість українських науковців (О. Березюк [26], Н. Бібік [34], 

О. Дубасенюк [106], П. Кендзьор [128], А. Щербакова [308]) визнають 

системний підхід як один із основних в методології дослідження формування 

полікультурної компетентності, що вимагає системного підходу до аналізу 

зазначеного феномену із соціокультурної та загальнопедагогічної позицій. 

П. Кендзьор стверджує, що полікультурна освіта має всі ознаки системності, 

адже, по-перше, у ній наявні інтегративні зв’язки між компонентами системи, 

зокрема навчальною метою, змістом освіти, формами і методами освітнього 

процесу та засобами навчання; по-друге, у ній виявляються внутрішні зв’язки 

між компонентами системи, які характеризуються інформаційними, 

організаційними, змістовими та діяльнісними ознаками; по-третє, діяльність 

закладу освіти має зв’язки з іншими освітніми системами (загальної середньої, 

післядипломної освіти) [128]. Наявність таких зв’язків надає процесу 

формування полікультурної компетентності ознак системності, який здатний 

до розвитку під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників. 

Близьким до предмету нашого дослідження є визначення Н. Кузьміною 

взаємопов’язаних структурних та функціональних компонентів педагогічної 

системи. Дослідниця зазначає, що до її основних компонентів належать: 

навчальна інформація, методи і засоби педагогічної комунікації, суб’єкти 

навчальної взаємодії та мета освітньої діяльності [151]. Зупинимося більш 

детально на описі кожного з компонентів.  

Навчальна інформація з позицій системного підходу до формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов має 

передбачає інтеграцію загальних професійних знань, попередньо набутого 

досвіду зі знаннями, що містять основні тенденції розвитку сучасного 

полікультурного суспільства. Така інтеграція передбачає збагачення змісту 
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дисциплін фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов темами, в 

яких відбивається соціокультурна специфіка народів, мова яких вивчається. 

Слід наголосити, що на наше глибоке переконання, успішне формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

безпосередньо залежить від вибору засобів та методів педагогічної 

комунікації. Ми погоджуємося з позицією А. Щербакової, що саме 

використання інтерактивних методів позитивно впливає на формування 

полікультурної компетентності, адже сутність понять ,,інтеракція” та 

,,інтерактивний” означає взаємодія, комунікація, пряме залучення у контакт із 

чимось (технічні засоби) або кимось [285]. Інтерактивне навчання – це 

діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія викладача та 

студента, а також студентів між собою. Головна сутність інтерактивного 

навчання полягає в залученні студентів до активної участі в освітньому 

процесі, де вони можуть глибше усвідомити отриманні знання та здійснити 

рефлексію знань, умінь, досвіду тощо [308, с. 110-111]. 

Слід також підкреслити важливість діалогової взаємодії під час 

навчання, коли моделюється певна комунікативна ситуація, яка може 

виникати в реальних умовах спілкування. У таких змодельованих ситуаціях 

відбувається формування вмінь та навичок і набуття досвіду адекватної 

комунікативної поведінки, зокрема навички оперування мовним мінімумом, 

вживання мовних кліше та комунікативно-стереотипних немовних засобів 

(мовний етикет, інтонаційні моделі, жести, рухи, міміка) [182, с. 140]. До таких 

методів інтерактивного навчання можна віднести дискусії і диспути, імітаційні 

рольові ігри, кейс-метод, мозкова атака тощо. 

Говорячи про системний підхід у педагогічній діяльності, науковці 

наголошують на його суб’єктивному характері. Теоретичним підґрунтям 

вивчення суб’єктивності педагогічного процесу є праці І. Беха [29], 

А. Бойка [41], П. Кендзьора [128], у яких наголошено на самобутності та 

унікальності тих, хто навчається, як індивідів. Як стверджує П. Кендзьор, 

суб’єктивність викладача переважно трактується в контексті виконання 
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функцій його професійної діяльності, а саме: організаційна, комунікативна, 

інформаційна, діагностична, дослідницька, творча тощо [128, с. 111]. 

Суб’єктивний характер взаємодії в полікультурному просторі реалізується 

через забезпечення комфортного співіснування представників різних 

культурних спільнот у демократичному суспільстві. 

Отже, із позицій системного підходу процес формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних розглядається нами як 

інтегрований феномен, що передбачає об’єднання професійних знань із 

культурологічними знаннями та вимагає перегляду та вдосконалення змісту 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов із урахуванням тенденцій 

розвитку сучасного полікультурного суспільства. Так, зважаючи на те, що 

формування полікультурної компетентності є тривалим процесом, який має 

відбуватися впродовж усього періоду підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов, інтеграція полікультурної інформації має здійснюватися в 

змісті всіх навчальних дисциплін, починаючи з першого року навчання в 

закладах вищої освіти. Також у світлі нашого дослідження формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів із позицій системного 

підходу має відбуватися завдяки запровадженню цілої низки методів та 

прийомів навчання, які узгоджуються з метою професійної підготовки 

майбутнього вчителя та змістом навчання. 

Резюмуючи викладені в підрозділі ідеї, слід зазначити, що аналіз 

наукової літератури щодо предмету нашого дисертаційної роботи, дає нам 

підстави стверджувати, що сучасна професійна підготовка майбутніх учителів 

іноземних мов обумовлена структурно-організаційними змінами національної 

освіти та є спрямованою на інтеграцію до європейського освітнього простору, 

що вимагає формування в майбутніх фахівців таких якостей, як відкритість до 

сприйняття культур інших народів та здатність транслювати суб’єктом власну 

національну культуру. Усе це доводить актуальність дослідження проблеми 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов.  
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Визначено, що теоретико-концептуальною основою формування 

означеного феномену стали положення компетентнісного, 

поліпарадигмального, особистісно-діяльнісного, культурологічного, 

лінгвокраїнознавчого та системного підходів. Компетентнісний підхід 

розглядається нами, як такий, що сприяє визначенню оптимального змісту 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов у світлі сучасного замовлення 

суспільства та формуванню їхньої спроможності виконувати ключові 

соціальні функції. Щодо поліпарадигмального підходу, доцільність його 

застосування полягає в необхідності залучення майбутніх учителів іноземних 

мов до різних видів та форм засвоєння культури задля формування 

культуроцентричної особистості майбутнього фахівця. Використання 

особистісно-діяльнісного підходу відіграє визначальну роль для виконання 

завдань нашого дослідження, адже, по-перше, цей підхід акцентує увагу на 

особистості студента як на суб’єкті освітньої взаємодії із збереженням його 

індивідуальності, по-друге, міжкультурна взаємодія вимагає від студентів 

прийняття власних рішень та визначення власної стратегії поведінки, 

перетворюючи їх на суб’єктів культури. Вибір лінгвокраїнознавчого підходу 

зумовлено можливістю побудови процесу професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов за принципом діалогу культур, що позитивно впливає 

на усвідомлення взаємозв’язку мови та культури, а відтак формування 

іншомовної комунікативної компетентності й практично-професійної та 

побутової акультурації майбутнього фахівця. Системний підхід дозволяє нам 

розглядати процес формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів у взаємозалежності багатьох її компонентів, а саме: мети, змісту, 

методів, прийомів та засобів навчання. 

Отже, феномен полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов є досить складним та комплексним, що вимагає подальшого 

вивчення для визначення його змісту та структури. 
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1.2. Зміст і структура поняття полікультурної компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови 

 

Певні історичні, культурні, соціально-політичні умови, що склалися у 

світі на сьогоднішній день, сприяли усвідомленню функціонування 

полікультурного простору як реальної характерної ознаки сучасного світу, яка 

визначає співіснування різних культур у певних місцях глобалізованого світу. 

Світове суспільство розбудується в інтеграційному процесі взаємодії, 

консолідації культур різних етносів, у якому особистість перебуває на рубежі 

культур. Крім того, на сучасному етапі історії людство знову переживає 

світоглядну кризу, в умовах якої полікультурність набуває надзвичайної 

цінності. Сутність цієї кризи полягає в посиленні дезінтеграційних тенденцій 

у геополітичній сфері, загострення міжкультурних суперечностей 

(релігійного, етнокультурного, гендерного характеру), підвищенні ризиків і 

нестабільності соціального буття (тероризм, громадянські війни, революції).  

,,Полікультурний” є своєрідною новелою в семантичному просторі, 

розподіленому термінами ,,мультикультурний”, ,,міжкультурний”, ,,крос-

культурний”, ,,інтеркультурний” і ,,транскультурний”. ,,Полікультурний” 

виглядає як прямий синонім до ,,мультикультурного”. 

В англомовному науковому дискурсі прикметник ,,мультикультурний” 

вживається тільки у сполученні з родовими поняттями суспільства та освіти. 

Суспільство, де налічується декілька ,,культур”, і буде номінально 

мультикультурним. На базовому рівні і освіта у такому суспільстві має бути 

мультикультурною.  

На рівні окремої компетентності, конкретної якості, що має бути 

вихована в суб’єктів освітнього процесу, вживається термін ,,міжкультурна 

комунікативна компетентність”. Цей термінологічний перехід відображає 

трансформацію об’єктивного стану суспільства і його функції в конкретний 

інститут становлення суб’єктивності, із характерним механізмом набуття тих 

якостей, що формують цю суб’єктивність. Проте немає жодних перешкод для 
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того, щоб користуватися розширеним поняттям ,,полікультурної 

компетентності”, де комунікативні навички поєднувалися б з пізнавальними, 

соціальними та політичними аспектами діяльності людини.  

Попередній розгляд одного із завдань нашого дослідження – уточнення 

змісту і структури поняття полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов – потребує поєднання історичної ревізії розвитку цієї проблеми 

в науці з логічною аналітикою самих понять, що визначають предмет 

дослідження.  

Поняття ,,полікультурність” увійшло в історію педагогічної науки в 

другій половині ХХ століття та найбільшого розповсюдження цей термін 

набув у країнах, де відбувалися масові імміграційні процеси, зокрема США, 

Канада, Австралія. Так, у 60-80 роки ХХ століття в Америці широковживаним 

був термін ,,мультикультуралізм”, що вважався семантично наближеним до 

поняття полікультурності, зміст якого характеризував політику і ідеологію 

держави щодо етнічного та культурного розмаїття суспільства, у якому різні 

культури можуть співіснувати не виявляючи ознак домінування однієї 

культури над іншою. У ході розвитку суспільства поняття 

,,мультикультуралізму” зазнавало деяких змін у бік його суб’єктування. Це 

означає, що мультикультуралізм сприймався як позитивна ознака 

поліетнічного суспільства з толерантним ставленням до його представників, 

які мають певні соціальні, расові та культурні відмінності [248, с. 61].  

Представники американської (Дж. Бенкс (J. Banks) [326], Г. Баптіст 

(H. Baptiste) [327], К. Грант (C. Grant) [354], К. Слітер (Ch. Sleeter) [354], 

Г. Гей (G. Gay) [351], С. Нієто (S. Nieto) [371]) та канадської (Дж. Бері 

(J. Berry) [332], М. Канале (М. Canale) [336], K. Дункан (C. Duncan) [321], 

Дж. Фрідерс (J. Frideres) [350], М. Свейн (M. Swain) [336]) наукових шкіл 

вивчали проблему запровадження білінгвальної освіти, що була покликана 

встановити гармонійні відносити між представниками різних етнічних груп. 

Серед американських дослідників слід відзначити праці Дж. Бенкса, який 

уперше наголошує на необхідності створення мультикультурного освітнього 
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середовища, усі аспекти якого, зокрема зміст навчальних дисциплін, методи 

оцінювання, стиль та форми взаємодії учасників освітнього процесу, мають 

бути трансформовані та адаптовані відповідно до тих вимог, які висуває 

суспільство перед системою освіти [324]. Також американські учені М. Свейн 

та М. Канале довели, що поняття мультикультуралізму тісно пов’язане з 

формуванням комунікативної компетентності, що є головною метою вивчення 

будь-якої мови, і знаходиться під впливом соціокультурних факторів, а саме 

мотивації, ставлення, толерантності, емпатії тощо [336]. 

У 80-ті роки ХХ століття виникає поняття ,,інтеркультуралізму”, 

сутність якого, на думку його прихильників (Н. Меєр (N. Meer) [368], 

Т. Модуд (T. Modood) [368], Ч. Тейлор (Ch. Taylor) [382]), полягала у 

встановленні діалогу різних культур у суспільстві. Крім того, Ч. Тейлор провів 

дослідження щодо окреслення відмінностей між мультикультуралізмом та 

інтеркультуралізмом, у результаті якого було встановлено, що 

мультикультуралізм здебільшого фокусується на мирному співіснуванні 

різних культур, а інтеркультуралізм наголошує на необхідності співпраці 

представників різних культур, маючи спільні цілі і простір, у межах якого вони 

взаємодіють (наприклад, освітнє середовище). Вивчення еволюції поняття 

полікультурності дає нам змогу глибше усвідомити його сутність, зокрема 

інтеркультурна парадигма акцентує увагу на діалозі культур. Вивчення 

питання розвитку діалогу культур є важливим у контексті нашого 

дослідження, адже цей феномен, на думку вітчизняних (М. Каган [262]) та 

зарубіжних (Ч. Тейлор [382]) науковців, пов’язаний із інтенсивним 

зближенням соціокультур, а також їх інтегрування в єдину систему світової 

культури.  

Проте, у 80-ті роки ХХ століття, діалог культур був суто філософським 

концептом і, враховуючи той факт, що рівень культурної агресії в ті часи 

процвітав, можна стверджувати, що він представляв собою лише теоретичні 

ідеї, які не мали практичного втілення в реальних умовах соціальної взаємодії. 

Тому діалог культур мав перетворитися на ціль спілкування між людьми в 
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полікультурних спільнотах і саме освіта є культуро-утворювальним 

середовищем, у якому реалізується полікультурна комунікація. 

У ХХ столітті увага науковців була привернута до діалогічних концепцій 

взаємодії та теорії комунікації, які є головними концептами полікультурного 

простору. Вивченню цих аспектів присвячено праці Е. Гуссерля (теорія 

інтерсуб’єктивності) [376], М. Бубера (учення про подію ,,Я й Ти” [51]), 

М. Бахтіна [21] й В. Біблера (діалогічні концепції) [32], К. Ясперса 

(екзистенціальна комунікація) [316] та інших. Загальним для всіх зазначених 

праць є визначення міжкультурної комунікації в полікультурному просторі як 

засобу реалізації взаємозв’язку між культурами. У сучасних термінологічних 

словниках поняття ,,комунікація” має три головні дефініції та інтерпретується 

як засіб зв’язку будь-яких об’єктів матеріального й духовного світу; 

спілкування – передача інформації від людини до людині; передача й обмін 

інформацією в суспільстві.  

Аналіз сучасних наукових праць представників вітчизняної та 

зарубіжної наукових спільнот дозволив також виділити розбіжності щодо 

вживання наукових понять, які безпосередньо стосуються сутності поняття 

,,полікультурна компетентність”. Так, у зарубіжних дослідженнях науковці 

(М. Байрам (M. Byram) [334], M. Гейвард (M. Heyward) [358], Д. Деардорфф 

(D. Deardorff) [346], Л. Перрі (L. Perry) [373], надають перевагу поняттям 

,,інтеркультурний” та ,,крос-культурний”. Дефініція ,,інтеркультурний” 

переважно використовується в комбінаціях ,,інтеркультурна компетентність” 

або ,,інтеркультурна комунікація”. ,,Інтеркультурний” у змісті цих понять 

означає інтеграцію різних культур, їх взаємодію та взаємопроникнення. 

Західні вчені також наголошують, що підґрунтям для здійснення такої 

взаємодії є знання мови. Щодо поняття ,,крос-культурний” за значенням воно 

є наближеним до поняття ,,інтеркультурний” і також розглядається 

науковцями в контексті вивчення іноземних мов, проте поширенішою є 

словосполучення ,,крос-культурна освіта”. Головна відмінність крос-

культурної освіти від інтеркультурної полягає в інтегруванні двох і більше 
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культур і вона може стосуватися не лише іншомовного контексту, а має 

включати культурологічний та соціокультурний компонент як у зміст усіх 

навчальних дисциплін, так і в методи та форми навчальної взаємодії [361].  

В українських наукових джерелах більш вживаними є поняття 

,,міжкультурний” та ,,полікультурний”, які використовуються у контексті 

освіти загалом та у світлі формування відповідних компетентностей зокрема. 

Так, аналіз поняття ,,міжкультурна компетентність” висвітлено в працях 

українських учених Л. Гришаєвої [86], М. Моцар [182], В. Сафронової [241], 

О. Тарнопольського [277], які стверджують, що воно базується на механізмі 

мовленнєвої взаємодії з представниками іншої культури. Порівнюючи 

дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, ми можемо зробити 

висновок, що ,,інтеркультурний” та ,,міжкультурний” є синонімічними 

поняттям. Натомість під поняттям ,,полікультурний”, яке переважно 

використовується в сполученні слів ,,полікультурна освіта” та ,,полікультурне 

виховання” розуміють взаємодію багатьох соціумів, що є носіями різних 

систем цінностей та уявлень про життя. Тому, головний акцент у такій освіті 

вчені П. Кендзьор [128] та І. Бахов [20] роблять на розширенні 

полікультурного світогляду, що вимагає від суб’єктів освітнього процесу 

формування такої якості, як відкритість до сприйняття культур інших народів. 

На сучасному етапі розвитку суспільства політика полікультуралізму 

широко впроваджується в європейських країнах, які є по суті 

монокультурними, проте, у яких виявляються певні культурні розбіжності, що 

мають історичне підґрунтя. Передусім до таких країн належать Іспанія, 

Польща та країни пострадянського простору. У документах ООН, ЮНЕСКО 

та Ради Європи зазначено, що головним завданням системи освіти є підготовка 

сучасної молоді до життя в полікультурному суспільстві та оснащення 

молодих європейців компетентностями задля сприйняття відмінностей, 

виховання поваги до інших та розвиток здатності жити з людьми інших 

культур та мов.  
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Проблема полікультурності для українського суспільства є вкрай 

актуальною, тому що, по-перше, в Україні мешкають представники різних 

національностей, які мають різний культурний бекграунд, по-друге, конфлікт, 

який переживає зараз країна, напряму корелює зі сплеском пострадянської 

ностальгії й відсутністю порозуміння зі світовою спільнотою, що засвідчують 

брак полікультурного виховання й диктують потребу в реалізації 

компетентнісного підходу в напрямі формування вмінь та навичок 

здійснювати полікультурну взаємодію на всіх рівнях освітнього процесу.  

Процеси глобалізації та інтеграції українського суспільства до 

полікультурної світової спільноти посилюють інтерес до вивчення іноземних 

мов. Мовна освіта сприяє формуванню культурної ідентичності особистості, а 

також підвищує рівень її соціальної мобільності у полікультурному 

суспільстві. Мовна політика є одним із ключових орієнтирів у програмах 

Європейського союзу. У 2009 році на засіданні Ради Європи з освіти, молоді 

та культури було прийнято Рамкову стратегічну програму ЄС щодо 

співробітництва у сфері освіти, реалізація якої триває до 2020 року. У цьому 

стратегічному документі наголошено, що пріоритетною стратегією є вивчення 

двох іноземних мов, починаючи з раннього віку в закладах загальної середньої 

освіти і далі має стати частиною діяльності закладів технічної та вищої освіти. 

Також на засіданні Ради Європи в 2008 році була затверджена Біла книга з 

міжкультурного діалогу ,,Жити разом в рівності та гідності”, у якій 

обґрунтовано роль вивчення іноземних мов у формуванні культурної та 

соціальної ідентичності особистості, збагаченні її та розвитку її 

полікультурної компетентності [343]. 

Ще одним важливим документом Європейської комісії є ,,Адженда 

навичок для Європи” (Skills Agenda for Europe), затверджений 10 червня 2016 

року, головним завданням якого є забезпечення належної підготовки й 

озброєння громадян необхідними вміннями для успішного виконання 

професійної діяльності. Ці вміння в документі визначено як ,,м’які” або 

,,гнучкі” (soft skills), до складу яких входять комунікативні вміння, здатність 
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працювати в команді, лідерські та творчі вміння, здатність приймати рішення, 

уміння керувати часом та вирішувати проблеми. Також до переліку ,,м’яких 

умінь” зараховують уміння міжкультурної взаємодії, а саме здатність розуміти 

культурні відмінності людей та ефективно взаємодіяти в різних культурних 

оточеннях. Щодо необхідності формувати ці вміння у вчителів, учені 

зазначають, що вчителі не можуть знати всі культури та розуміти мови, на яких 

говорять представники цих культур, проте, вони мають бути готовими 

створити сприятливе середовище для взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу на основі співпереживання, емпатії, толерантності тощо [378]. 

Зважаючи на те, що Україною підписано Угоду про Асоціацію з 

Європейським Союзом, подолання мовного бар’єру, який сьогодні 

залишається наявним між нашою країною та європейськими країнами, є 

пріоритетним державним завданням на нормативно-правовому рівні. У Законі 

України ,,Про освіту” зазначено, що метою повної загальної освіти в Україна 

є виховання та соціалізація особистості, здатної жити в суспільстві, що 

досягається через формування ключових компетентностей, однією з яких є 

здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами. Також у липні 2019 року 

Міністерством освіти і науки України розроблено та схвалено ,,Концепцію 

розвитку англійської мови в університетах”, реалізація якої має підвищити 

рівень володіння англійською мовою фахівців різних галузей, у тому числі й 

вчителів іноземних мов [143]. 

Ми вважаємо формування полікультурної компетентності важливим у 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, адже 

першочерговим завданням вчителя є координування ціннісним розвитком 

учнів через зміст навчального предмету. Як зазначалося вище, вивчення 

іноземних мов зосереджено не лише на засвоєнні мовного матеріалу та 

формуванні вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності, а також глибоке 

засвоєння культурних особливостей країни, мова якої вивчається. Ми також 

розділяємо думку О. Кондратьєвої, що формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів сприяє розширенню загального кругозору 
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студентів, формуванню поліфонічного сприйняття світу, виховує толерантне 

ставлення до представників інших культур як норму поведінки в суспільстві. 

Керуючись принципами полікультурності в освіті, як стверджує науковиця, 

учителі орієнтують дітей на визнання мов і культур різних етнічних груп, а 

також виховують в учнів повагу до них. Запровадження таких освітніх 

принципів націлене на створення рівних можливостей для кожного, незалежно 

від його культурної приналежності, для навчання в закладах освіти. На наше 

глибоке переконання, формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов має бути спеціально організованим процесом, 

результатом якого є можливість взаємодіяти в різних сферах суспільного 

життя з представниками різних народів та культур [139]. 

Мало хто з дослідників звертає увагу на семантику змагання та 

боротьби, що притаманна самому терміну ,,компетентність”. Насправді, 

компетентний є досить близьким за значенням до конкурентоспроможний. 

Компетентний експерт – це той, хто має достовірний, об’єктивно засвідчений 

досвід вирішення певних завдань, виконання дій і операцій, артикуляції ідей 

тощо. Поняття компетентності є необхідним доповненням до класичної 

педагогічної тріади ,,знання – уміння – навички”, що підкреслює неподільність 

цих елементів у структурі особистої діяльності людини і дозволяє вказати 

вихід до об’єктивного, позасуб’єктного виміру конституювання та 

детермінації цієї діяльності.  

Стрімкий злет компетентнісного підходу в українській науці про освіту 

свідчить насамперед про потребу в новітній концептуальній парадигмі, що б 

дозволила більш ефективно виводити на рівень теоретичного осмислення 

протиріччя емпіричної практики викладання і навчання. Оскільки 

компетентнісний підхід розробляється в контексті пристосування української 

системи освіти до глобальних викликів перед нашим суспільством і через це 

носить адаптаційний характер, надзвичайно важливо віднайти в досвіді інших 

суспільств найбільш релевантні кореляти до реалій українського освітнього 

процесу. Сутність теорії компетентнісного підходу детально 
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охарактеризовано в попередньому підрозділі. Однак, намагаючись виконати 

завдання нашої дисертаційної роботи щодо з’ясування змісту поняття 

,,полікультурна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов” 

надзвичайно важливо узагальнити наявні дослідження компетентнісного 

підходу в світлі визначення сутності цього поняття. 

Програмним текстом щодо осмислення та імплементації 

компетентнісного підходу в українському освітньому просторі є колективна 

монографія ,,Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та 

українські перспективи” (2004 р.). Попри значну увагу до цієї праці з боку 

дослідників компетентнісного підходу тема полікультурності залишається 

поза увагою наступних розвідок. Проте, вже тут ми віднаходимо серед 

ключових компетентностей ,,уміння функціонувати в соціально гетерогенних 

групах, яке передбачає здатність жити і взаємодіяти з іншими, що пов’язано з 

полікультурним суспільством у широкому сенсі” [138, с. 12]. У монографії 

О. Овчарук деталізує складові цієї компетентності: ,,здатність успішно 

взаємодіяти з іншими; здатність співпрацювати; здатність розв’язувати 

конфлікти” [138, с. 12]. Авторка наголошує, що важливим складником 

взаємодії в суспільному житті є культура.  

Науковці О. Арнольдов [13] та Ю. Єфімов [110], характеризуючи 

полікультурну компетентність, пов’язують її із загальним розумінням 

феномену ,,культура”. Вони наголошують, що сукупність матеріальних і 

духовних цінностей, створених людством, становить сутність цього феномену. 

Здійснюючи взаємодію в суспільстві, людина завжди діє в межах певної 

культури як об’єкт, який підпадає під культурний вплив і суб’єкт, який 

створює певні цінності. Психолог О. Асмолов стверджує, що цінності є 

стимулами, які спонукають особистість до активної діяльності на нормативно-

рольовому та особистісно-смисловому рівнях. Тому під час засвоєння 

культури людиною відбувається виконання діяльності. Будь-який вагомий 

результат діяльності призводить до розвитку особистості, а накопичення 
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нових досягнень та цінностей підвищує загальний рівень розвитку 

суспільства [14].  

Викладене вище дозволяє стверджувати, що зміст поняття 

,,полікультурність” залежить від первісного визначення поняття ,,культура”, 

що, будучи родовим абстрактним поняттям, є надзвичайно вразливим для 

перекручень змісту. Теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури 

дозволяє констатувати наявність різних визначень поняття ,,полікультурна 

компетентність”, для уточнення сутності якого нами були проаналізовані ідеї 

вітчизняних та зарубіжних учених. Характерним для українських науковців є 

визначення полікультурної компетентності як складного індивідуального 

утворення, що ґрунтується на певних теоретичних знаннях та об’єктивних 

уявленнях про етнокультурну своєрідність суспільства та реалізується через 

уміння, навички й моделі поведінки (О. Кондратьєва [139], О. Котенко [146], 

Л. Перетяга [206], М. Сімоненко [250] та інші). На нашу думку, таке 

визначення також не розкриває поняття полікультурної компетентності, а 

зіставляє його з поняттями етнокультурної освіченості та міжкультурної 

взаємодії, зміст яких залишається умовно загальновідомим. Проте, цінність 

цього визначення полягає в тому, що особистість, у якої сформована ця 

компетентність, є носієм досвіду під час міжособистісної взаємодії із 

представниками різних культур. 

Попри значну увагу науковців до вивчення змісту полікультурної 

компетентності як необхідної складової оновлення змісту української освіти 

відкритим залишається питання щодо єдиного визначення поняття 

полікультурної компетентності саме в контексті педагогічної освіти, а також 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов як однієї з провідних компетентностей у структурі їхньої професійної 

діяльності. 

Л. Чередниченко в своєму дослідженні резюмує, що полікультурна 

компетентність майбутнього вчителя – ,,це інтегроване професійно-

особистісне утворення, результативний компонент професійної підготовки, 
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що обумовлює готовність майбутнього вчителя до ефективного здійснення 

педагогічної діяльності у багатонаціональному середовищі” [301, с. 334]. 

Також у контексті підготовки вчителя іноземних мов науковці 

В. Болгаріна [43], І. Бахов [20], Л. Морська [181] розглядають полікультурну 

компетентність як сукупність різних форм взаємодії і спілкування між 

індивідами та групами, які є представниками різних культур. Важливість 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов зумовлена загальною роллю вчителя як координатора ціннісного розвитку 

дитини та транслятора предметного змісту. Головною метою навчання 

іноземної мови є не лише засвоєння мовного матеріалу та формування 

комунікативної компетентності, а й формування системи знань щодо 

культурних особливостей країни, мова якої вивчається.  

Учені наголошують на необхідності вивчення культури народу, мова 

якого вивчається, а також рідної культури за принципом діалогу культур, що 

на їхню думку, є умовою формування не тільки полікультурної 

компетентності, а й становлення уявлення, що діалог культур виступає як 

єдина філософія існування в сучасних полікультурних спільнотах, яка 

характеризується етнічною, релігійною та соціальною толерантністю до 

представників інших культур. Г. Єлізарова відводить для вчителя іноземних 

мов роль ,,медіатора культур” – ,,спеціаліста з міжкультурної комунікації, 

посередника між культурами (культурою своєї країни та культурою країни, 

мова якої вивчається), який володіє іноземною мовою як особливістю 

культури. Такому вчителю властиві якості особистості, спрямованої на 

готовність до спілкування іноземною мовою, підготовки школярів до 

міжкультурної взаємодії і розуміння” [109, с. 22]. 

Теоретичний аналіз поняття ,,полікультурна компетентність” засвідчив 

наявність цілої низки поглядів на визначення його сутності, а саме: В. Дьоміна 

наголошує на вмінні адаптуватися до змінних соціальних умов; Я. Цехмістер 

визначає сутність компетентності вчителя в полікультурному просторі як 

досвід соціальної діяльності; І. Єрмакова також акцентує увагу на життєвому 



78 
 

та соціальному досвіді, який є визначальним для активної життєдіяльності та 

вирішення різних соціальних завдань [263]; В. Мижериков і М. Єрмоленко 

зауважують, що полікультурна компетентність фахівця передбачає оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками для прийняття оптимальних рішень [255]; 

Р. Джон вбачає сутність цієї компетентності в здатності фахівця до виконання 

конкретних дій у професійних ситуаціях [361]; А. Маркова розглядає 

полікультурну компетентність як складову професійної компетентності, 

характеризуючи міру індивідуальної відповідальності фахівця відповідно до 

потреб професії [168]; Є. Степанов наголошує на необхідності формування 

особистісних рис (порядність, чесність, чемність, відповідальність. 

толерантність тощо) як основи професійної поведінки фахівця [266]. Проте, 

кожне із зазначених визначень не розкриває повною мірою зміст поняття 

,,полікультурна компетентність”, адже воно здебільшого сфокусоване на 

поясненні особистісної або діяльнісної складової та поза увагою науковців 

залишаються культурні детермінанти цього явища. 

Вітчизняна науковиця Г. Суткевич висвітлює проблему формування 

полікультурної компетентності майбутніх політологів, зазначаючи, що 

комбінування культурологічного підходу та комунікативної методики 

вивчення мови є ефективним способом формування полікультурної 

компетентності. На думку вченої, однією з головних вимог формування 

полікультурної компетентності є адаптація до умов національної та 

іншомовної культури, тобто вивчення мови відбувається через пізнання 

культури і навпаки ознайомлення з культурою через мову [272, c. 170].  

Широковідомим у сучасній педагогічній літературі є також визначення, 

запропоноване українськими вченими С. Сисоєвою та І. Соколовою, за яким 

полікультурна компетентність майбутнього вчителя – ,,це інтегративна якість 

особистості майбутнього фахівця, що формується в процесі навчання та 

включає систему полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, 

мотивів, цінностей, полікультурних якостей, досвіду соціальних норм і правил 

поведінки, необхідних для повсякденного життя й діяльності в сучасному 
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полікультурному суспільстві” [248, с.65-66]. Однак, таке визначення є 

загальним і в ньому не враховано специфіку підготовки майбутніх учителів 

саме іноземних мов. 

У контексті підготовки майбутніх учителів іноземних мов близьким до 

предмету нашого дослідження є вивчення проблеми взаємозв’язку 

професійної та полікультурної компетентності майбутніх фахівців, висвітлене 

в наукових працях Н. Величко. Учена має дві точки зору на зазначену 

проблему: по-перше, вона вважає, що професійна й полікультурна 

компетентності є однопорядковими (рівнозначними) та є компонентами 

загальножиттєвої компетентності; по-друге, полікультурна компетентність є 

складовою професійної компетентності педагога [58].  

У своєму дослідженні ми розділяємо другу точку зору Н. Величко і 

маємо підстави стверджувати, що полікультурна компетентність входить до 

складу професійної компетентності майбутнього вчителя, адже полікультурна 

компетентність є необхідною умовою успішної професійної діяльності та 

педагогічної майстерності педагога. Ефективність професійної діяльності 

вчителя іноземних мов безпосередньо залежить від уміння добирати, 

структурувати зміст навчання іноземної мови, здійснюючи культурологічний 

та етнічний вплив у процесі освітньої діяльності, застосовуючи технології, що 

враховують індивідуально-особистісні інтереси учнів, світові тенденції та 

національні пріоритети мовної освіти [58]. 

На основі проведеного теоретичного аналізу термінологічної сутності 

понять ,,компетентність” та ,,полікультурна компетентність” вважаємо, що 

,,полікультурна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов” – це 

інтегративна якість особистості майбутнього фахівця, що включає 

систему полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, мотивів, 

цінностей, полікультурних якостей, досвіду, соціальних норм і правил 

поведінки, які формуються в процесі професійної мовної підготовки через 

ознайомлення з культурою інших народів за принципом діалогу культур 

та в умовах неперервної комунікативної практики. 
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Полікультурна компетентність у складі професійної компетентності 

майбутнього вчителя має розглядатися, по-перше, як статичне особисте 

утворення, тобто те, яке має певну структуру (компоненти) та характеристики 

(зміст компонентів), а, по-друге, як динамічне особистісне утворення, яке 

може формуватися та розвиватися й потребує розробки відповідних 

технологій його формування в сучасних умовах розвитку суспільства. 

Спробуємо описати структуру полікультурної компетентності 

майбутнього вчителя іноземних мов та здійснити змістовий аналіз її 

компонентів. Вивчення питання структури полікультурної компетентності 

було розпочато з аналізу зарубіжних літературних джерел, який дозволив 

виявити, що американські вчені (М. Д’Андреа (М. D’Andrea) [345], А. Міранда 

(А. Miranda) [370], Л. Спанірман (L. Spanierman) [380] та інші) виділяють у 

структурі полікультурної компетентності три компоненти – усвідомлення, 

знання, уміння, керуючись при цьому загальноприйнятою в зарубіжній 

педагогічній та психологічній науці структурою компетентності. Розглянемо 

детально кожен із цих компонентів. А. Міранда зазначає, що усвідомлення – 

це розуміння власної культури і того, як вона впливає на сприйняття інших 

культур. Учена також наголошує на необхідності розуміння того, що одна 

культура має власні цінності, стандарти та переконання, які можуть 

суперечити іншій культурі. Завданням учителя в такій ситуації є створення 

комфортних умов для спільного навчання в умовах полікультурного 

середовища. Наступним компонентом, на думку зарубіжних дослідників, є 

знання, які тісно пов’язані з усвідомленням. Зміст знаннєвого компоненту 

полягає в оволодінні теоретичними відомостями щодо особливостей як 

міжособистісної, так і міжгрупової взаємодії в умовах полікультурного 

середовища. Уміння є третім компонентом у структурі полікультурної 

компетентності, сутність яких полягає в набутті практичного досвіду 

застосування отриманих знань під час взаємодії з представниками різних 

культур. На глибоке переконання А. Міранди, учителі мають оволодіти 

вміннями саморефлексії та самоосвіти задля успішного виконання 
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професійної діяльності в швидкоплинних демографічних умовах сучасного 

суспільства. Така структура полікультурної компетентності, на нашу думку, 

не висвітлює всіх особливостей цього феномену як інтегрованої якості 

особистості, а орієнтована здебільшого на визначення ефективної взаємодії в 

полікультурному середовищі [370].  

Близьким до визначення структури полікультурної компетентності 

американськими вченими є дослідження проведене Інститутом 

інтеркультурної дидактики в Німеччині, у якому також описано 

трикомпонентну структуру, до складу якої входять: когнітивний аспект 

(знання мов, знання про культуру країн, мови яких вивчаються, знання про 

культурні стандарти, культурні концепції, знання про етноцентризм тощо); 

емоційний (афективний) аспект (здатність спостерігати, правильно оцінювати 

та розуміти ситуацію, сприймати іноземний світогляд, змінювати власні 

погляди на майбутнє, співчувати, виявляти терпимість та чуйність; 

поведінковий аспект (навички управління конфліктами та здійснення 

комунікації, здатність інтегруватися в культурне середовище та виробляти 

стратегії роботи з культурним шоком) [222]. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогічної науки можна 

спостерігати активізацію дослідження структури полікультурної 

компетентності у контексті фахової підготовки фахівців різних галузей. 

А. Соколова та О. Івашко присвятили своє дослідження вивченню структури 

полікультурної компетентності майбутніх учителів-філологів, акцентуючи 

увагу на таких компонентах: теоретичні знання, уміння, навички, якості 

особистості, досвід, поведінку, мотиви, цінності, ідеали, готовність і здатність 

інтегруватися в полікультурне середовище. Кожен із цих компонентів вони 

охарактеризували з двох контекстуальних перспектив – культурної та 

соціальної. Учені зазначають, що в культурній перспективі вчителі-філологи 

мають оволодіти знаннями щодо національних реалій народу, а в соціальній – 

знаннями конкретних соціальних умов спілкування, прийнятих у країні, мова 

якої вивчається.  
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Л. Данилова охарактеризувала такі компоненти в структурі 

полікультурної компетентності особистості: мотиваційно-ціннісний, до змісту 

якого входять мотиви, цілі, ціннісні орієнтири майбутнього вчителя, які 

визначають його ставлення до майбутньої професійної діяльності як до 

цінності, а також викликають потребу в формуванні власної полікультурної 

компетентності; когнітивний, який передбачає наявність сукупності знань про 

культуру, зміст полікультурної компетентності, способи її формування; 

діяльнісний, націлений на формування вмінь здійснювати міжкультурну 

комунікацію з представниками іншомовної культури, аналізувати власну 

діяльність та поведінку; емоційний, обумовлює позитивне оцінювання 

педагогічних ситуацій на основі сформованих соціальних або особистісних 

цінностей, здатність усвідомлювати внутрішній світ іншої людини та 

ототожнювати себе з нею [91]. 

Аналізуючи компонентний склад полікультурної компетентності 

Н. Васютенкова виокремлює три компоненти: професійний, який включає в 

себе культуру спілкування, методичну, інформаційну, рефлексивну культури; 

культурологічний, окреслюється як знання й розуміння рідної та іншомовної 

культури, культур світового міжкультурного спілкування; особистісний, у 

межах якого формується сукупність якостей особистості майбутнього фахівця, 

які визначають ціннісні орієнтації та є наскрізними для усіх складових 

полікультурної компетентності [55, c. 19]. 

О. Щеглова аналізувала структуру полікультурної компетентності 

фахівця і дійшла висновку, що вона складається з таких компонентів: 

когнітивний, ціннісно-мотиваційний, діяльнісно-поведінковий. Когнітивний 

компонент вказує на необхідність засвоєння образів та цінностей світової 

культури, а також соціального досвіду міжкультурного спілкування. Ціннісно-

мотиваційний компонент науковиця пов’язує з готовністю студентів до 

сприйняття іншої культури, до толерантної, безконфліктної взаємодії з 

представниками інших культурних груп. Діяльнісно-поведінковий компонент 

полікультурної компетентності допомагає формуванню здатності до 
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вирішення професійних завдань під час здійснення міжкультурної 

взаємодії [306, c. 94]. 

Українська дослідниця Л. Столярчук звернулася до проблеми 

визначення структури полікультурної компетентності під час вивчення 

іноземних мов, дійшовши висновку, що у змісті полікультурної 

компетентності наявні когнітивний, афективний, стратегічний та 

аксіологічний компоненти. Як і більшість вітчизняних учених, Л. Столярчук 

вважає, що когнітивна частина компетентності базується на знаннях щодо 

норм і правил спілкування в іншомовній культурі, які можуть мати культурно-

історичне або політичне підґрунтя. Афективний компонент сприяє 

формуванню толерантного ставлення, емпатії, громадянської та національної 

самосвідомості для позитивного сприйняття норм та стандартів взаємодії в 

іншомовному суспільстві. Завдяки стратегічному компоненту набуваються 

вміння співіснувати в полікультурному оточенні, що базуються на почутті 

взаємоповаги, а також уміння адекватної оцінки власних дій та їх коригування. 

Аксіологічна складова полікультурної компетентності допомагає формуванню 

у студентів цінностей полікультурного суспільства [268]. 

На нашу думку, важливим для визначення структури полікультурної 

компетентності є дослідження І. Кушнір [153] та І. Дирди [96], які вивчали цю 

проблему в контексті навчання іноземних студентів в Україні. Так, І. Кушнір 

наголошує на виділенні чотирьох ключових компонентів у структурі 

полікультурної компетентності, а саме: когнітивний, аксіологічний, 

креативний та практичний. Когнітивний компонент, за визначенням І. Кушнір, 

співвідноситься з вищезазначеними позиціями українських дослідників. 

Аксіологічний компонент характеризує морально-естетичні цінності народу-

носія мови. Креативний компонент передбачає формування толерантності та 

поваги по відношенню до народу, мова якого вивчається. Практична складова 

передбачає набуття досвіду міжкультурного спілкування та адекватних 

поведінкових реакцій під час спілкування в полікультурному оточенні [153]. 

Сутність структури полікультурної компетентності, розробленої І. Дирдою, 
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співвідноситься в багатьох позиціях зі структурою, запропонованою 

І. Кушнір. Проте, І. Дирда зауважує, що структура полікультурної 

компетентності обов’язково має вмішувати мотиваційно-ціннісний та 

поведінково-діяльнісний компоненти. Адже, саме мотиваційно-ціннісний 

компонент сприяє глибокому усвідомленню необхідності формування 

полікультурної компетентності, а поведінково-діяльнісний допомагає 

розвивати практичні вміння взаємодії з представниками інших культур [96; 

153].  

Л. Чередниченко вивчала питання формування полікультурної 

компетентності керівників закладів освіти, визначивши в комплексній 

структурі полікультурної компетентності такі складові: когнітивну, ціннісно-

мотиваційну та діяльнісно-поведінкову. Така структура відповідає варіантам, 

запропонованим більшістю вітчизняних науковців. Узагальнюючи дані 

структурно-компонентного аналізу феномену полікультурної компетентності, 

ми приходимо до висновку, що спільними в позиціях вітчизняних та 

зарубіжних науковців є наявність когнітивного, мотиваційно-ціннісного та 

діяльнісного компонентів [301].  

У своєму дослідженні ми також враховуємо точку зору А. Шишко, яка 

докладно дослідила структуру професійної компетентності майбутнього 

викладача іноземних мов. Ми погоджуємося із твердженням науковиці, що 

специфіка професійної діяльності викладача іноземних мов зумовлює 

необхідність здійснення комунікації рідною та іноземною мовами, тому 

важливого значення в структурі професійної компетентності має 

комунікативний компонент. На нашу думку, комунікативний аспект має бути 

висвітлено і в структурі полікультурної компетентності, адже в процесі 

виконання професійної діяльності вчитель постійно має підтримувати 

стосунки та досягати порозуміння з оточенням на основі принципів 

толерантності, поваги, прийняття прагнень та інтересів інших людей [304]. 

Враховуючи наукові розвідки, проаналізовані вище, ми пропонуємо в 

структурі полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 
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виділити такі компоненти: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, 

комунікативно-діяльнісний та особистісно-рефлексивний. Перейдемо до 

детального аналізу кожного із зазначених компонентів із урахуванням ідей 

компетентнісного підходу. 

Зміст когнітивного компоненту в структурі полікультурної 

компетентності фахівців обговорювалися у дисертаціях П. Кендзьора [128], 

О. Кондратьєвої [139], О. Котенко [146], М. Моцар [182], А. Щербакової [308] 

та інших. Когнітивний компонент передбачає сформованість системи 

полікультурних знань, що є характерними для представників конкретної 

країни і невідомі представникам інших культур, що можуть ускладнювати 

їхню взаємодію, оскільки взаєморозуміння є неможливим без обізнаності 

комунікантів із дійсністю, що їх оточує. До складу когнітивного компонента 

входять як загальнокультурні, так і специфічні полікультурні знання, уміння 

та навички, необхідні для пізнання іншокультурної дійсності та засвоєння 

мовних та мовленнєвих аспектів іноземної мови. Майбутні вчителі іноземних 

мов зі сформованою полікультурною компетентністю мають володіти 

загальнокультурними теоретичними знаннями з культурології, 

країнознавства, історії, педагогіки та психології, які є основою для розуміння 

культурного різноманіття суспільства та соціально-культурних проявів на 

особистісному та груповому рівнях. 

Щодо змісту специфічних полікультурних знань, вони безпосереднім 

чином пов’язані зі специфікою професійної діяльності вчителя іноземних мов, 

зокрема розуміння особливостей здійснення своєї майбутньої професійної 

діяльності в контексті соціокультурних викликів часу, вміннями та навичками 

побудови навчальної взаємодії з урахуванням культурно-специфічних норм та 

лінгвокраїнознавчих та соціокультурних особливостей іноземної мови; 

варіювати власну вербальну та невербальну поведінку, обираючи 

комунікативні тактики та стратегії відповідно до ситуації мовлення в 

професійній діяльності; розуміння змісту іншомовних автентичних текстів 
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професійної спрямованості задля підвищення рівня сформованості власної 

комунікативної компетентності [182; 308]. 

Також у складі когнітивного компоненту особливу увагу слід приділити 

вивченню питань про конфлікти в полікультурному середовищі (причини 

виникнення конфліктів, шляхи їх запобігання та розв’язання). Обговорюючи 

сутність поняття ,,полікультурна компетентність”, у нашому дослідженні ми 

звернулися до аналізу концепту ,,діалог культур” та дійшли висновку, що 

відсутність діалогу в процесі взаємодії може бути причиною формування 

стереотипного сприйняття представників інших культур зокрема та культури 

в цілому, сприяє розвитку нетерпимості та дискримінації. Тому в межах 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов особливу увагу слід 

приділити вивченню основ діалогічності та багатокультурності, які складають 

сучасну модель європейського суспільства. Мова почасту виступає як засіб 

подолання конфліктів, так і перешкодою для міжкультурного діалогу. Тому 

вивчення мовних, мовленнєвих, соціокультурних та соціолінгвістичних 

аспектів іноземної мови запобігає виникненню стереотипних уявлень про 

представників інших культур. Вивчення мови допомагає глибше усвідомити 

соціальну та культурну ідентичність, адже саме в мові відбиваються реалії 

народу. Головним елементом будь-якої мови, що дозволяє семантизувати 

мовну картину світу носія мови, є слово (лексична одиниця), аналіз якого 

надає можливість вивчити культурний досвід країни, мова якої вивчається, 

моделі, засоби і принципі соціокультурної комунікації, схеми інформаційного 

обміну, ієрархію цінностей, стратегій та стереотипів комунікативної 

поведінки людей, особливості процесів їхньої соціалізації тощо [139, с. 91-92]. 

Учені-методисти в галузі викладання іноземних мов (С. Ніколаєва [226], 

С. Роман [236], О. Тарнопольський [277]) зауважують, що до культурно 

забарвлених мовних засобів належить фонова лексика та національні реалії. 

Поняття ,,фонова лексика” в лінгвокраїнознавчій теорії слова складається із 

кількох семантичних долей. Частина їх, яка містить найбільш суттєві відомості 

про предмет, входить до складу лексичного поняття і забезпечує класифікацію 
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предмета. Інша частина, яка охоплює додаткові відомості про предмет, 

створює так званий лексичний фон слова. Цей лексичний фон слова виступає 

показником культурних особливостей народу, що закарбувалися в мові.  

Окрему групу фонових знань становить мовленнєвий етикет. Під 

мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему національно специфічних 

вербальних та невербальних одиниць (кінесика, проксеміка, фонація), які 

пропонуються суспільством для встановлення контакту співрозмовників у 

бажаній тональності згідно з установленими правилами поведінки. Етикет 

виявляється у більшості комунікативних ситуацій у всіх сферах спілкування, 

від побутової до професійної. 

Національні реалії – це назви, притаманних тільки певним націям і 

народам предметів матеріальної культури, фактів історії, державних 

інститутів, імен національних і фольклорних героїв, міфологічних істот тощо. 

До національних реалій, які становлять зміст навчання соціокультурного 

компоненту іноземної мови, належать реалії-антропоніми, реалії-топоніми, 

етнографічні реалії, реалії освіти та культури тощо [236]. 

Отже, когнітивний компонент в структурі полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов реалізується через 

засвоєння ними загальнокультурних та специфічних полікультурних знань. До 

складу перших ми відносимо знання, які є підґрунтям для глибшого 

усвідомлення культурного різноманіття суспільства. Спеціальні полікультурні 

знання націлені на запобігання та подолання конфліктів у суспільстві. На наше 

глибоке переконання, саме знання мовних та мовленнєвих особливостей, 

позитивно впливає на глибше усвідомлення соціальної та культурної 

ідентичності носіїв мови. 

Мотиваційно-ціннісний компонент є одним із найважливіших 

елементів полікультурної компетентності, що доводить аналіз структури 

полікультурної компетентності, представленої в працях вітчизняних 

науковців (І. Дирда [96], Л. Черидниченко [301], О. Щеглова [306] та ін.). Цей 

компонент являє собою систему мотиваційно-ціннісних утворень, а саме: 
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потреб, інтересів, мотивів, цінностей, полікультурних якостей, що регулюють 

діяльність різних сфер життя особистості в полікультурному оточенні. 

Мотиваційно-ціннісний компонент передбачає формування природної 

потреби студента в збагаченні власного досвіду знаннями про культуру інших 

народів; українську національну ідею в полікультурному контексті, виявлення 

інтересу (цікавості) до особливості побуту та діяльності представників інших 

національностей; усвідомлення важливості толерантного ставлення до 

відмінностей інших культур та їх представників; спрямованість особистості на 

розв’язання міжкультурних проблем; визначає внутрішню позицію 

особистості, характеризує патріотичність особистості. Через засвоєння 

культури відбувається надбання моральних цінностей, змінюється світогляд 

особистості, її духовні ідеали, формується полікультурна картина світу, 

усвідомлюється національна ідентичність та необхідність міжкультурного 

діалогу, бажання пізнання культури у процесі вивчення мови. 

Важливою умовою мотивації є ознайомлення з проблемами культури та 

полікультурності; зацікавлення майбутніх учителів іноземних мов у 

здійсненні полікультурного виховання особистості. Разом із тим, варто 

звернути увагу студентів на вивчення аспектів національної культури, яка 

допоможе збагнути зразки загальнолюдських цінностей. Формування 

мотиваційно-ціннісного компонента передбачає також організацію навчально-

пізнавальної діяльності майбутніх педагогів, активізацію пізнавальних 

процесів зацікавленості інокультурними аспектами життя. Його показниками 

є усвідомлення важливості міжкультурного діалогу, формування 

толерантності, міра сформованості емпатії. 

Усвідомлення важливості міжкультурного діалогу як відкритого та 

шанобливого обміну думками відбувається на основі взаєморозуміння та 

поваги між окремими людьми та групами людей, які різняться за культурними, 

релігійними й мовними ознаками, а також за історичним походженням. 

Керівними принципами в цьому контексті є свобода вибору, свобода 

самовираження, рівність, толерантність і взаємоповага до людської гідності. 
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Успішний міжкультурний діалог вимагає низки якостей, притаманних 

демократичній культурі, зокрема, неупередженості, бажання висловлюватися 

і вислуховувати чужі думки, вміння розв’язувати конфлікти мирним шляхом і 

сприйняття обґрунтованих аргументів інших. Він сприяє зміцненню 

демократичної стабільності та подоланню забобонів і стереотипів у 

суспільному житті й політичній риториці, полегшує створення коаліцій із 

представників різних культурних і релігійних громад, а отже, може зарадити 

попередженню або усуненню конфліктів. 

Толерантність – це уміння людини приймати людей з іншою культурою, 

свідомістю, традиціями, психологічна готовність до взаємодії з 

представниками інших національностей на основі терпимості та згоди. Крім 

цього важливим фактором толерантності є спрямованість особистості до 

самопізнання, розширення світогляду, формування світоглядної позиції [71]. 

У своєму визначенні міжетнічної толерантності Н. Платонова виділяє, 

що це – активне, терпиме, нестереотипне, небайдуже ставлення до культури, 

мови, релігії, звичаїв, зовнішнього вигляду представників інших етносів, що 

передбачає такі способи поведінки у конфліктах, як компроміс і 

співробітництво [214, c.12]. 

Міра сформованості емпатії розглядається як уміння людини приймати 

людей з іншою культурою, свідомістю, традиціями, психологічну готовність 

до взаємодії з представниками інших національностей на основі терпимості та 

згоди. 

Усвідомлення культурного плюралізму – сприйняття особистістю 

навколишнього культурного розмаїття світу крізь власну ментальну 

парадигму, цінності, пріоритети та світогляд; усвідомлення культурних 

відмінностей та повага до них. 

Пізнавальна активність – це готовність та бажання студента до вивчення 

нового матеріалу розширеної тематики, особливостей країн, мова яких 

вивчається, бажання самостійно розширювати знання з цієї тематики, 
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виявлення ініціативи в пошуку цікавої інформації, бажання застосовувати 

набуті знання, вміння і навички в повсякденному житті. 

На нашу думку, у процесі формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов відбувається формування пізнавальної 

активності студентів, адже в такий момент має місце залучення студентів до 

діалогу культур, усвідомлення студентами суті мовних явищ, іншої системи 

розуміння, через яку може сприйматися дійсність; порівняння культурних 

явищ іноземної мови, яка вивчається, із культурними особливостями рідної 

мови; у студентів формуються навички роботи з довідковою літературою, 

словниками тощо. 

Стимулом до розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів може 

стати самостійна підготовка матеріалу стосовно відмінностей у значенні 

мовних одиниць, або особливостей етикету, культури країн. Під час виконання 

завдань такого характеру відбувається розвиток пізнавальної активності. 

Комунікативно-діяльнісний компонент є інтегративним за своїм 

характером, який відображає міжкультурний комунікативний досвід 

майбутнього фахівця, що базується на полікультурних знаннях, 

полікультурній спрямованості, здатності добувати, застосовувати та 

оперувати знаннями в умовах міжкультурної комунікації задля забезпечення 

продуктивної взаємодії, а також систему комунікативних (вербальних, 

невербальних, соціолінгвістичних, соціокультурних) умінь та навичок та 

метакомунікативних дій.  

Комунікативна складова полікультурної компетентності ґрунтується 

передусім на сформованості вмінь і навичок вербальної та невербальної 

взаємодії засобами іноземної та рідної мови, що сприяють глибшому 

розумінню мотивів, цінностей, поведінки представників інших культур, які 

залучені до процесу спілкування. Здатність здійснювати ефективну вербальну 

взаємодію залежить від сформованості мовних (фонетичних, лексичних, 

граматичних) та мовленнєвих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності 

(читанні, аудіюванні, письмі, говорінні), а також соціолінгвістичної та 
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соціокультурної складової. Зміст соціолінгвістичної складової полягає в 

здатності використовувати мовні засоби відповідно до ситуацій мовлення. 

Учені С. Ніколаєва [226], С. Роман [236], О. Тарнопольський [277], які 

займаються вивченням проблем формування соціолінгвістичної 

компетентності, стверджують, що до складу соціолінгвістичної 

компетентності входять лінгвістичні маркери соціальних стосунків, тобто 

правила та норми поведінки в певній культурі, специфіка регістрів мовлення 

тощо [236]. Зміст соціокультурної складової стосується вміння 

використовувати фонові знання та національні реалії країни, мова якої 

вивчається, та специфіку вербальної поведінки, які не суперечать нормам 

іншомовної національної культури. 

Слід також зауважити, що ефективність комунікативної діяльності в 

полікультурному середовищі залежить від екстралінгвістичних умов 

спілкування, тобто від сформованості невербальних умінь спілкування, які 

визначаються цілями, потребами та емоціями комунікантів, тобто тими 

чинниками, які розкривають сутність загальнопсихологічної теорії діяльності. 

У науково-педагогічній та методичній літературі, говорячи про зміст та цілі 

формування комунікативно-вербальних та комунікативно-невербальних умінь 

іншомовної інтеракції, науковці використовують поняття ,,стратегічна 

іншомовна компетентність”. 

О. Бескорса, досліджуючи зміст англомовної комунікативної 

стратегічної компетентності, трактує її як здатність використовувати адекватні 

вербальні та невербальні засоби підтримки комунікації в ситуаціях 

спілкування у разі браку мовних знань та мовленнєвого досвіду. Учена також 

наголошує на необхідності формування стратегічної компетентності, адже 

вона допомагає спланувати етапи реалізації комунікативної взаємодії із 

застосуванням компенсаторних стратегій та побудови прагматично та 

лінгвістично коректних висловлювань [27].  

Для визначення глибшого змісту стратегічної компетентності ми 

звернулися до дослідження І. Потюк, яка виділила два типи іншомовних 
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стратегій: стратегії вивчення (засвоєння фактичного іншомовного матеріалу) 

та стратегії вживання (застосування набутих знань та досвіду у 

міжособистісній комунікації). У контексті нашого дослідження, стратегічний 

компонент полікультурної компетентності реалізується через засвоєння 

соціокультурних та соціолінгвістичних знань та через формування вмінь та 

навичок планувати та виконувати комунікативні дій у конкретних 

мовленнєвих ситуаціях у полікультурному оточенні [224]. 

Як зазначає І. Грабовська, метакомунікативні дії – це мовленнєві дії, які 

виконуються на користь адресата і в такий спосіб здійснюється його 

підтримка, завдяки цьому досягається компроміс у спілкуванні та уникнення 

комунікативних конфліктів. Головним завданням метакомунікації є 

гармонізація комунікативної взаємодії та задоволення комунікативних потреб 

адресата з урахуванням соціо-культурних конвенцій спілкування [ 79, c. 60-

64]. Метакомунікативна обізнаність має прямий вияв у мовленнєвому етикеті 

як знання соціальних норм спілкування через використання мовних засобів, 

які відповідають конкретній ситуації спілкування. Метакогнітивна обізнаність 

учителів відіграє важливу роль на початку мовленнєвої інтеракції, 

демонструючи свою готовність до здійснення мовленнєвої взаємодії та 

формуючи соціальну, міжособистісну та тематичну платформу для подальшої 

інтеракції. 

Комунікативно-діяльнісний компонент також інтегрує в собі 

поінформованість майбутнього педагога щодо цілей, засобів, структури та 

особливостей педагогічного спілкування, прагнення до вдосконалення 

комунікативних умінь та навичок, здібності до застосування нестандартного 

підходу під час вирішення професійних завдань [57, с. 54]. 

Особистісно-рефлексивний компонент полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов містить особистісну 

складову (соціокультурні та професійно значущі якості) та рефлексивну 

складову. 
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Особистісна складова забезпечує формування національної 

самосвідомості та національних цінностей (мови, культури, території), 

усвідомлення своєї належності до певної етнічної спільноти та причетності до 

розбудови національної державності, посилення патріотичних почуттів, 

власної національної гідності, гордості за свою країну. Національна ідея є 

наскрізним елементом полікультурної компетентності, що є поштовхом до 

практичних дій, до виховання полікультурної самосвідомості учнів у 

подальшій професійній діяльності. Індивідуальна складова на розвиток 

прийомів саморегуляції, яка досягається завдяки узгодженості комунікативної 

ситуації і соціокультурних норм поведінки, знаходженню виходу з 

конфліктних ситуацій професійного та міжкультурного значення.  

Рефлексивна складова покликана активізувати потребу в професійно-

педагогічному вдосконаленні, у передачі культурного досвіду наступним 

поколінням, самостійному вивченні культурних відносин між різними 

країнами, дослідженні причин виникнення конфліктних відносин між 

представниками різних культурних спільнот та пошуку шляхів їх усунення. 

Цей компонент уможливлює аналіз власних помилок, регулювання та 

контроль власної поведінки та усвідомлення її значення для інших людей. 

Вивчення наукових праць вітчизняних дослідників, що стосуються 

питання визначення змісту та структури полікультурної компетентності, 

дозволило уточнити сутність поняття ,,полікультурна компетентність 

майбутніх учителів іноземних мов” та охарактеризувати її компонентний 

склад. Узагальнено структура полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов та характеристика її компонентів представлена на 

рисунку 1.1.  
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Рис. 1.1. Структура полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов. 

Враховуючи вищезазначені компоненти структури полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов та запропоноване нами 

визначення, було встановлено, що складність цього цілісного професійно-

особистісного явища залежить від його багатокомпонентної структури, яка 

обумовлена такими соціально-культурними та психолого-педагогічними 

категоріями, як ,,культура”, ,,компетентність”, ,,професійна компетентність”, 

,,діалог культур”, ,,полікультурність”, ,,полікультурне середовище” тощо. 

Одним із завдань нашого дослідження є аналіз полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов як динамічного утворення, що потребує 

розробки відповідної технології його формування в сучасних умовах розвитку 

педагогічної теорії та практики організації освітнього процесу закладів вищої 

педагогічної освіти, чому й буде присвячено наступний підрозділ нашої 

роботи. 
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1.3. Теоретичне обґрунтування технології формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

 

Докладний теоретичний аналіз змісту та структури полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов дозволив встановити, що 

вона є динамічним утворенням, яке потребує цілеспрямованого формування. 

Тому завданням нашого дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка 

технології формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов у процесі професійної підготовки в умовах сучасних закладів 

вищої педагогічної освіти.  

Сутність, структура та зміст самого поняття ,,технологія” в сучасній 

педагогічній науці є широковживаними та неоднозначними, що вимагає його 

детального аналізу. Серед українських науковців вивченням теоретичних 

питань розроблення та запровадження педагогічних технологій в освітній 

процес займаються І. Богданова [40], А. Вербицький [59], С. Гончаренко [77], 

М. Гриньова [82], І. Дичківська [97], Т. Дмитренко [99], О. Дубасенюк [106], 

В. Євдокимов [230], А. Кіктенко [210], О. Любарська [210], О. Огієнко [123], 

О. Пєхота [209], І. Підласий [211], О. Пометун [220], І. Прокопенко [230], 

І. Руснак [237], О. Савченко [238], С. Сисоєва [247], С. Харченко [293] та інші. 

На думку відомого українського вченого-педагога С. Гончаренка, 

технологія навчання має розглядатися як ,,системний метод створення, 

застосування і використання всього навчання й засвоєння знань з урахуванням 

технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням 

оптимізацію освіти” [77]. Учений також зазначає, що технологія навчання має 

ґрунтуватися на системі наукових принципів для проєктування освітнього 

процесу та реалізації мети навчання, що також передбачає можливість 

оцінювання освітнього процесу. 

Схожої думки щодо визначення сутності поняття ,,педагогічна 

технологія” дотримується С. Сисоєва, яка зауважує, що воно є 

багатоаспектним. Проте, вчена зазначає, що педагогічна технологія є 
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системою, яка містить три компоненти, а саме: науковий, процесуально 

описовий та процесуально діючий. Для нашого дослідження важливим є 

твердження С. Сисоєвої, що сутність педагогічної технології полягає в 

розробці та реалізації педагогічного проєкту на базі закладу освіти, який: 

базується на певній системі поглядів; спрямований на реалізацію конкретної 

мети; визначає модель професійно-педагогічної діяльності; дозволяє 

педагогам створювати нові продукти (утворення) за оптимального 

використання ресурсів та залучення суб’єктів освітньої діяльності [248]. 

За визначенням О. Пометун, педагогічна технологія є сукупністю 

певних дій та способів взаємодії, які сприяють розвиткові суб’єктів освітнього 

процесу та досягненню певних результатів навчання [221].  

Українські учені І. Прокопенко та В. Євдокимов, займаючись вивченням 

проблеми запровадження педагогічних технологій у процес професійної 

підготовки майбутніх учителів, також наголошують на системності 

педагогічної технології, а саме на розгляді педагогічної технології як системи 

науково обґрунтованих дій та взаємодії елементів освітнього процесу, 

виконання яких забезпечує реалізацію поставлених цілей навчання [230, с. 78-

79]. 

О. Дубасенюк присвятив своє дослідження проблемі застосування 

інноваційних технологій в професійно-педагогічній освіті. Учений стверджує, 

що в умовах модернізації та реформації сучасної вищої освіти в Україні в 

цілому та професійно-педагогічної зокрема, педагогічна технологія є цілісною 

освітньою системою, що передбачає алгоритмізацію виконання дій та 

досягнення передбачуваних навчальних результатів [106, с. 20]. 

Проведений аналіз сутності поняття ,,педагогічна технологія” засвідчив, 

що спільним для всіх визначень у вітчизняній педагогічній науці є її опис як 

освітньої системи, яка спрямована на досягнення поставленої мети шляхом 

виконання певної послідовності навчальних дій та операцій. Вищезазначене 

свідчить про те, що в українській педагогічній науці розвиток педагогічних 
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технологій відбувався на засадах системного підходу, який є перспективним 

та науково обґрунтованим.  

Враховуючи те, що одним із завдань нашої дисертаційної роботи є 

визначити та теоретично обґрунтувати технологію формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, а також 

беручи до уваги зміст та структуру полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, які представлено в попередньому підрозділі, 

вважаємо за необхідне надати визначення педагогічної технології в контексті 

цього дослідження. Отже, технологія формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів є проєктуванням педагогічної 

діяльності учасників освітнього процесу щодо відбору навчального контенту, 

застосування форм та методів професійної мовної підготовки, а також 

поетапної реалізації процесу формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов. 

Аналіз науково-методичних літературних джерел, в яких висвітлено 

питання визначення та запровадження педагогічних технологій, дає підстави 

стверджувати, що переважна кількість українських науковців 

(О. Дубасенюк [106], В. Євдокимов [230], І. Прокопенко [230], 

С. Сисоєва [248] та інші) вважають, що для педагогічних технологій 

характерними є такі ознаки: концептуальність (будь-яка педагогічна 

технологія має базуватися на науковій концепції для філософського, 

психологічного, соціально-педагогічного обґрунтування досягнення 

очікуваних результатів); системність (педагогічна технологія має бути 

представлена як система, що реалізується через взаємозв’язок усіх її 

компонентів (цілей, змісту, форм, методів, засобів тощо), керованість 

(реалізація педагогічної технології дозволяє здійснювати управління освітнім 

процесом та його діагностику на кожному з етапів для подальшого варіювання 

форм, методів та прийомів діяльності); ефективність (педагогічні технології 

мають гарантувати досягнення поставленої освітньої мети з оптимальними 

витратами часу та зусиль); відтворюваність (розроблена педагогічна 
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технологія може бути застосована в інших закладах освіти та мати позитивні 

результати за умови відтворення всіх визначених етапів із застосуванням 

окреслених форм та методів взаємодії). Г. Селевко стверджує, що в структурі 

технології слід виділяти такі структурні компоненти: 

1) концептуальна основа; 

2) змістова частина навчання – мета навчання, зміст навчального 

матеріалу; 

3) процесуальна частина – форми та методи, що використовуються в 

освітньому процесі;  

4) рефлексія [243, с. 24]. 

І. Прокопенко, визначаючи структуру технології, виділяє такі 

компоненти: концептуальна частина; змістовна частина; процесуальна 

частина; програмно-методичне забезпечення; професійний компонент. 

Учений не виділяє в загальній структурі технології рефлексивний компонент, 

але він наголошує, що рефлексія має застосовуватися на кожному етапі 

технології для забезпечення зворотного зв’язку та корекції навчального 

процесу для досягнення поставлених цілей [230].  

Аналіз наукової літератури дозволив визначити компоненти технології 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов. На нашу думку, до її складу входять теоретико-концептуальний, 

змістовий, процесуальний та рефлексивний. Теоретико-концептуальний 

компонент реалізується через запровадження системи наукових підходів та 

принципів формування полікультурної компетентності. Змістовий компонент 

передбачає визначення мети та змісту полікультурного контенту для 

формування кожного структурного елемента полікультурної компетентності. 

Процесуальний компонент тісно корелює зі змістовим і визначає систему 

методів та засобів, що є адекватними змісту навчального матеріалу. Ми також 

розділяємо точку зору вітчизняних науковців (М. Гриньова [82], 

О. Дубасенюк [106], В. Євдокимов [230], І. Прокопенко[230], С. Сисоєва [248] 

та інші) щодо необхідності виділення рефлексивного компоненту в структурі 
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педагогічної технології, який відображає ефективність запровадженої 

технології через встановлення зворотного зв’язку. 

Щодо освітньої мети формування полікультурної компетентності, вона 

зумовлена політичними та соціальними умовами і конфліктами, які на 

сьогодні склалися в країні. Український центр культурних досліджень 

сформулював цілі полікультурної освіти, зокрема: забезпечення прав та 

задоволення культурних та освітніх потреб як громадян України, так і 

представників національних меншин; формування серед молоді України 

розуміння щодо мовного та культурного різноманіття сучасного суспільства; 

виховання поваги та толерантного ставлення представників різних 

національностей один до одного, формування здатності до міжкультурної 

взаємодії тощо [141]. 

Проблему визначення мети полікультурної освіти займалися вітчизняні 

та зарубіжні науковці. Так, О. Джуринський вбачав мету полікультурної 

освіти у збереженні культурної своєрідності; забезпеченні рівних прав і 

можливостей на отримання освіти; вихованні молоді на засадах 

загальнонаціональних ідей та цінностей [95]. Г. Дмитрієв зазначав, що головна 

мета полікультурної освіти – це розбудова демократичного суспільства 

зусиллями закладів освіти та громадських організацій, яке керується такими 

цінностями, як толерантність, культурний плюралізм, рівність, свобода вибору 

тощо [100]. П. Кендзьор у своєму дослідженні, присвяченому питанням 

полікультурного виховання учнівської молоді, розуміє мету полікультурної 

освіти як оволодіння знаннями про культуру рідного народу та формування 

позитивного ставлення до культури інших народів, розвиток умінь та навичок 

взаємодії з представниками різних культур [128, с. 112]. 

Враховуючи аналіз поглядів науковців на визначення мети 

полікультурної освіти та зміст самого поняття полікультурної компетентності 

та її структури, сформулюємо мету формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов, яка, на нашу думку, 

полягає в розвитку особистості майбутнього фахівця, яка зберігає свою 
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соціокультурну ідентичність, має позитивне ставлення до культури інших 

народів, здатна ефективно взаємодіяти з представниками інших культурних 

спільнот. До формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов висувається дві основні вимоги, а саме: створення позитивної 

атмосфери взаємодії в умовах полікультурного середовища в процесі фахової 

підготовки та організація ефективної комунікації для ознайомлення з 

культурною багатоманітністю суспільства за принципом діалогу культур. 

Для реалізації мети формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов, педагогічна технологія має ґрунтуватися 

на низці загальнодидактичних та спеціальних принципів. До 

загальнодидактичних належить принципи: історизму, науковості, 

системності і послідовності, інтегративності, наочності, зв’язку теорії з 

практикою, професійної спрямованості.  

Принцип історизму реалізується під час моделювання технології 

формування полікультурної компетентності через урахування історичного 

підґрунтя підготовки майбутніх учителів іноземних мов до здійснення 

міжкультурної взаємодії, а також аналіз розвитку зазначеної проблеми в теорії 

і практиці освіти [182, с. 104].  

Принцип науковості має бути враховано у процесі формування 

полікультурної компетентності задля забезпечення відбору навчального 

матеріалу. Як слушно зауважує українська науковиця С. Роман, об’єктом 

навчання іноземної мови є не лінгвістична наука, а наука про комунікативну 

діяльність засобами іноземної мови, яка вивчається. Тому принцип науковості 

передбачає, що освітній процес підготовки майбутніх учителів іноземних мов 

має проходити із урахуванням контенту щодо головних ознак комунікативної 

взаємодії та соціокультурних особливостей країни, мова якої вивчається. Крім 

того принцип науковості засновано не лише на відборі лінгвістичного та 

соціокультурного матеріалу, а й на науково обґрунтованій методиці роботи з 

ним [236]. 
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Принцип системності і послідовності передбачає поетапне формування 

полікультурної компетентності із взаємозв’язком усіх компонентів технології, 

яке забезпечується циклічною побудовою змісту, постійною опорою та 

актуалізацією раніше вивченого при ознайомленні з новими темами. 

Сутність принципу інтегративності полягає в поєднанні 

полікультурного потенціалу навчального контенту зі змістом вищої 

професійної освіти. До полікультурного потенціалу належить система 

етнокультурних знань, крос-культурні вміння та навички діалогової 

взаємодії [170]. 

Принцип наочності є одним із традиційних загальнодидактичних 

принципів, який реалізується через спеціально організовану демонстрацію 

навчального матеріалу задля його кращого розуміння, засвоєння та 

подальшого застосування. Докорінно змінилися погляди щодо реалізації цього 

принципу із початком науково-технічного прогресу, зокрема із появою та 

розвитком аудіовізуальних засобів навчання. Щодо формування 

полікультурної компетентності особливу роль відіграє використання відео, 

яке дозволяє візуалізувати різні культурні особливості народу, мова якого 

вивчається, через демонстрацію витворів мистецтва, традицій, звичаїв, мовних 

кліше та екстралінгвістичних засобів, які використовують носії мови тощо. 

Принцип зв’язку теорії з практикою передбачає вивчення теоретичного 

матеріалу, який супроводжується опорою на практичне його застосування, а 

діяльність спрямована на набуття практичних умінь завжди ґрунтується на 

попередньо засвоєному теоретичному матеріалі. Тому для запровадження 

технології формування полікультурної компетентності особливого значення 

набувають практичні завдання, спрямовані на спостереження за 

соціокультурними явищами, виконання соціокультурних проєктів та завдань, 

які мають на меті формування та розвиток лінгвокомунікативних та 

соціокультурних умінь. 
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Принцип професійної спрямованості передбачає, що формування 

полікультурної компетентності має бути спрямована на розвиток професійно-

значущих особистісних якостей майбутніх учителів іноземних мов.  

Перераховані вище загальнодидактичні принципи організації 

полікультурної підготовки майбутніх учителів іноземних мов мають 

супроводжуватись низкою спеціальних принципів, зокрема: 

комунікативності, білінгвального навчання, діалогу культур, емпатії.  

Принцип комунікативності є одним із провідних принципів навчання 

іноземної мови в педагогічній та методичній науці, який передбачає побудову 

процесу навчання іноземної мови як моделі реального спілкування. Для 

досягнення головної практичної мети навчання іноземної мови (формування 

іншомовної комунікативної компетентності) та формування культури 

демократичної взаємодії суб’єктів освітнього процесу іноземна мова має 

використовуватися як засіб міжкультурної взаємодії з рівноправними 

партнерами. Також для формування в майбутніх фахівців культури 

спілкування з представниками різних етнічних спільнот, належна увага має 

приділятися саме оволодінню знань щодо особливостей національної 

культури та формуванню умінь та навичок міжкультурної взаємодії [236].  

Сутність принципу білінгвального навчання полягає в організації 

освітньої діяльності із залученням рідної та іноземної мови. Науковці не мають 

одностайної думки щодо необхідності врахування рідної мови у навчанні 

іноземної. Так, І. Білецька, проаналізувавши досвід США щодо 

запровадження білінгвальної освіти, стверджує, що використання двомовного 

навчання позитивно впливає на вивчення іноземної мови, особливо коли мова 

йде про нерозривне вивчення мови і культури як найвищої цінності [36]. У той 

час як Т. Касьяненко говорить, що вивчення іноземної мови (української як 

іноземної) здебільшого має бути сфокусовано на формуванні комунікативних 

навичок студентів в умовах створення усно-мовленнєвого середовища із 

вилученням рідної мови [127]. За умови такого навчання семантизація мовних 

одиниць відбувається за допомогою наочності, тлумачення іноземною мовою, 
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наведення синонімів та антонімів тощо. Усе це сприяє розвитку мовної 

здогадки та інтуїції студентів, коли студент не перекладає мовний матеріал із 

іноземної на рідну мову, а трансформує цей матеріал відповідно до 

комунікативної мети, мовленнєвої ситуації або позиції співрозмовника [127]. 

У своєму дослідженні ми розділяємо точку зору І. Білецької [36], 

М. Моцар [182], С. Роман [236], які вважають, що виховання полікультурної 

особистості вимагає реалізації принципу білінгвального навчання, адже 

засобами рідної та іноземної мови майбутні фахівці залучаються до надбань 

світової культури, пізнання світу, засвоєння культурно-соціального та 

історичного досвіду інших країн та народів. Крім того, принцип 

білінгвального навчання має реалізовуватися не лише в межах навчальних 

дисциплін, які безпосередньо пов’язані із вивченням іноземної мови, а й 

дисциплін загальної фахової підготовки. У ,,Концепції розвитку англійської 

мови в університетах”, схвалену в липні 2019 року, наголошено на 

необхідності стимулювання викладання фахових дисциплін іноземною 

(англійською) мовою, що відповідає широко застосовуваній в світі тенденції 

предметно-мовного інтегрованого навчання, або Content And Language 

Integrate Learning (CLIL), сутність якої полягає в інтеграції іноземної мови у 

зміст інших предметних знань. Головним завданням такої інтеграції є не 

вивчення іноземної мови, а формування широкого кола життєвих 

компетентностей, а саме: навчання впродовж життя, загальнокультурна 

компетентність, стратегії професійного та особистісного розвитку в 

громадянському суспільстві [341].  

Завдяки реалізації принципу білінгвального навчання створюються 

сприятливі умови для імплементування принципу діалогу культур, який 

вимагає моделювання полікультурного спілкування з урахуванням 

розбіжностей в рідній та іншомовній культурі. Реалізація технології 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов передбачає обізнаність із культурними особливостями народів, мова яких 

вивчається, та із багатомовністю сучасного світу, із мовними правами людини 
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та здатність представляти рідну культуру в умовах полікультурного 

середовища, виступати посередником між комунікантами, що презентують 

рідну та іншомовну культуру [36]. У результаті створюється підґрунтя для 

повноцінної полікультурної комунікації між представниками різних культур, 

адже саме незнання і невміння орієнтуватися в іншомовній культурі спричиняє 

виникнення бар’єрів у спілкуванні, навіть якщо комуніканти розмовляють 

однією мовою. 

Принцип емпатії, запропонований Г. Єлізаровою, розглядається як 

здатність індивіда розуміти переживання іншої людини, готовність до 

взаємодії з представниками інших культур на основі терпимості та 

толерантності. Цей принцип є найскладнішим для реалізації, адже він 

базується на психологічних механізмах спілкування, в основі яких лежить 

емоційний компонент. Комуніканти можуть бути обізнаними із 

особливостями іншомовної культури, мати достатній рівень розвитку мовної 

та мовленнєвої іншомовної компетентності. Проте, під час міжкультурної 

взаємодії продовжувати керуватися стереотипними уявленнями про 

відповідну культуру та її представників. Тому формувати та розвивати 

здатність до переживання ситуації спілкування, представити себе на місці 

іншої людини має формуватися поступово і наскрізно на всіх етапах 

формування полікультурної компетентності з введенням в освітній процес 

максимальної кількості змодельованих комунікативних ситуаціях [109]. 

У контексті нашого дослідження технологія формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов має сприяти реалізації 

таких завдань: 

− запровадження інтегративного підходу у процесі полікультурної 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов під час вивчення дисциплін 

фахового (практичного) циклу; 

− сприяння ,,суб’єкт-суб’єктній” взаємодії між учасниками освітнього 

процесу; 
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− віддзеркалення сучасних потреб полікультурного суспільства: 

діалогової взаємодії, емпатійного та толерантного ставлення до інших тощо; 

− створення умов для самовизначення майбутнього фахівця як носія 

рідної культури; 

− сприяння особистісному та професійному зростанню майбутніх 

учителів. 

Залежно від особливостей мети та поставлених завдань, нами 

сформульовано умови ефективності технології формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов: забезпечення інтеграції 

полікультурного контексту в зміст програмного матеріалу навчальних 

дисциплін фахової спрямованості; забезпечення взаємозв’язку аудиторної та 

позааудиторної діяльності в процесі формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; використання сучасних 

педагогічних технологій для опанування майбутніми вчителями 

загальнокультурних цінностей взаємодії в полікультурному середовищі. 

Зміст першої умови полягає у збагаченні навчального контенту 

дисциплін фахової підготовки соціокультурним матеріалом із застосуванням 

дидактичного методу контентно-мовного інтегрованого навчання (Content and 

Language Integrate Learning (CLIL), який визнано на європейському симпозіумі 

,,The Changing European Classroom Potential of Plurilingual Education” 

пріоритетним напрямом мовної освіти у більшості країн західної Європи 

(Бельгія, Німеччина, Франція, Іспанія, Польща, Угорщина) [374]. В Україні 

вона не знайшла поширення. Проте, ми вважаємо, що процеси інтеграції в 

сучасному суспільстві та прагнення підвищити рівень володіння іноземною 

мовою серед українців, вимагають повернення до питання імплементації 

методу CLIL в освітній процес закладів вищої освіти. 

Вітчизняні науковці зауважують, що CLIL є методом, який позитивно 

впливає на формування комунікативної компетентності студентів у тому 

контексті, в якому вони здобувають загальні знання та вміння [175]. 

Українські дослідники методу CLIL О. Щербакова [307], С. Нікіфорчук [310] 
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зауважують, що сферою її застосування є вивчення немовних предметів 

іноземною мовою. Однак, зарубіжні науковці Дж. С. МакДуґалд 

(J. S. McDougald) [367] почасту описують досвід використання CLIL під час 

вивчення дисциплін іншомовного лінгвістичного циклу в цілому та зокрема як 

метод формування міжкультурної компетентності. Це говорить про те, що 

вітчизняні науковці розглядають метод CLIL як засіб міжпредметної 

інтеграції. Однак, у своєму дослідженні ми враховуємо той факт, що вивчення 

іноземної мови є багатоаспектним, тобто вимагає засвоєння різних мовних 

аспектів (фонетики, лексики, граматики) не ізольовано, а інтегровано під час 

здійснення мовленнєвої взаємодії в соціокультурному контексті. Тобто 

специфіка навчання іноземної мови зумовлює необхідність використання 

внутрішньопредметної інтеграції, сутність якої полягає у підтримці взаємодії 

різних аспектів іноземної мови та різних видів мовленнєвої взаємодії.  

Враховуючи дослідження Дж. С. МакДуґалда (J. S. McDougald) [367], у 

якому він доводить, що для ефективного навчання іноземної мови вона не має 

бути змістом навчання соціокультурного компоненту, а має стати лише 

засобом комунікації в полікультурному середовищі. Із огляду на це, ми 

визначаємо CLIL як метод контентно-мовного інтегрованого навчання 

іноземної мови, який є ключовим у формуванні полікультурної 

компетентності. Змістом навчання, який наскрізно пронизує всі дисципліни 

лінгвістичного циклу, є культурна складова. Під культурною складовою в 

контексті вивчення іноземної мови розуміють не знання про національні 

традиції країни, мова якої вивчається, а підготовка майбутніх фахівців до 

ефективної взаємодії в ситуаціях міжкультурного спілкування. Цей метод 

також не виключає потреби в глибокому усвідомленні власної культури. 

Вивчення іншомовної культури спонукає студентів до роздумів про власну 

культуру і навпаки – розуміння власних культурних особливостей впливає на 

пізнання інших культур. Інтеграція мовного і культурного контенту в змісті 

навчальних дисциплін допомагає розвинути міжнаціональний полілог, 

здійснюючи який, особистість прагне спілкуватися з іншими людьми, 
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усвідомлюючи специфічну для їхньої культури систему пізнання, цінностей, 

мислення, а також проєктувати набутий новий досвід на власну культурну 

систему. Графічно взаємодія рідної та іншомовної культури представлена на 

рисунку 1.2. 

 

 

Рис.1.2. Взаємодія рідномовного та іншомовного культурного контенту 

Перевагою методу контентно-мовного інтегрованого навчання, як 

зазначають зарубіжні дослідники С. Іаонна-Джоджія (S. Ioannou-Georgiou) і 

П. Павлу (P. Pavlou) [360], є такі його три особливості:  

1) вивчення іноземної мови відбувається інтегровано зі змістом будь-

якого контексту (історичного, культурного, наукового тощо); 

2) метод контентно-мовного інтегрованого навчання може бути 

використаним у різних соціолінгвістичних контекстах, тобто під час вивчення 

будь-якої іноземної мови; 

3) метод контентно-мовного інтегрованого навчання являє собою метод, 

який уможливлює розвиток соціальних, культурних, пізнавальних, 

лінгвістичних та інших навчальних умінь [369, c. 11–12].  
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Метод контентно-мовного інтегрованого навчання містить 4С (Content, 

Communication, Cognition, Culture) або 4К (контент, комунікація, когніція, 

культура) параметри, які мають бути імплементовані в освітній процес: 

1. Content (контент, зміст) сприяє реалізації змістового компоненту не 

лише шляхом оволодіння знаннями та навичками, а й через конструювання 

студентами власних знань та розвиток умінь. 

2. Cognition (когнітивні здібності) – цей компонент пов’язаний із 

формуванням творчого підходу до освітнього процесу та розширенням 

способів мислення. Тому на заняттях мають широко застосовуватися тексти 

для аналітичного та критичного читання, завдання на узагальнення, 

співставлення, здогадку, встановлення причинно-наслідкових зв’язків тощо. 

3. Communication (комунікація, спілкування) – іноземна мова 

вивчаєтьяся через комунікацію, трансформуючи контент і пов’язані з ним 

когнітивні процеси. Мовний матеріал має бути зрозумілим та доступним, а 

взаємодія в освітньому контексті має першочергове значення. Тому на 

заняттях мають переважати комунікативні завдання для здійснення усного та 

письмового спілкування (інтерактивні й групові завдання, робота в парах, 

творчі завдання тощо). 

4. Culture (культурологічні знання) – міжкультурні знання є основою 

контентно-мовного інтегрованого навчання, адже розуміння особливостей, 

подібностей і відмінностей культур допомагає студентам швидко 

соціалізуватися в сучасному полікультурному середовищі, краще усвідомити 

власну культуру й сприяти її збереженню [367]. 

Сутність другої умови – забезпечення взаємозв’язку аудиторної та 

позааудиторної діяльності в процесі формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов – полягає в створенні 

освітнього середовища формування полікультурної компетентності, 

головними завданнями якого є збереження ідей полікультурності у процесі 

професійної підготовки вчителя іноземної мови, організація міжкультурної 

взаємодії всіх учасників освітнього процесу і передусім студентів між собою. 
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У полікультурному освітньому середовищі відображено зміст освіти, методи 

й засоби навчання, а також форми організації навчальної взаємодії у закладах 

вищої освіти. 

Головними ознаками полікультурного середовища є: 

− збереження гуманістичних ідей педагогічного процесу; 

− залучення наукових та культурних здобутків як засобів формування 

полікультурної компетентності; 

− виховання толерантної особистості з розвиненими соціально-

ціннісними потребами у професійній та творчій діяльності, особистості з 

позитивними моделями поведінки; 

− перетворення закладу освіти на соціально-педагогічну систему, що 

дозволяє особистості інтегруватися в полікультурне середовище [95]. 

Ключовою умовою побудови полікультурного середовища є 

використання соціокультурного оточення задля взаємозбагачення, 

взаєморозуміння учасників освітнього процесу та задоволення освітньо-

професійних, культурних інтересів та потреб майбутніх фахівців. 

Полікультурний потенціал аудиторних занять має ґрунтуватися на духовному 

контексті, у якому визначальну роль відіграє особистість викладача, який 

створює комфортну атмосферу взаємодії, взаємоповаги та взаємопідтримки 

незалежно від змісту навчального матеріалу. Полікультурний потенціал 

самостійної (позааудиторної) діяльності базується на можливості посилення 

аспектів полікультурного виховання у змісті навчального, спрямованих на 

вирішення таких завдань: зв’язок навчального матеріалу з життям, залучення 

студентів до обговорення та вирішення актуальних глобальних, національних 

або місцевих проблем під час вивчення окремих тем [101]. 

Організація міжкультурної взаємодії в полікультурному середовищі 

передбачає здійснення виховної роботи, що включає в себе: позааудиторну 

взаємодію під час спільної підготовки до проведення національних свят; 

заходів, присвячених визначним датам в історії різних народів; проведення 
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виставок національних художників; проведення спортивних змагань із 

національних видів спорту;  проведення міжнародних фестивалів. 

Обґрунтовуючи третю педагогічну умову – використання сучасних 

педагогічних технологій для опанування майбутніми вчителями 

загальнокультурних цінностей взаємодії в полікультурному середовищі – ми 

підкреслюємо, що використання інтерактивних технологій забезпечує 

оптимальний вибір форм, методів і засобів формування полікультурної 

компетентності. Ми поділяємо точку зору М. Моцар, яка у своєму дослідженні 

доводить, що інтерактивні технології поділяються відповідно до принципу 

взаємодії на людина-людина, людина-технічний засіб, людина-інформаційна 

система [182]. 

Використання інтерактивних технологій забезпечує організацію 

міжособистісної взаємодії в полікультурному оточенні і передбачає 

моделювання реальних життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне вирішення питань на підставі аналізу обставин і ситуацій. До таких 

форм організації інтерактивного навчання, на нашу думку, належать лекції, 

практичні заняття, тренінги, тощо. 

Інтерактивні технології, що спрямовані на взаємодію студента з 

технічними засобами, широко залучають до процесу формування 

полікультурної компетентності медіа- та комп’ютерні технології, які 

дозволяють працювати з навчальним матеріалом, представленим у формі 

друкованого тексту, гіпертексту або гіпермедіа, аудіо-, відео- і CD-записів. Під 

час організації інтерактивної діяльності в такому режимі студенти 

оволодівають уміннями працювати з інформацією, а також у них формується 

здатність сприймати та формувати інформацію. Під час такої взаємодії у 

студентів формується не лише культура міжособистісної взаємодії, а й 

культура спілкування в сучасному цифровому середовищі [182, с. 141]. 

Медіа-технології є інформаційними технологіями, у яких джерелом 

інформації є засоби масової інформації (преса, книги, радіо, телебачення, 

інтернет). Ці медіа-технології є широко використовуваними в дистанційному 
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навчальному процесі й додають практичної значущості інформації, формують 

навички комунікації у чотирьох видах мовленнєвої діяльності, а також 

розвивають у студентів здатність критично мислити і оцінювати інформацію, 

яка надходить із різних джерел і має культурний контекст. 

Інтерактивні технології взаємодії особистості з інформаційними 

системами передбачає обов’язкове використання інформаційних систем для 

здійснення подальшої комунікації з викладачем, іншими студентами або 

іншими людьми. Така комунікація охоплює всі види та форми мовленнєвої 

діяльності. Більш того, такі технології дозволяють студентам занурюватися 

віртуально в атмосферу автентичного мовного середовища, що є можливим 

лише з використанням інтернет-технологій. 

Ми переконані, що реалізація в освітньому процесі закладу вищої 

педагогічної освіти вищезазначених умов сприятиме ефективному 

формуванню полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Педагогічні умови реалізації технології формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів ІМ 
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І. Прокопенко зазначає, що ефективність навчання передбачає певну 

послідовність дій на кожній із стадій (етапів) навчання. Крім того вчений 

наголошує, що до опису процесу мають бути включені дії кожної стадії та 

характеристика переходу від однієї стадії до іншої, а також кінцевий результат 

[230]. Відповідно до однієї з ключових ознак педагогічної технології – 

системності, її обґрунтування вимагає визначення етапів процесу формування 

полікультурної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов, із 

урахуванням усіх компонентів технології, а саме: цілей, змісту, форм, методів 

і засобів. Тому виникає необхідність опису структури педагогічної технології 

для нашого дослідження.  

Питання визначення структури технології в педагогічній науці 

розробляли Л. Воротняк [69], І. Вохмяніна [70], М. Гриньова [82], 

В. Євдокимов [230], Є Пєхота [210], І. Прокопенко[230], Г. Селевко [244], 

С. Харченко [293] та інші. Так, І. Прокопенко говорить, що технологія завжди 

характеризується певною визначеною логікою, послідовністю застосування 

форм, методів, прийомів та засобів, що мають призвести до конкретного 

результату [230]. Це означає, що технологія вирізняється певною 

алгоритмічністю – описом послідовності педагогічних дій, що ведуть до 

вирішення поставлених завдань. Дотичним до предмету нашої дисертаційної 

роботи є дослідження Л. Воротняк щодо проблеми формування 

полікультурної компетентності магістрів у закладах вищої педагогічної освіти. 

Учена розробила технологію, яка складається з мотиваційного, операційно-

пізнавального, аналітико-корективного та самостійно-творчого етапів [69]. 

Виходячи з аналізу наукової літератури та змісту і структури 

полікультурної компетентності майбутніх учителів, вважаємо, що технологія 

формування досліджуваної компетентності має складатися з таких етапів: 

мотиваційно-ціннісний, операційно-пізнавальний і результативно-

оцінювальний. 

Мотиваційно-ціннісний етап сприяє реалізації таких функцій: 
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− мотивуюча функція, передбачає формування мотивації навчально-

професійної діяльності, внутрішньої потреби у формуванні полікультурної 

компетентності, розкриття творчого потенціалу майбутніх учителів; 

− ціннісна (аксіологічна) функція реалізується через формування 

ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності та ціннісних 

орієнтацій для взаємодії в полікультурному середовищі). Отже, мотиваційно-

ціннісний етап об’єднує в собі дві складові: мотиваційну та ціннісну 

(аксіологічну). 

Мотиваційна складова передбачає відображення природної потреби 

студентів у збагаченні власного досвіду знаннями про культуру інших народів; 

українську національну ідею в полікультурному контексті, виявлення інтересу 

(цікавості) до особливостей побуту та діяльності представників інших 

національностей; усвідомлення важливості толерантного ставлення до 

відмінностей інших культур та їх представників; спрямованість особистості на 

розв’язання міжкультурних проблем, визначає внутрішню позицію 

особистості, характеризує патріотичність особистості. Важливою умовою 

формування мотивації є ознайомлення з проблемами культури та 

полікультурності; зацікавлення майбутніх учителів іноземних мов у 

здійсненні полікультурного виховання особистості. Разом з тим, варто 

звернути увагу студентів на вивчення аспектів національної культури, яка 

допоможе збагнути зразки загальнолюдських цінностей. Формування 

мотиваційно-ціннісного компонента передбачає також організацію навчально-

пізнавальної діяльності майбутніх педагогів, активізацію пізнавальних 

процесів зацікавленості іншокультурними аспектами життя.  

Через засвоєння культури відбувається надбання моральних цінностей, 

змінюється світогляд особистості, її духовні ідеали, формується полікультурна 

картина світу, усвідомлюється національна ідентичність та необхідність 

міжкультурного діалогу, бажання пізнання культури у процесі вивчення мови. 

Формування внутрішньої мотивації майбутніх учителів іноземних мов 

здійснюється через ознайомлення та визначення цілей формування 
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полікультурної компетентності; усвідомлення теоретичної і практичної 

значущості отриманих знань; запровадження системи завдань, що мають 

професійну спрямованість; залучення студентів до ситуацій міжкультурного 

спілкування. 

Ціннісна (аксіологічна) складова спрямована на формування інтересу та 

позитивного ставлення до власної професійної діяльності, що базуються на 

загальноприйнятих цінностях полікультурного суспільства (толерантність, 

емпатія тощо). Толерантність – це уміння людини приймати людей з іншою 

культурою, свідомістю, традиціями, психологічну готовність до взаємодії з 

представниками інших національностей на основі терпимості та згоди. Крім 

цього важливим фактором толерантності є спрямованість особистості до 

самопізнання, розширення світогляду, формування світоглядної позиції [71, 

c. 134–140]. 

У своєму визначенні міжетнічної толерантності Н. Платонова виділяє, 

що це – активне, терпиме, нестереотипне, небайдуже ставлення до культури, 

мови, релігії, звичаїв, зовнішнього вигляду представників інших етносів, що 

передбачає такі способи поведінки у конфліктах, як компроміс і 

співробітництво [214, c.12].  

Емпатія в контексті міжкультурного спілкування розглядається як 

здатність людини приймати людей з іншою культурою, свідомістю, 

традиціями, психологічну  готовність до взаємодії з представниками інших 

національностей на основі терпимості та згоди. Емпатія є основою 

внутрішнього сприйняття полікультурного соціуму. 

Метою мотиваційно-ціннісного етапу є формування потреб, мотивів, 

інтересів майбутніх учителів іноземних мов до міжкультурної взаємодії в 

полікультурному середовищі; розвиток ціннісних орієнтацій; формування 

полікультурних якостей особистості, досвіду міжкультурної взаємодії, 

усвідомлення соціальних норм і правил поведінки у процесі аудиторної та 

позааудиторної організації освітньої діяльності.  
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Беручи до уваги визначення поняття ,,полікультурна компетентність” та 

аналіз її структурних компонентів, було встановлено, що формування 

полікультурної компетентності відбувається із урахуванням принципу діалогу 

культур, який визначає культурологічний контент, що пронизує дисципліни 

фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Враховуючи також 

першу умову реалізації технології формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов, а саме – забезпечення інтеграції 

соціокультурного контенту в зміст програмного матеріалу навчальних 

дисциплін фахової спрямованості через використання методу контентно-

мовного інтегрованого навчання, соціокультурний контент насичує 

інформаційне поле навчальних дисциплін одиницями іншомовної 

матеріальної культури, елементами духовної і соціальної культури. Головною 

вимогою розробки навчального заняття із використанням методу контентно-

мовного інтегрованого навчання є використання автентичних матеріалів, 

представлених у вигляді друкованих текстів, відеоматеріалів, веб-квестів, 

подкастів та інших інтерактивних матеріалів, які поєднують в собі мотиваційні 

матеріали, що спонукають студентів до міжкультурної взаємодії, до розвитку 

загальнокультурних цінностей, а також матеріали для ознайомлення та 

відпрацювання мовного та мовленнєвого матеріалу, представленого в 

ситуаціях реальних життєвих умов. Використання аутентичних матеріалів 

створює сприятливе підґрунтя для розуміння картини світу, властивої мові, що 

вивчається, побудови власної вербальної та невербальної поведінки.  

У межах реалізації другої умови на мотиваційно-ціннісному етапі 

технології – забезпечення взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної 

діяльності в процесі формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов – широко запроваджувався метод драматизації, який 

на думку дослідників (М. Моцар [182], Н. Сілі (N. Seeley) [377] та інших) є 

найефективнішим під час формування емпатії та толерантного ставлення до 

інших людей. Головною відмінністю методу драматизації від рольової гри є 

те, що студенти не просто мають відтворити ролі використовуючи певні 
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знання мовних структур, а й пережити певну ситуацію на емоційному рівні, 

відчути себе на місці персонажу, відтворити його поведінку, враховуючи 

систему цінностей, притаманних його культурі, змоделювати його реакцію на 

ситуацію, використовуючи певний набір вербальних та невербальних засобів.  

Н. Сілі називає такий метод ,,культурними міні-драмами” [377]. Учена 

зауважує, що головний ефект від таких міні-драм досягається у протистоянні 

з самим собою й у розумінні того, що особистість може мати інші відчуття і 

переживання. Драматизація дозволяє наблизити індивіда до об’єкта вивчення 

через емоційну залученість. Метод драматизації доцільно використовувати як 

під час аудиторної діяльності на змісті навчальних дисциплін, так і 

позааудиторної діяльності під час організації виховних заходів. До того ж 

важливим у цьому аспекті є дослідження О. Біличенко, яка доводить, що 

художня література є елементом соціальної комунікації суспільства. Тому 

висловлювання героїв літературних творів є завжди соціально і культурно 

зумовленими [37]. Це підтверджує доцільність використання літературних 

творів під час вивчення навчальних дисциплін фахової підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов задля формування полікультурної компетентності. 

Реалізація третьої умови на першому етапі технології формування 

полікультурної компетентності – використання сучасних педагогічних 

технологій для опанування майбутніми вчителями загальнокультурних 

цінностей взаємодії в полікультурному середовищі – головний акцент 

зроблено на запровадження інтерактивних методів навчання. 

Сутність інтерактивного навчання полягає у тому, що студент та 

викладач є рівноправними суб’єктами навчання. Процес навчання 

відбувається в комфортних умовах, де кожен студент може відчути власну 

успішність та виявити інтелектуальний потенціал, що позитивно впливає на 

продуктивність навчального процесу, цілісність розвитку особистості, 

гармонізацію педагогічної діяльності. За інтерактивного навчання освітній 

процес організовується таким чином, що практично всі студенти виявляються 

залученими до процесу пізнання, при цьому кожний робить свій 
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індивідуальний внесок у загальну справу. Обмін знаннями, ідеями, думками 

відбувається у доброзичливій атмосфері, в умовах взаємної підтримки всіх 

учасників цього процесу. 

Інтерактивна діяльність на заняттях передбачає організацію такого 

діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до спільного 

вирішення загальних, але важливих для кожного учасника завдань. На цьому 

етапі формування полікультурної компетентності зі студентами проводились 

бесіди щодо особливості їхньої професійно-педагогічної підготовки в 

контексті полікультурного середовища, європеїзації освітньої системи та 

глобалізаційних процесів, що значно активізувало їхню увагу до необхідності 

формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя іноземних 

мов. 

Головною метою операційно-пізнавального етапу є формування 

системи полікультурних знань, умінь, навичок, а також досвіду міжкультурної 

взаємодії через інтеграцію соціокультурного контенту в програму дисциплін 

фахової підготовки, здійснення безперервної комунікативної практики за 

принципом діалогу культур. 

Як і на мотиваційно-ціннісному етапі, ключовим методом формування 

складових полікультурної компетентності є контентно-мовне інтегроване 

навчання, сутність якого на цьому етапі полягає у структуруванні змісту 

навчальної дисципліни через інтеграцію в нього тем соціокультурного 

спрямування. Обов’язковою умовою побудови теми є наявність у її структурі 

двох частин: інформаційної, побудованої на засадах принципу інтеграції 

змісту навчальної дисципліни з соціокультурним контентом, та практичної, 

яка включає форми, прийоми, методи та засоби, які сприяють засвоєнню 

інформаційної частини. За умови такої побудови тем у змісті навчальних 

дисциплін відбувається реалізація когнітивної складової полікультурної 

компетентності, а саме формування системи полікультурних знань, до складу 

яких входять загальнокультурні знання з культурології, країнознавства, 

історії, педагогіки та психології та специфічні полікультурні знання, пов’язані 
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зі специфікою професійної діяльності вчителя іноземних мов, із урахуванням 

культурно-специфічних норм, лінгвокраїнознавчих та соціокультурних 

особливостей іноземних мов, що вивчаються. 

Аналіз освітньо-професійних програм ,,Середня освіта (Англійська мова 

і література)” підготовки студентів бакалаврського рівня вищої освіти, 

відповідно до яких на першому курсі майбутні вчителі мають оволодіти 

здатністю спілкуватися іноземною мовою, що передбачає сформованість 

мовної та мовленнєвої компетентності, а також здатністю взаємодіяти у всіх 

різновидах соціальних і культурних контекстів, адаптуючи свої дії до потреб 

ситуації. На другому курсі вводяться дисципліни вивчення 

лінгвокраїнознавчого контексту та література країн, мова яких вивчається. На 

третьому та четвертому курсі вводяться навчальні дисципліни, спрямовані на 

здатність застосовувати набуті знання для формування іншомовної 

комунікативної компетентності учнів у цілому і полікультурної 

компетентності зокрема. Крім того, на третьому і четвертому курсах 

програмою підготовки майбутніх учителів іноземних мов передбачено 

проходження педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти, 

завданням якої є застосування набутих педагогічних та лінгвістичних знань у 

професійній діяльності. 

Проведений аналіз робочих навчальних програм навчальних дисциплін 

фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов та власний досвід 

викладацької діяльності дозволив визначити перелік дисциплін, у зміст яких 

додано теми, що містять соціокультурний контент, а саме: ,,Практична 

фонетика іноземної мови”, ,,Практична граматика іноземної мови”, ,,Практика 

усного та писемного мовлення”, ,,Теорія і практика перекладу”, 

,,Лінгвокраїнознавство”, ,,Методика навчання іноземних мов” (див. 

Додаток А).  

Реалізація другої та третьої умови технології формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

відбувається через інтеграцію аудиторної та позааудиторної діяльності. Слід 
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зазначити, що формами аудиторної роботи є лекційні та практичні заняття. На 

лекційних заняттях відбувається ознайомлення студентів із значним обсягом 

полікультурної інформації, для презентації якої застосуються сучасні технічні 

засоби. На практичних заняттях застосовується широкий спектр методів 

взаємодії студентів та викладачів, значна увага приділяється застосуванню 

інтерактивних вправ, серед них: імітаційні вправи, що відтворюють модель 

полікультурного середовища, яка визначає модель поведінки людей і стратегії 

їхньої діяльності в змодельованих ситуаціях; ділова гра також моделює певні 

ситуації взаємодії задля спільного вирішення завдань; дискусія – організована 

у формі діалогового спілкування взаємодія, у результаті якої студенти 

набувають досвіду міжкультурного спілкування за умови рівноправної участі 

кожного студента в обговоренні питань, вирішенні проблем через 

пропонування розв’язань, а також оцінювання їх адекватності та 

обґрунтованості. 

Вищезазначені методи націлені на формування комунікативно-

діяльнісної складової полікультурної компетентності, що передбачає розвиток 

умінь та навичок здійснення вербальної та невербальної міжкультурної 

взаємодії у змодельованих комунікативних ситуаціях, що носять 

полікультурний характер. Позааудиторна робота є логічним продовженням 

аудиторних занять і планується разом із ними. У силу того, що кількість 

аудиторних годин, відведених на вивчення навчальних дисциплін у закладах 

вищої освіти, постійно зменшується. Так, постає питання про моделювання 

комунікативних ситуацій у позааудиторний час. Найпотужнішим засобом для 

вирішення цієї проблеми можуть бути інтернет-технологій. Інтернет надає 

можливість студентам постійного живого спілкування з носіями мови з 

іншомовних країн. Таке спілкування може здійснюватися через електронну 

пошту(е-mail), блог (blog), вікі (wiki), подкаст (podcast), вебквест (web-quest), 

чат (chat) тощо. 

Комунікацію електронною поштою краще за все проводити за 

допомогою e-mail-проєктів. Успішним проєкт може бути в тому випадку, якщо 
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він правильно спланований, має цікаву тему і відповідає рівню знань 

студентів. Зазвичай, e-mail-проєкти проводяться за участю кількох груп 

студентів із різних країн, для яких мова, яка використовується, є іноземною та 

рідною [218]. Перевагою e-mail-проєктів є те, що комунікація іноземною 

мовою відбувається з реальними партнерами. Студентам важливо, що тексти 

створюються не для викладача з метою продемонструвати свої знання та 

отримати оцінку, а для партнерів-однолітків із метою передачі цікавої 

інформації чи обговорення актуальної проблеми. Це сприяє розширенню 

полікультурної компетентності студентів і підвищенню мотивації вивчення 

іноземної мови. 

Блог (blog) – це різновид сайту, що час від часу наповнюється новою 

інформацією, котра представлена в хронологічному порядку. Навчальний блог 

(an edublog) може бути створений як викладачем (a tutor blog), так і студентом 

(a student blog) або групою студентів (a class/group blog). Викладач 

використовує блог для забезпечення студентів матеріалами для додаткового 

читання; конспектами занять; зразками виконання завдань для самостійної 

роботи; зразками контрольних тестів; питаннями для самоконтролю; 

переліком посилань на додаткові джерела інформації теми, що вивчається; 

методичними рекомендаціями щодо написання творчих робіт. Одночасно 

студенти заохочуються створювати персональні блоги, на яких вони 

отримують завдання, наприклад, двічі на тиждень розміщувати інформацію 

щодо виконання практичних завдань. 

Щодо офіційного визначення, то вікі (wiki) – ,,середовище” для швидкої 

гіпертекстової взаємодії” або колекція взаємопов’язаних між собою 

записів [375, с. 21]. Це засіб для швидкого створення і редагування 

гіпертексту. Вікі можуть бути двох типів: перший тип – це всесвітньо відомі 

вікі сторінки, наприклад http://ru.wikiped.org, другий тип – це невеликі вікі-

сторінки для окремої групи студентів, які можна створити за допомогою таких 

веб-ресурсів: http://wikispaces.com, http://рbwiki.cоm або як активність на 

платформі дистанційного навчання Moodle. 

http://ru.wikiped.org/
http://рbwiki.cоm/
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Усе більш популярним на сьогодні стає новий метод вивчення іноземних 

мов, зокрема англійської мови, на основі аутентичних матеріалів в мережі 

інтернет-подкастів. Подкаст (podcast) спеціально створений для навчання 

іноземної мови через зоровий та слуховий канал. Таким чином подкаст є 

джерелом полікультурної інформації, яка є підґрунтям для формування 

соціокультурних та соціолінгвістичних навичок, а також засобом формування 

комунікативної компетентності в аудіюванні. 

Веб-квест (Web-quest) у педагогіці – це методика проєктного навчання, 

спрямована на результат, який досягається в процесі вирішення теоретичної 

або практичної проблеми, наприклад, студенти отримують завдання, яке 

містить елементи рольової гри та для його виконання мають скористатися 

інтернет-ресурсами. Веб-квестам присвячено сайти, що розглядають певні 

теми та складаються з кількох розділів, а також містять посилання на інтернет-

ресурси. Веб-квест надає студентам унікальну можливість використовувати 

автентичні матеріали і занурюватися у віртуальний простір, який моделює 

інтерактивне полікультурне навчальне середовище. У методиці роботи з веб-

квестами в освітньому процесі зазначено, що вони мають чітку структуру: 

вступ, завдання, опис ролей, ресурси, оцінки, висновки. Результати веб-квесту 

можуть бути представлені у вигляді усної доповіді, комп’ютерної презентації, 

есе, веб-сторінки тощо [375]. 

Охарактеризовані вище інтернет-технології можуть бути використані як 

самостійні засоби формування полікультурної компетентності, так і бути 

інтегрованими в дистанційні курси дисциплін фахової спрямованості, під час 

вивчення яких відбувається формування полікультурної компетентності. 

Виконання завдань із застосуванням інтернет-технологій формує в майбутніх 

фахівців розуміння практичної спрямованості навчання іноземної мови та 

навички здійснення міжкультурної взаємодії [124, с. 23]. 

Метою результативно-оцінювального етапу є отримання даних про 

сформованість полікультурної компетентності, усунення невідповідностей 

між сформованим рівнем полікультурної компетентності та ідеальним рівнем, 
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переосмислення студентами власних дій щодо здійснення міжкультурної 

взаємодії та оцінювання власного досвіду такої взаємодії. 

Сучасні стандарти залишають викладачеві значну свободу у плануванні, 

організації досягнення і вимірі результатів навчання у форматі 

компетентностей. Причому не просто свободу у виборі засобів, а свободу 

варіювання визначених цілей і власне освітніх результатів. Це пов’язано 

передусім із включенням у зміст поняття ,,компетентність” особистих якостей 

студентів. Включення цієї складової дає принципову можливість відносити до 

цілей навчання засвоєння студентами рефлексивних умінь, розуміння 

значення власних особистісних якостей, установок, цінностей для тієї чи іншої 

професійної діяльності та вміння використовувати ці внутрішні ресурси задля 

досягнення професійно значущих цілей. Для оцінювання рівня сформованості 

полікультурної компетентності таке доповнення змісту поняття 

,,компетентність” має особливе значення. Інструменти вимірювання 

полікультурної компетентності побудовані на моделях, що містять у своїй 

структурі ті чи інші якості особистості. Таким чином, сучасні освітні 

стандарти та існуючі інструменти оцінки забезпечують достатню свободу 

викладача у виборі методів контролю рівня сформованості полікультурної 

компетентності. 

Яку б форму контролю не обрав викладач, процедура оцінювання 

починається з обміну інформацією між студентами і викладачем. Залежно від 

способу отримання даних про рівень сформованості полікультурної 

компетентності методи контролю поділяють на прямі і непрямі. 

Прямі методи передбачають отримання даних щодо полікультурної 

компетентності за допомогою спостереження за поведінкою індивіда. 

Використання прямих методів допомагає знизити ймовірність впливу 

студентів на результати оцінювання. Непрямі методи оцінювання рівня 

сформованості полікультурної компетентності спираються не на поведінку 

студентів, а на їхні відповіді. Оскільки рівень сформованості компетентності 

визначається зі слів респондента, вважається, що студенти можуть тим чи 
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іншим чином вплинути на підсумки оцінювання. До найбільш часто 

використовуваних прямих методів контролю полікультурної компетентності 

відносять портфоліо, інтерв’ю, спостереження, метод аналізу оповідного 

щоденника і метод суб’єктивного оцінювання викладачем. Непрямими 

методами контролю полікультурної компетентності є тестування та 

анкетування на самооцінку. 

Існують інші класифікації методів контролю рівня сформованості 

полікультурної компетентності. Так, згідно з класифікацією М. Байрама, 

виділяють формальні і неформальні процедури оцінювання (англ. formal / 

informal assessment procedures) рівня сформованості полікультурної 

компетентності. До формальних процедур оцінювання успішності він 

відносить тестування, а до неформальних такі методи, як наприклад, 

спостереження з використанням стандартизованого списку параметрів 

компетентної поведінки, усне опитування за матеріалами домашнього читання 

і форми дискусії. Формальна процедура оцінювання передбачає отримання 

інформації, оформленої за встановленим зразком, наприклад, у вигляді тесту. 

Неформальна процедура оцінювання допускає виклад інформації у довільній 

формі та послідовності [334]. Дана класифікація схожа з прийнятим у 

вітчизняній методиці поділом форм контролю на творчі форми ,,відкритого 

типу” і стандартизовані контрольно-тестові завдання. 

Непрямі методи передбачають заповнення різних вимірювальних 

матеріалів, на основі відповідей у яких робиться висновок про рівень 

сформованості полікультурної компетентності респондентів. При цьому 

аналізуються лише письмові відповіді, найчастіше представлені у формі 

тестування або анкетування, але не поведінка індивіда в навчальній ситуації. 

Таким чином, компетентність оцінюється за словами респондентів. Широке 

поширення отримали тести (англ. tests) на перевірку рівня сформованості 

полікультурної компетентності. Існує кілька десятків подібних інструментів, 

заснованих на певній теоретичній моделі полікультурної компетентності. 
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Іншим непрямим методом контролю полікультурної компетентності є 

анкетування, у якому студенти повинні самостійно оцінити свій рівень 

полікультурної компетентності. Наразі полікультурна компетентність 

традиційно вимірюється за допомогою перекладених (переважно зарубіжних) 

шкал. У таких випадках в основі тесту або анкетування лежить модель 

полікультурної компетентності та відповідне їй визначення. 

У результаті пошуку нових методів контролю полікультурної 

компетентності довіру викладачів заслужили нові методи оцінювання, 

наприклад, інтерв’ю та спостереження. І хоча різні види тестування не 

втрачають свою актуальність, нові методи оцінювання полікультурної 

компетентності набувають все більшого поширення і визнаються більш 

надійними. Таким чином, відбувся поступовий перехід від непрямих методів 

до прямих і змішаним. 

Прямі методи, до яких відносять портфоліо, інтерв’ю, спостереження, 

метод аналізу щоденника і метод суб’єктивного оцінювання викладачем, 

виключають безпосередню участь студента в процесі оцінювання 

полікультурної компетентності. Ці методи об’єднує те, що отримання даних 

про рівень сформованості полікультурної компетентності індивіда 

відбувається з його поведінки: наприклад, дій в ситуаціях рольової гри, реплік 

під час групової дискусії, відповідної реакції на питання інтерв’ю. 

Вибір форм контролю навчальної діяльності при дистанційному 

навчанні необхідно здійснювати з урахуванням низки факторів: тривалість 

контрольних заходів; оперативність зворотного зв’язку; доступність 

технічних засобів реалізації контролю; відповідність використовуваних 

педагогічних технологій; відповідність змісту навчання. 

Розглянуті вище методи контролю сформованості полікультурної 

компетентності, використовувані в очній формі навчання, можуть бути 

реалізовані в дистанційній формі.  

Найпоширенішою формою контролю формування полікультурної 

компетентності в дистанційному навчанні наразі є комп’ютерне тестування. 
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До переваг комп’ютерного тестування відносять стандартизацію процедури 

контролю і легкість кількісного аналізу отриманих даних. Основним 

недоліком даного методу контролю є неможливість оцінки глибини, 

системності і сформованості результату пізнавальної діяльності студента. У 

цілому комп’ютерне тестування пред’являє менш високі вимоги до рівня 

,,активності” і ,,надійності” засвоєння знань. Крім того, за допомогою 

комп’ютерного тестування важко визначити, чи можуть респонденти 

застосувати свої знання в нових умовах. 

Поряд із тестуванням для проведення контролю в дистанційній формі 

навчання досить поширене комп’ютерне анкетування на самооцінку. 

Анкетування вважається досить гнучким і оперативним інструментом. 

Особлива увага при підготовці тестування та анкетування рекомендується 

приділяти формулюванню і послідовності питань, як утім і в разі очного 

навчання. Багато інструментів оцінки рівня сформованості полікультурної 

компетентності розроблено у форматі анкетування на самооцінку, що мають 

сьогодні комп’ютерні аналоги, наприклад, ,,Опитувальник полікультурного 

розвитку” [342]. 

Основним методом підсумкового контролю рівня сформованості 

полікультурної компетентності в дистанційному навчанні є електронне 

портфоліо, яке набуває все більшої популярності. Згідно з рекомендацією 

вітчизняних методистів, оцінка, отримана за електронне портфоліо, повинна 

становити 60% від загальної оцінки за курс. Ще 40% студент отримує за 

роботу на заняттях та виконання додаткових завдань підсумкового контролю. 

Традиційним методом навчання основам полікультурної взаємодії є 

метод аналізу оповідного щоденника, який знайшов нове життя в дистанційній 

формі навчання. Розвиток полікультурної компетентності стимулюється за 

рахунок того, що даний метод заснований на рефлексії. Рефлексія є 

надзвичайно актуальною для дистанційної форми навчання. Адже в разі якщо 

студент і викладач розділені в часі і просторі, механізм усвідомлення власної 

діяльності починає відігравати ключову роль в досягненні мети навчання. 
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Місце рефлексії в процесі розвитку полікультурної компетентності при 

використанні ІКТ виявлено К. Бєліковою [25, c. 53], яка описала наступний 

механізм: 1) пізнавальна діяльність студента в глобальній мережі інтернет, 

пов’язана з його орієнтацією у світі цінностей своєї та інших культур; 

2) інтеріоризація цінностей культур; 3) рефлексія; 4) трансформація цінностей 

культур у мотиви дій особистості. Як видно, рефлексія сприяє актуалізації 

суб’єктивного досвіду полікультурної діяльності, набутого в ситуаціях 

віртуальної полікультурної комунікації. Для цього необхідно вимагати 

проведення оцінювання та формулювання особистої думки, а також 

стимулювати їх до обґрунтування власної точки зору, демонстрації 

зацікавленості в іншій точці зору і прийняття складності сучасного світу. Збіг 

значущості рефлексії в полікультурному та дистанційному навчанні 

забезпечили успішність втілення методу аналізу оповідного щоденника в 

освітніх блогах. Стадії роботи в освітньому блозі описані австралійським 

дослідником А. Бартлетт-Брегг [243, с. 6]. 

Різноманітність описаних методів контролю полікультурної 

компетентності в дистанційній формі навчання допускає варіювання завдань 

за складністю або формі пред’явлення інформації. Важливо відзначити, що 

використання ІКТ під час контролю сформованості полікультурної 

компетентності має бути обумовлено оптимальним вирішенням конкретних 

методичних завдань, а не популярністю методичних або технічних новинок. 

Як пише А. Назаренко, ,,механічне включення технологій у дистанційний 

процес без урахування специфіки форми навчання та її особливих 

характеристик саме по собі не може привести до бажаних результатів” [184, 

с. 171]. У нашому дослідженні вирішено використовувати методи контролю 

сформованості полікультурної компетентності, які симетричні відібраним 

раніше методам контролю очного навчання: комп’ютерне анкетування, 

спостереження за поведінкою випробуваних в умовах віртуальної 

полікультурної комунікації та метод аналізу матеріалів освітнього блога. 
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Узагальнене визначення етапів технології формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови, мети, методів кожного з 

етапів подано на рисунку 1.4. 

 

Рис. 1.4. Етапи технології формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів ІМ 

Таким чином, враховуючи визначені в попередніх підрозділах зміст та 

структуру полікультурної компетентності, наукові підходи до формування 

полікультурної компетентності (компетентнісний, поліпарадигмальний, 

особистісно-діяльнісний, культурологічний, лінгвокраїнознавчий та 

системний), загальнодидактичні й спеціальні принципи формування 

полікультурної компетентності, нами теоретично обґрунтовано технологію 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов, яка включає в себе теоретико-концептуальний, змістовий, процесуальний 

і рефлексивний компоненти; характеризується такими ознаками – 

концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність; 

формування означеного феномену відбувається за чітко визначеними етапами 

(мотиваційно-ціннісний, операційно-пізнавальний, результативно-

оцінювальний) (рис. 1.5).  
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Рис. 1.5. Технологія формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов 
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Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі дисертаційної роботи на основі вивчення наукових 

джерел проаналізовано проблему формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов у сучасній педагогічній теорії та практиці. 

Здобуті теоретичні знахідки дозволяють нам стверджувати, що цей процес є 

складним, динамічним і безперервним та вимагає урахування сучасних вимог 

полікультурного соціуму. З’ясовано, що в основу докорінних змін у системі 

вищої педагогічної освіти покладено методологічні засади, які визначають 

роль учителя як суб’єкта полікультурної взаємодії. Предметом наявних 

наукових досліджень вітчизняної педагогічної науки є полікультурне 

виховання учнів, створення полікультурного середовища в закладах загальної 

середньої освіти, формування полікультурної компетентності спеціалістів 

різних галузей (перекладачів, медиків) або компаративні вивчення тенденцій 

розвитку полікультурної освіти різних країнах світу. Поза увагою науковців 

залишається проблема формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, актуальність якої доводить зростання потреб у 

підготовці висококваліфікованих фахівців із достатнім рівнем сформованості 

іншомовної комунікативної компетентності, які виконують роль медіаторів 

культур у процесі міжкультурної взаємодії. 

Теоретико-концептуальною основою дослідження визнано низку 

наукових підходів, а саме: компетентнісний, поліпарадигмальний, 

особистісно-діяльнісний, культурологічний, лінгвокраїнознавчий та 

системний. Компетентнісний підхід визначено ключовим у контексті 

дослідження, адже він дозволяє визначити зміст освіти відповідно до 

соціального замовлення суспільства. Поліпарадигмальний підхід обрано нами 

як такий, що дозволяє узгодити зміст освіти з формами, методами та засобами 

організації освітнього процесу в закладах вищої освіти відповідно до реалій 

сучасного світового культурного простору. Особистісно-діяльнісний підхід 

визнано вагомим, адже він дозволяє перетворити процес підготовки майбутніх 
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учителів іноземних мов на особистісно значущий, такий, що спирається на 

життєвий та пізнавальний досвід студентів. Запровадження культурологічного 

підходу націлено на визначення цінностей, норм та правил поведінки, 

характерних для рідної та іншомовної культур. Вибір лінгвокраїнознавчого 

підходу обґрунтовано тим, що він дозволяє побудувати процес професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов за принципом діалогу культур, 

який сприяє формуванню глибшого взаємозв’язку мови та культури. 

Системний підхід дозволяє перетворити формування полікультурної 

компетентності на цілеспрямований процес із урахуванням усіх його 

компонентів, зокрема мети, змісту, методів, прийомів та засобів навчання. 

На основі аналізу наукової літератури щодо тлумачення поняття 

,,полікультурна компетентність майбутніх учителів іноземних мов” 

встановлено, що це ,,інтегративна якість особистості майбутнього фахівця, що 

включає систему полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, 

мотивів, цінностей, полікультурних якостей, досвіду, соціальних норм і 

правил поведінки, які формуються в процесі професійної мовної підготовки 

через ознайомлення з культурою інших народів за принципом діалогу культур 

та в умовах неперервної комунікативної практики”. 

Унаслідок наукових пошуків з’ясовано, що полікультурна 

компетентність майбутніх учителів іноземних мов має певну структуру, яка 

включає чотири основні компоненти: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, 

комунікативно-діяльнісний та особистісно-рефлексивний. Когнітивний 

компонент передбачає формування системи загальнокультурних та 

специфічних полікультурних знань, які є підґрунтям для глибшого розуміння 

культурного різноманіття суспільства та формування іншомовних 

комунікативних умінь здійснення міжкультурної взаємодії. Виділення 

мотиваційно-ціннісного компонента у структурі полікультурної 

компетентності передбачає формування потреб, мотивів й інтересів майбутніх 

учителів іноземних мов до здійснення міжкультурної взаємодії в 

полікультурному середовищі та розвиток їхніх ціннісних орієнтацій. 
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Складовою частиною комунікативно-діяльнісного компонента є вміння 

здійснювати вербальну та невербальну взаємодію в полікультурному 

середовищі, а також уміння планувати власні комунікативні дії відповідно до 

правил та норм поведінки, специфіки регістрів мовлення, характерних для 

певної культури. Особистісно-рефлексивний компонент реалізується через 

формування національної свідомості та національних цінностей майбутніх 

учителів, переосмислення ними власних дій щодо здійснення міжкультурної 

взаємодії та оцінювання власного досвіду такої взаємодії.  

Технологію формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів визначено як проєктування педагогічної діяльності учасників 

освітнього процесу щодо відбору навчального контенту, застосування форм та 

методів професійної мовної підготовки, а також поетапної реалізації процесу 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов. 

Установлено, що формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов має ґрунтуватися на низці загальнодидактичних 

(історизму, науковості, системності і послідовності, інтегративності, 

наочності, зв’язку теорії з практикою, професійної спрямованості) та 

спеціальних (комунікативності, білінгвального навчання, діалогу культур, 

емпатії) принципів. 

Теоретично обґрунтовано технологію формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов, яка містить такі етапи: 

мотиваційно-ціннісний, операційно-пізнавальний і результативно-

оцінювальний. Сформульовано умови ефективності реалізації технології 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов: забезпечення інтеграції полікультурного контексту в зміст програмного 

матеріалу навчальних дисциплін фахової спрямованості; забезпечення 

взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної діяльності в процесі формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

використання сучасних педагогічних технологій для опанування майбутніми 
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вчителями загальнокультурних цінностей взаємодії в полікультурному 

середовищі.  

Основні наукові положення розділу викладено в опублікованих працях 

автора [188; 191; 193; 195; 197; 198; 372]. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ 

ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. Характеристика критеріїв, рівнів та показників сформованості 

полікультурної компетентності  

 

Метою експериментальної роботи є перевірка ефективності розробленої 

технології формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов. Для реалізації цієї мети нами було визначено такі завдання 

експерименту: 

1) вивчити особливості професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов із позиції ефективності формування полікультурної 

компетентності; 

2) діагностувати початковий рівень сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

3) реалізувати етапи педагогічної технології формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

4) визначити та фіксувати зміни показників рівнів сформованості 

полікультурної компетентності під час організації експериментального 

навчання; 

5) зібрати, обробити, здійснити кількісний та якісний аналіз результатів 

експериментального дослідження щодо формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 

Відповідно до мети та завдань експериментального дослідження було 

визначено етапи його проведення, а саме: 

1) констатувальний; 

2) формувальний; 

3) контрольний. 
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Завданнями констатувального етапу експерименту були: 

1) розробка програми проведення педагогічного експерименту щодо 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов; 

2) уточнення критеріїв, рівнів та показників сформованості 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

3) створення експериментальної та контрольної групи для 

експериментальної перевірки ефективності розробленої технології 

формування полікультурної компетентності; 

4) визначення початкового рівня сформованості полікультурної 

компетентності студентів експериментальної та контрольної груп. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту було 

використано такі методи проведення дослідження: теоретичний аналіз 

наукових літературних джерел у контексті дослідження, узагальнення 

власного педагогічного досвіду, анкетування, тестування, інтерв’ювання, 

спостереження, ранжирування тощо.  

До завдань формувального етапу педагогічного експерименту було 

віднесено такі: 

1) впровадження та перевірка ефективності розробленої технології 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов; 

2) запровадження методу контентно-мовного інтегрованого навчання, 

сутність якого полягає у введенні соціокультурного контенту у зміст 

дисциплін фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов. 

Основними методами проведення експериментального дослідження на 

цьому етапі були: метод контентно-мовного інтегрованого навчання, 

інтерактивні методи, методи педагогічного моделювання, а також методи 

педагогічної діагностики. 

Завданнями контрольного етапу експериментального дослідження було 

визнано: 
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1) визначення рівня сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов після реалізації розробленої технології; 

2) аналіз та узагальнення результатів експериментального 

дослідження. 

Серед методів проведення дослідження на цьому етапі переважали: 

статистичні методи для опрацювання отриманих даних, методи узагальнення 

та інтерпретації отриманих даних, порівняльний аналіз даних формувального 

та контрольного етапів експерименту щодо показників рівнів сформованості 

полікультурної компетентності. 

Для опису констатувального етапу експерименту, вважаємо за необхідне 

визначити критерії, показники та рівні сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов на основі теоретичних 

розвідок, викладених у першому розділі дисертаційної роботи, що дозволить 

виміряти зміни щодо сформованості полікультурної компетентності у процесі 

реалізації технології. 

У контексті нашого дослідження полікультурну компетентність 

визначено як інтегративну якість особистості майбутнього фахівця, що 

включає систему полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, 

мотивів, цінностей, полікультурних якостей, досвіду, соціальних норм і 

правил поведінки, які формуються у процесі професійної мовної підготовки. 

Також доведено, що до структури полікультурної компетентності 

майбутнього вчителя іноземних мов входять такі компоненти: когнітивний, 

мотиваційно-ціннісний, комунікативно-діяльнісний та особистісно-

рефлексивний. Сутність та зміст структурних компонентів полікультурної 

компетентності дозволили нам визначити критерії її сформованості: 

гностичний, афективний, прагматичний, рефлексивний. Характеристика 

критеріїв, їх співвіднесення зі структурними компонентами полікультурної 

компетентності, а також рівні та показники сформованості означеної 

компетентності представлені в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Критеріально-рівнева шкала сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

Структур-

ний 

компонент 

полікуль-

турної 

компетен-

тності 

Критерій Рівень Показники 

К
о

гн
іт

и
в
н

и
й

 

Г
н

о
ст

и
ч

н
и

й
 

В
и

со
к
и

й
 

- глибокі загальнокультурні знання, а саме, 

поняття полікультурності, основні складові 

полікультурної педагогіки, її історію, 

становлення та розвиток; інформація про 

полікультурне суспільство, міжетнічну 

взаємодію, глобалізаційні процеси в 

сучасному світі, знання культури власного 

народу та народу, мова якого вивчається; 

- глибокі специфічні полікультурні знання 

щодо здійснення майбутньої професійної 

діяльності, навчальної взаємодії з 

урахуванням культурно-специфічних норм 

суспільства; 

- глибокі знання лексичного складу 

іноземної мови, її граматичної будови, 

культурно забарвлених мовних засобів тощо; 

С
ер

ед
н

ій
 

- системні, але не глибокі загальнокультурні 

знання; 

- недостатньо глибокі специфічні 

полікультурні знання, що стосуються 

особливостей здійснення професійно-

педагогічної діяльності вчителя іноземних 

мов; 

-  недостатньо глибокі знання лексичного 

складу іноземної мови, її граматичної 

будови, культурно забарвлених мовних 

засобів; 
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Продовження таблиці 2.1 

  

Н
и

зь
к
и

й
 

- несистемні загальнокультурні знання; 

- основи специфічних полікультурних знань 

щодо особливостей здійснення професійно-

педагогічної діяльності вчителя іноземних 

мов; 

- несистемні знання лексичного складу 

іноземної мови, її граматичної будови, 

культурно забарвлених мовних засобів;  

М
о

ти
в
ац

ій
н

о
-ц

ін
н

іс
н

и
й

 

А
ф

ек
ти

в
н

и
й

 

В
и

со
к
и

й
 

- позитивне ставлення до майбутньої 

професійної діяльності як цінність; 

- стійкий інтерес до вивчення культури 

інших народів та культури власного народу в 

полікультурному контексті; 

- внутрішня потреба майбутнього фахівця у 

формуванні власної полікультурної 

компетентності; 

- готовність студентів до вивчення нового 

матеріалу розширеної тематики, 

особливостей країн, мова яких вивчається, 

бажання самостійно розширювати знання з 

цієї тематики, виявлення ініціативи в пошуку 

цікавої інформації; 

С
ер

ед
н

ій
 

- позитивне ставлення до майбутньої 

професійної діяльності як цінність; 

- зацікавленість у вивченні культури інших 

народів та культури власного народу в 

полікультурному контексті; 

- задовільний рівень розвитку внутрішньої 

потреби майбутнього фахівця у формуванні 

власної полікультурної компетентності; 

- задовільний рівень готовності студента до 

вивчення нового матеріалу розширеної 

тематики, особливостей країн, мова яких 

вивчається, бажання самостійно 

розширювати знання з цієї тематики, 

виявлення ініціативи в пошуку цікавої 

інформації; 
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- упереджене ставлення до майбутньої 

професійної діяльності як цінність; 

- байдужість до вивчення культури інших 

народів та культури власного народу в 

полікультурному контексті; 

- низький рівень розвитку внутрішньої 

потреби майбутнього фахівця у формуванні 

власної полікультурної компетентності; 

- низький рівень готовності студента до 

вивчення нового матеріалу розширеної 

тематики, особливостей країн, мова яких 

вивчається, бажання самостійно 

розширювати знання з цієї тематики, 

відсутність ініціативи в пошуку цікавої 

інформації; 
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- здатність здійснювати ефективну вербальну 

взаємодію на основі сформованих мовних та 

мовленнєвих умінь; 

- здатність варіювати власну невербальну 

поведінку, обираючи комунікативні тактики 

та стратегії відповідно до ситуації мовлення 

у професійній діяльності; 

- високий рівень сформованості вмінь 

планувати та обирати стратегії 

комунікативних дій у конкретних 

мовленнєвих ситуаціях у полікультурному 

оточенні відповідно до ступеня розвитку 

комунікативних умінь; 

С
ер

ед
н

ій
 

- здатність встановити вербальний контакт та 

порозумітися переважно в письмовій формі 

на основі сформованих мовних та 

мовленнєвих умінь; 

- недостатньо виражена здатність варіювати 

власну вербальну та невербальну поведінку, 

обираючи комунікативні тактики та стратегії 

відповідно до ситуації мовлення; 

- достатній рівень сформованості вмінь 

планувати та обирати стратегії 

комунікативних дій у конкретних 

мовленнєвих ситуаціях відповідно до 

ступеня розвитку в себе комунікативних 

умінь; 
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- недостатньо виражена здібність 

встановлювати вербальний контакт як у 

письмовій, так і в усній формі; 

- відсутність здатності варіювати власну 

вербальну та невербальну поведінку, 

обираючи комунікативні тактики та стратегії 

відповідно до ситуації мовлення у 

професійній діяльності; 

- низький рівень сформованості вмінь 

планувати та обирати стратегії 

комунікативних дій у конкретних 

мовленнєвих ситуаціях у полікультурному 

оточенні відповідно до ступеня розвитку в 

себе комунікативних умінь 
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- високий рівень сформованості вмінь 

регулювати свій емоційний стан, 

конструктивно реагувати на невдачі; 

- готовність толерантно й із повагою 

ставитися до представників інших культур; 

- високий рівень розвитку вміння людини 

приймати людей з іншою культурою, 

свідомістю, традиціями, психологічну 

готовність до взаємодії з представниками 

інших національностей на основі терпимості 

та згоди; 

- здатність адекватно оцінювати власну 

професійно-педагогічну діяльність у 

полікультурному контексті 

С
ер

ед
н

ій
 

- достатній рівень сформованості вмінь 

регулювати свій емоційний стан, 

конструктивно реагувати на невдачі; 

- часткова готовність толерантно й із повагою 

ставитися до представників інших культур; 

- достатній рівень розвитку вміння людини 

приймати людей з іншою культурою, 

свідомістю, традиціями, психологічної 

готовності до взаємодії з представниками 

інших національностей на основі терпимості 

та згоди; 

- недостатньо виражена здатність адекватно 

оцінювати власну професійно-педагогічну 

діяльність у полікультурному контексті; 
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- недостатній рівень сформованості вмінь 

регулювати свій емоційний стан, 

конструктивно реагувати на невдачі; 

- неготовність толерантно й із повагою 

ставитися до представників інших культур; 

- неготовність людини приймати людей з 

іншою культурою, свідомістю, традиціями, 

психологічну, готовність до взаємодії з 

представниками інших національностей на 

основі терпимості та згоди; 

- нездатність адекватно оцінювати власну 

професійно-педагогічну діяльність у 

полікультурному контексті 

 

Узагальнену рівневу характеристику сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов подано в таблиці 2.2.  

Зафіксовані покращення у прояві зазначених показників ми будемо 

вважати позитивним результатом реалізації технології формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у 

освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти, а також 

підтвердженням достовірності висновків, отриманих під час проведених нами 

теоретичних розвідок.  

Проведення експерименту, організованого для перевірки ефективності 

розробленої технології формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, відбувалося на базі Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Державного закладу 

,,Луганський національний університет ім. Т. Шевченка”, Державного вищого 

навчального закладу ,,Криворізький державний педагогічний університет” 

згідно зазначених вище етапів з 2016 по 2019 роки, не порушуючи 

природнього перебігу освітнього процесу закладів вищої освіти. До участі в 

експерименті було залучено 463 студенти, зокрема 229 студентів 

експериментальної групи (ЕГ) та 234 студента контрольної групи (КГ), які 

характеризувалися приблизно однаковими показниками рівнів сформованості 
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полікультурної компетентності. Результати успішності формування 

полікультурної компетентності вимірювалися через застосування 

діагностувального комплексу, який включав початковий, вихідний та серію 

проміжних зрізів, що дозволило зібрати дані щодо сформованості 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 

Таблиця 2.2 

Узагальнена рівнева характеристика сформованості 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

Рівень Показники 

Високий  Студент має глибокі загальнокультурні знання щодо 

концептуальних понять полікультурності, основних складових 

полікультурної педагогіки, а також ґрунтовні знання про 

полікультурне суспільство, правила та норми міжетнічної 

взаємодії, глобалізаційні процеси, які мають місце в сучасному 

світі. Студент володіє глибокими специфічними знаннями щодо 

особливостей культури власного народу та культури народу, 

мова якого вивчається, що відображається в лексичному складі 

мов, їх граматичній будові та культурно забарвлених мовних 

засобах. Він виявляє позитивне ставлення до здійснення 

майбутньої професійної діяльності як цінність і стійкий інтерес 

до вивчення культурних особливостей інших народів. Студент 

має внутрішню потребу в формуванні полікультурної 

компетентності і виявляє ініціативу й пізнавальну активність у 

процесі підготовки до міжкультурної взаємодії. Він має 

здатність здійснювати ефективну вербальну взаємодію на основі 

сформованих мовних та мовленнєвих умінь, а також здатність 

варіювати власну вербальну та невербальну поведінку, 

обираючи комунікативні тактики та стратегії відповідно до 

ситуації мовлення в професійній діяльності. Студент виявляє 

високий рівень сформованості вмінь планувати та обирати 

стратегії комунікативних дій у конкретних мовленнєвих 

ситуаціях відповідно до ступеня розвитку в себе комунікативних 

умінь. Він демонструє високий рівень сформованості вмінь 

регулювати свій емоційний стан, конструктивно реагувати на 

невдачі та вміння приймати людей з іншою культурою, 

свідомістю, традиціями, психологічну готовність до взаємодії з 

представниками інших національностей на основі терпимості та 

згоди. Студент володіє здатністю адекватно оцінювати власну 

професійно-педагогічну діяльність у полікультурному контексті 
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Середній Загальнокультурні знання щодо концептуальних понять 

полікультурності, основних складових полікультурної 

педагогіки, а також знання про полікультурне суспільство, 

правила та норми міжетнічної взаємодії, глобалізаційні процеси, 

які мають місце в сучасному світі, у студента сформовані 

недостатньо. Безсистемними є також специфічні полікультурні 

знання щодо особливостей здійснення професійно-педагогічної 

діяльності вчителя іноземних мов, а також знання рідної та 

іншомовної культури, що базуються на обізнаності з лексичним 

складом мов, їх граматичною будовою та культурно 

забарвленими мовними засобами. Студент виявляє здатність 

встановлювати вербальний контакт та порозумітися з 

представниками інших культур переважно в письмовій формі на 

основі сформованих мовних та мовленнєвих умінь. Недостатньо 

вираженою є здатність варіювати власну вербальну та 

невербальну поведінку, обираючи комунікативні тактики та 

стратегії відповідно до ситуації мовлення. Студент володіє 

достатнім рівнем сформованості вмінь планувати та обирати 

стратегії комунікативних дій у конкретних мовленнєвих 

ситуаціях у полікультурному оточенні відповідно до ступеня 

розвитку в себе комунікативних умінь, проте, не завжди може 

регулювати свій емоційний стан та конструктивно реагувати на 

невдачі під час полікультурної взаємодії. Він не завжди  

толерантно й із повагою ставитися до людей з іншою культурою, 

свідомістю, традиціями. 

Низький Загальнокультурні знання щодо концептуальних понять 

полікультурності, основних складових полікультурної 

педагогіки, а також знання про полікультурне суспільство, 

правила та норми міжетнічної взаємодії, глобалізаційні процеси, 

які мають місце в сучасному світі, носять поверхневий характер 

або взагалі відсутні. Відсутні знання про особливості здійснення 

професійно-педагогічної діяльності вчителя іноземних мов. 

Студент недостатньо усвідомлює особливості рідної та 

іншомовної культури через несистемний характер знань 

лексичного складу іноземної мови, її граматичної будови, 

культурно забарвлених мовних засобів. Він має упереджене 

ставлення до майбутньої професійної діяльності, виявляє 

байдужість до вивчення культури інших народів та культури 

власного народу в полікультурному контексті, а також має 

низький рівень розвитку внутрішньої потреби майбутнього 

фахівця у формуванні власної полікультурної компетентності. 

Здібність встановлювати вербальний контакт як в письмовій, так 

і в усній формі є недостатньо вираженою.  
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 Слабко проявляється здатність до варіювання власної 

вербальної та невербальної поведінки, обираючи комунікативні 

тактики та стратегії відповідно до ситуації мовлення в 

професійній діяльності. Уміння планувати та обирати стратегії 

комунікативних дій у конкретних мовленнєвих ситуаціях у 

полікультурному оточенні в цілому не є сформованими. Студент 

не здатен регулювати свій емоційний стан та конструктивно 

реагувати на невдачі. Слабко проявляються здатності до емпатії, 

толерантності та поважного ставлення до людей з іншою 

культурою, свідомістю, традиціями в процесі міжкультурної 

взаємодії. 

До діагностувального комплексу було включено тести на перевірку 

рівня сформованості полікультурної компетентності, які набули найбільшого 

поширення в зарубіжній та вітчизняній психолого-педагогічній літературі. 

Зазвичай використовується два види тестів, зокрема: 1) когнітивні тести, які 

перевіряють сформованість когнітивної складової і присвячені або конкретній 

культурі, або загальним питанням теорії полікультурної комунікації; 

2) психометричні тести. Популярність таких тестів пояснюється простотою 

проведення процедур заповнення матеріалів і підрахунку результатів, а також 

зручністю порівняння результатів на основі отриманих достовірних 

статистичних даних.  

Когнітивні тести переважно включають завдання на множинний вибір, 

завдання на альтернативний вибір і завдання на підстановку. Думки авторів 

щодо ефективності цих методів розділилися. Одні вважають, що такий формат 

тестування характерний для ,,поверхневого навчання”, заснованого на 

заучуванні напам’ять фактів про культурно-специфічну поведінку, і визнають 

неможливість якісного виміру полікультурної компетентності за допомогою 

таких тестів. Так, оцінювання когнітивного компонента за допомогою тестів 

на множинний вибір не дає можливості встановити характер зв’язків між 

засвоєними навчальними одиницями. На думку методистів, перевірку знань 

здатні забезпечити інші типи тестових завдань: завдання на порівняння, 

перегрупування, логічні висновки, аналіз і синтез [338]. Рекомендується 
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використовувати питання відкритого типу, де в якості стимулів 

використовуються провокаційні твердження, метафори чи зображення. На 

наше глибоке переконання, завдання множинного вибору дозволяють 

вирішити специфічні завдання діагностики рівня полікультурної 

компетентності студента та корисні для оцінювання ступеня сформованості 

відповідних навичок. Численні опитувальники, валідність яких підтверджена 

незалежною експертною оцінкою, наявні у вільному доступі. 

Позитивним прикладом експертної оцінки є використання тесту 

,,Опитувальник полікультурного розвитку” (англ. ,,Intercultural Development 

Inventory”, IDI), валідність якого було перевірено американськими вченими 

М. Р. Гаммером (M. R. Hammer) [356], М. Дж. Беннеттом (M. J. Bennett) [330], 

Р. Вайсманном (R. Wiseman) [356] для наукової спільноти та практикуючих 

фахівців в галузі полікультурного навчання. Учені наголошують, що додаткові 

апробації засвідчили надійність результатів цього тесту, не зважаючи на вік, 

рівень освіти та соціальний стан респондентів. Проте, важливо розуміти, що 

не всі доступні інструменти для оцінювання полікультурної компетентності 

прийнятні для використання в конкретній групі студентів. Тому ми 

використали опитувальники, які адаптували до умов нашого дослідження і до 

потреб цільової аудиторії. Так, нами було укладено опитувальники для 

визначення ступеня обізнаності студентів у сфері полікультурної освіти, 

усвідомлення суб’єктивної значущості щодо актуальності полікультурної 

освіти, виявлення значення полікультурної компетентності для майбутнього 

вчителя, виявлення ціннісних орієнтацій студентів за методикою незакінчених 

речень, визначення власної активності до формування навичок 

полікультурного діалогу, визначення навичок міжкультурної комунікації. 

Також були використані вже існуючі моделі і плани оцінювання 

полікультурної компетентності. Наприклад, при розробці плану нашого 

дослідження враховувалися рекомендації Європейської Ради, згідно з якими 

для оцінювання полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов необхідно використовувати такі методи: для когнітивного компонента – 
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тести на перевірку знань з питаннями на множинний вибір, альтернативний 

вибір тощо; для мотиваційно-ціннісного компонента – стандартизоване 

опитування, структуроване інтерв’ю; для комунікативно-діяльнісного 

компонента – спостереження за поведінкою студента в ситуаціях спілкування; 

для особистісно-рефлексивного компонента – стандартизовані тести 

множинного або альтернативного вибору, опитування, що містять завдання з 

відкритою відповіддю. 

Крім цього, бралися до уваги практичні рекомендації методистів щодо 

оцінювання полікультурної компетентності в цілому, наприклад, 

враховувалася система оцінювання полікультурної компетентності, 

запропонована бельгійським лінгвістом Л. Сіркові: тести на множинний вибір 

слід використовувати для оцінювання знань, пов’язаних з конкретною 

предметом; усні опитування й письмові перевірочні роботи краще підійдуть, 

коли студентам пропонується вирішити проблему, що виникла підчас 

полікультурного спілкування; анкетування та тестування повинні виконувати 

допоміжну роль. Європейські дослідники для всебічного оцінювання 

полікультурної компетентності рекомендують використовувати три інші 

методи: опитування, сценарії зіткнення культур і рольові ігри. 

Також доведено, що під час проведення експериментального 

дослідження використання тільки одного методу оцінки сформованості такого 

складного конструкту, як полікультурна компетентність, може привести до 

спотворення результатів. Тому поєднання якісних і кількісних методів 

дозволило скласти більш цілісне уявлення про об’єкт дослідження, а також 

підвищити його валідність і надійність. 

Одним із ключових у дослідженні постав метод спостереження. Метод 

спостереження займає провідну роль у дослідженнях методики навчання 

іноземних мов. Використання методу спостереження передбачало дотримання 

ряду вимог: спостереження мало обмежений характер; спостереження 

проводилося відповідно до спеціально розробленої інструкції; спостереження 

супроводжувалося повною і точною фіксацією результатів; спостереження 
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здійснювалося в контрольованих умовах; спостереження носило планомірний 

і систематичний характер. 

Методисти відзначають, що обмеженість людського сприйняття, 

необхідно використовувати реєстраційні техніки для фіксації даних під час 

спостереження. Тому нами заздалегідь були складені шкали для 

спостереження за формуванням окремих компонентів полікультурної 

компетентності. Дотримувався ряд правил, які стосуються записи результатів 

спостережень: результати спостережень завжди фіксувалися в письмовій 

формі; записи велися безпосередньо під час спостереження; записи велися в 

хронологічному порядку. Під час спостереження насамперед дослідник 

визначав умови, потім докладно описував спостережуване явище і, нарешті, 

проводив аналіз і давав пояснення досліджуваного явища. Таким чином 

спостереження здійснювалося над фактами зовнішнього характеру, від яких 

дослідник повинен був шляхом умовиводів перейти до інтерпретації 

внутрішніх процесів. 

Метод спостереження надав унікальні експериментальні дані, оскільки 

дозволив встановити, яким чином поводяться студенти в ситуаціях 

полікультурного спілкування. Щоб не допустити помилкових висновків, дані 

спостереження доповнювалися даними, отриманими за допомогою інших 

методів. 

Близький до методу спостереження метод самоспостереження прийняв 

форму анкетування на самооцінку. Метод анкетування на самооцінку 

дозволив нам зібрати інформацію, яка недоступна при прямому 

спостереженні. На етапі аналізу дані самоспостереження були зіставлені з 

даними спостереження, що дозволило уникнути здійснення помилки 

суб’єктивізму. 

Нарешті, третім використаним методом став метод аналізу оповідного 

щоденника. Варто відзначити, що метод оповідного щоденника традиційно 

використовується в навчанні майбутніх учителів іноземної мови. У щоденнику 

студент записує роздуми про етичні дилеми, що виникають в роботі з учнями 
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різної культурної приналежності. Для нашого дослідження важливо, що в 

навчанні майбутніх учителів іноземної мови активно використовуються блоги, 

які представляють собою втілення методу оповідного щоденника в 

дистанційній формі навчання. 

Окремо варто зупинитися на психометричних тестах, які також 

використовуються для оцінювання полікультурної компетентності. Наразі 

спостерігається зростання числа досліджень, присвячених встановленню 

залежності полікультурної компетентності від індивідуальних особливостей 

особистості. Так, для успішної адаптації особистості в полікультурному 

середовищі важливими є такі індивідуально-психологічні характеристики: 

емпатійність, толерантність, комунікабельність, самостійність [250].  

Емпатійність як особистісна характеристика майбутнього вчителя є 

визначальною, адже полікультурна компетентність базується на здатності 

майбутнього вчителя працювати та взаємодіяти в культурно неоднорідному 

середовищі. Від того, наскільки у вчителя розвинена така характеристика, як 

емпатійність, залежить його здатність співчувати, співпереживати, розуміти 

цінності й переживання співрозмовника. Толерантність сприяє формуванню 

вміння майбутнього вчителя керувати процесом власного сприйняття всього 

світу як різноманітного та неповторного. Комунікабельність – це особистісна 

характеристика майбутнього вчителя, яка перетворює процес спілкування в 

полікультурному середовищі на конструктивну взаємодію та сприяє 

встановленню суб’єкт-суб’єктної взаємодії, під час якої вчитель демонструє 

доброзичливість, ввічливе ставлення до комунікантів, адекватно реагує на 

отриману від співрозмовника інформацію. Отже, для визначення 

індивідуально-психологічних характеристик майбутніх учителів було 

використано тести на виявлення рівня толерантності, дослідження рівня 

емпатійності, а також тести на визначення діалогічних особливостей 

особистості за В. Ряховським для оцінювання рівня комунікабельності 

майбутніх учителів (див. Додаток Б). 



148 
 

Отже, вибір методів діагностики сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов був зумовлений вище 

обґрунтованими критеріями та показниками, а також завданнями 

експериментального дослідження (див. табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Методи діагностики сформованості полікультурної компетентності 

Критерій Методи дослідження 

Гностичний Опитування, анкетування, 

тестування, бесіда, аналіз письмових 

робіт. 

Афективний Опитування, структуроване 

інтерв’ю, спостереження, бесіда. 

Прагматичний Спостереження, опитування, 

тестування, аналіз комунікативних 

ситуацій, аналіз оповідного 

щоденника. 

Рефлексивний Психометричні тести, тест на 

визначення діалогічних 

особливостей, тест на виявлення 

рівня толерантності та емпатійності, 

самоспостереження. 

Із метою діагностики стану сформованості полікультурної 

компетентності було проведено констатувальне дослідження. Зміст 

констатувального етапу експериментального дослідження полягав у 

визначенні початкового рівня загальнокультурних знань та специфічних 

культурних знань, які базуються на знаннях лексичного складу іноземної 

мови, її граматичної будови, культурно забарвлених мовних засобів; виявленні 

ставлення студентів до здійснення майбутньої професійної діяльності як 

цінності та наявність інтересу до вивчення культурних особливостей інших 

народів у полікультурному контексті; виявленні здатності здійснювати 

ефективну вербальну взаємодію на основі сформованих мовних та 

мовленнєвих умінь, а також здатності варіювати власну вербальну та 

невербальну поведінку; визначенні стану розвиненості толерантного та 

емпатійного ставлення до представників іншомовної культури, ступеня 
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сформованості рефлексивних умінь, ступеня задоволеності студентів своїм 

рівнем полікультурної компетентності; характеристиці рівня сформованості 

полікультурної компетентності на основі конкретних показників; визначенні 

мети, завдання, загальної стратегії експериментального дослідження; 

проведенні дослідно-експериментальної роботи. 

Для вивчення стану сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов за гностичним критерієм було використано 

метод анкетування, який на цьому етапі експериментальної роботи став 

провідним, адже сприяв визначенню рівня наявних загальнокультурних знань 

студентів. Нами було розроблено анкету, яка містила 10 питань закритого типу 

(вибір однієї правильної відповіді з кількох запропонованих) та 10 питань 

відкритого типу (надання власної вільної відповіді на запитання) (див. 

Додаток В). Крім того, для визначення рівня специфічних полікультурних 

знань, які базуються на знаннях лінгвістичних особливостей виучуваної мови 

та культурно забарвлених мовних засобів, серед студентів ЕГ та КГ було 

проведено стандартизоване тестування Cambridge English First для з’ясування 

відповідності іншомовних (передусім англомовних) знань студентів рівню В2. 

Відповідно до Загальноєвропейської рамки рівнів володіння іноземною мовою 

(Common European Framework of Reference for Languages), вважається, що цей 

рівень є достатнім для здійснення міжкультурного спілкування іноземною 

мовою, обговорюючи різні теми з носіями мови, не відчуваючи дискомфорту 

та не спричиняючи додаткових незручностей для співрозмовника [340]. 

У результаті проведеного анкетування було виявлено, що студенти 

здебільшого володіють низьким рівнем загальнокультурних знань. Правильні 

відповіді на питання закритого типу дали лише 42 респонденти в ЕГ, що 

становить 18,3%, та 44 студенти в КГ, що склало 18,8%. Не вдалося надати 

правильні відповіді на приблизно дві третини запитань закритого типу 153 

студентам в ЕГ (66,8%) та 144 студентам в КГ (61,5%). 

Даючи відповіді на запитання відкритого типу, студентами також було 

допущено значну кількість помилок та неточностей, наприклад, відповідаючи 
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на питання ,,Що таке культура?”, здебільшого студенти ототожнювали її зі 

звичаями та традиціями певного народу – 107 студентів в ЕГ (46,7%) та 96 

студентів в КГ (41%), також 60 студентів в ЕГ (26,2%) і 66 студентів в КГ 

(28,2%) співвіднесли культуру з мистецтвом, решта вважали, що культура 

відображається в літературі, мові тощо. 133 студенти ЕГ (58,1%) та 127 

студентів КГ (54,3%) не змогли дати визначення поняттю ,,діалог культур”. 

Проте переважна кількість студентів 139 в ЕГ (60,6%) та 136 в КГ (58,1%), які 

взяли участь в опитуванні, були переконані, що майбутньому вчителю вкрай 

необхідно володіти полікультурною компетентністю. 

Результати проведеного стандартизованого тестування Cambridge 

English First засвідчили, що переважна кількість студентів мають середній 

рівень володіння мовними та мовленнєвими знаннями. Узагальнені результати 

виконання цього тесту за всіма видами мовленнєвої діяльності представлено в 

таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Узагальнені результати виконання тесту Cambridge English First 

Рівень Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Вид 

мовленнєвої  

діяльності 

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Аудіювання 36 15,7 32 13,7 119 51,9 105 44,9 73 31,8 71 30,3 

Читання 53 23,1 52 22,2 89 38,9 122 52,1 67 29,3 32 13,7 

Письмо 47 20,5 51 21,8 106 46,3 108 46,2 78 34,1 75 32,1 

Говоріння 39 17,0 39 16,7 109 47,6 117 50.0 61 26,6 54 23.1 

Отже, аналіз результатів анкетування та стандартизованого тестування 

для перевірки загальнокультурних знань та специфічних знань дозволили 

встановити початкові рівні сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов за гностичним критерієм, що відображено 

в таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Початкові рівні сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов за гностичним критерієм 

Рівні ЕГ КГ 

кількість осіб % кількість осіб % 

Високий 17 7,4 21 8,2 

Середній 112 48,9 111 47,4 

Низький 100 43,7 104 44,4 

Для визначення початкових рівнів сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов за афективним критерієм 

нами було укладено та адаптовано до умов нашого дослідження низку тестів 

та опитувальників (див. Додатки Б, В, Г), було проведено кілька бесід як 

індивідуальних, так і колективних, а також студентам було запропоновано 

написати короткий твір ,,Наскільки актуальним є формування полікультурної 

компетентності для майбутніх учителів?”. 

У зіставленні з результатами рівня сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів за гностичним критерієм, прояв їхніх 

цілей, мотивів, внутрішніх потреб та ціннісних установок, що пов’язані зі 

здійсненням професійно-педагогічної діяльності, носив більш позитивний 

характер виявлення. Так, під час аналізу результатів анкетування щодо 

з’ясування значення полікультурної компетентності для майбутніх учителів 

студенти обох груп (71,2% ЕГ та 72,2% КГ) вважали полікультурну 

компетентність невід’ємною складовою професійної діяльності вчителя, 

66,4% ЕГ та 64,1% КГ зазначили, що сформованість полікультурної 

компетентності значно розширює можливості здійснення діяльності в 

полікультурному оточенні, також 59,4% в ЕГ та 62,8% у КГ висловили 

бажання до формування власної полікультурної компетентності. Однак, 46,7% 

в ЕГ та 44,0% у КГ мали невизначену позицію щодо готовності формувати 

полікультурну компетентність у своїх учнів під час здійснення майбутньої 

професійної діяльності. 
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Дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх учителів дало нам підстави 

стверджувати, що вони керувалися загальнолюдськими цінностями – 53,7% 

студентів в ЕГ та 57,2% студентів у КГ. При переліку цінностей, що є 

особистісно та професійно значущими для майбутніх учителів, респонденти 

охарактеризували: відкритість до діалогу, готовність знаходити компроміс – 

74,2% в ЕГ та 73,9 у КГ%; повага до інших людей – 68,6% в ЕГ та 65,0% у КГ; 

толерантність – 50,2% в ЕГ та 51,7% у КГ.  

Виявлення інтересу майбутніх учителів іноземних мов до вивчення 

культур інших народів допомогло встановити, що 82,1% в ЕГ та 84,6% у КГ 

мали бажання спілкуватися з представниками інших культур, піднесений 

емоційний стан під час спілкування з представниками інших культур мають 

48,9% студентів в ЕГ та 47,4% студентів в КГ, 40,6% в ЕГ та 39,3% в КГ у 

вільний час вивчали інформацію про культуру іншомовної країни, 29,3% 

студентів у ЕГ та 27,4% студентів у КГ мали прагнення до аналізу та 

порівняння особливостей рідної культури та культури країни, мова якої 

вивчалася.  

Внутрішню потребу у формуванні полікультурної компетентності 

відчували близько однієї третини майбутніх учителів – 32,3% респондентів у 

ЕГ та 33,3% у КГ. Приблизно така ж кількість опитаних (33,6% в ЕГ та 35,0% 

у КГ) студентів виявила бажання до особистісного самовдосконалення.  

Аналіз результатів анкетування щодо вивчення проявів цілей, мотивів, 

внутрішніх потреб та ціннісних установок майбутніх учителів іноземних мов, 

що пов’язані зі здійсненням професійно-педагогічної діяльності, дозволив 

встановити початкові рівні сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов за афективним критерієм, кількісні 

показники яких подано в таблиці 2.6. 

Діагностика початкових рівнів сформованості полікультурної 

компетентності за прагматичним критерієм проводилася на основі 

розроблених анкет, через аналіз студентами комунікативних ситуацій, участь 

студентів у рольових іграх (див. Додаток Г). Кількісний та якісний аналіз 
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отриманих результатів комунікативних дій студентів відбувався за допомогою 

педагогічного спостереження. Для виявлення здатності майбутніх учителів 

здійснювати вербальну та невербальну взаємодію, а також обирати стратегії 

власної комунікативної поведінки, було застосовано метод рольової гри, у якій 

моделювалися реальні комунікативні ситуації в полікультурному середовищі. 

Таблиця 2.6 

Початкові рівні сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов за афективним критерієм 

Рівні ЕГ КГ 

кількість осіб % кількість осіб % 

Високий 42 18,3 45 19,2 

Середній 109 47,6 114 48,7 

Низький 78 34,1 75 32 

Критеріями аналізу поведінки студентів під час міжкультурної взаємодії 

були такі: діалогічна взаємодія, ефективність, адаптивність та відповідність 

вжитих мовних засобів та комунікативних стратегій ситуації міжкультурної 

взаємодії. Спостереження за поведінкою студентів дозволило виявити, що 

студенти демонстрували відносно високий рівень сформованості умінь 

діалогічної взаємодії – 38,9% в ЕГ та 37,6% у КГ. Проте, уміння обирати мовні 

засоби та комунікативні стратегії відповідно до ситуації взаємодії в 

полікультурному середовищі було виявлено менш ніж у третини респондентів 

– 23,1% в ЕГ та 24,3% у КГ. Кількісні показники за критерієм ефективності та 

адаптивності у розв’язані комунікативних ситуацій залежали від складності 

самої ситуації та переважно було зафіксовано їх на низькому рівні.  

Результати анкетування щодо обізнаності майбутніх учителів у засобах 

вербальної та невербальної комунікації продемонстрували, що вони добре 

розуміються на сутності вербальної та невербальної комунікації, так 63,3% в 

ЕГ та 64,9% у КГ дали правильні відповіді на запитання ,,За допомогою яких 

засобів здійснюється вербальна комунікація?”, ,,З яких структурних 

компонентів складається система невербальної комунікації?” тощо. Проте 

близько половини респондентів (44,9% в ЕГ та 46,1% у КГ) дали неправильні 
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відповіді на запитання, що стосувалися тривалості ефективного мовлення, дій 

та слів, які можуть призвести до виникнення конфліктних ситуацій та стилів 

розв’язання конфліктів. Отримані результати засвідчили, що майбутні вчителі 

мають низький рівень сформованості вмінь обирати стратегії власних 

комунікативних дій та вмінь ефективно вирішувати конфлікти в процесі 

полікультурної взаємодії. Також переважна кількість студентів як 

експериментальної, так і контрольної груп виявили низький рівень здатності 

до полікультурного діалогу через низький рівень володіння теоретичним 

матеріалом, який відбиває соціокультурні особливості країн, мова яких 

вивчається, що негативно впливає на орієнтацію студентів у змодельованих 

ситуаціях міжкультурної взаємодії. 71,6% респондентів ЕГ та 68,3% КГ під час 

пошуку правильного рішення в конфліктній ситуації вдавалися до 

несистемних дій, тобто вибір стратегій відбувався стихійно. 

За результатами описаних вище методик діагностування було визначено 

початкові рівні сформованості полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов за прагматичним критерієм, представлені в 

таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 

Початкові рівні сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов за прагматичним критерієм 

Рівні ЕГ КГ 

кількість осіб % кількість осіб % 

Високий 36 15,7 34 14,5 

Середній 98 42,8 101 43,2 

Низький 95 41,5 99 42,3 

 

Визначення початкових рівнів сформованості полікультурної 

компетентності за рефлексивним критерієм відбувалося на основі аналізу 

тестів на визначення рівня толерантності, емпатійності, комунікабельності, 

рефлексії (див. Додаток Б), а також аналізу поведінки і діяльності студентів, 
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який здійснювався за допомогою самоспостереження та педагогічного 

спостереження. 

Діагностування рівня емпатійності майбутніх учителів дозволило 

встановити, що більшості з них притаманний високий рівень емпатійності – 

65,5% в ЕГ та 61,5% у КГ. Щодо рівня комунікабельності, уміння точно та 

зрозуміло викладати власні думки та вміння слухати та розуміти думки інших 

продемонстрували близько половини респондентів – 46,3% в ЕГ та 47,9% у 

КГ. 

Серед студентів було проведено опитування з метою визначення 

характеристик толерантної особистості в полікультурному середовищі, у 

результаті якого було визначено, що вони ототожнюють толерантність із 

терпимістю (22,7% в ЕГ та 20,5% у КГ), із умінням співпереживати (13,5% в 

ЕГ та 12,4% у КГ), із умінням слухати (10,5% в ЕГ та 11,1% у КГ) та з повагою 

до інших людей (8,7% в ЕГ та 9,8% у КГ). До того ж, більшість опитаних 

студентів не змогли визначитися з відповіддю на запитання, яке стосувалося 

шляхів встановлення миру в суспільстві, що свідчить про низький рівень 

здатності до рефлексії глобальних проблем людства. Толерантність у 

ставленні до представників інших культурних спільнот в процесі 

полікультурної та соціальної взаємодії була виявлена у 38,4% опитаних 

студентів ЕГ та 41,5% КГ. Проте значні складності у респондентів були 

викликані завданням проаналізувати полікультурну ситуацію, 

самовизначитися в цій ситуації, здійснювати саморегуляцію власної поведінки 

з позицій терпимості та гуманізму, лише 23,65% студентів у ЕГ та 23,1% у КГ 

правильно виконали завдання на саморегуляцію. 

За результатами проведених опитувань, тестів та якісно-кількісного 

аналізу виконаних завдань було встановлено початкові рівні сформованості 

полікультурної компетентності майбутніх учителів за рефлексивним 

критерієм, кількісні показники яких представлено в таблиці 2.8. 



156 
 

Таблиця 2.8 

Початкові рівні сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов за рефлексивним критерієм 

Рівні ЕГ КГ 

кількість осіб % кількість осіб % 

Високий 29 12,7 34 14,5 

Середній 85 37,1 84 35,9 

Низький 115 50,2 116 49,6 

На основі виведення середньоарифметичних показників було визначено 

початкові рівні сформованості полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, які подано в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Початкові рівні сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов за всіма критеріями 

Рівні ЕГ КГ 

кількість осіб % кількість осіб % 

Високий 31 13,5 34 14,5 

Середній 101 44,1 102 43,6 

Низький 97 42,4 98 41,9 

Отже, резюмуючи викладений у підрозділі матеріал, слід зазначити, що 

нами розроблено програму експериментального дослідження сформованості 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, яка містить 

три етапи: констатувальний, формувальний та контрольний. Реалізація 

експерименту здійснювалася на базі Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Державного закладу 

,,Луганський національний університет ім. Т. Шевченка”, Державного вищого 

навчального закладу ,,Криворізький державний педагогічний університет” у 

період з 2016 по 2019 роки, не порушуючи природнього перебігу освітнього 

процесу закладів вищої освіти. 

Охарактеризовано критерії (гностичний, афективний, прагматичний, 

рефлексивний) та показники рівнів (високий, середній, низький) 
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сформованості полікультурної компетентності, що відповідають змісту та 

структурі даної компетентності. 

Одним із основних напрямів діяльності на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту було визначення початкових рівнів 

сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов через запровадження попередньо визначеного діагностичного 

інструментарію, а саме: опитування, анкети, когнітивні тести, психометричні 

тести, бесіди, аналіз письмових робіт, аналіз комунікативних ситуацій тощо. 

Проведена діагностика рівнів сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов на основі 

охарактеризованих критеріїв та показників дозволяє стверджувати, що більш 

ніж 80% студентів як ЕГ, так і КГ мають низький та середній рівень 

сформованості даної компетентності, і лише один із семи студентів 

продемонстрували високий рівень сформованості полікультурної 

компетентності. 

Шляхом підвищення рівня сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов визначено реалізацію 

технології формування полікультурної компетентності у процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов із дотриманням умов, що 

забезпечують її ефективну реалізацію, і яка докладно викладена в наступному 

підрозділі.  

 

2.2. Реалізація технології формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

 

Визначення сутності поняття ,,полікультурна компетентність майбутніх 

учителів іноземних мов” та структури означеної компетентності, 

обґрунтування етапів технології формування полікультурної компетентності й 

умов її ефективної реалізації, а також діагностика початкових рівнів 

сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 
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мов за гностичним, афективним, прагматичним та рефлексивним критеріями 

стали підґрунтям для проведення формувального експерименту. Відповідно до 

теоретичних положень, викладених у підрозділі 1.3, формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов відбувалося 

у три етапи: мотиваційно-ціннісний, операційно-пізнавальний та 

результативно-оцінювальний. Також теоретично було доведено, що 

ефективність реалізації технології забезпечує виконання таких умов: 

забезпечення інтеграції полікультурного контексту в зміст програмного 

матеріалу навчальних дисциплін фахової спрямованості; забезпечення 

взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної діяльності в процесі формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

використання сучасних педагогічних технологій для опанування майбутніми 

вчителями загальнокультурних цінностей суспільства. 

Слід також зауважити, що впровадження кожної з умов має місце на усіх 

етапах технології, воно відбувається комплексно в освітньому процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Проте, перейдемо 

до детального опису реалізації технології формування полікультурної 

компетентності, який представимо диференційовано згідно з описаними вище 

етапами.  

Метою мотиваційно-ціннісного етапу було формування пізнавальної 

складової полікультурної компетентності, яке забезпечувалося у процесі 

відпрацювання таких умінь та навичок: оперувати мовними засобами у 

соціокультурному контексті; виявляти культурні відмінності і встановлювати 

зв’язки між рідною культурою та культурою країн, мова яких вивчається; 

аргументувати власну позицію; робити зважені узагальнення та висновки 

щодо соціальних норм і правил поведінки в полікультурному середовищі. 

Важливість цих умінь та навичок полягає в тому, що вони допомагають 

використовувати набуті знання для свідомої та позитивної міжкультурної 

взаємодії.  
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Упродовж цього етапу студенти засвоювали теоретичний матеріал, який 

передбачав активізацію їх суб’єктної позиції, стимулювання до свідомого 

сприймання культури свого та інших народів. Цьому сприяло створення умов 

для розширення ціннісних орієнтацій студентів. На цьому етапі передбачалося 

засвоєння загальних полікультурних знань, які є теоретичною основою 

професійної педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. 

Важливим аспектом становлення полікультурної компетентності є 

формування в особистості ціннісних орієнтацій, які визначають її 

самосвідомість та позитивне ставлення до інших культур. Йдеться про 

ключові цінності демократичного суспільства, що інтегруються у контекст 

національної культури, відповідають демократичним принципам гуманізму, 

несуть у собі позитивну культурну самоідентифікацію, толерантність у 

ставленні до представників інших культурних спільнот. Провідною якістю 

ціннісного компонента полікультурної компетентності є толерантність як 

багатогранне явище, що містить низку взаємопов’язаних аспектів. 

Особливої значущості на цьому етапі набуває здатність студента до 

культурної самоідентифікації, тобто усвідомлення своєї належності до певної 

культури, інтеріоризації цінностей (сприйняття їх як своїх), здійснення 

відповідного стилю життя та поведінки. Крім цього на заняттях відбувалось 

ознайомлення студентів із глобалізаційними процесами в умовах 

європейського освітнього простору. Обґрунтування значущості 

полікультурної компетентності у професійній підготовці та життєдіяльності 

загалом.  

Водночас, на цьому етапі відбувалося формування комунікативних 

умінь студентів у чотирьох видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

читання, письмо, говоріння). Адже, уміння користуватися іноземною мовою в 

ситуаціях професійної та міжкультурної взаємодії є визначальними для 

майбутнього вчителя іноземних мов. 

Ключовим методом пред’явлення полікультурного теоретичного 

матеріалу було визнано метод контентно-мовного інтегрованого навчання, 
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сутність якого полягала в застосуванні автентичних інформаційних джерел у 

змісті дисциплін професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. 

До автентичних інформаційних джерел належать матеріали, які створюються 

та використовуються носіями мови в реальних життєвих умовах, а не штучно 

створений у навчальних цілях контент. Як зазначає О. Бескорса, у змісті 

автентичних інформаційних джерел відбито особливості використання як 

побутових, так і спеціальних понять, що сприяє глибшому усвідомленню 

культурних особливостей народу, мова якого вивчається. Дослідниця також 

наголошує, що тенденція до використання автентичних матеріалів у 

підготовці майбутніх учителів іноземних мов є не новою, проте вона набуває 

нових форм під впливом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

та їх широкого запровадження в освітній процес закладів вищої освіти. Під 

автентичними матеріалами ми розуміємо текстові, аудіо- та відеоматеріали, 

тематика яких визначалася змістом та завданнями навчальної дисципліни [27]. 

Для формування теоретичних знань та понять полікультурності було 

обрано такі навчальні дисципліни: ,,Практична фонетика іноземної мови”, 

,,Практична граматика іноземної мови”, ,,Практика усного та писемного 

мовлення”, ,,Теорія і практика перекладу”, ,,Лінгвокраїнознавство”, 

,,Методика навчання іноземних мов”, ,,Зарубіжна література”, ,,Література 

країни, мова якої вивчається”.  

У межах вивчення дисциплін ,,Практична фонетика іноземної мови”, 

,,Практична граматика іноземної мови”, ,,Практика усного та писемного 

мовлення”, метою яких є безпосереднє формування системи мовних знань 

щодо фонетичного, лексичного, граматичного складу іноземної мови, а також 

умінь та навичок використання мовних засобів у різних сферах спілкування. У 

змісті цих дисциплін імплементація контентно-мовного інтегрованого 

навчання відбувалася через вивчення відповідного мовного матеріалу на змісті 

автентичного соціокультурного контенту. Так, значну роль у формуванні 

іншомовних мовленнєвих дій відіграли відкриті інтернет-ресурси, зокрема 

добірка промов TED Talks, ресурс, який містить інформацію про історію та 
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культуру більшості країн світу Country Insights (http://www.intercultures.ca/cil-

cai/country_insights-en.asp?lvl=8), добірка подкастів з міжкультурної 

комунікації Cross Cultural Communication Podcasts 

(https://player.fm/podcasts/Intercultural), web-сторінки найвідоміших у світі 

новинних ресурсів CNN World News (http://cnn.com), ABC News 

(http://www.abcnews.go.com/), ВВС World Service (http://www.bbc.co.uk/), the 

Washington Times (http://www.washtimes.com/) та інші.  

На мотиваційно-ціннісному етапі застосовувалися як традиційні, так і 

інноваційні методи навчання. Серед традиційних методів навчання 

переважали такі: пояснення, лекція, розповідь, бесіда, самостійне 

опрацювання літературних джерел. Метод розповіді використовувався для 

послідовного викладу історії виникнення полікультурної освіти, 

ознайомлення студентів із особливостями полікультурної освіти у різних 

країнах (Великобританії, Канаді, США, Німеччині, Японії). Метод порівняння 

поглиблював розуміння понять як ,,расизм”, ,,шовінізм”, ,,фашизм”, 

,,націоналізм”, ,,інтеркультурна освіта”, “мультикультурна освіта”. За 

допомогою методу мозкового штурму було проведено порівняльний аналіз 

загальнокультурних цінностей та традицій, значення полікультурної освіти. 

Серед інноваційних методів варто назвати: лекції-конференції на тему: 

,,Сучасний полікультурний простір”, підготовка доповідей з тем: 

,,Полікультурна особистість”, ,,Полікультурна компетентність майбутнього 

учителя – необхідна умова гуманізації освітнього процесу”, ,,Полікультурний 

освітній простір”, ,,Діалог культур в умовах сучасних глобалізацій них 

процесів”, ,,Толерантність – вимога сьогодення”, ,,Я – учасник процесу 

міжкультурної комунікації”, ,,Полікультурна сім’я”, ,,Релігія як різновид 

культури”. Крім цього студентами були підготовленні презентації з 

полікультурної тематики, рецензування статей, анотування, тезування. Все це 

сприяло формуванню інтересу до даної теми та створювало мотивацію до 

підвищення власного рівня полікультурної компетентності. Доцільним було 

застосування на мотиваційно-ціннісному етапі інтерактивних форм роботи, 

http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_insights-en.asp?lvl=8
http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_insights-en.asp?lvl=8
https://player.fm/podcasts/Intercultural
http://cnn.com/
http://www.abcnews.go.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.washtimes.com/
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що дозволило студентам аналізувати різні точки зору на поставленні питання, 

обговорювати нагальні проблеми полікультурного суспільства.  

У процесі формування полікультурної компетентності для 

представлення соціокультурних явищ певної країни було організовано 

проведення: занять-презентацій ,,Traditions, Customs, Public, Holidays in 

England”, ,,National Icons in the USA”, ,,Arts and Culture of Wales”, ,,National 

Personalities of Nothern Ireland”, організацію навчальних дискусій на теми: 

,,Проблеми полікультурного простору”, ,,Мультикультуралізм: позитивні та 

негативні тенденції”, ,,Вплив релігії на становлення світогляду особистості”, 

,,Толерантні відносини: за і проти”, ,,Вплив політики держави на відносини 

між людьми”, ,,Основні шляхи подолання конфліктів”, які доповнюють чи 

конкретизують проблематику зміст інтегрованих тем у межах різних 

дисциплін фахової підготовки; виконання творчих завдань: написання есе з 

тем: ,,Мій полікультурний світогляд”, ,,Розвиток толерантних стосунків – 

запорука миру на Землі”, ,,Основні причини воєнних конфліктів та наслідки їх 

подолання”, ,,Традиції та звичаї: їх вплив на формування особистості”, 

,,Культурні стереотипи та їх наслідки”, що поглиблювали змістове 

навантаження інтегрованих матеріалів навчальних дисциплін.  

Відповідно до вимог методу контентно-мовного інтегрованого 

навчання, у якому головна увага акцентується на діяльнісному підході, а 

також, виходячи з мети та завдань нашого дослідження, ми використовували 

активні методи навчання, а саме: дискусія, ділова гра, рольова гра, 

драматизація тощо. Наведемо приклад запровадження методу драматизації на 

занятті з навчальної дисципліни ,,Література, мова якої вивчається”. 

Практичне заняття було проведене в межах теми ,,Літературні казки”, до 

проведення якого студенти отримали завдання прочитати версії казки 

,,Попелюшка” з різних країн світу, серед них: ірландська версія – ,,The Irish 

Cinderlad”, автор Ш. Клімо (Sh. Climo); версія американських індіанців – ,,The 

Rough-Face Girl”, автор Р. Мартін (R. Martin); версія Сполучених Штатів 

Америки – ,,Bubba the Cowboy Prince: A Fractured Texas Tale”, автор Г. Кетман 
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(H. Ketteman), версія Середнього Сходу – ,,The Golden Sandal: A Middle Eastern 

Cinderella Story”, автор Р. Гікокс (R. Hickox). Завданням студентів було 

проаналізувати сюжет твору однієї з країн та виділити особливості притаманні 

конкретній культурі та записати таблицю Features Analysis Chart (див. 

Додаток Д), після чого студентам, працюючи в групах по 4-5 осіб, було 

запропоновано скласти власну казку ,,Попелюшка”, зберігаючи головні 

елементи сюжету й адаптуючи його до особливостей рідної культури. 

Завершальним етапом роботи була драматизація власної версії казки 

,,Попелюшка” [337]. Після драматизації, було підведено підсумки у формі 

дискусії, під час якої студенти обговорювали питання: Які особливості 

національної культури відбито в сюжеті? Чи завжди месником є мачуха або це 

інші персонажі? Які саме і чому? Як ви почувалися в ролі одного з персонажів? 

Що змусило вас так поводитися? 

Такі завдання націлені на вирішення двох проблем: по-перше, 

спонукання студентів до обговорення культурного спадку різних країн, а по 

друге, підвищення їхньої чутливості до міжкультурних відмінностей через 

застосування методу драматизації, який дозволив студентам пережити 

емоційно певну ситуацію, відчути себе на місці певного персонажу, 

поводитися як персонаж, враховуючи систему цінностей, що притаманна 

конкретній культурі. 

Інтеграція методу драматизації та вивчення малих фольклорних форм 

відбувалася і в позааудиторній діяльності, що позитивно вплинуло на 

залучення студентів до концептуальної системи іншого лінгвосоціуму, 

допомогло зрозуміти концептуальну картину світу представників інших 

культур.  

Наведемо інший приклад запровадження інноваційних технологій 

навчання в процесі формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов. Практичне заняття було проведено в межах курсу 

,,Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)” за темою ,,Mass 

Media” із запровадженням інформаційно-комунікаційних технологій та 
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використанням методу ділової гри. Роботу було організовано в малих групах 

по 2-3 студенти, кожній із яких слід було опрацювати матеріали автентичних 

новинних ресурсів із мережі Internet за такою тематикою: міжнародні новини 

(international news), стиль життя (life style), спорт (sports), освіта (education) та 

рекламні матеріали (advertisement). Упродовж 20 хвилин кожна група 

працювала з інформацією, після чого розподіляла ролі для представлення 

сюжету новин для телеканалу. В основу сюжету було покладено автентичну 

інформацію з електронних джерел. Після того, як усі сюжети було 

представлено, було підведено підсумки виконання завдання, обрано 

найцікавіший сюжет, найкращого кореспондента та учасника сюжету.  

Слід також наголосити, що ці практичні заняття, засновані на методах 

інтерактивного навчання, зокрема драматизації та ділової гри, позитивно 

вплинули на формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов: у межах оволодіння мовними засобами, а саме лексичними 

одиницями різної тематики, вдосконалення вмінь діалогічного та 

монологічного мовлення; формування соціокультурної компетентності через 

вивчення зразків національного фольклору, у яких відображено особливості 

соціокультурної ситуації певного народу, а також конкретних сучасних 

соціальних ситуацій; формування психологічної компетентності шляхом 

переживання певних емоційних станів персонажів, яких зображали студенти, 

що сприяло формуванню емпатійності та толерантного ставлення до 

представників інших культур.  

Процес реалізації мотиваційно-ціннісного етапу полікультурної 

компетентності студентів є особливо важливим, адже саме на цьому етапі 

студенти засвоювали основні теоретичні поняття полікультурної тематики. 

Кожне положення було обговорене та аргументоване. Таким чином 

відбувалась переорієнтація світоглядної позиції особистості майбутнього 

вчителя іноземних мов. Були використали такі форми роботи: колективні 

(лекція, практичні заняття), групові (проєктна діяльність, драматизація) та 
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індивідуальні (підготовка доповідей та презентацій, виконання 

індивідуальних завдань). 

Важливим уважаємо застосування на цьому етапі методів проблемного 

навчання задля аналізу проблемних питань, а саме дискусій: ,,Явище 

мультикультуралізму: позитивні та негативні фактори”. ,,Формування 

полікультурного простору: позитивні та негативні наслідки”. Цей метод є 

досить ефективним коли необхідно обґрунтувати заперечення та погодження 

з певним твердження. 

Отже, після реалізації мотиваційно-ціннісного етапу технології, 

націленого на формування мотивів та потреб майбутніх учителів до 

міжкультурної взаємодії в полікультурному середовищі, засвоєння 

полікультурних знань, які є теоретичною основою професійної педагогічної 

підготовки, було відзначено, що сформованість певного рівня знань майбутніх 

учителів у сфері полікультурної освіти та міжкультурної взаємодії в 

полікультурному середовищі є достатньою для реалізації другого етапу 

технології формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов. 

На операційно-пізнавальному етапі реалізовувався когнітивний та 

комунікативно-діяльнісний компонент структури полікультурної 

компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. 

Головними завданнями операційно-пізнавального етапу були такі: 

поглиблення системи полікультурних знань, формування умінь, навичок, 

досвіду міжкультурної взаємодії через інтеграцію соціокультурного контенту 

в програму дисциплін фахової підготовки; формування уміння здійснювати 

вербальну та невербальну взаємодію на основі виконання безперервної 

комунікативної діяльності за принципом діалогу культур; формування вмінь 

планувати та обирати стратегії комунікативних дій у конкретних мовленнєвих 

ситуаціях у полікультурному оточенні.  

Зміст цього етапу було представлено соціокультурним контентом, 

зокрема знань про географічні особливості, природу, клімат, особливості 
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ведення побуту, культуру, історію, релігію, мистецтво, науку і техніку, 

особливості національного менталітету, знання правил, норм та етикету, який 

було введено через застосування методу контентно-мовного інтегрованого 

навчання, у структуру навчальних дисциплін ,,Практична фонетика”, 

,,Лінгвокраїнознавство”, ,,Практика усного та писемного мовлення”, 

,,Методика навчання іноземної мови”. 

Наведемо приклад запровадження методу контентно-мовного 

інтегрованого навчання з метою формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов у межах навчальної дисципліни 

,,Практична фонетика”, яка є визначальною у формуванні вмінь здійснювати 

вербальну та невербальну взаємодію. Так, сформованість слухо-вимовних та 

ритміко-інтонаційних навичок позитивно впливає на реалізацію 

комунікативних стратегій мовців, а також на формування емоційного 

ставлення комуніканта до висловлюваної ним інформації або до сприйняття 

інформації, що висловлюється іншими учасниками комунікативної взаємодії. 

Слід також зазначити, що формування саме фонетичних навичок науковці 

О. Старинець та О. Гуслистий вважають більш складним процесом у 

порівнянні з формуванням лексичних і граматичних навичок, адже вони 

вимагають високого рівня автоматизації для запобігання впливу фонетичних 

навичок рідної мови [265]. 

Для роботи над вдосконаленням фонетичних умінь для подальшого 

здійснення міжкультурної комунікативної взаємодії студентам було 

запропоновано долучитися до діяльності в дистанційному курсі практичної 

фонетики іноземної мови на базі навчального середовища Moodle, завдання 

якого було розроблено відповідно до мети навчальної дисципліни. На початку 

кожної теми студенти знайомилися з теоретичним матеріалом про виучуване 

фонетичне явище (див. рис. 2.1), засвоївши який, вони переходили до 

практичного блоку – тренування слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних 

навичок на репродуктивному рівні. І завершальним етапом стали завдання 
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комунікативного блоку, який містив вправи на формування комунікативної 

компетентності в аудіюванні, читанні вголос та говорінні. 

 

Рис. 2.1. Фрагмент сторінки теоретичного блоку дистанційного курсу 

,,Практична фонетика” 

Під час роботи над кожною із тем дистанційного курсу, студентам 

пропонувалося виконання завдань на аудіювання. Соціокультурний контент, 

як і на мотиваційно-ціннісному етапі, було втілено у змісті автентичних аудіо- 

та відеотекстів, опрацьовуючи які студенти отримували завдання на 

вдосконалення фонетичних навичок (складання інтонограм прослуханих 

текстів), а також тести на розуміння змісту прослуханого для вдосконалення 

комунікативних навичок аудіювання. Щодо розвитку умінь говоріння, 

студенти виконували два типи завдань: на драматизацію народних казок, які 

складають систему фонових знань про культуру країни, мова якої вивчається, 

та на інсценування діалогів, які вони здавали у вигляді аудіозапису, 

завантаженого до платформи дистанційного навчання. 
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Рис. 2.2. Фрагмент практично-комунікативного блоку дистанційного курсу 

,,Практична фонетика іноземної мови” 

У ході операційно-пізнавального етапу нами застосовувалися методи 

інтерактивного навчання. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, 

що студент та викладач є рівноправними суб’єктами навчання. Процес 

навчання відбувається в комфортних умовах, де кожен студент може відчути 

власну успішність та виявити інтелектуальний потенціал, що позитивно 

впливає на продуктивність навчального процесу, цілісність розвитку 

особистості, гармонізацію педагогічної діяльності. В умовах інтерактивного 

навчання освітній процес організовано у такий спосіб, що практично всі 

учасники навчальної взаємодії є залученими до пізнання, при цьому кожний 

здійснює свій особистий індивідуальний внесок у загальну справу. Обмін 

знаннями, ідеями, думками відбувається у доброзичливій атмосфері, в умовах 

взаємної підтримки всіх учасників цього процесу. 

Інтерактивна діяльність під час аудиторних занять передбачала 

організацію такої діалогової комунікації, яка вела до взаєморозуміння, 

взаємодії, до спільного вирішення загальних, але важливих для кожного 

учасника завдань. На цьому етапі формування полікультурної компетентності 

зі студентами проводились бесіди щодо особливості їхньої професійно-
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педагогічної підготовки в контексті полікультурного середовища, європеїзації 

освітньої системи та глобалізаційних процесів, що значно активізувало їхню 

увагу до необхідності формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов. 

У процесі роботи з навчальними автентичними текстами студенти 

постійно проводили семантичний аналіз лексичного матеріалу, оскільки мова 

іншого народу, відображає реалії та ціннісні орієнтації цього народу. 

Очевидно, що для народів, які живуть на різних територіях і в різному 

культурному оточенні, певні реалії можуть суттєво відрізнятися. При цьому 

приналежність до людського роду неодмінно веде до виникнення у свідомості 

різних народів спільних понять. Первинне явище прийнято називати 

денотатом. Згідно з думкою семіотиків, денотат є передумовою для появи 

знаку й у свідомості людини відображається у вигляді сиґніфіката. Сиґніфікат 

– це відображення у людській свідомості денотата. Сиґніфікат формується за 

допомогою узагальнюючих процесів людської свідомості – порівняння, 

класифікації, узагальнення. Якщо немає денотата – у мові не може виникнути 

слово.  

Особливості будови сиґніфіката ж відображають спосіб мислення тієї чи 

іншої групи людей. Наприклад, слово школа нещодавно будувало таку низку 

асоціацій: молодша, середня, вища, учень, 1 вересня, вчитель, підручники, 

відтворення ситуацій міжкультурної взаємодії, творче застосування знань, 

умінь, навичок культуровідповідної діяльності. 

Так, для вивчення системи цінностей, особливостей культурних реалій, 

традицій, звичаїв, світоглядних позицій притаманних певній культурі ми 

застосовували роботу в групах. Застосовуючи метод рольової гри, ми 

організували комунікативну практику майбутніх учителів за принципом 

діалогу культур із позицій представників різних культур. Крім цього, ми 

дійшли висновку, що доцільним є використання методу симуляції – створення 

ситуацій нерозуміння жестів, міміки та поведінки. Це значно активізувало 

студентську навчальну діяльність та сприяло зануренню в атмосферу іншої 
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культури, що знайшло своє яскраве відображення у проводженні диспутів. 

Цей метод передбачає високу розумову активність, активізує навички вести 

полеміку, обговорювати проблему, захищати свої погляди і переконання, 

лаконічно і ясно викладати думки. 

Особливої уваги заслуговувала робота з текстом. Найчастіше у студентів 

викликали труднощі перекладу реалій, фразеологізмів, афоризмів, тобто 

мовних одиниць із національно-культурною семантикою. Тому, переглянувши 

робочі програми з навчальних курсів „Іноземна мова за професійним 

спрямуванням” (1 курс), „Історія англійської мови” (3 курс) та 

„Лінгвокраїнознавство” (3 курс), ми дійшли висновку, що доречно звернути 

особливу увагу на вивчення більш складних тем, але надзвичайно важливих 

для усвідомлення країнознавчих реалій іншої культури. У розділах 

“Країнознавство США” і “Країнознавство Великобританії” для вивчення 

студентам пропонуються такі теми: географічне положення країни; історія 

країни; політична система країни, культура країни. Оскільки студенти вже 

мають базові знання з двох основних тем (,,Географічне положення США й 

Великобританії” та ,,Культура США та Великобританії”), то опрацювання 

цього матеріалу виносилось на самостійне вивчення. Ми запропонували 

опрацювання додаткового матеріалу, а саме ,,Соціокультурний фон 

історичного розвитку англійської мови” (,,Sociocultural Background of the 

English Language Development”), ,,Реалії засобів масової інформації США та 

Великобританії” (,,Realias of Mass Media in the USA and UK”), ,,Реалії системи 

освіти США та Великобританії” (,,Realias of Education System in the USA and 

UK”). У цьому контексті особлива увага надавалась вивченню реалій, 

національно-культурна семантика котрих студентам невідома (див. 

Додаток Ж). 

До кожної теми відібрано лексичні одиниці, які мають національно-

культурне забарвлення. Для формування вмінь розуміти та вживати їх у 

відповідних комунікативних ситуаціях міжкультурної взаємодії, створено 

систему вправ, спрямованих на формування лінгвокраїнознавчо зумовлених 
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навичок вербальної і невербальної іншомовної комунікативної 

компетентності. 

Так, на операційно-пізнавальному етапі викладачами проводилися 

лекції із застосуванням інноваційних технологій навчання, зокрема лекції-

візуалізації, у межах кількох навчальних дисциплін. Такий вид навчальної 

взаємодії як лекція-візуалізація, на думку українських учених О. Бойко, 

М. Говорун, Л. Онісімчук, є інноваційним та дозволяє логічно, лаконічно та 

аргументовано презентувати значний обсяг інформації, що викладається в 

лекції. Під час проведення лекції-візуалізації в сучасних умовах закладів 

вищої освіти учені рекомендують використовувати електронні документи, які 

відрізняються комплексним мультимедійним змістом і особливими 

можливостями керування відтворенням інформації, яке може бути 

автоматичним або інтерактивним, а також здійснюватися в дистанційній 

формі [41; 73].  

У межах навчальної дисципліни ,,Лінгвокраїнознавство” було проведено 

лекцію-візуалізацію на тему ,,Соціокультурний фон історичного розвитку 

англійської мови”, лекція проводилася англійською мовою, що відповідає 

вимогам методу контентно-мовного інтегрованого навчання, але актуалізація 

попередньо набутих знань відбувалася із використанням методу 

,,translanguaging”, сутність якого полягає в перекладі та порівнянні деяких 

концептуальних понять рідної та іноземної мови, а також у необхідності 

фокусувати увагу як на засвоєні мовних засобів (фонетичних, лексичних, 

граматичних), так і на змісті навчального матеріалу, що викладається в 

лекції [318]. Змістом лекції виступив опис етапів розвитку англійської мови 

від стародавніх часів до сучасного етапу, представлення особливостей 

кожного етапу відбувався відповідно до історичних подій, а також виникнення 

головних пам’яток писемності. Кожен історичний етап було оформлено у 

вигляді слайдів мультимедійної презентації, підготовленої за допомогою 

комп’ютерної програми Power Point. Оптимізація слайдів здійснювалася через 

заміну текстової інформації інфографікою (фотографії, ілюстрації, графіки, 
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схеми, таблиці, діаграми тощо), яка супроводжувалася коментарями лектора 

(див. Додаток З). Доведено, що графіка на слайдах під час лекції сприяє 

кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, що пояснюється схильністю 

людей до образного мислення. Також чіткі візуальні образи з привабливою 

графікою слугують візуальним підтвердженням інформації, яку студенти 

отримують від лектора [41]. 

Після того як студенти переглянули всі слайди лекції та прослухали 

коментарі лектора, була організована дискусія для обговорення ключових тез 

лекції. Потім студенти переглянули презентацію ще раз і записали короткий 

конспект матеріалу, викладеного під час лекції. 

Учені також наголошують, що головним недоліком традиційної лекції є 

обмеженість зворотного зв’язку від студентів. Для його усунення було 

вирішено використати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, 

передусім сервіс електронного листування (email), за допомогою якого було 

створено список розсилки, до якого були внесені всі учасники 

експериментального дослідження для встановлення відстроченого 

спілкування між студентами та лектором, що допомогло створити ситуацію 

реального спілкування та атмосферу співпраці у спілкування, а також 

можливість співвіднести опрацьований матеріал із дійсністю полікультурного 

оточення. 

Для виконання завдань у позааудиторний час на базі дистанційного 

курсу ,,Лінгвокраїнознавство” на платформі Moodle було розроблено серію 

лекцій та практичних завдань, які студенти мають змогу опрацьовувати у разі, 

якщо пропустили аудиторне заняття, або для подальшого обговорення на 

аудиторних заняттях. Після опрацювання теоретичного матеріалу студенти 

мають можливість пройти тест в дистанційному курсі для перевірки ступеня 

засвоєння вивченого матеріалу. 

Тому, головними особливостями дистанційних лекцій є: 

1) використання автентичних матеріалів мережі Internet, які додаються 

до змісту лекції у вигляді гіперпосилань; 
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2) широке запровадження інформаційно-комунікаційних технологій та 

їх поєднання з активними методами навчання; 

3) встановлення зворотного зв’язку за допомогою відстроченого 

спілкування в мережі Internet; 

4) здійснення перевірки первинного засвоєння теоретичного матеріалу 

через використання тестових сервісів платформи Moodle. 

 

Рис. 2.3. Фрагмент лекційного блоку дистанційного курсу 

,,Лінгвокраїнознавство” 

Отже, використання різних типів лекційних занять, зокрема традиційних 

лекцій, дистанційних лекцій, лекцій-подкастів, дозволило в комплексі 

реалізувати педагогічні умови формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов, а саме: перша умова щодо забезпечення 

інтеграції полікультурної інформації та мовного матеріалу реалізовувалася 

через широке залучення до змісту лекцій автентичних інформаційних джерел; 

друга умова, сутність якої полягала в поєднанні навчальної та позанавчальної 

діяльності, була реалізована шляхом виконання завдань дистанційного курсу, 

які вимагали подальшого опрацювання під час аудиторних завдань; третю 

умову щодо використання інноваційних технологій у процесі формування 

полікультурної компетентності втілено через низку лекційних занять 
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інноваційного типу, а також широке запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у професійну підготовку майбутніх учителів 

іноземних мов. 

Також на операційно-пізнавальному етапі ми приділяли увагу 

визначенню соціокультурних компонентів іншої країни за допомогою 

технології проєктного навчання, яке розглядалося як гнучка модель організації 

навчального процесу, зорієнтована на творчу самореалізацію особистості 

студентів шляхом розвитку їхніх інтелектуальних, вольових якостей і творчих 

здібностей. Результатом проєктної діяльності стали навчальні творчі проєкти. 

Особлива роль відводилась використанню інформаційних технологій, 

які ми застосовували з метою надання навчального матеріалу студентам, як 

додаткове джерело інформації та для проведення ділових ігор та презентацій. 

За допомогою них на проєкторі був представлений текст для групової роботи, 

фотографії різних міст країни, яка вивчалася. У роботі нами 

використовувалися художні твори авторів країн, мова яких вивчалася. 

Проводилась демонстрація особливостей культурної поведінки представників 

різних країн. 

Особливого значення набувала організація комунікативних стратегій. 

Загалом, комунікативна стратегія в функціональному аспекті становить певну 

схему дій у рамках комунікативного процесу, що визначає вибір мовних 

засобів і способів вираження змісту, безпосередньо пов’язаного з досягненням 

мети. У контексті вивчення когнітивної лінгвістики стратегія, розглядається 

як план комплексного мовленнєвого впливу, спрямованого на зміну моделі 

світу партнера, на трансформацію його концептуальної свідомості. 

На думку О. Іссерс ,,мовленнєва стратегія включає в себе планування 

процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов спілкування та 

індивідуальностей комунікантів, а також реалізацію цього плану. Іншими 

словами мовленнєва стратегія – комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на 

досягнення комунікативних цілей” [105]. 
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Як зазначає О. Мартинова, комунікативні стратегії реалізуються у 

комунікативних тактиках, одній або декількох діях, які мовці конструюють у 

процесі варіативності діалогу, які допомагають досягнути поставленої 

кінцевої мети. В основі комунікативних стратегій знаходяться мотиви, 

установки та спонукання комунікантів, що визначають їх орієнтацію на певну 

систему стратегій та тактик. При цьому, ефективність комунікативних 

стратегій виявляється у результатах або наслідках соціальної взаємодії, 

незалежно від того, чи є цей результат свідомо спланованим або ні. Обираючи 

певну комунікативну стратегію, комуніканти мають зважати на правила та 

закономірності спілкування. Зокрема, спостерігається залежність між вибором 

певної комунікативної стратегії та принципом кооперації / конфронтації. 

Згідно принципу кооперації співрозмовники мають прагнути до 

співробітництва, тобто вносити той вклад, який потрібен на певній стадії 

розмови, а це в свою чергу впливає на вибір певної стратегії, що забезпечить 

співпрацю та взаємопорозуміння, а отже і успішну реалізацію комунікативної 

мети. Принцип конфронтації відображається у негативній, конфліктній лінії 

поведінки одного чи обох комунікантів, що веде до певних порушень 

природнього ходу комунікації та має розв’язуватися реалізацією певного 

набору комунікативних стратегій, направлених на їх подолання та досягнення 

поставленої мети [169]. 

У психолого-педагогічній літературі стратегія мовленнєвої поведінки 

визначається як установка на певні форми поведінки, у тому числі і в 

конфліктній ситуації спілкування. Звідси, випливає власний погляд на 

визначення комунікативної стратегії, що спирається як на план поведінки 

комунікантів (їх мовленнєві й немовленнєві дії), так і на комунікативні цілі з 

урахуванням певних психологічних установок. Як зазначає А. Корольова у 

конфліктній ситуації спілкування комуніканти дотримуються різних 

комунікативних, а саме конфліктної, нейтральної, уникнення та кооперативної 

стратегій [145]. 
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Тому, ми вважали за доцільне впровадження комунікативної стратегії 

“win win”, запропонованої вченими Гарвардського університету Р. Фішером 

(R. Fisher), У. Л. Урі (W. L. Ury), Б. Паттоном (B. Patton) [342], метою якої 

було вирішення конфліктних ситуацій та пошук альтернативних рішень 

вирішення проблем за умови врахування інтересів кожного учасника 

конфлікту. У цьому контексті відбувається трансформація позиції учасника 

міжкультурної взаємодії з ,,win-lose” (коли співрозмовник не сприймає 

інтересів іншої сторони, що обумовлює відсутність толерантних відносин між 

учасниками діалогу) на стратегію переможця ,,win-win” (коли враховуються 

інтереси співрозмовника, відбувається аналіз та пошук взаємовигідних рішень 

конфліктних ситуацій, усі учасники конфлікту налаштовані на трансформацію 

культурних стереотипів, ціннісних орієнтацій, світогляду особистості, 

засвоєння набутого культурологічного досвіду іншої сторони, демонстрацію 

культурологічних орієнтацій). 

Наведемо приклад організації проєктної діяльності ,,International City 

Poster” на практичному занятті ,,Capital Cities. Historical and Cultural Heritage” 

у межах навчальної дисципліни ,,Практика усного та писемного мовлення”, 

під час якої головний акцент було зроблено на формування комунікативної 

компетентності, умінь міжкультурної взаємодії та вмінь вирішувати 

конфліктні ситуації. Кінцевим продуктом проєктної діяльності є постер, який 

містить ключову інформацію про одне із найвідоміших міст світу – карту 

міста, а також план подорожі до міжнародного пункту призначення.  

Міжкультурний аспект діяльності частково реалізується через вивчення 

відомого мегаполісу, а учасникам також рекомендовано було включати до 

постеру не лише популярні туристичні місця, але й інформацію про історію 

міста та його мешканців, місцеві страви, мистецтво та будь-які інші релевантні 

деталі, які додають культурного забарвлення місту. Виконуючи роль 

екскурсоводів по місцевості, студенти кожної групи стають, у певному сенсі, 

,,експертами” з різних культур, передаючи свої знання слухачам та 
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взаємодіючи з ними за допомогою імпровізованих культурних вікторин. 

Виконання завдання відбувалося в п’ять етапів. 

На першому етапі студенти об’єднувалися у невеликі за чисельністю 

групи по 3-4 особи та обирали місто, яке вони мають презентувати. Після чого 

у формі мозкового штурму кожна група озвучувала вже відомі їм факти про 

обране місто, намагаючись визначитися з подальшим планом збору та обробки 

інформації. 

Завдання другого етапу студенти виконували в позааудиторний час і 

самостійно добирали інформацію про місто, звертаючи особливу увагу на 

розташування, склад населення, релігії та мови, а також ідеї щодо напрямків 

для екскурсійного туру. Обов’язковою умовою виконання завдань цього етапу 

було використання інформації з автентичних джерел. Для кожної 

запропонованої в турі зупинки студенти мали надати детальне пояснення, 

чому це місце слід включити до їхнього плану. 

На наступному аудиторному занятті учасники групи ділилися своїми 

пропозиціями та обирали найбільш актуальну інформацію, яку вони в 

подальшому додадуть до постерів. Далі групи починали оформлювати 

постери, обираючи текстові та графічні елементи. Заохочувалася розробка 

великих за розміром та змістовних постерів із використанням інноваційних 

підходів та творчих ідей для їх оформлення. 

На четвертому етапі, який знову відбувався в позааудиторний час, 

студенти завершували роботу над оформленням постеру та готували сценарій 

доповіді. Ми також пояснили та продемонстрували важливі елементи техніки 

презентації, включаючи гучність голосу, жести та взаємодію як з їхнім 

постером, так і з аудиторією. 

П’ятий етап – презентація постерів у формі рольової гри, де один 

представник із групи відігравав роль екскурсовода по місту, а решта – 

туристів. Постери було розміщено на стінах аудиторії, а екскурсоводи стояли 

біля постера і розмовляли по черзі. Презентації зазвичай тривали шість-десять 

хвилин і повторювалися, коли групи туристів переходили від одного постера 
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до іншого. Крім представлення інформації про місто, екскурсоводи ставили 

питання про місто чи культуру, яку вони представляють, щоб підтримувати 

інтерес туристів. Наприкінці презентації туристам пропонується задати 

додаткові питання екскурсоводу про представлене місце чи культуру.  

У міжкультурному аспекті ми заохочували студентів готувати постери 

та їхні презентації, які були б не блоками формальної фактичної інформації. 

Хоча закономірно, що студенти використовували для свого проєкту такі 

інтернет-ресурси, як путівники та пам’ятки для екскурсій. Однак, вони 

повинні були поєднувати інформацію з цих джерел унікальним і цілісним 

способом, який вписувався в план екскурсій. Цей план мав передбачати не 

лише низку видатних місць та заходів, але й відчуття культури, яку вони 

представляли. Студенти могли також розробити екскурсії та плакати, щоб 

висвітлити певну тему за призначенням, наприклад, форму мистецтва, 

національну кухню чи архітектурні орієнтири, якщо вони розширюють 

уявлення і знання туристів про це місце. 

Після завершення операційно-пізнавального етапу були відзначені зміни 

у рівні сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов, а саме аспектів, що стосуються теоретичної та практичної бази 

означеної компетентності. Нами також було констатовано зрушення стосовно 

сформованості лінгвістичної, комунікативної, соціокультурної та методичної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Отримані результати 

поточного контролю загальної успішності студентів у цілому та зокрема рівня 

сформованості полікультурної компетентності були достатніми для переходу 

до наступного етапу реалізації технології формування полікультурної 

компетентності – результативно-оцінювального, який був націлений на 

втілення особистісно-рефлексивного компонента полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 

Основним завданням результативно-оцінювального етапу технології 

були визначення рівня сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів, а також подальше поглиблення теоретичних знань та 
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розвиток комунікативних і професійних умінь здійснювати міжкультурну 

взаємодію в полікультурному середовищі. 

Головний акцент під час реалізації цього етапу було зроблено на 

вдосконалення професійних умінь майбутніх учителів у галузі методики 

навчання іноземних мов, переосмислення студентами власних дій щодо 

здійснення міжкультурної взаємодії та оцінювання власного досвіду такої 

взаємодії. 

Визначення рівня володіння компонентами полікультурної 

компетентності, необхідного майбутнім учителям іноземних мов для 

успішного здійснення подальшої професійної діяльності здійснювалося за 

допомогою розробленої системи практичних завдань у змісті двох навчальних 

дисциплін ,,Практика усного та писемного мовлення” та ,,Методика навчання 

іноземної мови”. 

Основним завданням навчальної дисципліни ,,Практика усного та 

писемного мовлення” на цьому етапі було подальше вдосконалення 

комунікативних навичок здійснення міжкультурної взаємодії, під час 

організації якої значну увагу було приділено формуванню толерантності та 

емпатійності у ставленні до представників іншої культури, удосконаленню 

здатності до діалогічної взаємодії. 

У процесі результативно-оцінювального етапу технології формування 

полікультурної компетентності на заняттях дисципліни ,,Практика усного та 

писемного мовлення” ми широко застосовували метод рефлексивного кола. Із 

метою удосконалення комунікативних навичок у контексті полікультурних 

відносин було використано комплекс комунікативно-рефлексивних вправ 

,,Інтерв’ю”, ,,Я – зірка”, ,,Уяви собі”, ,,Що було”, ,,До побачення!”, які сприяли 

формуванню толерантних відносин між комунікантами, оформленню власних 

висловлювань відповідно до норм і правил поведінки, прийнятих у певній 

культурі. 

Багаторівневий зворотний зв’язок між учасниками давав можливість 

кожному з них побачити відображення себе у сприйнятті іншими, отримати 
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інформацію про те, як сприймається його поведінка в тій чи іншій ситуації, 

зрозуміти обмеженість чи хибність власних способів міжособистісного 

спілкування, а також побачити позитивні сторони своєї особистості. Завдяки 

цьому відбувалося набуття студентами нового когнітивного, емоційно-

ціннісного та поведінкового досвіду. 

Протягом цих занять відбувалось формування творчого самостійного 

підходу до вирішення проблемних ситуації міжкультурної взаємодії, студенти 

усвідомлювали основні помилки протягом аналізу соціокультурних ситуацій. 

Після цього всі учасники займали нову позицію сприйняття ситуації у 

контексті полікультурного освітнього середовища, це сприяло пошуку 

альтернатив вирішення міжкультурних конфліктів або нетолерантного 

ставлення, расової дискримінації. Така діяльність сприяла осмисленню та 

прийняттю нових рішень, формуванню нового полікультурного світогляду. 

Крім цього у кінці кожного практичного заняття, метою якого було розвиток 

полікультурної компетентності, студентам пропонувалось завдання на 

саморефлексію – проаналізувати динаміку їхньої полікультурної 

компетентності, назвати нові набуті уміння та знання. 

Основними завданнями навчальної дисципліни ,,Методика навчання 

іноземної мови” в аспекті формування полікультурної компетентності стали 

моделювання в умовах аудиторної діяльності умов, змісту та динаміки 

професійної діяльності майбутнього вчителя іноземних мов. Провідним видом 

діяльності стала квазіпрофесійна діяльність. Отже, до навчальної програми 

дисципліни ,,Методика навчання іноземної мови” було включено теми, що 

стосувалися соціокультурного компонента навчання іноземної мови й 

відповідно до вимог методу контентно-мовного інтегрованого навчання ці 

теми вивчалися англійською мовою (див. таблицю 2.10). 
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Таблиця 2.10 

Соціокультурний контент курсу ,,Методика навчання іноземної 

мови” 

Назва теми 
Кількість годин 

Лекційні Практичні Самостійні 

Тема 1. Working with Culture Materials 2 2 4 

Тема 2. Teaching Grammar in Culture 

Context 

2 2 4 

Тема 3. Teaching Vocabulary in Culture 

Context 

2 2 4 

Тема 4. Language Skills – Teaching 

Listening in Culture Context 

2 2 4 

Тема 5. Language Skills – Teaching 

Speaking in Culture Context 

2 2 4 

Тема 6. Language Skills – Teaching 

Reading in Culture Context 

2 2 4 

Тема 7. Language Skills – Teaching 

Speaking in Culture Context 

2 2 4 

Разом 14 14 28 

Охарактеризуємо більш детально зміст, методи та форми роботи під час 

вивчення вищезазначених тем. 

Перша тема була вступною і її головним завданням було ознайомлення 

майбутніх учителів із проблемою формування полікультурної компетентності 

учнів на уроках іноземної мови. Так у межах першої теми ,,Working with 

Culture Materials” була проведена лекція-дискусія, під час якої на обговорення 

виносилися питання необхідності та актуальності інтегрування культурного 

контенту у зміст навчання іноземної мови, також інтерес майбутніх учителів 

викликали питання особливостей організації навчальної діяльності учнів 

різних вікових категорій для сприяння усвідомленню власної культурної 

ідентичності. Організація лекції у формі дискусії надала змогу студентам 

долучитися до процесу діалогічної взаємодії, що сприяло формуванню досвіду 

участі в обговоренні проблемних теоретичних та науково-практичних питань, 

розвитку вмінь обґрунтовувати власну точку зору. Наголосимо, що така 

взаємодія відбувалася англійською мовою, що дозволило також студентам 
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продовжити вдосконалювати власні мовні та мовленнєві вміння взаємодії, 

добирати комунікативні стратегії для досягнення максимальної ефективності 

діалогічної взаємодії. 

Лекції інших тем курсу були також організовані з запровадженням 

інноваційних форм та методів, а саме: проблемні лекції, лекції конференції, 

відео-лекції, дистанційні лекції тощо. Під час вивчення теоретичного 

матеріалу майбутні вчителі залучалися до участі у професійних вебінарах, 

переважно тих, що організовано на інформаційному порталі для вчителів 

іноземних мов ,,Лінгвіст” спільно з Cambridge University Press. Студентів було 

включено до списку розсилки цього порталу і їм надходили повідомлення про 

дату та час проведення вебінару, до якого вони мали змогу долучатися після 

реєстрації. Після того, як студенти брали участь у вебінарах, на аудиторних 

заняттях було організовано дискусії, диспути або участь у тематичних чатах в 

позааудиторний час для того, щоб зробити певні висновки та теоретико-

практичні узагальнення із проблеми, що вивчалася. Студенти взяли участь у 

вебінарах: ,,The Wonderful World of Speaking”, ,,Beyond Words”, ,, Teaching 

Grammar to Teens: Discovery and Choice”. Цей вид роботи був одним із 

найпопулярніших серед студентів, оскільки передбачав залучення до 

синхронної взаємодії з фахівцями з англомовних країн, а тому і культурний 

контент, який обговорювався презентувався спікерами з країни, мова і 

культура якої вивчається. 

Наприкінці лекційних занять студентам було запропоновано здійснити 

самоаналіз сформованості полікультурної компетентності, надавши відповіді 

на запитання: ,,Як ви розумієте сутність поняття полікультурної 

компетентності?”, ,,Як вона може бути сформована в учнів закладів загальної 

середньої освіти?”, ,,Як ви оцінюєте сформованість власної полікультурної 

компетентності?”, ,,Які проблеми, ви вважаєте, вам доведеться вирішувати в 

руслі формування полікультурної компетентності? ”. Відповіді на запитання 

студенти вносили в електронну форму опитувальника, створеного за 

допомогою сервісу Google Форми для подальшого аналізу викладачем. 
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Під час виконання завдань, що увійшли до блоку самостійної роботи, 

задля формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов, зміст якої полягає у розширені їхнього світогляду через 

оволодіння країнознавчих, суспільно-політичних та спеціально-наукових 

знань, студенти отримували завдання на ознайомлення та аналіз зарубіжного 

досвіду організації освітньої діяльності на уроках іноземної мови та 

застосування різних методичних прийомів навчання для формування 

полікультурної компетентності учнів.  

Під час практичних занять, метою яких стало формування вмінь 

використовувати набуті попередньо знання на практиці, вивчення можливості 

інтеграції соціокультурного контексту зі змістом навчання мовного 

(фонетичного, лексичного, граматичного) матеріалу та мовленнєвої 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо) діяльності. Студенти також 

засвоювали принципи, методи та прийоми роботи для формування 

полікультурної компетентності, після ознайомлення з якими, вони отримували 

завдання розробити фрагменти уроків, в яких формування предметних 

компетентностей, передусім комунікативної англомовної, поєднано з 

формуванням полікультурної компетентності. Однією з вимог під час 

розроблення фрагментів уроків стало використання інформаційно-

комунікаційних технологій та автентичних інформаційних ресурсів мережі 

інтернет. Ще одним напрямом роботи на практичних заняттях стало занурення 

студентів у квазіпрофесійну діяльність шляхом презентації розроблених ними 

фрагментів уроків на практичних заняттях, де один студент імітував роль 

учителя, а решта – роль учнів. Така діяльність стимулювала студентів до 

активного використання іншомовного мовлення в змодельованих ситуаціях 

реального спілкування та до аналізу власної професійно-педагогічної 

діяльності в аспекті сформованості як методичної, так і полікультурної 

компетентності. 

Для вдосконалення вмінь міжкультурної взаємодії під час виконання 

квазіпрофесійної діяльності через моделювання реальних професійних 
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ситуацій, в яких студенти виконували роль учителів та учнів, їм було 

запропоновано виконати завдання ,,Do you know the person?”. Під час 

виконання завдання студенти, які виконували роль учнів, отримували фото 

людей – представників різних культур, якими вони були під час виконання 

завдання. Студенти працювали в парах і вони мали впродовж п’ятнадцяти 

хвилин надати таку характеристику особи (ім’я, країна походження, інтереси, 

сім’я), щоб не образити та не принизити її. Це завдання було націлене на 

удосконалення комунікативних умінь студентів, воно також дозволило 

продемонструвати стереотипне сприйняття людей, які є представниками 

різних культурних спільнот. Після виконання завдання студенти здійснювали 

саморефлексію своєї діяльності, надавши відповіді на питання: Чи виникали у 

вас труднощі під час описання людей? Що вплинуло на складання 

характеристики? Чи можна охарактеризувати людину лише по її зовнішності? 

Для спостереження за динамікою результатів формування 

полікультурної компетентності як із боку викладача, так і з боку студентів, а 

також для констатування індивідуального прогресу майбутнього вчителя 

іноземних мов у практичному застосуванні набутих умінь у майбутній 

професійній діяльності, студенти мали укладати власні портфоліо – 

,,Полікультурне портфоліо майбутнього вчителя іноземних мов”, які носили 

інтегрований характер, тобто містили елементи ,,Європейського мовного 

портфоліо” та методичного портфоліо. Радою Європи визнано ,,Європейське 

мовне портфоліо” важливим інструментом модернізації мовної освіти, яке має 

три складові: Мовний паспорт (Language Passport), Мовну біографію 

(Language Biography) та Досьє (Dossier) [116]. У межах нашого дослідження 

вище зазначені компоненти, зокрема сформованість мовних та мовленнєвих 

умінь у сфері використання іноземної мови відповідно до Європейської шкали 

оцінювання рівня володіння іноземною мовою та досвід іншомовної взаємодії, 

відіграють ключову роль у формуванні полікультурної компетентності. 
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Компоненти портфоліо методичного спрямування дозволили вирішити 

такі важливі завдання, що безпосередньо стосуються предмета та мети нашого 

дослідження, а саме: 

- розвиток та підтримка мотивації майбутніх учителів до формування 

полікультурної компетентності, формування готовності застосовувати набуті 

знання у власній професійній діяльності; 

- розвиток рефлексивної діяльності; 

- оцінювання, самооцінювання, фіксування змін щодо рівня 

сформованості полікультурної компетентності студентів; 

- підвищення загальної та методичної культури майбутнього вчителя. 

До складу методичного компоненту ввійшли виконані майбутніми 

вчителями творчі та проєктні завдання, що носять мовний, мовленнєвий, 

полікультурний та методичний характер, розроблені фрагменти уроків із 

використанням соціокультурного та культурологічного контенту, а також 

анкети, тести й наукові студентські роботи: реферати, курсові, доповіді, тези, 

статті.  

Хотілося б також наголосити, що використання такої технології як 

портфоліо дозволяє студентам аналізувати результати власної роботи, власні 

успіхи та труднощі, обирати способи подолання цих труднощів та планувати 

подальшу навчально-професійну діяльність. Після закінчення вивчення курсу 

,,Методика навчання іноземних мов”, на основі аналізу результатів поточних 

та підсумкових контрольних заходів було зафіксовано такі зрушення в рівні 

сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів: здатність 

адекватно оцінювати сформованість власної полікультурної компетентності, 

здатність оцінювати власну професійно-педагогічну діяльність в 

полікультурному аспекті. Слід зазначати, що реалізація результативно-

оцінювального етапу дозволила змінити традиційну функцію викладача на 

фасилітативну, у межах якої студенти та викладачі здійснювали спільну 

взаємодію узгоджено в психологічно комфортних умовах. Навчальні завдання 
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характеризувалися високим ступенем самостійності й виконувалися з 

урахуванням рекомендацій викладачів. 

У межах навчальної дисципліни ,,Практика усного та писемного 

мовлення” головну увагу було приділено формуванню вміння толерантно та з 

повагою ставитися до представників інших культур, уміння людини приймати 

людей з іншою культурою, свідомістю, традиціями шляхом організації 

практики спілкування з використанням сучасних інтернет-технологій, що 

дозволяють виходити за часові та просторові межі та встановити зв’язок із 

реальними комунікантами – представниками інших культур. Так, студенти 

отримували завдання для виконання в позааудиторний час – знайти двох 

комунікантів, які є носіями мови, для листування з ними через e-mail. Пошук 

можна здійснити на сайтах: Email Penpals (https://penpals.phk.at/), Welcome to 

PenPal World (http://www.penpalworld.com/), MailFriends 

(https://mailfriends.com/). Умовами виконання завдання було: розміщення 

інформації про себе або створення особистого профілю на відповідних сайтах, 

надіслати кілька повідомлень потенційним друзям, в яких висвітлити питання, 

які цікавлять студентів та входять до кола проблем, обговорюваних під час 

аудиторних занять у межах змісту навчальної дисципліни; прийняття 

відповідей від комунікантів, підготовка звіту про виконання завдання із 

додаванням змісту власних листів та відповідей на них. 

У межах обох навчальних дисциплін було запроваджено низку анкет та 

тестів, які дозволили студентам переосмислити власні дії щодо здійснення 

міжкультурної взаємодії та оцінити власний досвід такої взаємодії (див. 

Додаток И). 

Отже, зробимо висновки щодо викладеного в цьому підрозділі 

матеріалу. Із метою виконання поставлених завдань дисертаційної роботи 

було організовано та проведено формувальний етап експерименту, зміст 

діяльності якого відповідав теоретично обґрунтованій технології формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, яка 

передусім базується на застосуванні методу контентно-мовного інтегрованого 

https://penpals.phk.at/
http://www.penpalworld.com/
https://mailfriends.com/
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навчання. Розроблена технологія передбачала диференційовану реалізацію 

мотиваційно-ціннісного, операційно-пізнавального і результативно-

оцінювального етапів, на кожному з яких формування полікультурної 

компетентності відбувалося через застосування певних методів (див. 

таблицю 2.11). 

Поставленні завдання дисертаційної роботи є багатоаспектними та 

складними і для їх виконання майбутні вчителі іноземних мов були залучені 

до здійснення реальної комунікативної взаємодії як під час аудиторних занять, 

так і в позааудиторний час в умовах використання сучасних інформаійно-

комунікаційних технологій, а також для забезпечення переходу від 

об’єктивної до суб’єктивної позиції майбутніх фахівців вони брали участь у 

квазіпрофесійній діяльності. 

Для констатації змін, що відбувалися в процесі формування 

полікультурної компетентності, було застосовано методи самооцінки та 

об’єктивні діагностичні зрізи  

Таблиця 2.11 

Методи формування полікультурної компетентності на кожному з 

етапів технології 

Етап технології формування 

полікультурної 

компетентності 

Методи формування полікультурної 

компетентності 

Мотиваційно-ціннісний Лекція, лекція-конференція, практичне 

заняття, проєктна технологія, інтерактивні 

технології (дискусія, драматизація, рольова 

гра, ділова гра, мозковий штурм), доповіді, 

презентації, рецензування статей, 

анотування, тезування тощо. 

Операційно-пізнавальний Лекція-візуалізація, дистанційна лекція, 

лекція-подкаст, рольова гра, проєктна 

діяльність, моделювання реальних 

ситуацій міжкультурної взаємодії  

Результативно-оцінювальний Лекція-дискусія, квазіпрофесійна 

діяльність, ІКТ проєкти, анкетування, 

тестування, технологія портфоліо. 
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2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

У попередніх підрозділах дисертації нами було теоретично 

обґрунтовано технологію формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов та представлено опис її практичної 

реалізації в процесі фахової підготовки. У структурі педагогічної технології 

ми виділили чотири компоненти: теоретико-концептуальний, змістовий, 

процесуальний, рефлексивний. Усі компоненти в структурі технології є 

об’єднаними спільною метою функціонування та ґрунтується на низці 

наукових підходів та принципів, які уможливлюють створення умов для 

ефективного формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов.  

Реалізація експериментальної роботи включала в себе проведення 

констатувального, формувального та контрольного експериментів. На етапі 

констатувального експерименту було проведено відбір студентів, які ввійшли 

до складу експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп. Результати 

констатувального зрізу дають підстави стверджувати. що показники рівня 

сформованості полікультурної компетентності учасників обох груп на етапі 

констатувального експерименту були рівноцінними за всіма критеріями: 

гностичним, афективним, прагматичним, рефлексивним.  

На формувальному етапі експериментального дослідження відбувалося 

впровадження розробленої технології в освітню діяльність закладів вищої 

педагогічної освіти на основі послідовного реалізації її етапів: мотиваційно-

ціннісного, операційно-пізнавального, результативно-оцінювального. На 

кожному етапі було використано послідовність форм, методів та прийомів 

організації освітньої діяльності на підставі теоретико-концептуальних засад 

дослідження.  

На контрольному етапі експериментального дослідження було здійснено 

аналіз ефективності розробленої, метою якої було підвищення рівня 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі 
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їхньої професійної підготовки у закладах вищої освіти. Для оцінки результатів 

роботи з формування полікультурної компетентності студентів нами було 

проведено повторну діагностику рівнів сформованості полікультурної 

компетентності за визначеними критеріями. На контрольному етапі був 

використаний дослідний інструментарій, що застосовувався на 

констатувальному етапі експериментального дослідження. 

Методика проведення діагностики на контрольному етапі була 

практично незмінною у порівнянні з констатувальним етапом і включала 

тестування, анкетування, усні та письмові опитування, бесіди, а також 

спостереження за поведінкою студентів. Для перевірки достовірності 

отриманих даних було використано метод експертних оцінок. Також для 

оцінювання результатів експериментального дослідження були задіяні ті ж 

респонденти, які брали участь у констатувальному експерименті. 

У межах гностичного критерію для визначення рівня сформованості 

загальнокультурних знань серед студентів ЕГ та КГ було проведено 

опитування з використанням анкет. В анкетах ми пропонували студентам дати 

визначення поняття ,,культура”, описати які вони виділяють наявні проблеми 

полікультурного характеру, охарактеризувати власні культурні цінності, 

особливості світогляду, культурологічних явищ іншої культури. Це дало нам 

можливість проаналізувати динаміку зміни усіх аспектів формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів. Аналізуючи результати 

анкетування, проведеного після закінчення формувального експерименту, ми 

відзначили, що студенти не просто відповідали на поставлені питання, але й 

зуміли теоретично грамотно обґрунтувати свої відповіді. Розглянемо 

експериментальні дані, отримані під час контрольного оцінювання рівнів 

сформованості полікультурної компетентності студентів.  

Серед студентів повторно було проведено стандартизоване тестування 

Cambridge English First для з’ясування відповідності іншомовних (передусім 

англомовних) знань студентів рівню В2, результати якого засвідчили, що 

переважна кількість студентів виконали тестування з успішністю близькою до 
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100%, що свідчить про відповідність їхніх мовних та мовленнєвих знань 

рівню С1. 

Повторне проведення стандартизованого тестування та анкетування 

студентів ЕГ та КГ дозволили визначити рівні сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов за гностичним критерієм, 

узагальнені результати яких подано в таблиці 2.12. 

Таблиця 2.12 

Рівні сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов за гностичним критерієм по завершенню формувального 

експерименту 

Рівні ЕГ КГ 

кількість осіб % кількість осіб % 

Високий 32 14 27 11,5 

Середній 144 62,9 117 50 

Низький 53 23,1 90 38,5 

Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної компетентності 

студентів ЕГ за гностичним критерієм зображена на рисунку 2.4, відповідно 

до яких після проведення формувального експерименту та реалізації етапів 

технології формування досліджуваної компетентності кількість студентів в 

ЕГ, у яких виявлено показники високого рівня сформованості полікультурної 

компетентності, зросла на 15 осіб, що становить 6,6%. Кількість студентів в 

ЕГ, які мають середній рівень сформованості полікультурної компетентності 

за цим же критерієм, збільшилась на 32 особи, що складає 14% і становить 

62,9%. Це означає, що переважна кількість студентів, які брали участь в 

експериментальному дослідженні і ввійшли до експериментальної групи, 

мають середній рівень сформованості полікультурної компетентності за 

гностичним критерієм. Після впровадження технології формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, кількість 

студентів в ЕГ з низьким рівнем сформованості цієї компетентності 

скоротилася на 47 осіб, що склало 23,1%.  
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Рис. 2.4. Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної компетентності 

за гностичним критерієм в ЕГ 

Зміни у бік покращення показників сформованості полікультурної 

компетентності за гностичним критерієм було також діагностовано серед 

студентів КГ (див. рис. 2.5), зокрема: кількість студентів, які мали високий 

рівень, зросла на 3,3%, кількість студентів із середнім рівнем збільшилася на 

5,4%, а кількість студентів, які перебували на низькому рівні, скоротилася на 

5,9%. На нашу думку на показники рівнів сформованості полікультурної 

компетентності студентів КГ суттєво вплинули результати стандартизованого 

тестування, адже всі студенти, які навчаються у закладах вищої освіти і тим 

більше ті, які здобувають кваліфікацію вчителя іноземних мов, вивчають 

навчальні дисципліни, головним завданням яких є мовна та мовленнєва 

іншомовна підготовка студентів. Проте, у порівнянні зі змінами, які 

продемонстрували студенти ЕГ, показники студентів КГ не є такими 

значними. Різниця між показниками студентів ЕГ та КГ, які мають високий 

рівень сформованості полікультурної компетентності на контрольному етапі 

експериментального дослідження, становить 2,5%, окрім того, кількість 

студентів із низьким рівнем сформованості полікультурної компетентності за 

гностичним критерієм майже в два рази перебільшує кількість студентів ЕГ з 

низьким рівнем.  
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Рис. 2.5. Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної компетентності 

за гностичним критерієм в КГ 

Для зіставлення результатів сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов за афективним критерієм 

серед студентів ЕГ та КГ було проведено повторне анкетування за 

опитувальниками (див. Додатки Б, В, Г), бесіди, також студенти виконували 

письмові перевірочні роботи. Отримані результати дозволи визначити рівні 

сформованості досліджуваної компетентності за афективним критерієм після 

проведення формувального експерименту, що представлені в таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Рівні сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов за афективним критерієм по завершенню формувального 

експерименту 

Рівні ЕГ КГ 

кількість осіб % кількість осіб % 

Високий 63 27,5 48 20,5 

Середній 128 55,9 120 52,2 

Низький 38 16,6 66 28,2 

У результаті якісного аналізу відповідей студентів було встановлено, що 

змінилися відповіді, дані респондентами на питання, що стосуються мотивації 

пізнання іншомовної культури, розвитку толерантного ставлення, потреби у 

формуванні позитивного ставлення до представників іншомовної культури, 
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інтересу до вивчення культурних реалій, дослідження спільних рис двох 

культур та поважного ставлення до їх відмінностей. Можна констатувати, що 

у більшості студентів відбулася переорієнтація ціннісного ставлення до 

важливості культури загалом, до її виховного потенціалу та функцій, які вона 

виконує. Серед якостей основних мотивів професійної діяльності з’явились 

такі, як ,,терпимість до відмінностей інших культур”, ,,необхідність 

толерантного ставлення”, ,,бажання розвивати та формувати позитивне 

ставлення до іншомовної культури”, ,,прагнення до самопізнання та 

самовдосконалення”. 

Якщо на етапі констатувального експерименту домінували нейтральне 

мотиваційно-ціннісне ставлення до пізнання культурних реалій, а у третини 

студентів відзначалася негативна або несформована мотивація, то на етапі 

формувального експерименту стався зсув у бік гуманістичної орієнтації та 

усвідомленої позитивної мотивації до формування полікультурної 

особистості. Динаміка змін у рівнях сформованості полікультурної 

компетентності за афективним критерієм серед студентів ЕГ та КГ 

представлено в узагальненому вигляді на рисунках 2.6 та 2.7. 

Як видно з кількісних даних, зображених на діаграмах, респонденти 

двох груп мають приблизно однакові показники середнього рівня 

сформованості полікультурної компетентності за афективним критерієм після 

проведення формувального експерименту (55,9% в ЕГ та 52,2% у КГ). 

Схожість результатів можна пояснити тим, що на констатувальному етапі 

експериментального дослідження студенти в ЕГ і КГ також мали майже 

однакові відсоткові показники середнього рівня сформованості 

полікультурної компетентності за цим критерієм і становили 47,6% та 48,7%. 
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Рис. 2.6. Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної компетентності 

за афективним критерієм в ЕГ 

 

Рис. 2.7. Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної компетентності 

за афективним критерієм в КГ 
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компетентності. Кількість студентів ЕГ, які мали високий рівень 

сформованості полікультурної компетентності за афективним критерієм, 

збільшилася на 9,2% і становила 27,5% студентів, а відсоткові показники 

високого рівня сформованості полікультурної компетентності серед студентів 

КГ зросли лише на 1,3% і становила 20,5% від загальної кількості студентів, 
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групи. Відсоток студентів ЕГ з низьким рівнем сформованості полікультурної 

компетентності за афективним критерієм зменшився на 17,5%, у КГ кількісні 

показники зменшилися лише на 3,8%. 

Повторна діагностика рівнів сформованості полікультурної 

компетентності за прагматичним критерієм відбувалася за допомогою 

використання таких методів: тестування, аналіз комунікативних ситуацій, 

спостереження. Узагальнені результати рівнів сформованості полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов за прагматичним критерієм 

на контрольному етапі представлено в таблиці 2.14. 

Таблиця 2.14 

Рівні сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов за прагматичним критерієм по завершенню 

формувального експерименту 

Рівні ЕГ КГ 

кількість осіб % кількість осіб % 

Високий 59 25,8 43 18,4 

Середній 120 52,4 110 47 

Низький 50 21,8 81 34,6 

Під час проведення формувального експерименту ключовим методом 

формування полікультурної компетентності став метод контентно-мовного 

інтегрованого навчання, завдяки якому соціокультурна складова, яка визначає 

стратегії планування власної комунікативної поведінки майбутніх учителів у 

полікультурному середовищі, вивчалася у поєднанні з мовним матеріалом 

дисциплін лінгвістичної фахової підготовки. У кінці вивчення інтегрованих 

тем серед студентів ЕГ проводилось анкетування, результати якого 

підтвердили ефективність впровадження таких тем: 84% респондентів 

вважають введення інтегрованих тем ефективним та оцінюють свій рівень 

засвоєння реалій політичного та культурного життя як найвищий, 10% – 

середній та 6% вважають свій рівень засвоєння знань низьким. Введення 

інтегрованих тем дало змогу студентам правильно зрозуміти національно 

забарвлену лексику, яка використовується в сучасній художній, 
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публіцистичній, науковій літературі, у мовленні засобів масової інформації й 

безпосередньо в живому мовленні, збагатити лексичний запас, наблизити свої 

знання до фонових знань носіїв мови, підвищити загальну культуру 

спілкування. 

Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної компетентності 

студентів ЕГ та КГ за прагматичним критерієм узагальнено представлена на 

рисунках 2.8 та 2.9. 

 

Рис. 2.8. Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної компетентності 

за прагматичним критерієм в ЕГ 

 

Рис. 2.9. Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної компетентності 

за прагматичним критерієм в КГ 
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Відповідно до відсоткових даних, зображених на діаграмах, майже 

вдвічі зросла кількість студентів ЕГ, які мають високий рівень сформованості 

полікультурної компетентності за прагматичним критерієм, що становить 

25,8% всіх студентів, які взяли участь в експериментальному дослідженні і 

ввійшли до ЕГ. Позитивна динаміка була зафіксована в показниках 

сформованості полікультурної компетентності студентів, що перебувають на 

середньому рівні, а саме приріст становить 9,6%. Майже вдвічі менше 

студентів мали низький рівень сформованості полікультурної компетентності 

за прагматичним критерієм, що засвідчило порівняння результатів 

констатувального та контрольного експериментів. Динаміка змін у рівнях 

сформованості полікультурної компетентності за прагматичним критерієм, 

яка була зафіксована у студентів КГ, є значно меншою, зокрема кількість 

студентів збільшилася лише на 3,9% на високому рівні, на 3,8% на середньому 

рівні та зменшилася на 7,7% на низькому рівні. 

Діагностика рівнів сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів за рефлексивним критерієм на контрольному етапі 

експериментального дослідження відбувалася за допомогою повторного 

проведення тестів на визначення рівня толерантності, емпатійності, 

комунікабельності, рефлексії, а також на основі самоаналізу власної 

педагогічної діяльності та педагогічного спостереження. 

Завдяки технології рефлексивного кола активізувалося 

самоспостереження студентів за своєю особистістю, за особливостями інших 

у плані порівняння їхньої поведінки зі своїми способами взаємодії. Вони 

навчилися здійснювати рефлексію з приводу своїх вчинків і реакцій; у них 

розвивалися здібності до спілкування та встановлення гармонійних відносин з 

іншими. Студенти оволоділи вміннями попереджувати конфлікти та 

конструктивно виходити з конфліктних ситуацій, почали більш адекватно 

оцінювати свої можливості та краще усвідомлювати недоліки щодо 

міжособистісної взаємодії, знаходити ефективні способи їх подолання. 
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Ніхто з учасників опитування не повторив помилок, допущених при 

попередньому анкетуванні у відповіді на запитання про особливості 

полікультурної освіти. Визначаючи чинники, які впливають на формування 

полікультурної компетентності, 55,2% студентів віднесли до найбільш 

важливих і значущих: потребу у формуванні та самовихованні своєї 

полікультурної компетентності, прагнення до особистісного 

самовдосконалення, 21,7% – вплив культурного виховання, а також 

особистість викладача, 10,9% – вплив політики держави, 3,1% – необхідність 

цільової установки, яка орієнтує студента на формування даної якості.  

Для залучення студентів у процес аналізу та оцінки власного рівня 

полікультурної компетентності була обрана найбільш прийнятна для них 

форма – дискусія. Періодично (наприкінці вивченої теми) студентам 

пропонувалося здійснити рефлексію і самооцінку свого рівня сформованості 

полікультурної компетентності. Такий аналіз дозволяв усвідомити власну 

рефлексію, спроможність оцінити свої вміння та навички, розпізнати 

труднощі, які виникають у процесі формування даної якості. Звичайно, не 

можна стверджувати, що ця форма оцінювання досягнень студентів 

досконала. 

У перспективі вона буде видозмінюватися і вдосконалюватися. Однак, 

навіть такий вид роботи сприяв розвитку мотивації досягнення і вихованню 

позитивного ставлення до процесу формування полікультурної 

компетентності.  

Наведемо як приклад фрагменти деяких відгуків: ,,Над такими 

глобальними проблемами, які обговорювалися на заняттях, я раніше якось не 

замислювалася. Наприклад, як співвідносяться між собою мова та культура? 

Який вплив культури на формування особистості? На всі ці питання я 

отримала відповіді на заняттях” (Галина І., студентка III курсу). 

Студентка (Ольга Л.) на запитання ,,Чи вважаєте Ви важливим 

застосування методу міжкультурної комунікації у процесі формування 

полікультурної компетентності?” відповіла: ,,У сучасному світі, де 
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відбуваються процеси глобалізації економіки, науки, освіти, володіння 

полікультурною компетентністю для майбутнього вчителя іноземних мов є 

необхідним, оскільки саме ми виховуємо майбутнє покоління і ще в малому 

віці ми повинні прищеплювати дітям любов та повагу до представників інших 

культур. Але знань культурних особливостей для ефективної міжкультурної 

комунікації з представниками інших культур недостатньо, необхідні ще 

знання мови, вміння і навички в галузі засобів спілкування, етикету, правил 

поведінки, знання особливостей культури”. А студент (Дмитро Н.) на 

запитання анкети про значення даного аспекту обґрунтував свою відповідь 

наступним чином: ,,чим ґрунтовніше людина знає іншу культуру, тим більше 

ймовірність для неї опинитися в ситуації взаєморозуміння з іншим. Навички 

міжособистісної взаємодії з представниками інших культур є необхідними для 

нас. Але, крім того, формування полікультурної компетентності сприяє 

розвитку загальної культури, збагачує світ знань і сприяє досягненню гармонії 

з собою та навколишньою дійсністю”. 

Заняття, під час яких розроблялися і реалізовувалися в межах вивчення 

навчальної дисципліни ,,Методика навчання іноземної мови” та які 

проводилися із застосуванням методу контентно-мовного інтегрованого 

навчання, дозволили студентам краще уявити завдання, пов’язані з 

формуванням полікультурної компетентності майбутніх учнів. Отримані 

студентами знання та навички дозволили їм конкретизувати зміст своєї 

майбутньої педагогічної діяльності щодо вирішення поставлених завдань, 

зробити її більш цілеспрямованою і науково обґрунтованої.  

Узагальнені кількісні та відсоткові показники рівня сформованості 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов за 

рефлексивним критерієм на контрольному етапі експериментального 

дослідження представлено в таблиці 2.15. 



200 
 

Таблиця 2.15 

Рівні сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов за рефлексивним критерієм по завершенню 

формувального експерименту 

Рівні ЕГ КГ 

кількість осіб % кількість осіб % 

Високий 49 21,4 42 17,9 

Середній 109 47,6 98 41,9 

Низький 71 31 94 40,2 

Порівняння показників сформованості полікультурної компетентності 

за рефлексивним критерієм графічно зображено на рисунках 2.10 та 2.11. 

 

Рис. 2.10. Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної 

компетентності за рефлексивним критерієм в ЕГ 

Відповідно до даних, отриманих у ході проведення контрольного 

експерименту, значно збільшилась у порівнянні з початковими показниками 

рівнів сформованості полікультурної компетентності кількість студентів ЕГ, 

які мають високий рівень, а саме на 8,7%. Позитивна динаміка також 

спостерігається й серед студентів, у яких виявлено показники середнього рівня 

сформованості полікультурної компетентності, відсотковий показник 

приросту становить 10,5. Найбільш вражаючі результати отримано за 

показниками низького рівня. Так, відсоток студентів, які знаходилися на 

низькому рівні, зменшився на 19,2% від усіх студентів, що увійшли до ЕГ.  
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Рис. 2.11. Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної 

компетентності за рефлексивним критерієм в КГ 

Не такі суттєві зміни показників рівня сформованості полікультурної 

компетентності було зафіксовано у студентів КГ, зокрема: відсотковий 

приріст на високому рівні становить 3,4, на середньому рівні – 6, на низькому 

рівні – 9,4. 

На основі виведення середньоарифметичних показників було визначено 

рівні сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов за всіма чотирма критеріями на етапі контрольного 

експерименту, які подано в таблиці 2.16. 

Таблиця 2.16 

Рівні сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов за всіма критеріями по завершенню формувального 

експерименту 

Рівні ЕГ КГ 

кількість осіб % кількість осіб % 

Високий 51 22,3 40 17,1 

Середній 125 54,6 111 47,4 

Низький 53 23,1 83 35,5 

Динаміку змін у рівнях сформованості полікультурної компетентності 

студентів ЕГ та КГ за всіма критеріями представлено на рисунках 2.12 та 2.13. 
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Рис. 2.12. Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної 

компетентності за всіма критеріями в ЕГ 

 

Рис. 2.13. Динаміка змін рівнів сформованості полікультурної 

компетентності за всіма критеріями в КГ 
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простежується й у розподілі студентів із середнім рівнем сформованості 

полікультурної компетентності, кількість яких збільшилася на 10,5% відносно 

контрольного експерименту та на 7,2% у порівнянні з відсотковим показником 

студентів КГ. Кількість студентів ЕГ з низьким рівнем сформованості 

полікультурної компетентності зменшилася на 44 особи, що становить 

близько п’ятої частини всіх студентів, які брали участь в експериментальному 

дослідженні у складі цієї групи. Якщо порівняти відсоткові показники 

студентів ЕГ та КГ з низьким рівнем, то кількість студентів КГ становить 83 

особи або 35,5%, що на 6,4% перевищує кількість студентів ЕГ. 

Таким чином, результати контрольного експерименту свідчать про 

значну відмінність рівнів сформованості полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов: значно знизилися показники низького 

рівня сформованості полікультурної компетентності серед студентів ЕГ та 

збільшились показники середнього та високого рівнів сформованості 

полікультурної компетентності. Проте, задля перевірки вирогідності 

отриманих даних на етапі контрольного експерименту було застосовано метод 

експертних оцінок. До реалізації цього методу було залучено 34 експерта, у 

ролі яких виступили викладачі закладів вищої освіти, серед них 5 докторів 

педагогічних наук та 29 кандидатів педагогічних наук. Усі експерти мали 

досвід викладання фахових дисциплін підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов, були обізнаними щодо проблем формування полікультурної 

компетентності майбутніх фахівців, а також виявляли достатній рівень 

креативності та конформізму, що були важливими критеріями відбору 

експертів. 

Під час проведення експертизи члени експертної групи працювали з 

кожним студентом обох груп (ЕГ та КГ) для того, щоб оцінити рівень 

сформованості полікультурної компетентності за чотирма критеріями, 

використовуючи трибальну шкалу, де 3 бали відповідають високому рівню 

сформованості полікультурної компетентності за одним із критеріїв, 2 бали 

свідчать про те, що показники є наявними, але виявляються не постійно; 1 бал 
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свідчить про те, що показники сформованості полікультурної компетентності 

виявляються обмежено та стихійно. Для перевірки статистичних даних, 

отриманих від експертів, скористаємося такою формулою: 

en
ОL
*

=
, 

де L – рівень сформованості досліджуваної компетентності за кожним із 

чотирьох критеріїв, O – сума балів, яку студенти отримали за кожним із 

критеріїв, n – кількісний показник від (1 до 3) за відповідним критерієм, e – 

кількість експертів, що брали участь у експериментальному дослідженні. 

Результати сформованості полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, отримані під час реалізації методу експертних оцінок, 

представлено в таблиці 2.17. 

Таблиця 2.17 

Рівні сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов за всіма критеріями за результатами експертної оцінки 

Критерій Рівні ЕГ КГ 

кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% 

Гностичний Високий 35 15,3 31 13,2 

Середній 142 62 115 49,1 

Низький 52 22,7 88 37,6 

Афективний Високий 60 26,2 50 21,4 

Середній 129 56,3 116 49,6 

Низький 40 17,5 68 29 

Прагматичний Високий 57 24,9 44 18,8 

Середній 118 51,5 108 46,2 

Низький 54 23,6 82 35 

Рефлексивний Високий 50 21,8 40 17,1 

Середній 110 48,1 101 43,2 

Низький 69 30,1 93 39,7 

За всіма 

критеріями 

Високий 51 22,3 41 17,5 

Середній 125 54,6 110 47 

Низький 53 23,1 83 35,5 

Порівняння кількісних та відсоткових показників рівнів сформованості 

полікультурної компетентності, отриманих в результаті використання методу 
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експертних оцінок, та показників, одержаних під час використання 

діагностичного інструментарію на етапі контрольного експерименту, 

доводить, що різниця між даними цих показників знаходиться в межах 

статистичної похибки 0-3,5%. 

Отже, можна сформулювати висновок, що отримані показники 

сформованості полікультурної компетентності студентів ЕГ за гностичним, 

афективним, прагматичним та рефлексивним критеріями є вищими за 

показники сформованості досліджуваної компетентності студентів КГ. 

Означене дає підстави дійти висновку, що проведені заходи суттєво вплинули 

на зміну значень досліджуваних ознак і мають доконану ефективність. Після 

завершення формувального етапу дослідження для перевірки його 

ефективності було здійснено контрольний зріз, якісний та кількісний аналіз 

результатів якого дозволив констатувати суттєві позитивні зміни рівнів 

сформованості полікультурної компетентності студентів експериментальної 

групи на контрольному етапі. 

Результати підсумкового діагностичного зрізу свідчать про значну 

відмінність рівнів сформованості полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов: значно знизився рівень сформованості 

полікультурної компетентності з низьким показником та збільшились 

показники середнього та високого рівнів сформованості критеріїв 

полікультурної компетентності. Отже, одержані результати формувального 

експерименту переконливо доводять ефективність розробленої технології 

формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов. 

Висновки до другого розділу 

 

Основною метою експериментального дослідження була перевірка 

ефективності розробленої технології формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Інноваційність авторської 

технології полягає в  модифікації, адаптації та запровадженні відомих форм, 
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методів та засобів навчання у професійну підготовку майбутніх учителів 

іноземних мов за умови використання методу контентно-мовного 

інтегрованого навчання, сутність якого полягала у введенні соціокультурного 

контенту у зміст дисциплін фахової підготовки майбутніх учителів іноземних 

мов. Для підтвердження ефективності розробленої технології на базі 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, 

Державного закладу ,,Луганський національний університет ім. Т. Шевченка”, 

Державного вищого навчального закладу ,,Криворізький державний 

педагогічний університет” проводилась експериментальна робота з 2016 по 

2019 роки. 

Експериментальне дослідження включало три етапи: констатувальний, 

формувальний та контрольний. Для визначення наявного рівня сформованості 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов було 

визначено чотири критерії (гностичний, афективний, прагматичний, 

рефлексивний), охарактеризовано рівні (високий, низький, середній) та 

показники сформованості означеного феномену за кожним рівнем. На 

констатувальному етапі експериментального дослідження через застосування 

діагностичного комплексу було встановлено, що близько половини студентів 

(42%) як в ЕГ, так і в КГ мають низький рівень сформованості полікультурної 

компетентності, що свідчить про неефективність застосування традиційного 

підходу до полікультурної підготовки майбутніх учителів. 

Упродовж формувального етапу експерименту було апробовано 

технологію формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов із комплексним упровадженням педагогічних умов 

(забезпечення інтеграції полікультурного контексту в зміст програмного 

матеріалу навчальних дисциплін фахової спрямованості; забезпечення 

взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної діяльності в процесі формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

використання сучасних педагогічних технологій для опанування майбутніми 

вчителями загальнокультурних цінностей взаємодії в полікультурному 
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середовищі) та диференційованою її реалізацією згідно з визначеними етапами 

(мотиваційно-ціннісний, операційно-пізнавальний та результативно-

оцінювальний). На мотиваційно-ціннісному етапі було використано такі 

методи формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов: лекція, лекція-конференція, практичне заняття, проєктна 

технологія, інтерактивні технології (дискусія, драматизація, рольова гра, 

ділова гра, мозковий штурм), доповіді, презентації, рецензування статей, 

анотування, тезування тощо. На операційно-пізнавальному етапі було 

апробовано такі методи: лекція-візуалізація, дистанційна лекція, лекція-

подкаст, рольова гра, технології проєктної діяльності, моделювання реальних 

ситуацій міжкультурної взаємодії тощо. На результативно-оцінювальному 

етапі застосовано методи: лекція-дискусія, квазіпрофесійна діяльність, ІКТ 

проєкти, анкетування, тестування, технологія портфоліо. На кожному з 

означених етапів для забезпечення умови інтеграції полікультурного 

полікультурного контексту в зміст програмного матеріалу навчальних 

дисциплін фахової спрямованості було імплементовано метод контентно-

мовного інтегрованого навчання, який дозволив оновити зміст навчальних 

дисциплін лінгвістичної фахової підготовки ,,Практична фонетика”, 

,,Лінгвокраїнознавство”, ,,Практика усного та писемного мовлення”, 

,,Методика навчання іноземної мови” автентичним соціокульутрним 

контентом. 

Підтвердження ефективності розробленої технології було здійснено на 

контрольному етапі експериментального дослідження через проведення 

діагностики рівнів сформованості полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, яка включала тестування, анкетування, усні та 

письмові опитування, бесіди, а також спостереження за поведінкою студентів. 

Для перевірки достовірності отриманих даних було використано метод 

експертних оцінок. 

Порівняльний аналіз даних, отриманих під час констатувального та 

контрольного зрізів, дозволяє зробити висновок, що значно знизилася 
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кількість студентів з низьким рівнем сформованості полікультурної 

компетентності в експериментальній групі, де відбувалося запровадження 

розробленої технології, та збільшилась кількість студентів, які мали показники 

середнього та високого рівнів сформованості критеріїв полікультурної 

компетентності. У контрольній групі, де переважали традиційні підходи до 

полікультурної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, показники 

рівнів сформованості означеного феномену суттєво не змінилися. 

Достовірність одержаних результатів була доведена за допомогою методу 

експертних оцінок. Одержані результати стали дієвим підтвердженням того, 

що реалізація технології формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов є ефективною. 

Основні наукові положення розділу викладено в опублікованих працях 

автора [187; 189; 190; 192; 194; 196]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі викладено результати теоретичного 

узагальнення та практичного вирішення актуальної проблеми формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі 

професійної підготовки, що знайшло відображення у науковому 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці технології, яка забезпечує 

ефективність формування означеного феномену. Результати наукового 

пошуку підтвердили вихідні положення наукових ідей та дозволили 

сформулювати висновки відповідно до завдань дослідження: 

1. У результаті аналізу науково-педагогічної літератури було 

визначено, що проблема формування полікультурної компетентності, як 

окрема галузь педагогічної науки, почала широко розглядатися науковою 

спільнотою в кінці ХХ століття, хоча потреба у побудові міжкультурного 

діалогу та підтримці культурного різноманіття хвилювали людство здавна. 

Виявлені нові аспекти проблеми полікультурної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов викликані еволюцією глибинних суперечностей у 

мультикультурному соціумі, пов’язані із загальним розвитком демократичних 

процесів у світі та формуванням полікультурного світогляду. З’ясовано, що 

проблема формування полікультурної компетентності у процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов має складний та 

багатоаспектний характер, ґрунтується на низці теоретико-концептуальних 

положень, які дають змогу отримати цілісне уявлення про означений феномен. 

У теорії і практиці вищої освіти накопичено значний досвід, що є основою 

формування полікультурної компетентності, однак аналіз науково-

педагогічних літературних джерел довів, що цілісного дослідження означеної 

проблеми не проводилося. 

2. Узагальнення наявних наукових розвідок вітчизняних та зарубіжних 

дослідників дозволило визначити ,,полікультурну компетентність майбутніх 

учителів іноземних мов” як ,,інтегративну якість особистості майбутнього 

фахівця, що включає систему полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, 
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потреб, мотивів, цінностей, полікультурних якостей, досвіду, соціальних норм 

і правил поведінки, які формуються в процесі професійної мовної підготовки 

через ознайомлення з культурою інших народів за принципом діалогу культур 

та в умовах неперервної комунікативної практики”. Уточнено основні 

компоненти в структурі полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, комунікативно-

діяльнісний та особистісно-рефлексивний..  

3. Розроблено та теоретично обґрунтовано технологію формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі 

професійної підготовки, сутність якої полягає в проєктуванні педагогічної 

діяльності учасників освітнього процесу щодо відбору навчального контенту, 

застосування форм та методів професійної мовної підготовки, а також 

поетапної реалізації процесу формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов. Інноваційність педагогічної технології 

полягає у запровадженні вже відомих форм та методів у процес професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов у закладах вищої педагогічної 

освіти. Реалізація технології відбувається у три етапи: мотиваційно-ціннісний, 

операційно-пізнавальний і результативно-оцінювальний.  

Метою мотиваційно-ціннісного етапу було засвоєння основних понять 

полікультурної освіти; активізація пізнавального інтересу до вивчення 

особливостей іншомовної та національної культури. Метою операційно-

пізнавального етапу було формування системи полікультурних знань, умінь, 

навичок, а також досвіду міжкультурної взаємодії через інтеграцію 

соціокультурного контенту в програму дисциплін фахової підготовки, 

здійснення безперервної комунікативної практики за принципом діалогу 

культур. Метою результативно-оцінювального етапу було сприяння 

переосмислення студентами власних дій щодо здійснення міжкультурної 

взаємодії та оцінювання власного досвіду такої взаємодії. 

Сформульовано умови ефективності реалізації технології формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов: 



211 
 

забезпечення інтеграції полікультурного контексту в зміст програмного 

матеріалу навчальних дисциплін фахової спрямованості; забезпечення 

взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної діяльності в процесі формування 

полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

використання сучасних педагогічних технологій для опанування майбутніми 

вчителями загальнокультурних цінностей взаємодії в полікультурному 

середовищі.  

Реалізація всіх визначених умов відбувалася комплексно в межах 

кожного із окреслених етапів. 

4. Визначено критерії, показники та рівні (високий, середній, низький) 

сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов. Виокремлено чотири критерії: гностичний (загальнокультурні знання 

щодо поняття полікультурності, основні складові полікультурної педагогіки, 

її історія, становлення та розвиток, спеціальні полікультурні знання 

лексичного складу іноземної мови, її граматичної будови, культурно 

забарвлених мовних засобів); афективний (ставлення до майбутньої 

професійної діяльності як цінності, інтерес до вивчення культури інших 

народів та культури власного народу в полікультурному контексті, потреба до 

формування власної полікультурної компетентності); прагматичний (уміння 

планувати стратегії комунікативних дій у конкретних мовленнєвих ситуаціях 

у полікультурному оточенні); рефлексивний (уміння регулювати свій 

емоційний стан, готовність толерантно й із повагою ставитися до 

представників інших культур, уміння людини приймати людей з іншою 

культурою, свідомістю, традиціями, здатність адекватно оцінювати власну 

професійно-педагогічну діяльність у полікультурному контексті). 

5. У результаті експериментального дослідження перевірено та 

доведено ефективність розробленої технології формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної 

підготовки. Порівняння результатів констатувального та контрольного 

експериментів дозволив виявити позитивну динаміку сформованості 



212 
 

означеного феномену, адже більшість респондентів експериментальної групи 

(близько 80%) досягли високого та середнього рівня сформованості 

полікультурної компетентності за всіма критеріями. Запровадження методу 

експертних оцінок довело достовірність отриманих в ході педагогічного 

експерименту даних. Отже, можна сформулювати висновок, що отримані 

показники сформованості полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов за всіма критеріями є вищими за показники сформованості 

досліджуваної компетентності студентів КГ. Ці факти є дієвим 

підтвердженням того, що процес формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов за умови його організації як технології є 

ефективним. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів наукової проблеми. 

Подальшої наукової розробки потребують напрями дослідження, пов’язані зі 

створенням і технологічним забезпеченням функціонування багаторівневої 

системи полікультурної освіти майбутніх учителів іноземних мов. 

 

  



213 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в 

системе высшего педагогического образования. Москва : Просвещение, 1990. 

141 с. 

2. Абіббуллаєва Г. С. Деякі аспекти полікультурної освіти. Педагогіка 

і психологія. 2006. №1. С. 75–84. 

3. Аверин В. А. Психология личности : учебное пособие. Санкт-

Петербург : Изд-во Михайлова В.А., 1999. 89 с. 

4. Авхутська С. О. Полікультурна компетентність як необхідна 

складова професійної компетентності майбутнього учителя. Науковий часопис 

НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16 : Творча особистість учителя: 

проблеми теорії і практики. 2011. Вип. 14 (24). С. 4–7. 

5. Авхутська С. О. Полікультурна компетентність як чинник 

професійного й особистісного зростання майбутнього учителя історії. 

Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. №4 (Ч. 1). С. 110–115. 

6. Авхутська С. О. Формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.04 / Сум. держ. пед. ун-т ім. ім. А. С. Макаренка. Суми, 2013. 225 c. 

7. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія : 

підручник. Київ : Либідь, 1998. 560 с. 

8. Алтухов В., Шатілова О. Принципи відбору країнознавчих 

навчальних текстів до підручника з української мови як іноземної. Проблеми 

сучасного підручника середньої і вищої школи : зб. наук. праць / за наук. ред. 

В. В. Оліфіренка, В. С. Білецького. 2005. Вип. 3. 37 с. 

9. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі 

століть. Вища освіта України. 2001. № 1. С. 11–17. 

10. Андрущенко В. та ін. Особистісно-орієнтовані технології навчання 

і виховання у вищих навчальних закладах : колективна монографія / за заг ред. 

В. Андрущенка, В. Лугового. Київ : Педагогічна думка, 2008. 256 с. 



214 
 

11. Андрущенко В. П., Болюбаш Я. Я., Гуменюк О. Є. Наукове 

проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти : збірник 

матеріалів до Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 травня 

2000 р. Тернопіль : Економічна думка, 2000. 224 с. 

12. Антонова О. Є. Вплив полікультурного середовища на розвиток 

обдарованості майбутніх педагогів. Проблеми освіти : збірник наукових 

праць. Вип. 82. Вінниця-Київ, 2015. С. 27–32. 

13. Арнольдов А. И. Введение в культорологию. Москва : Народная 

Академия культуры и общечеловеческих ценностей, 1993. 352 с. 

14. Асмолов А. Г. Основные принципы психологической теории 

деятельности. А. Н. Леонтьев и современная психология. Москва : Изд-во 

МГУ, 1983. С.118–127. 

15. Бабелюк О. В. Психологічні умови вдосконалення професійного 

самовизначення військовослужбовців служби за контрактом. Людина і сучасне 

суспільство: проблеми педагогіки і психології : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції. Львів : ,,Львівська педагогічна спільнота”, 

2011. 124с. 

16. Багмет М. О Формування національної ідеї – важливий напрям 

державотворчого процесу в Україні. URL: 

http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=10&s=7&t=12 (дата звернення: 29.01.2019). 

17. Бадер В. І., Дядичев В. В. Функціонально-стилістичний підхід у 

формуванні лінгвокраїнознавчої компетентності іноземних студентів. Засоби 

навчання та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. 2008. № 28. 

18. Бахмат Н. В. Моделювання портфоліо педагога : навчально-

методичний посібник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Кам’янець-Подільський : 

ПП Буйницький О.А., 2014. 72 с. 

19. Бахов І. С. Міжкультурні аспекти інтеграції Інтернет у навчанні 

іноземній мові. Наукові записки. Серія : «Психолого-педагогічні науки» (НДУ 

ім. М. Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 

2016. № 2. С. 97–104. 

http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=10&s=7&t=12


215 
 

20. Бахов І. С. Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній 

підготовці фахівців КАНАДИ і США (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : 

дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 624 с. 

21. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук. Эстетика 

словесного творчества. Москва, 1994. 57 с. 

22. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ : Академія, 

2004. 343 с. 

23. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ : 

Довіра, 2007. 205 с. 

24. Безух Ю. С. Полікультурна освіта учнів іноземних мов у США : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Умань, 2013. 220 c. 

25. Беликова Е. О. Роль информационно-коммуникационных 

технологий в формировании межкультурной компетенции студентов. Artium 

Magister. 2012. №13. 50–54. 

26. Березюк О. Формування полікультурної компетентності майбутніх 

фахівців у сучасному освітньому просторі. Формування загальнокультурної 

компетенції майбутніх фахівців : збірник наукових праць / за ред. 

О. С. Березюк, О. М. Власенко. Житомир : Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. 

С. 10–20. 

27. Бескорса О. Зміст і шляхи формування англомовної комунікативно-

стратегічної компетентності молодших школярів. Духовність особистості : 

методологія, теорія і практика. 2016. Вип. 4. С. 26–33. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_4_6 

28. Бех І. Д. Полікультурна взаємодія як розвивально-особистісна мета. 

Позашкільна освіта : історичні поступи та здобутки : зб. матеріалів Всеукр. 

пед. конф., 2–3 грудня. 2008 р. Київ : АВЕРС, 2008. С. 18–21. 

29. Бех I. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. 

Київ : ІЗМН, 1998. 204 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_4_6


216 
 

30. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Київ : Либідь, 2003. Кн. 2. 

344 с. 

31. Бєсєдіна Л. М., Сторублев О. І. Педагогічна майстерність, активні 

методи навчання та методична робота у навчальних закладах. Київ : Логос, 

2009. 204 с. 

32. Библер B. C. Школа диалога культур. Целостная концепция школы 

диалога культур. Теоретические основы программы. Психологическая наука и 

образование. 1996. № 4. С. 24–27. 

33. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз 

застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та 

українські перспективи : бібліотека з освітньої політики. Київ : К.І.С., 2004. 

С. 45–50. 

34. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід до презентації освітніх 

результатів. Школа першого ступеня : теорія і практика : зб. наук. праць. 

Переяслав-Хмельницький : ДПУ ім. Г. Сковороди. 2004. Вип. 10. С. 18–26. 

35. Бігич О. Б. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови 

початкової школи : монографія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2004. 278 с. 

36. Білецька І. О. Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх 

навчальних закладах США : дис… д-ра пед. наук : 13.00.01 / Уманський 

державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Умань, 2014. 400 с. 

37. Біличенко О. Художня література в процесі соціально-

комунікаційного пізнання світу. Культурологія та соціальні комунікації : 

інноваційні стратегії розвитку : матеріали Міжнародної наукової конференції, 

8-9 грудня 2011 р. Харків : ХДАК, 2011. С. 16–18. 

38. Білова Ю. А. Аналіз наукових підходів до класифікації ключових 

компетентностей. Освітологічний дискурс. 2014. №4(8). С. 10–21. 

39. Богданов А. И. Поликультурная образовательная середа. 

Современные наукоемкие технологии. 2011. № 1. С. 113–115. 



217 
 

40. Богданова І. М. Стан впровадження нових педагогічних технологій 

у навчально-виховний процес вищого педагогічного закладу освіти. Наука і 

освіта : науково-практичний журнал. 2008. № 4–5. С. 73–77. 

41. Бойко О. В. Побудова структури лекції-візуалізації на основі 

піраміди Мінто. Вісник Національного університету оборони України. 2012. 

С. 27–32. 

42. Бойчук Ю. Д. Компетентнісний підхід як основа модернізації 

сучасної освіти. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні 

аспекти : наук. метод. журнал. Чернівці : Черемош, 2013. Вип. 13. С. 130–135. 

43. Болгаріна В. Лощенова І. Культура і полікультурність. Шлях 

освіти. 2002. №1. С. 2–6. 

44. Бондар Г. О. Формування гуманістичного світогляду майбутніх 

вчителів у процесі вивчення філологічних дисциплін  : дис. … канд. пед. наук 

: 13.00.04 / Уманський ДПУ імені Павла Тичини. Умань, 2011. 245 с. 

45. Бондар І. С. Компетентнісний підхід підхід як сучасний інструмент 

державного управління розвитком вищої освіти в Україні. Інвестиції : 

практика і досвід. 2015. №8. С. 112–115. 

46. Бондаревская А. И. Культурно-образовательное пространство вуза 

как среда профессионально-личностного саморазвития студентов : 

монография. Ростов-на-Дону : ,,Булат”, 2010. 168 с. 

47. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно 

ориентированного образования. Педагогика. 1997. № 4. С. 11–14. 

48. Бондаренко К. В. Лінгвопрагматичний аспект конфліктного 

англомовного дискурсу (сфера сімейного спілкування). Вісник НУК 

Електронне видання. Прикладна лінгвістика 2007 : проблеми і рішення. URL: 

http://ev.nuos.edu.ua/content/lD1%96ngvopragmatichniiaspektkonfl%D1%96 

(дата звернення: 23.04.2018). 

49. Борисенков В. П., Гукаленко О. В., Данилюк А. Я. Поликультурное 

образовательное пространство России : история, теория, основы 

проектирования. Москва : Педагогика, 2006. 459 с. 

http://ev.nuos.edu.ua/content/lD1%96ngvopragmatichniiaspektkonfl%D1%96


218 
 

50. Бронська А. Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні української 

мови як іноземної. Дивослово. 2000. №7. С. 43–44. 

51. Бубер М. Я и ты. Москва : Высшая школа, 1993. 175 с. 

52. Будак С. В. Формування готовності студентів до іншомовної 

діяльності з дошкільниками : монографія зі спецпрактикумом у двох книгах. 

Київ : Видавничий Дім ,,Слово”, 2008. 288 с. 

53. Бургун І. В. Актуальність упровадження компетентнісного підходу 

в освітню практику. URL: http://www.nbu.gov.ua (дата звернення: 10.09.2017). 

54. Буряк О. С. Тенденції у сфері кросс-культурних комунікацій: 

ризики та перспективи формування глобальної єдності. Вісник 

Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 2010. Вип. 55. 

С. 59–65. 

55. Васютенкова И. В. Развитие поликультурной компетентности 

учителя в условиях последипломного образования : автореф. дисс. … канд. 

пед. наук : 13.00.01. Санкт-Петербург, 2006. 27 с. 

56. Васютенкова И. В. Сущностные аспекты и актуальность 

поликультурного образования. Современные наукоемкие технологии. 2011. 

№ 1. С. 113–115. 

57. Введенский В. Н. Моделирование профессиональной 

компетентности педагога. Педагогика. 2003. № 10. С. 51–55. 

58. Величко Н. М. Полікультурна компетентність як складова 

професійної компетентності педагога. Вісник Житомирського державного 

університету. 2010. Випуск 54. С. 162–165. 

59. Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного 

обучения : материалы к четвертому заседанию методол. семинара 16 нояб. 

2000 г. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2004. 84 с. 

60. Верещагин E. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три 

лингвострановедческие концепции : лексического фона, рече-поведенческих 

тактик и сапиентемы. Москва : Индрик, 2005. 140 с. 

http://www.nbu.gov.ua/


219 
 

61. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: 

лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 

Москва : Русский язык, 1990. 247 с. 

62. Вершловский С. Г. Педагог эпохи перемен или Как решаются 

сегодня проблемы профессиональной деятельности учителя. Москва : 

Сентябрь, 2002. 160 с. 

63. Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у 

підготовці педагога : збірник наукових праць / наук. ред. В. М. Федорчука. 

Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. 208 с. 

64. Волик Л. Полікультурний світогляд майбутнього вчителя як 

актуальна проблема сучасної професійної освіти. Педагогіка і психологія 

професійної освіти. 2003. №3. С. 77–85. 

65. Волик Л. В. Теорія і практика полікультурного виховання 

майбутніх педагогів початкової ланки освіти : програма спеціального курсу. 

Полтава : ІОЦ Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. 

Короленка, 2004. 26 с. 

66. Володько В. М. Основні компоненти загальнопедагогічної 

підготовки майбутнього вчителя. Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. 

статей, 2001. Вип. 3. С. 25–42. 

67. Воротняк Л. І. Особливості педагогічної технології формування 

полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних 

закладах. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. Хмельницький : ХГПА, 2008. 

С. 48–53. 

68. Воротняк Л. І. Особливості формування полікультурної 

компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах. Вісник 

Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 2008. № 39. 

С. 105–109. 

69. Воротняк Л. І. Педагогічна технологія формування полікультурної 

компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. 



220 
 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :  13.00.04. Хмельницький, 2008. 

20 с. 

70. Вохмянина И. В. Технология формирования индивидуального 

стиля педагогической деятельности будущего учителя. Pedagogy of Physical 

Culture and Sports. 2007. № 4. С. 31–35. 

71. Галицька М. Мовленнєвий етикет як елемент культури 

іншомовного спілкування менеджерів туризму. Іноземні мови в навчальних 

закладах. Київ, 2004. №3. С. 134–140. 

72. Глубоковських Г. В. Лінгвокраїнознавчий підхід у навчанні 

слухачів- прикордонників іноземної мови. Київ : ACT, 2001. 259 с. 

73. Говорун М. В., Онісімчук Л. О. Використання лекції-візуалізації в 

системі вузівського навчання. Теорія та методика навчання суспільних 

дисциплін : науково-педагогічний журнал. 2011. Випуск 1. С. 71–74. 

74. Голік Л. О., Клинченко Т. В., Красовицький М. Ю., Левченко Г. І. 

Полікультурна освіта в Україні. Завуч. 1999. № 29/35. С. 3–4. 

75. Гончаренко Л. А. Формування готовності вчителів до професійної 

діяльності в умовах полікультурного середовища в системі післядипломної 

освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Південноукраїнський регіональний 

ін-т післядипломної освіти педагогічних кадрів. Херсон, 2006. 215 с. 

76. Гончаренко Н. А., Зубко А. М., Кузьменко В. В.. Розвиток 

полікультурної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних 

закладів : навчальний посібник / за ред. В. В. Кузьменка. Херсон : РІПО, 2007. 

176с.  

77. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 

1997. 376 с. 

78. Гончарова І. С. Формування полікультурної компетентності у 

майбутніх менеджерів туризму у вищих навчальних закладах : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.04 / ДЗ „Луганський національній університет імені 

Т. Шевченка”. Луганськ, 2019. 280 с. 



221 
 

79. Грабовська І. Метакомунікативні питання як складник 

професійного дискурсу. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні науки. 

Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. С. 60–64. 

80. Грива О. А. Соціально-педагогічна модель формування 

толерантності у дітей та молоді в полікультурному суспільстві. Теоретико-

методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. 

Київ-Житомир : вид-во ЖДУ, 2004. Кн. 1. С. 46–52. 

81. Гриньова В. М. Про співвідношення понять ,,професіоналізм”, 

,,професійна культура”, ,,професійна компетентність”, ,,професійна 

підготовка”. Педагогіка та психологія. 2014. Вип. 45. С. 74–84. 

82. Гриньова М. В. Саморегуляція навчальної діяльності школяра. 

Харків : Фоліо. 1997. 256с. 

83. Гриньова Н. В. Концепція діалогу у творчості М. М. Бахтіна. 

Основні сфери застосування психологічних знань : студ. наук. вісник психол. 

ф-ту за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 2010. Вип. 2. С. 49–52. 

84. Гритчук Г., Чаграк Н. Лінгвокраїнознавчий підхід у викладанні 

іноземної мови як умова формування іншомовної комунікативної компетенції 

фахівців сфери туризму. Нова педагогічна думка : науково-методичний 

журнал. 2012. № 1. Ч. 2. С. 17–19. 

85. Гриценко О. А., Гончаренко Н. К., Мягка Є. А. Українські типології 

меншин. URL: www. culturalstudies.in.ua (дата звернення: 12.10.2017). 

86. Гришаева Л. И., Цурикова Н. С. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации. Воронеж : ВГУ, 2003. 269 с. 

87. Грітченко Т. Я. Формування професійно-мовного стилю 

спілкування майбутнього вчителя іноземних мов : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2012. 261 c. 

88. Гулай О. І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми 

освіти. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби 

України. Педагогічні науки. 2009. №2. С. 41–51. 



222 
 

89. Гулецька Я. Г. Особливості полікультурної освіти вчителів в 

університетах США. Наукові записки Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : науковий журнал. 2007 № 

5. С. 25–31. 

90. Гулецька Я. Г. Полікультурна освіта студентської молоді в 

університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

13.00.01. Київ, 2008. 20 с. 

91. Данилова Д. Ю. Формирование поликультурной компетентности 

студентов. Учитель. 2007. № 3. С. 12–15. 

92. Дегтяр Г. О. Сутність рефлексії особистості. Теорія та методика 

навчання та виховання : зб. наук. пр. Харків, 2004. Вип 13. С. 113–117. 

93. Дем’яненко Н. М. Педагогічна парадигма вищої школи України: 

ґенеза й еволюція. Філософія освіти. 2006. № 2. С. 256–265. 

94. Демура І. Сутність професійних компетентностей. Гуманізація 

навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. 2007. Вип. XXXVIII. 

С. 64–71. 

95. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире : 

учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по пед. спец. [2-е изд., испр. и доп.]. Москва: 

ВЛАДОС, 2004. 239 с. 

96. Дирда І. Критерії, показники та рівні розвитку полікультурної 

компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови. 

Філологічні студії: Науковий віник Криворізького національного 

університету. 2017. Вип. 16. С. 459–465. 

97. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний 

посібник. Київ : Академвидав, 2004. 352с. 

98. Дідур Н., Матвієнко О. В. Тенденції модернізації соціокультурної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. Innovative processes in 

education : collective monograph. Lodz : AMEET Sp. z o.o., 2017. Pр. 103−116. 

99. Дмитренко Т. А. Образовательные технологии в системе высшей 

школы. Педагогика. 2004. №2. С. 54–60. 



223 
 

100. Дмитриев Г. Многокультурное образование. Москва : Народное 

образование, 1999. 208 с. 

101. Довгополова Я. В. Формування толерантних відносин студентів у 

полікультурному середовищі вищого навчального закладу : дис... канд. пед. 

наук : 13.00.05 / Луганський національний педагогічний університет імені 

Т. Шевченка. Луганськ, 2007. 206 с. 

102. Донец П. Н. Основы общей теории межкультурной коммуникации. 

Харьков : Штрих, 2001. 386 с. 

103. Драч І. Акмеологічний підхід до формування професійної 

компетентності студентів у вищому навчальному закладі. Педагогічний 

дискурс. Хмельницький : ХГПА, 2008. С. 48–53. 

104. Драч І. Зміст і структура ключових компетентностей майбутнього 

викладача вищої школи. Витоки педагогічної майстерності. 2013. Випуск 11. 

С. 124–130. 

105. Дрожжина С. Полікультурна освіта : теоретичні засади 

реформування. Педагогічний дискурс. Хмельницький : ХГПА, 2008. С. 28–36. 

106. Дубасенюк О. А. Інноваційні освітні технології та методики в 

системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта : 

інноваційні технології та методики : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 14–47.  

107. Дубасенюк О. А., Антонова О. Є., Вітвицька С. С. та ін. 

Професійно-педагогічна освіта : сучасні концептуальні моделі та тенденції 

розвитку : монографія / за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2006. 316 с. 

108. Дьоміна В. Концептуальні основи виховання білінгвальної 

культури у майбутніх учителів іноземних мов. Теорія та методика навчання 

та виховання. 2017. №43. С. 90–101. URL: 

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/article/view/836 (дата звернення: 

12.04.2018). 

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/article/view/836


224 
 

109. Елизарова Г. Культура и обучение. Санкт-Петербург : КАРО, 2005. 

352 с. 

110. Ефимов В., Таланов В. Общечеловеческие ценности. Москва : 

Академия устествознания, 2010. 248 с. 

111. Євтух В. Б. Міжкультурний діалог : ефективний конструкт 

інтегративного розвитку поліетнічних суспільств. Політичний менеджмент. 

№ 3. 2009. С. 3–13. 

112. Євтух М. Б. Парадигмальний підхід як методологічна засада 

вивчення вищої історичної педагогічної освіти України. Наукові записки 

Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні 

науки. Вип. 3. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 9–13. 

113. Євтух М. Б., Волощук І. С. Забезпечення якісної вищої освіти – 

важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства. Педагогіка і 

психологія. 2008. №1. С. 72. 

114. Єльникова Г., Маслов В. Моделювання управлінської 

компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Імідж 

сучасного педагога. 2008. № 3-4 (82-83). С. 3–8. 

115. Желясков В. Я. Компетентнісний підхід як концептуальна основа 

оновлення змісту, форм і методів навчання майбутніх перекладачів. Наукові 

праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

комплексу ,,Києво-Могилянська академія”]. Серія : Педагогіка. 2010. Т. 136, 

Вип. 123. С. 119–123. 

116. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, 

викладання, оцінювання / науковий редактор українського видання доктор 

пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273с. 

117. Загребельна Л. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх 

інженерів у економічних навчальних закладах. Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців. Київ-

Вінниця : Планер, 2005. Вип. 8. 547с. 



225 
 

118. Зеленська О. М. Аналіз результатів пілотного дослідження щодо 

визначення рівня сформованості полікультурної компетентності курсантів 

ВВНЗ. Педагогічний дискурс. Хмельницький : ХГПА, 2008. С. 48–53. 

119. Зюзіна Т. Реалізація принципів полікультурності та етизації в 

організації культурологічного напрямку : (змістовно-процесуальний аспект). 

Освіта Донбасу. 2007. № 3. С. 86–93. 

120. Зязюн І. A. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.- метод. посіб. 

Київ : МАУП, 2000. 312 с. 

121. Іванюк І. В. Модель комп’ютерно орієнтованого навчального 

середовища формування полікультурної компетентності учня. Інформаційні 

технології і засоби навчання. 2015. Т. 50, випуск 6. С. 14–33. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_50_6_4 (дата звернення 20.07.2018) 

122. Ігнатенко Н. Компетентнісно-орієнтований підхід у системі 

професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. Рідна школа. 

2008. №10. С. 46–48. 

123. Інноваційні педагогічні технологи : посібник / О. І. Огієнко та ін. ; 

за ред. О. І. Огієнко. Київ, 2015. 314 с. 

124. Казанцева А. А. Интеграция медиаобразования и иностранного 

языка как педагогическая проблема. Педагогическая мастерская. 2005. №6. 

С. 22–23. 

125. Каламанж М. Семантичний обсяг лексичних одиниць. 

Східнословянська філологія. Серія: Мовознавство. 2009. Вип. 16. С. 125–131. 

126. Калинюк Т. До проблеми використання лінгвокраїнознавчих знань 

у процесі вивчення іноземної мови у вищій школі. Вісник Львівського 

університету. 2009. Вип. 25. Ч. 3. С. 364–370.\ 

127. Касьяненко Т. А. Викладання української мови як іноземної : 

принципи оптимізації та інновації. Культура народов Причерноморья. 2013. 

№ 257. С. 7–10. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/92568 (дата 

звернення: 10.02.2017). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_50_6_4
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/92568


226 
 

128. Кендзьор П. Полікультурне виховання учнів у системі діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу (теорія і методика) : дис. … д-ра педю 

наук : 13.00.07 / Академія педагогічних наук України. Інститут проблем 

виховання. Київ, 2017. 504 с. 

129. Кендзьор П. Толерантність як ціннісна складова полікультурної 

компетентності особистості школяра. Теоретико-методичні проблеми 

виховання дітей та учнівської молоді. 2014. Вип. 18(1). С. 306–315. 

130. Кізім М. В. Полікультурна підготовка вчителів у системі 

післядипломної педагогічної освіти (підвищення кваліфікації). Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. 

№12. С. 80–83. 

131. Кічук Н. В. Підготовка педагога до професійної діяльності у 

сучасному інформаційному середовищі : деякі аспекти проблеми. Науковий 

часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість 

учителя: проблеми теорії і практики. 2012. Випуск 17. С. 26–28. 

132. Клименко Ю. А. Професійна мобільність майбутніх учителів у 

країнах Євросоюзу: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Умань, 2011. 290 c. 

133. Коваль В. Теоретичні і методичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних 

навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 

13.00.04. Київ, 2013. 40 с. 

134. Коваль Л. Підготовка майбутнього вчителя іноземних мов до 

моделювання уроків за різними навчальними технологіями. Початкова школа. 

2005. № 11. С. 22–26. 

135. Ковальчук Г. Етнічна толерантність та культура міжнаціонального 

спілкування у педагогічному процесі. Науковий часопис НПУ імені 

М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2011 р. 

Вип. 29. С. 97–102 

136. Кодлюк Я. П. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх 

педагогів як пріоритет модернізації вищої освіти. Професійні компетенції та 



227 
 

компетентності вчителя : матеріали Регіонального науково-практичного 

семінару. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. 188 с. C. 10–14. 

137. Компанієць В. О. Сутність і особливості сучасного 

полікультурного виховання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей 

та учнівської молоді : зб. наук. праць. Київ-Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004. 

Вип. 6. Кн. 1. С. 62–67. 

138. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та 

українські перспективи : бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. 

О. В. Овчарук. Київ : “К.І.С.”, 2004. 112 с. 

139. Кондратьєва О. М. Формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи (на засадах лінгвокраїнознавчого 

підходу) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний педагогічний 

університет ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 265 с. 

140. Концепція громадянського виховання особистості в умовах 

розвитку української державності. Освіта України. 2000. № 32. С. 6–7. 

141. Концепція мовної освіти в Україні : веб-сайт. URL: 

http://osvita.ua/doc/files/news/132/13252/Concept _L_ education.doc (дата звернення: 

09.09.2019). 

142. Концепція педагогічної освіти. Вища освіта в Україні. Нормативно-

правове регулювання / за заг. ред. А. П. Зайця, В. С. Журавського. – Київ : 

ФОРУМ, 2003. 

143. Концепція розвитку англійської мови в університетах : веб-сайт. 

URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-stvorilo-koncepciyu-rozvitku-anglijskoyi-

v-universitetah-u-dodatku-riven-v1-obovyazkova-umova-vstupu-v2-vipusku-

vikladannya-profilnih-disciplin-inozemnoyu-ta-movni-skriningi (дата звернення: 

23.08.2019). 

144. Коптельцева Ю. Г. Межкультурная коммуникация: теория и 

тренинг : учебно-методическое пособие. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

223 с. 

http://osvita.ua/doc/files/news/132/13252/Concept%20_L_%20education.doc
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-stvorilo-koncepciyu-rozvitku-anglijskoyi-v-universitetah-u-dodatku-riven-v1-obovyazkova-umova-vstupu-v2-vipusku-vikladannya-profilnih-disciplin-inozemnoyu-ta-movni-skriningi
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-stvorilo-koncepciyu-rozvitku-anglijskoyi-v-universitetah-u-dodatku-riven-v1-obovyazkova-umova-vstupu-v2-vipusku-vikladannya-profilnih-disciplin-inozemnoyu-ta-movni-skriningi
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-stvorilo-koncepciyu-rozvitku-anglijskoyi-v-universitetah-u-dodatku-riven-v1-obovyazkova-umova-vstupu-v2-vipusku-vikladannya-profilnih-disciplin-inozemnoyu-ta-movni-skriningi


228 
 

145. Корольова А. В. Стратегії і тактики комунікативної поведінки 

учасників спілкування в ситуаціях конфлікту. Studia Linguistica : збірник 

наукових праць. Київ : Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. 

Вип. 1. С. 48–53. 

146. Котенко О. В. Розвиток полікультурної компетентності вчителів 

світової літератури в системі післядипломної освіти : .дис. … канд. пед. наук : 

13.00.04 / ДВНЗ ,,Університет менеджменту освіти” НАПН України. Київ, 

2011. 260 с.  

147. Кравець Р. Структурні компоненти полікультурної компетентності 

майбутніх фахівців аграрної галузі. Теорія та практика компетентнісної 

освіти. 2013 р. Ч. 4. С. 80–87. 

148. Кристопчук Т. Є. Компетентнісний підхід: європейськийц вимір. 

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 

Серія : Педагогіка. 2011. №6. С. 33–41. 

149. Кузь Г. Фразеологія у формуванні мовної компетенції студентів у 

процесі викладання української мови як іноземної. Теорія і практика 

викладання української мови як іноземної. Львів, 2009. Вип. 4. С. 172–179. 

150. Кузьменко В. В., Гончаренко Л. А. Формування полікультурної 

компетентності вчителів загально-освітньої школи : навчальний посібник. 

Херсон : РІПО, 2006. 92 с. 

151. Кузьмина Н. В., Реан А. А. Профессионализм педагогической 

деятельности : метод. пособие. Рыбинск : Научно-ислед. центр развития 

творчества молодежи. 1993. 54с. 

152. Куликовський С. Генеза поняття ,,компетентність” у європейській 

та українській педагогічній науці. Людинознавчі студії. Педагогіка. 2014. 

Випуск 29. С. 92–103. 

153. Кушнір І. Компоненти полікультурної компетентності іноземних 

студентів. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному 



229 
 

етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Харків : 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. № 13. С. 73–78. 

154. Лапиніна О. Методика дослідження національної етно-культурної 

специфіки фразеологічних одиниць німецької мови. Young scientist. 2016. 

№2(29). С. 391–394. 

155. Ленд’єл-Сяркевич А. А. Особливості створення полікультурного 

середовища у педагогічному ВЗО у контексті модернізації сучасної 

мистецької освіти. Наукові записки Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. 

Київ : Вид-во НПУ імені Драгоманова, 2010.  Випуск LXXXVIII (88). С. 134–

141. 

156. Ленд’єл-Сяркевич А. А. Методика підготовки майбутніх учителів 

музики до інтеркультурного діалогу в умовах поліетнічного регіону : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2011. 21 с. 

157. Лесик В. Формування у студентів психолого-педагогічної 

готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності. Гуманітарний 

вісник ,,Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди” : зб. наук. 

праць. Переяслав-Хмельницькиий, 2011. Вип. 22. С. 93–96. 

158. Логвінова Я. Обгрунтування сутності компетентнісного підходу в 

освіті у працях українських і зарубіжних учених. Порівняльно-педагогічні 

студії. 2011. №3–4. С. 48–55. 

159. Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського 

Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. 

Київ : Богданова А.М., 2009. 404 с. 

160. Лощенова І. Ф. Полікультурне виховання майбутніх вчителів у 

процесі вивчення іноземних мов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Київ, 2004. 

176 с. 

161. Лощенова І. Ф. Розвиток ідеї полікультурного виховання у світовій 

педагогічній думці. Педагогіка і психологія. 2002. № 1–2. С. 68–76. 

162. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти : навч. посібник. Київ : Центр 

„Магістр-S” Творчої спілки вчителів України, 1996. 256 с. 



230 
 

163. Люріна Т. І., Молодиченко В. В, Молодиченко Н. А., 

Соколова О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів до виховної 

діяльності: монографія. Київ : Славутич-Дельфін, 2007. 213 с. 

164. М’язова І. Ю. Особливості тлумачення поняття “міжкультурна 

комунікація”. Філософські проблеми гуманітарних наук. 2006. № 8 . С. 108–

113. 

165. Маєвська Л. М. Модель підготовки майбутнього етнокультурного 

виховання молодших школярів. Вісник Чернігівського педагогічного 

університету. 2010. № 79. C. 25–29. 

166. Мальцева К. С. Міжкультурні непорозуміння і проблема 

міжкультурного перекладу : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. філософ. 

наук : 09.00.04. Київ, 2002. 20 с. 

167. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація. Київ : ЦУЛ, 2012. 

288 с. 

168. Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва : ,,Знание”, 

1996. 308 с. 

169. Мартинова О. М. Комунікативні стратегії та тактики мовленнєвого 

спілкування (на матеріалі сучасної англійської прози). Мовні і  концептуальні 

картини світу : збірник наукових праць. №2 (21). 2015. С. 201–206. 

170. Мартинюк О. В. Професійна підготовка магістрів технічного 

перекладу в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2012. 20 с. 

171. Марченко Н. Лінгвокраїнознавчий компонент вивчення мови. 

Київ : “ВДЕКМО”, 2011. 324 с. 

172. Матвієнко О. В. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної 

взаємодії : монографія. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 384с. 

173. Мацюк О. О. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції в 

підготовці фахівця в сфері іншомовної комунікації. Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені 



231 
 

М. Коцюбинського. Серія Педагогіка і психологія. Вінниця, 2006. Вип. 18. 

С. 160–163. 

174. Машкіна С. В., Усатенко Т. П., Хомич Л. О., Шахрай Т. О. 

Теоретичні засади культурологічного підходу у підготовці педагога до 

виховної діяльності : монографія. ІПООД НАПН України, 2016. 168 с. 

175. Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): 

світовий досвід. URL: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2590/1/Rudnik_Y_MNPKL_PP_2013_FLMD

_PI.pdf (дата звернення: 21.03.2018). 

176. Минакова Л. Ю., Обдалова О. А. Компетентностный подход в 

реализации профессионально-ориентированных проектов при обучении 

иностранному языку. Вестник Томского государственного университета. 

2012. №365. С. 143–148. 

177. Мирончук Н. М. Діяльнісний підхід у професійній підготовці 

майбутніх педагогів до реалізації функцій учителя-вихователя. Вісник 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. Випуск 

76. С. 85–88. 

178. Мишко С. А. Лінгвокраїнознавчий аспект у вивченні іноземної 

мови як чинник розвиваючого навчання. Київ : Вища школа, 2002. 153 с. 

179. Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів 

інформатики в педагогічних університетах : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 

13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2003. 39 с. 

180. Мороз О. Г., Падалка О. С., Юрченко В. І. Педагогіка і психологія 

вищої школи : навч. посібник / за заг. ред. О. Г. Мороза. Київ : НПУ, 2003. 

267 с. 

181. Морська Л. І. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у 

професійній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : 13.00.04. Тернопіль, 2008. 40 с. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2590/1/Rudnik_Y_MNPKL_PP_2013_FLMD_PI.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2590/1/Rudnik_Y_MNPKL_PP_2013_FLMD_PI.pdf


232 
 

182. Моцар М. М. Формування полікультурної компетентності 

майбутніх перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання 

: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2018. 313 с. 

183. Набока О. Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до 

проектування професійно-орієнтованих технологій навчання. ScienceRise. 

Pedagogical Education. 2018. №5. С. 23–27. 

184. Назаренко Г. І. Професійна компетентність особистості викладача 

післядипломної педагогічної освіти. Освіта Донбасу. 2010. № 2. С. 76–82. 

185. Нуждин А. В. Межкультурная компетентность педагога в 

контексте современного образования. Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. 2015. №1(3). Т. 17. С. 588–593. 

186. Овсієнко Л. М. Сутність понять ,,компетенція”, ,,компетентність”, 

,,компетентнісний підхід”, ,,якість освіти” у світлі сучасної освітньої 

парадигми. Науковий вісник Донбасу. 2013. №2. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_2_32 

187. Олішевич В. Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх 

учителів іноземної мови. Сучасні технології розвитку професійної 

майстерності майбутніх учителів: матеріали ІІІ Міжнародної інтернет-

конференції (Умань, 24 жовтня 2019 р.). Умань : Алмі, 2019. С. 80–85. 

188. Олішевич В. The phenomenon of multiculturalism in the modern 

educational sphere. Актуальные научные исследования в современном мире: 

Материалі VII научно-практической конференции (Переяслав-Хмельницкий, 

24-25 ноября 2015 г.). Переяслав-Хмельницкий: ISCIENCE, 2015. C. 14–16. 

189. Олішевич В. Working specificity of foreign languages teacher with 

students of different ages. Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: 

Педагогіка). 2016. №4 (55). С. 109–114. 

190. Олішевич В. Етапи формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 17. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_2_32


233 
 

Том 1. С. 124–128. URL: 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/17/part_1/28.pdf 

191. Олішевич В. Інновації в процесі викладання кількох іноземних мов. 

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково практичної конференції (Суми, 6-7 

квітня 2016 р.). Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. 

С. 83-85. 

192. Олішевич В. Інтерактивні методи навчання: переваги та недоліки 

при викладанні іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості 

у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Випуск 44 (97). C. 236–241. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_44_34 

193. Олішевич В. Концептуальні проблеми впровадження 

компетентнісного підходу. Педагогіка та психологія. Харків : ЧНПУ, 2017. 

Випуск 56. С. 12–21. 

194. Олішевич В. Педагогічні умови формування позитивної мотивації 

студентів ВНЗ до вивчення іноземних мов. Молодий учений. 2015. №6 (21). 

С. 41–48. 

195. Олішевич В. Полікультурність крізь призму педагогічної науки. 

Актуальні питання освіти і науки: Матеріали ІІІ міжнародної науково-

практичної конференції (Харків, 10-11 листопада 2015 р.). Харків : 

«ХОГОКЗ», 2015. С. 151–154. 

196. Олішевич В. Реалізація технології формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної 

підготовки. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2019. 

Випуск 11. С. 233–243. DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197236 

197. Олішевич В. Сучасні методи і підходи до викладання англійської 

мови, що формують полікультурне сприйняття світу, у спеціалізованих 

навчальних закладах. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези 

доповідей XIV наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 27 

березня 2015 р.). Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. С. 162–164. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_44_34


234 
 

198. Олішевич В. Традиційні і нові вимоги до викладання іноземної 

мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах. 2015. Випуск 45 (98). С. 220–224. URL: http://pedagogy-

journal.kpu.zp.ua/archive/2015/45/30.pdf 

199. Онкович Г. В. Діалог культур як медіаосвітня технологія. Вища 

освіта України. 2011. № 3. Т. 1. С. 87–95. 

200. Пальчикова О. Реалізація крос-культурного підходу до навчання 

української мови іноземних студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2016. 22 с. 

201. Панчук О. П. Компетентнісно-світоглядний підхід в сучасній 

освіті. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. 2011. №17. С. 114–116. 

202. Панчук О. П. Розвиток професійних компетентностей у підготовці 

майбутнього вчителя. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. 2012. 

№18. С. 16–18. 

203. Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование. 

Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. Липецк, 1998. 

148 с. 

204. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, 

А. В. Семенова, І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова. 2-е вид., переробл. і доповн. 

Київ : Знання, 2005. 400 c. 

205. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / 

Сисоєва С. О., Алексюк А. М., Воловик П. М., Кульчицька О. І., Сігаєва Л. Є.; 

за ред. С. О. Сисоєвої. Київ : ВІПОЛ, 2001. 502 с. 

206. Перетяга Л. Є. Дидактичні умови формування полікультурної 

компетентності молодших школярів. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : 13.00.09. Харків, 2008. 23 с. 

207. Перетяга Л. Є. Дидактичні умови формування полікультурної 

компетентності молодших школярів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / 

http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2015/45/30.pdf
http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2015/45/30.pdf


235 
 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 

Харків, 2008. 175 с. 

208. Перроті А. Виступ на захист полікультурності. Львів : Кальварія, 

2001. 128 с. 

209. Песков И. В. Формирование поликультурных компетенций 

учащихся старших классов общеобразовательной школы : автореф. дисс. на 

соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.01. Тверь, 2009. 22 с. 

210. Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін. Освітні 

технології : навч. посібник. Київ : А.С.К., 2002. 255с. 

211. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. 

Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. Київ : 

Видавничий Дім ,,Слово”, 2004. 616 с. 

212. Пілішек С. О. Психосемантичні особливості лінгвокраїнознавства 

при вивченні іноземної мови у ВНЗ : автореф. дисс. на здобуття наук. ступеня 

кан. псих. наук : 19.00.07. Хмельницький, 2006. 26 с. 

213. Пірошенко С., Шиманська В. Полікультурна компетентність 

майбутнього вчителя як стандарт сучасної освіти. Вісник Прикарпатського 

університету. Серія Педагогіка. 2013. Випуск ХLVI. C. 39–43. 

214. Платонова Н. А. Воспитание межэтничной толерантностип : 

автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук : 13.00.08. Барнаул, 

2007. 21 с. 

215. Погребняк В. Полікультурне виховання як складник професійно-

педагогічної підготовки майбутнього вчителя. Інноваційні технології в 

професійній підготовці вчителя трудового навчання : Проблеми теорії і 

практики : зб. наук. праць. Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2007. Вип. 2. 

С. 349–353. 

216. Погребняк В. Полікультурний тренінг у системі підготовки 

фахівця. Педагогічні науки. 2012. №55. С. 63–70. 

217. Погребняк В. А. Полікультурна підготовка майбутнього вчителя у 

педагогічному процесі вищої школи. Професіоналізм педагога в контексті 



236 
 

Європейського вибору України : зб. статей міжнар. наук.-практ. конф., 18–20 

вересня. 2008 р. Ялта : РВВ КГУ, 2008. Ч. 5. С.97–101. 

218. Подопригорова Л. А. Использование Интернета в обучении 

иностранным языкамю Иностранные языки в школе. 2003. №5. С. 25–31. 

219. Пометун О. І. Формування громадянської компетентності : погляд з 

позиції сучасної педагогічної науки. Вісник програм шкільних обмінів. 2005. № 

23. С. 18–24. 

220. Пометун О. І., Комар О. А. Підготовка майбутнього вчителя 

початкових класів : інтерактивні технології у ВНЗ : навчальний посібник. 

Умань : РВЦ ,,Софія”, 2007. 66 с. 

221. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання. Київ : А.С.К., 2004. 192 с. 

222. Пометун О., Султанова Л. та ін. Людина у полікультурному 

суспільстві : навчально-методичний посібник для викладачів вищих 

навчальних закладів з курсу за вибором для студентів соціогуманітарних 

спеціальностей. Київ : ,,Інжиніринг”, 2010. 248 с. 

223. Попроцька О. Лінгвокраїнознавчий підхід до вивчення іноземної 

мови у вітчизняній школі. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. № 9 (220). Ч. ІІІ. 2011.  

С. 111–114. 

224. Потюк І. Є. Роль стратегічної компетенції у формуванні 

іншомовної комунікативної компетенції. Наукові записки Національного 

університету ,,Острозька академія”. Серія : Філологічна. 2012. Вип. 25. 

С. 227–229. 

225. Поштарева Т. В. Особенности образования в этнически 

разнообразной среде. Среднее профессиональное образование. 2008. № 6. 

С. 59–63. 

226. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх 

навчальних закладах : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Ю. Ніколаєва та ін. 

2-е вид., доповн. і переробл. Київ : Ленвіт, 2004. 360 c. 



237 
 

227. Присакар В. В. Пріоритетні напрямки виховання у школярів 

культури міжетнічного спілкування. Теоретико-методичні проблеми 

виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Київ–Житомир : Вид-

во ЖДУ, 2004. Вип. 6. Кн. 1. С. 53–61. 

228. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата 

оновлення: 28.09.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата 

звернення: 12.01.2018). 

229. Про професійний розвиток працівників : Закон України від 

05.07.2012 р. № 4312-VI. Дата оновлення: 02.10.2018. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 (дата звернення: 27.11.2018). 

230. Прокопенко І. Ф., Іонова О. М., Євдокимов В. І. та ін. Педагогічні 

технології в підготовці вчителів : навч. посіб. / за ред. І. Ф. Прокопенка. 3-тє 

вид., допов. і переробл. Харків : ХНПУ, 2018. 457 с. 

231. Прокопів Л. М. Особливості підготовки сучасного вчителя для 

роботи у сільській малочисельній школі у класичному університеті. 

Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету : традиції, 

проблеми, перспективи : у 3-х т. Т.3. Педагогічна освіта, думка, освіта, 

персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи : зб. наук. 

праць / за ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмидта. Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2013. 406 с. С. 68–75. 

232. Професійна освіта : словник : навч. посібник / уклад. 

С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вища школа, 2000. 380 с. 

233. Професійна педагогічна освіта : компетентнісний підхід : 

монографія / О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька, С. В. Лісова, 

М. М. Осадчий, Н. В. Якса. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 412 c. 

234. Резнік Н. В. Основні аспекти полікультурного виховання в процесі 

вивчення іноземної мови в ВУЗі. Вісник Луганського національного 

університету ім. Т. Шевченка. 2011. № 6. С. 25–28. 

235. Рождественська Д. Б., Сороко Н. В. До проблеми застосування 

інформаційно-комунікативних технологій при вивченні української мови та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17


238 
 

культури мови у загальноосвітній середній школі (на матеріалі 6–9 класів). 

Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове 

видання. Вип. 1. 2006. URL: http:// www.nbuv. gov.ua/e-

journals/ITZN/em2/emg.html. 

236. Роман С. Методика навчання англійської мови у початковій школі : 

навчальний посібник. Київ : Ленвіт, 2005. 208 с. 

237. Руснак І. С., Іванчук М. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: 

Навчальнометодичний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. 

Чернівці : ,,Букрек”, 2011. 176 с. 

238. Савченко О. Я. Ознаки особистісно-орієнтованої підготовки. 

Педагогічні науки. 2012 р.  №55. С. 63–70. 

239. Саух П. Толерантність як цінність в системі полікультурної освіти. 

Освіта Донбасу. 2010. № 2. С. 85. 

240. Сафарян С. Використання фонових знань : засади, прийоми. 

Всесвітня література в навчальних закладах України. 2002. №1. С. 25–29. 

241. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в 

контексте диалога культур и цивилизаций. / В. В. Сафонова. - Воронеж : 

ИСТОКИ, 1996. - 237 с. 

242. Сегеда Н. А. Теоретичні і методичні засади професійного розвитку 

викладача музичного мистецтва в системі безперервної педагогічної освіти : 

автореф. дис. на здобут. наук. ступеня д-ра пед.. наук : 13.00.02. Київ : Нац. 

пед.. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2012. 44с. 

243. Селевко Г. Компетентности и их классификация. Народное 

образование. 2004. № 4. С. 138–143. 

244. Селевко Г. П. Современные образовательные технологии. Москва : 

Нар. обр., 1998. 255 с. 

245. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутнього вчителя на 

основі поліпарадигмального підходу. Педагогіка вищої школи : методологія, 

теорія, технології. 2014. Т.1. С. 77–81. 



239 
 

246. Семингінівська Т. Г. Вплив глобалізації на мову як аспект культури 

суспільства. Вісник СумДУю. Серія : Філологія. 2007. №1. С. 45–49. 

247. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих. Одеса : 

Пальміра, 2006. 272 с. 

248. Сисоєва С., Соколова І. В. Теорія і практика вищої освіти : навч. 

посібник. Київ-Маріуполь, 2016. 338 с. 

249. Сичова Ю., Кибенко Л. Роль країнознавчого матеріалу у активізації 

пізнавальної діяльності учнів. Наука і освіта. 2009. № 4. С. 93–94. 

250. Сімоненко М. В. Полікультурна компетентність майбутнього 

вчителя як стандарт освіти європейського виміру. Педагогические науки. URL: 

http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Pedagogica/58322.doc.htm (дата 

звернення: 04.04.2017). 

251. Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі. Наукові 

праці. 2009. № 6. С. 168–171. 

252. Скаткин М. Н. Проблемы совершенствования дидактики. Москва : 

Педагогика, 1984. 96 с. 

253. Скок А. Г. Особливості комунікативної толерантності вчителя. 

Роль педагогіки і психології в сучасному світі : збірник тез наукових робіт 

міжнародної науково-практичної конференції. Львів : ГО “Львівська 

педагогічна спільнота”, 2012. C. 34–37. 

254. Скрипник Н. І. Виховання толерантних взаємостосунків у дітей 

старшого віку : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Умань, 2011. 253 c. 

255. Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. В. А. Мижериков; 

под общ. ред. П. И. Пидкасистого. Москва : ТЦСфера, 2004. 448 с. 

256. Смирнова Е. А. Рефлексивные аспекты межкультурной 

компетенции. Проблемы взаимодействия язика и культуры : межвузовский 

сборник научно-метод. статей. Псков, 2000. 168с. 

257. Соколов Е. Г. Субъект культуры. Культурология. 2007. № 8. 225 с. 

258. Соколова Е. Ю. Підготовка майбутнього вчителя іноземних мов до 

роботи у малочисельній школі. Молодой ученый. 2016. №5, 6. С. 94–96. 

http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Pedagogica/58322.doc.htm


240 
 

259. Соколова І. В., Івашко О. А. Формування полікультурної 

компетентності у контексті фахової підготовки фахівців. Наука і освіта. 2009. 

№ 4. С. 93–94. 

260. Соколова І. В., Івашко О. А. Формування полікультурної 

компетентності у майбутніх учителів-філологів. Збірник наукових праць 

Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні 

науки. 2009. №1. С.162–167. 

261. Солодка А. Крос-культурний тренінг : фасилітація взаємодії. 

Науковий вісник Мелітопольського державного університету. Серія : 

Педагогіка. 2014р. № 1(12). C. 103–109. 

262. Солонин Ю. Н. Культурология и философия культуры. 

Культурология : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. Москва : 

Высшее образование, 2005. С. 39–47. 

263. Солохань Л. В Життєва компетентність особистості : науково-

метод. посібник / за ред. Л. В. Солохань, І. Г. Єрмакова. Київ : Богдан, 2003. 

520 с. 

264. Сорока М. Полікультурна освіта – вимога сьогодення. Педагогічна 

освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. Київ : 

Університет, 2008. №9. С. 59–62. 

265. Старинець О., Гуслистий О. Формування навичок вимови на 

початковому етапі навчання другої іноземної мови у студентів напряму 

підготовки ,,Туризм”. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних 

закладах. 2013. № 28. 346–355. 

266. Степанов Є. П. Проблема формування культури міжетнічних 

відносин у сучасній педагогічній науці. Освіта Донбасу. 2010. № 2. С. 13. 

267. Столяренко О. В. Педагогічні умови виховання толерантності у 

студентів вищих навчальних закладів технічного профілю : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.07. Вінниця, 2013. 291 c. 

268. Столярчук Л. Формування полікультурної компетентності 

студентів у процесі вивчення іноземних мов. Обрії. 2014. №1(3). С. 95–99. 



241 
 

269. Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в 

умовах глобалізаційних викликів : Проект постанови Верховної Ради України 

від 08.12.2009 № 5421. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DF46L00A.html) (дата звернення: 

30.01.2018). 

270. Стрельніков В. Компоненти професійної компетентності викладача 

вищої школи. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу 

,,Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. 

Сковороди”. Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. Випуск 28(1). С. 278–

285. 

271. Стрельніков В. Професійна підготовка вчителів засобами сучасних 

технологій навчання. Збірник наукових праць Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. Полтава 

: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 70. С. 27–30. URL: http 

://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9687 (дата звернення 1.06.2018). 

272. Суткевич Г. О. Принципи формування полікультурної 

компетентності майбутніх політологів у процесі вивчення іноземної мови. 

Наукові праці. 2009. № 6. С. 168–171. 

273. Сухобская Г. С. Понятие ,,зрелость социально-психологического 

развития человека” в контексте андрагогики. Новые знания. 2002. № 4. С. 17–

20. 

274. Сухомлинська О. В. Виховання як соціальний прогрес : особливості 

сучасних трансформацій. Педагогічні науки. Херсон : Вид-во ХДУ, 2003. Вип. 

35. С. 9–13. 

275. Сущенко А. В. Проблема професійно-педагогічної підготовки. 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2010. 

№10. С. 127–131. 

276. Табачковський В. Г. Світоглядно-антропологічні колізії процесу 

глобалізації. Людина і культура в умовах глобалізації. Київ : ПАРА-ПАН, 2003. 

С. 22–34. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DF46L00A.html


242 
 

277. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої 

діяльності у вищому мовному закладі освіти : навчальний посібник. Київ : 

Фірма ,,Інкос”, 2006. 248 с. 

278. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. 

Москва : Слово, 2000. 265 с. 

279. Терно С. Полікультурна освіта чи потрібна вона Україні? Історія в 

школах України. 2008. № 9. С. 15–20. 

280. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів: навч. посібн.: у 2 ч. / за заг. ред. О. А. Дубасенюк. Ч. 1. Житомир : 

Житомир. держ. пед. ун-т, 2001. 384 с. 

281. Тишулина С. Г. Поликультурное образование в системе подготовки 

будущих учителей. Вестник МГТУ. №4. 2006. С. 573–575. 

282. Тітарчук В. Соціокультурна глобалізація вищої освіти: тенденції та 

наслідки. Віче. 2006. № 22. URL: http://www.viche.info/journal/391/ (дата 

звернення: 20.01.2018). 

283. Ткаченко Л. П. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

діалогічної взаємодії в навчально-виховному процесі. Педагогіка і психологія. 

2016. Вип. 52. С. 210–218. 

284. Ткаченко Л. П. Формування риторичної культури викладачів ВНЗ. 

Педагогіка і психологія. 2016. Вип. 54. С. 196–203. 

285. Тлумачний словник. Українська мова: Енциклопедія / за ред. 

В. М. Русанівського, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюка та ін. 2-ге вид., випр. і 

доп. Київ : Вид-во ,,Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана”, 2004. 824 с. 

286. Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів 

до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : 13.00.01, 13.00.04. Київ, 1997.  

54 с. 

287. Уваркіна О. В. Формування комунікативної культури студентів 

вищих медичних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних 

http://www.viche.info/journal/391/


243 
 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. 

Київ, 2003. 20 с. 

288. Финаева Т.С. Коммуникативные технологии в процессе языковой и 

лингвострановедческой подготовки будущих учителей иностранного языка в 

странах Евросоюза. Образование и воспитание социально-ориентированной 

личности студента: отечественный и зарубежный опыт : материалы 

Международной научно-практической конференции, 15 – 16 ноября 2005 г. 

Казань : Отечество, 2005. Т. 2. С. 602–606. 

289. Финаева Т. С. Лингвострановедческое образование как фактор 

развития творческого потенциала личности студента факультета иностранных 

языков. Стимулирование мотивации творческого саморазвития личности : 

сб. науч. статей и тез. Первой межд. науч.-практ. конф. / под ред. Н.Ш. 

Чинкиной.  Набережные Челны, 2003. 21 с. 

290. Финаева Т. С. Лингвострановедческое образование как фактор 

развития диалога культур. Проблемы модернизации современного 

образования : сб. науч. статей. Набережные Челны, 2003. 158 с. 

291. Філіпчук Г. Г. Глобалізація і етнокультурні цінності української 

культури. Вісник Мелітопольського педагогічного університету. 2009. № 2. 

С. 25–29. 

292. Філіпчук Г. Г. Теоретичні та методичні засади розвитку 

педагогічної освіти : педагогічна майстерність, творчість, технології : зб. наук. 

пр. / за заг. ред. Н. Г. Ничкало. Харків : НТУ „ХПІ”, 2007. 644 с. 

293. Харченко С. Я., Прошкін В. В., Караман О. Л. Педагогічні 

технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації : 

монографія / за ред. С. Я. Харченка. Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 2017. 372 с. 

294. Хижняк І. А. Теоретичне обґрунтування системи підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності. Освітологічний дискурс. 2017. № 1–

2 (16–17). С. 198–211. 



244 
 

295. Хмара В. В. Назви тварин (зоосемізми) у фразеологічних одиницях 

сучасної англійської мови: лінгвокультурологічних аспект. Сучасні напрямки 

досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних 

мов. 2010. №5. С. 39–43. 

296. Хоменко А. В. Полісемантичність поняття «парадигма» у теорії 

науково-педагогічного знання. Педагогічні науки. 2016. Вип. 65. С. 26–35. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2016_65_6 (дата звернення: 04.10.2018). 

297. Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя 

початкових класів. Київ : Магістр-S, 1998. 199 с. 

298. Хоружа Л. Теоретичні засади формування етичної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів : дис. .. д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 

2004. 45 c. 

299. Хупсарокова А. М. Формирование поликультурной 

компетентности у будущих педагогов. Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 3 : Педагогика и психология. 2009. 

№3. С. 46–53. 

300. Цвєткова Г. Г. Соціально-перцептивна компетентність майбутніх 

педагогів: теоретичні та прикладні основи формування. Професіоналізм 

педагога в умовах освітніх інновацій : монографія / за заг. ред. 

Л. Г. Гаврилової. Hameln, Germany : InterGING. 2018. С. 20–33. 

301. Чередниченко Л. А. Етапи формування полікультурної 

компетентності майбутнього вчителя іноземних мов у процесі професійної 

підготовки. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 

2013. Вип. 39 (4). С. 333–337. 

302. Чернишова Н. О. Мультикультурний концепт і європейська 

ідентичність як аксіологічні складові польського виховного ідеалу. Науковий 

часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія : Творча особистість учителя : проблеми 

теорії і практики. 2012. Випуск 17(27). С. 81–84. 

303. Швець Т. Лінгвокраїнознавчий підхід до формування навичок 

непідготовленого мовлення студентів вищих мовних закладів у процесі занять 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2016_65_6


245 
 

з домашнього читання. Теоретична і дидактична філологія. 2010. № 8. С. 433–

440. 

304. Шишко А. Структура професійної компетентності викладачів 

іноземної мови. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Педагогічні 

науки. 2016. Випуск 2(97). С. 125-130. 

305. Шутько Т. П. Формування комунікативних якостей майбутніх 

молодших медичних спеціалістів у професійній підготовці : дис. ... канд. пед. 

наук :13.00.04. Полтава, 2013. 260с. 

306. Щеглова Е. М. Развитие поликультурной компетентности будущих 

специалистов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Омск, 2005. 164 с. 

307. Щербакова А. В. Створення полікультурного освітнього 

середовища як педагогічна умова формування полікультурної компетентності 

студентів-медиків. Духовність особистості : методологія, теорія і практика. 

№ 6(59). 2013р. С.25–28. 

308. Щербакова А. В. Формування полікультурної компетентності 

студентів-медиків у навчально-виховному процесі вищого медичного 

навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / ДЗ „Луганський 

національний університет ім. Т. Шевченка”. Старобільськ, 2015. 357 с. 

309. Щербакова Г. В. Педагогічні умови формування полікультурної 

компетентності студентів-медиків. Соціальна педагогіка : теорія та 

практика. 2014. №2. С. 108–112. 

310. Щербакова О. Л., Нікіфорчук С. С. Аспекти впровадження 

предметно-мовного інтегрованого навчання у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. 

№ 12(52). С. 490–492. 

311. Юдко Л. Мовна та концептуальна картина світу як відображення 

свідомості нації. Studia Linguistica. 2011. Випуск 5. С. 292–297. 

312. Юр’єва К. Зміст і шляхи формування полікультурної 

компетентності педагогів. Управління школою. 2004. № 33. С. 10–11. 

313. Яковлева М. В. Психология межкультурной коммуникации как 

новая образовательная дисциплина в современных условиях обучения. Наука 



246 
 

і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. 2011. № 1 

(Психологія). С. 90–94. 

314. Якса Н. В. Теоретичні засади професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх вчителів до взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах 

полікультурності Кримського регіону. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана 

Франка, 2006. 433 с. 

315. Ярошинська О. Середовищний підхід в професійній освіті: 

теоретичні засади та перспективи. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 

2011. № 4 (Ч. 1). С. 104–110. 

316. Ясперс К. Смысл и назначение истории. Москва : Политиздат, 1994. 

527 с. 

317. A Resource Guide for Anti-racist and Ethnocultural-Equity Education. 

Ontario : Ontario Ministry of Education, 1992. 89 p. 

318. Adamson J., Coulson D. Translanguaging in English Academic Writing 

Preparation. International Journal of Pedagogies and Learning. 2015. Issue 10. 

Pp. 24-37. DOI: 10.1080/22040552.2015.1084674. 

319. Agar M. Language Shock : Understanding the Culture of Conversation. 

New York, 1994. 184 p. 

320. All Different – All Equal. Education Pack : Ideas, Resources, Methods 

& Activities for Informal Intercultural Education with Young People & Adults / 

P. Brander, C. Cardenas, R. Gomes, M. Taylor, J. Abad. Strasbourg : Council of 

Europe, 1995. 206 p. 

321. Arora R., Duncan C. Multicultural Education. London : Routledge, 

1986. 251 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315029702. 

322. Auernheimer G. Diskrimination ist nicht gleich Diskriminierung. 

Erwägen Wissen Ethik. 2010. Vol. 21. Issue 2. Pp. 222–230. 

323. Baker G. C. Planning and Organization for Multicultural Instruction. 

MA, USA : Addison-Wesley Publishing Company, 1994. 217p. 

324. Banks J. Cultural Diversity and Education : Foundations, Curriculum 

and Teaching. Boston, Allyn & Bacon, 2001. 384 p. 



247 
 

325. Banks J. A. Hand of Research on Multicultural Education. 2nd ed. / 

edited by J. A. Banks, C. A. M. Banks. San Francisco : Jossey-Bass, 2004. 95 p. 

326. Banks J. A. Multi-ethnic education : Theory and practice. Boston : Allyn 

and Bacon, 1988. 312 р. 

327. Baptiste H., Baptiste M. Competencies Toward Multiculturalism. 

Multicultural Teacher Education : Preparing Teacher Educators to Provide 

Educational Equity. Washington, DC : American Association of College for Teacher 

Education, 1980. 405 p. 

328. Bean R. Cross-cultural Training and Workplace Performance. Adelaide, 

2008, 48 p. 

329. Becker H. Howard Becker on Education (Modern Educational Thought). 

Harward : Open University Press, 1995. 144 p. 

330. Bennett M. J. Intercultural communication : A current perspective. Basic 

concepts of intercultural communication. Yarmouth, ME : Intercultural Press, 1998. 

Pp. 1–34. 

331. Bernier J. The Complacent Acceptance of Diversity : Human Resource 

Development in a Culturally Diverse Environment. COERC 2002 : Appreciating 

Scholarshi : Proceedings of the Annual College of Education Research Conference, 

April 27. 2002. Miami, Florida, 2002. Pp. 24–29. 

332. Berry J. W. Globalisation and acculturation. International Journal of 

Intercultural Relations. 2008. Issue 32. Pp. 328–336. 

333. Bonvillain N. Language, Culture and Communication : The Meaning of 

Messages. Upper Saddle River (NJ), 1977. 374 p. 

334. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Competence. 

Clevedon : Multilingual Matters Ltd, 1997. 137 p. 

335. Campbell D. E. Choosing Democracy : A Practical Guide to 

Multicultural Education. New York, 1996. 174 p. 

336. Canale M., Swain M. (1981). Theoretica1 Bases of Communicative 

Approaches to Second Language Teaching and Testings. Applied Linguistics. 1981. 

Issue l (1). Pp. 1–47. 



248 
 

337. Cinderella Tales from Around the World : A Multicultural Unit. 

Teachers Pay Teachers : web-site. URL: 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Cinderella-Tales-from-Around-the-

World-A-Multicultural-Unit-2101693 (Last accessed: 20.08.2018). 

338. Clary-Lemon J. Critical Multiculturalism, Pedagogy and Rhetorical 

Theory : A Negotiation of Recognition. New York, 2009. 19 p. 

339. Colarusso D. Teaching English in the Global Age: Cultural 

Conversations. Toronto : University of Toronto, 2009. 245 p. 

340. Common European Framework of Reference for Languages : Learning, 

Teaching, Assessment (CEFR). URL: https://www.coe.int/en/web/common-

european-framework-reference-languages (Last accessed: 13.03.2019). 

341. Content and Language Integrated Learning (CLIL) : web-site. 2017. 

URL: http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=

40079&lang=ukr&news_code=nova-storinka40079-ukr (Last accessed: 

23.08.2017). 

342. Fisher R., Ury W. L., Patton B. Getting to YES : Negotiating Agreement 

without Giving. Random House, Inc. 2013. 240 p. 

343. White Paper on intercultural dialogue : “Living together as equals in 

dignity”. Strasbourg : Committee of Ministers, Council of Europe. (2008). URL: 

www.coe.int/t/dg4/intercultural/ source/white%20paper_final_revised_en.pdf (Last 

accessed: 17.02.2017). 

344. Curriculum for English Language Development in Universities and 

Institutes / Nikolayeva S. Y., Solovey M. I., Petrashchuk O. P. and others; ed. 

Y. V. Golovach. Kyiv : Kyiv State Linguistic University & the British Council, 

2001. 246 p. 

345. D`Andrea M., Daniels J., Noonan M. New Developments in the 

Assessment of Multicultural Competence : The Multicultural Awareness-

Knowledge-Skills Survey-Teachers Form. Multicultural competencies in counseling 

and psychology / edited by D. B. Pope-Davis. Thousand Oaks, CA : Sage 

Publications Inc., 2003. Pp. 154–167. DOI:10.4135/9781452231693.n10. 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Cinderella-Tales-from-Around-the-World-A-Multicultural-Unit-2101693
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Cinderella-Tales-from-Around-the-World-A-Multicultural-Unit-2101693
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=40079&lang=ukr&news_code=nova-storinka40079-ukr
http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=40079&lang=ukr&news_code=nova-storinka40079-ukr


249 
 

346. Deardorff D. Assessing intercultural competence. New Directions for 

Institutional Research. 2011. Issue 149. Pp. 65–79. DOI: 10.1002/ir.381. 

347. Equity Handbook / J. Bailey, L. Beauchamp, J. Smith et al. Edmonton : 

UA, Faculty of Education, 2004. 39 p. 

348. Ertem I. A Discourse Analysis: Elementary School Teachers’ Perception 

of Multiculturalism. American International Journal of Contemporary Research. 

2013. Vol. 3. No. 12. Pp. 77–82. 

349. European Framework for Action on Cultural Heritage : website. URL: 

https://ec.europa.eu/culture/content/european-framework-action-cultural-

heritage_en (Last accessed: 06.09.2019). 

350. Frideres J. Multiculturalism and Public Policy in Canada. 

Multiculturalism in a Cross-national Perspective / edited by Michael A. Burayidi. 

New York, London : University Press of America, Inc., 1996. Pp. 87–111. 

351. Gay G. Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice. 

3d ed. New York : Teachers College Press, 2018. 350 p. 

352. Gill Nickolls. An Introduction to Teaching (A Handbook for Primary and 

Secondary School Teachers). 2nd edition. London; New York : Routledge-Falmer, 

2004. 239 p. 

353. Goodenough W. H. Cultural Antropology and Linguistics. Language in 

Culture and Society. Linguistics and Antropology / ed. by D. Hymes. New York, 

1964. Pp. 36–39. 

354. Grant C., Sleeter C. Doing multicultural education for achievement and 

equity. New York : Routledge, 2007. 288 p. 

355. Griva E., Deligianni A. Special Issue on CLIL, RPLT / edited by 

N. Sifakis, E. Griva, A. Deligianni. Research Papers in Language Teaching and 

Learning. 2017. Vol. 8. No. 2. Pp. 4–8. 

356. Hammer M. R. and others. Measuring Intercultural Sensitivity : The 

Intercultural Development Inventory. International Journal of Intercultural 

Relations. 2003. Issue 27. 421–443. 

https://ec.europa.eu/culture/content/european-framework-action-cultural-heritage_en
https://ec.europa.eu/culture/content/european-framework-action-cultural-heritage_en


250 
 

357. Hammerly H. An Integrated Theory of Language Teaching. New York : 

Gordon & Breach, 1985. 140 p. 

358. Heyward M. (2002). From International to Intercultural : Redefining the 

International School for a Globalized World. Journal of Research in International 

Education. 2002. Issue 1. Pp. 9–32. DOI: 10.1177/147524090211002. 

359. Innovative Methods in Multicultural Education : Abstract Book edited 

by O. Burdakova, A. Džalalova, A. Golubeva, N. Raud. Narva : OÜ Sata, 2010. 

96 p.  

360. Ioannou Georgiou, S., Pavlu P. Guidelines for CLIL Implementation in 

Primary and Pre-primary Education. Comenius Socrates Project. 157 p. URL: 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Anglika/teaching_material/ 

clil/guidelinesforclilimplementation1.pdf (Last accessed: 23.04.2017). 

361. Jo J.-Y., Kwon J. (2019). Conceptions and Approaches to Education 

Across Cultures. Cross‐Cultural Psychology / edited by K. D. Keith. 

DOI: 10.1002/9781119519348.ch12. 

362. Kovács G. Culture in Language Teaching. Acta Universitatis Sapientiae, 

Philologica. 2017. Issue 9. DOI: 10.1515/ausp-2017-0030. 

363. Kowalczuk L. Полікультурність і міжкультурна компетентність у 

контексті формування культури професійного мислення вчителя. Prace 

naukowe Akademii im. Jana Dlugosza w Czestowie. 2015. T. XVII. Pp. 225–244. 

364. Krugly-Smolska E., McLeod Keith A. Multicultural Education : A Place 

to Start. Toronto : Canadian Association of Second Language Teachers, 1997. 26 p. 

365. Maley A., Duff A. Drama Techniques in Language Learning. Moscow : 

Prosveshenie, 1981. 95 p. 

366. May S. Multicultural Education in Britain. International Journal of 

Educational Research. 2015. Issue 35. Pp. 305–317. 

367. McDougald J. S. CLIL across the curriculum, benefits that go beyond the 

classroom. Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning. 

2018. № 11(1). Рр. 9–18. DOI: http://dx.doi.org/10.5294/laclil.2018.11.1 

http://dx.doi.org/10.5294/laclil.2018.11.1


251 
 

368. Meer N., Modood T. How Does Interculturalism Contrast with 

Multiculturalism? Journal of Intercultural Studies. 2012. Issue 33(2). 

http://www.tariqmodood.com/uploads/1/2/3/9/12392325/interculturalism_multicult

uralism_debate.pdf (Last accessed: 11. 05.2019). 

369. Mehisto P., Marsh D., Frigols M. Uncovering CLIL : Content and 

Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford : 

Macmillan, 2008. 240 p. 

370. Miranda A. H. Best Practices in Increasing Cross-Cultural Competency. 

Best Practices in School Psychology : Foundations / edited by P. Harrison and 

A. Thomas, 2014. Pp.9–19.  

371. Nieto S. Firming Diversity : the Sociopolitical Context of Multicultural 

Education. 4th edition. Boston, Mass. : Allyn and Baco, 2004. 480 p. 

372. Olishevych V. Polycultural Competency of Foreign Language Teachers. 

European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna, Prague : Premier 

Publishing, 2017. №5. С. 40–43. 

373. Perry L., Southwell L. Developing Intercultural Understanding and 

Skills : Models and Approaches. Intercultural Education. 2011. Issue 22. Pp. 453–

466. DOI: 10.1080/14675986.2011.644948. 

374. Plurilingual Education in Europe. 50 Years of International Cooperation. 

Council of Europe. Language Policy Devision. Strasbourg, 2006. URL: 

https://www.ecml.at/Portals/1/documents/CoE-

documents/plurinlingaleducation_en.pdf?ver=2017-02-07-160535-763 (Last 

accessed: 21.12.2012). 

375. Richardson W. Blogs, Wikis, Podcasts and Other Powerful Web Tools 

for Classrooms. Corwin : A Sage Company, 2010. 185 p. 

376. Sandfuchs U. Lehren und Lernen mit Ausländerkindern. Bad Heilbrunn, 

1986. 142 s. 

377. Seeley N. Teaching Culture : Strategies for Intercultural 

Communication. 3d Edition. Lincolnwood : National Textbook Company, 1993. 

336 p. 

http://www.tariqmodood.com/uploads/1/2/3/9/12392325/interculturalism_multiculturalism_debate.pdf
http://www.tariqmodood.com/uploads/1/2/3/9/12392325/interculturalism_multiculturalism_debate.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/documents/CoE-documents/plurinlingaleducation_en.pdf?ver=2017-02-07-160535-763
https://www.ecml.at/Portals/1/documents/CoE-documents/plurinlingaleducation_en.pdf?ver=2017-02-07-160535-763


252 
 

378. Soldi R., Cavallini S., Friedl J., Volpe M., Zuccaro C. A New Skills 

Agenda for Europe. 2016. DOI: 10.2863/708323.  

379. Schissler H., Soysal Y. N. The Nation, Europe and the world: Textbooks 

and curricula in transition. Oxford : Berghahn Books, 2005. 

380. Spanierman L. B. and others. The Multicultural Teaching Competency 

Scale : Development and Initial Validation. Urban Education. 2011. Issue 46. Pp. 

440–464. 

381. Suwannoppharat K., Chinokul S. Applying CLIL to English language 

teaching in Thailand: Issues and challenges. Latin American Journal of Content and 

Language Integrated Learning. 2015. Issue 8(2). Pp. 237–254. 

DOI:10.5294/laclil.2015.8.2.8 

382. Taylor E. W. Intercultural Competency : A Transformative Learning 

Process. Adult Education Quarterly. 1994. Vol. 44(3). Pp. 154–174. 

383. The Key Competences for Lifelong Learning : European Reference 

Book. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2007. 12 p. 

384. Thomas A. Intercultural Competence : Princilpes, Problems, Concepts. 

Erwagen, Wissen, Ethik. 2003. Vol.14(1). P. 137–150. 

385. Ting-Toomey S. Communicating Across Cultures. New York : Guilford 

Press, 1999. 319 p. 

  



253 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Фрагмент робочої навчальної програми дисципліни ,,Методика 

навчання англійської мови” 

1. Опис навчальної дисципліни 

Таблиця А.1 

Найменування показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 
Нормативна 

 

Загальна кількість 

 годин – 120 

 

Семестр 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи студента – 1 

7-й  

Лекції 

28 год.  

Практичні, семінарські 

36 год.  

Самостійна робота 

56 год  

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю:  

залік 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни ,,Методика навчання 

іноземної мови” є набуття студентами таких компетентностей:  

загальні: 

- комунікативна компетентність – здатність ефективно 

спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формі з дотриманням 

основних її норм, урахуванням лінгвокраїнознавчих відомостей та ін.; 
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спроможність забезпечувати прямий та зворотній зв’язок з учнями, батьками, 

адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу, студентами, науково-

педагогічними працівниками з урахуванням особливостей професійної 

комунікації за умов закладів загальної середньої та вищої освіти; здатність 

логічно, правильно, аргументовано і чітко будувати усне та письмове 

висловлювання, застосовувати прийоми риторичної майстерності у 

професійній діяльності, володіти навичками публічної презентації результатів 

роботи, уміннями обирати відповідні форми і методи презентації; здатність 

до ефективної комунікації та до представлення складної комплексної 

інформації у стислій формі (усно та письмово) на досконалому рівні з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

- акмеологічна компетентність – здатність вільно орієнтуватися в 

теоретичних та практичних аспектах педагогічної науки, критеріях; 

спроможність ставити мету й формулювати завдання, пов’язані з реалізацією 

власної соціально-професійної діяльності, адекватно оцінювати процес і 

результати діяльності учнів та студентів, їхні потенційні можливості; 

готовність майбутнього вчителя до постійної самоактуалізації, мотивації 

високих досягнень, прагнення високих професійних результатів, життєвих 

успіхів; готовність самостійно освоювати нові науково-педагогічні теорії; 

здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який 

дозволяє зрозуміти та розв’язати педагогічні проблеми, зберігаючи при цьому 

критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі загальної 

середньої освіти; 

спеціальні: 

- володіння іноземною мовою як засобом усної та писемної 

комунікації в усіх сферах спілкування та засобом педагогічної діяльності в 

різних умовах з урахуванням цілей навчання, вікових особливостей школярів 

та їх мовної підготовки, а також комплексом організаційних та змістових 

нововведень, низкою факторів й умов, необхідних для нарощування 

інноваційного потенціалу освітньої системи; 
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- спроможність розробляти електронний та мультимедійний супровід 

до різних форм занять англійської мови з урахуванням їх специфіки; 

- готовність до аналізу, узагальнення й комплексного поєднання 

традиційних та інноваційних технологій вивчення англійської мови; 

здатність імплементувати особливості інноваційних підходів до викладання 

англійської мови, застосовувати в практичній діяльності знання із нових 

педагогічних технологій. 

2.2. Очікувані результати навчання:  

- знання усіх компонентів системи навчання іноземної мови, уміння 

визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання ІМ, 

обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з ІМ; 

- розуміння методики формування англомовної граматичної, лексичної, 

фонетичної компетентності учнів, а також методики формування англомовної 

компетентності в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі; 

- здатність планувати, проводити та аналізувати урок, як основну форму 

навчально-виховного процесу з англійської мови, вміння аналізувати, обирати 

й ефективно використовувати вправи різних типів і видів; формувати в учнів 

мовну, мовленнєву і соціокультурну компетентності; 

- здатність організовувати самостійну, індивідуальну та масову 

позакласну роботу; 

- здатність проводити контроль та оцінювання рівня сформованості 

англомовної комунікативної компетенції учнів. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Таблиця А.2 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого  

зокрема усьог

о  

зокрема 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Цілі навчання 

англійської мови  

17 4 5   8       

Тема 2. Психологічні 

чинники у вивченні 

іноземної мови 

17 4 5   8       

Тема 3. Основні види 

компетентностей. 

Соціокультурна 

компетентність – 

соціальне замовлення 

сьогодення 

17 4 5   8       

Тема 4. Принципи 

комунікативного 

навчання мови 

17 4 

 

 

5 

  8       

Тема 5. Навчання 

граматики в 

соціокультурному 

контексті 

17 4 5   8       

Тема 6. Навчання 

фонетики в 

соціокультурному 

контексті 

17 4 5   8       

Тема 7. Навчання 

лексики в 

соціокультурному 

контексті 

18 4 6   8       

Усього годин 120 28 36   56       
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Програма навчальної дисципліни  

4.1. Теми лекцій 

Таблиця А.3 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Цілі та зміст навчання англійської мови.  2 

2 Психологічні чинники у вивченні іноземної мови 2 

3 Основні види компетентностей. Соціокультурна 

компетентність – соціальне замовлення сьогодення 

4 

4 Принципи комунікативного навчання мови 4 

5 Методичні підходи до навчання граматики іноземної 

мови. Шляхи інтеграції граматики в соціокультурний 

контекст 

4 

5 Навчання фонетики як мета і засіб навчання. Шляхи 

інтеграції фонетичного матеріалу в соціокультурний 

контекст 

4 

6 Створення соціокультурного контексту навчання 

лексичного матеріалу 

4 

7 Електронні засоби навчання мовного матеріалу 4 

4.2. Теми практичних занять 

Таблиця А.4 

№ 

з/

п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Методика навчання іноземної мови як наука 2 

2.  Вікові та психологічні особливості учнів закладів 

загальної середньої освіти. Стилі навчання 

2 

3.  Основні види комунікативних компетенцій 2 

4.  Методи і принципи комунікативного навчання іноземної 

мови 

2 

5.  Прямі й непрямі методи навчання іноземної мови.  2 

6.  Роль граматичного матеріалу в формуванні комунікативної 

та соціокультурної компетентності 

2 

7.  Підходи до навчання граматичного матеріалу 2 

8.  Методи і прийоми інтеграції граматики в соціокультурний 

контекст 

4 

9.  Шляхи формування фонологічної компетентності в 

соціокультурному контексті 

4 

10.  Вимоги до опанування шкільного лексичного мінімуму 2 
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Продовження таблиці А.4 

11.  Способі пред’явлення нового лексичного матеріалу 2 

12.  Стратегії розвитку мовної здогадки 2 

13.  Створення соціокультурного контексту навчання 

лексичного матеріалу 

4 

14.  Електронні засоби навчання мовного матеріалу 4 

4.3. Самостійна робота  

Таблиця А.5 

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

1 Підготовка інформаційних проєктів за темами: 

• Організація роботи в групах на уроках англійської 

мови. 

• Музика та пісні на уроках англійської мови. 

• Ігри на уроках англійської мови в початкових 

класах. 

18 

2 Укладання портфоліо 

Components of Portfolio: 

Mark a profile of a class: number of learners, age, levels, 

learning styles, learning needs, Special Educational Needs  

Lesson plans and supplementary materials for two different 

levels  

Reflective writing (300-450 words) on a lesson (your choice) 

incorporating feedback from a peer, a mentor or a supervisor 

38 

5. Рекомендована література   

1. Бабенко Т. Розкривати культуру як глобальне явище. Іноземні мови у 

навчальних закладах. 2009. № 1. С. 94–100. 

2. Бахов І. С. Готовність до міжкультурної комунікації як критерій 

сформованої міжкультурної компетентності студента університету. Вісник 

Національної академії Державної прикордонної служби України. ,,Педагогічні 

науки”. 2012. № 3. С. 23–30. 

3. Голуб І. Ю. Підсистема вправ для формування соціокультурної 

компетенції у майбутніх перекладачів з німецької як другої іноземної. Іноземні 

мови. 2009. № 1. С. 32–38. 
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4. Дрожжина С. В. Праксеологічні виміри мультикультурної комунікації. 

Вісник Донецького національного університету. Серія Б : Гуманітарні науки. 

2009. Випуск I. C. 180-184.    

5. Іванова І. Сформувати інформаційне тло міжкультурної комунікації. 

Іноземні мови у навчальних закладах. 2008. № 1. С. 46–50. 

6. Квасова О. Г. Сучасні підходи до контролю та оцінювання іншомовної 

міжкультурної компетентності. Іноземні мови. 2012. №3. С. 50–57. 

7. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетенції : курс лекцій / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2011. 344 с. 

8. Морська Л. Інформаційні технології у навчанні іноземної мови : 

навчальний посібник. Тернопіль : Астон, 2008. 256с. 

9. Ніколаєва С. Ю. Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх 

навчальних закладах. Іноземні мови. 2009. № 3. С. 3–11. 

10. Шемякіна А. Лінгвокультурологія та лінгвокраїнознавство : 

особливості та відмінності. Іноземні мови у навчальних закладах. 2010. № 3. С. 

100–106.  

11. Gardner R. Social Psychology and Second Language Learning: the role 

of attitudes and motivation. Edward Arnold Publishers, 1985. 

12. Larsen-Freeman D., Anderson M. Techniques and Principles in 

Language Teaching. Oxford : Oxford University Press, 2011. 

13. Nation I. S. P. Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge : 

Cambridge University Press, 2013. 

14. Swan M. Grammar [online]. Oxford : Oxford University Press, 2012. 

URL: http://teach-grammar.com/wp-content/uploads/2012/07/swan.pdf.  

15. Willis D., Willis J. Doing Task-Based Teaching. Oxford : Oxford 

University Press, 2007. 

16. Williams M., Burden R. Psychology for Language Teachers. 

Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 
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Фрагмент робочої навчальної програми дисципліни ,,Методика 

навчання англійської мови” 

1. Опис навчальної дисципліни 

Таблиця А.6 

Найменування показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Обов’язкова або вибіркова 

 

Загальна кількість 

 годин – 120 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

контактних – 2 

самостійної роботи студента – 5 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 

90 год. 110 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» є 

набуття студентами таких компетентностей:  

 загальні: 

− англомовна комунікативна – здатність спілкуватися англійською 

мовою в межах сфер, тем і ситуацій, використовуючи відповідний мовний і 

мовленнєвий матеріал; 
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− соціокультурна – фонові знання (сукупність відомостей про 

соціокультурні особливості народів англомовних країн та про стандарти 

комунікативної поведінки, прийняті в цих культурних спільнотах); 

− соціолінгвістична – здатність використовувати мовні засоби 

(лінгвістичні маркери соціальних стосунків, правила ввічливості, особливості 

регістрів мовлення, діалект та акцент) відповідно до ситуації спілкування.  

спеціальні: 

− лінгвокраїнознавча – знання фахової термінологічної лексики, а також 

навички роботи з матеріалом (самостійно аналізувати тексти, базуючись на 

лінгвокраїнознавчих знаннях та реаліях, набутих у результаті вивчення курсу; 

читати та адекватно перекладати тексти, що містять поширені країнознавчі 

реалії; висловлювати власну думку про ті чи інші події, що відбуваються у 

країні, мова якої вивчається); 

− екстралінгвістична – декларативні знання про світ англомовних країн 

взагалі і обізнаність з конкретними темами – відомості історичного, 

географічного, економічного, культурного і соціологічного характеру рідної 

та іноземної мови; 

− компенсаторна (стратегічна) – здатність обирати ефективні стратегії 

для вирішення комунікативних завдань, оволодіння адекватними засобами 

підтримання комунікації в разі браку мовних знань та мовленнєвого або 

життєвого досвіду спілкування. 

2.2. Передумовами вивчення навчальної дисципліни є попередньо набуті 

студентами такі компетентності: 

− фонетична компетентність – здатність до коректного артикуляційного 

та інтонаційного оформлення своїх висловлювань і розуміння мовлення 

інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних навичок, 

знань і фонетичної усвідомленості; 
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− лексична компетентність – здатність до коректного оформлення своїх 

висловлювань і розуміння мовлення інших, яка базується на складній і 

динамічній взаємодії відповідних навичок, знань та лексичної усвідомленості; 

− граматична компетентність – здатність до коректного граматичного 

оформлення своїх усних і писемних висловлювань та розуміння граматичного 

оформлення мовлення інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії 

відповідних навичок і знань та граматичної усвідомленості; 

− соціолінгвістична компетентність – здатність використовувати мовні 

засоби відповідно до ситуації спілкування; 

− загальнонавчальна компетентність – спроможність учнів 

орієнтуватись у предметі: виконувати вправи різних типів, працювати з 

навчальними матеріалами, взаємодіяти в режимах комунікації (в парах, малих 

групах, командах тощо), оволодівати вільними прийомами самостійної 

роботи. 

2.3. Очікувані результати навчання: 

 для вирішення професійних завдань у галузі іншомовної освіти студенти 

мають знати: основні факти, реалії та поняття предмету 

,,Лінгвокраїнознавство”, а також країни, мова якої вивчається; уміти: 

самостійно аналізувати тексти, базуючись на лінгвокраїнознавчих знаннях та 

реаліях, набутих у результаті вивчення курсу; читати та адекватно перекладати 

тексти, що містять поширені країнознавчі реалії; висловлювати власну думку 

про ті чи інші події, що відбуваються у країні, мова якої вивчається; пояснити 

певне явище та його наслідки для суспільства у країні, мова якої вивчається. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Таблиця А.7 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого  

зокрема усьо

го  

зокрема 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1.  Вступ до 

лінгвокраїнознавства.  

Географічне положення 

Об’єднаного Королівства 

Великої Британії та 

Ірландії. Загальна 

характеристика 

Об’єднаного Королівства 

Великобританії та 

Північної Ірландії.  

14 2 2   10 14 1 1   12 

Тема 2. Історія 

Об’єднаного Королівства 

Великої Британії та Ірландії 

від прадавніх часів до 

сьогодення. 

14 2 2   10 14 1 1   12 

Тема 3. Спосіб життя 

населення. Житло. Одяг. їжа 

та напої. 

14 2 2   10 14 1 1   12 

Тема 4. Засоби масової 

інформації у Об’єднаному 

Королівстві Великої 

Британії та Ірландії. 

Популярні британські 

телевізійні канали. Історія  

BBC. Типи газет  у Великій 

Британії та їхнє 

наповнення.   

14 2 2   10 14  1   13 

Тема 5. Система освіти у 

Великій Британії.   

14 2 2   10 14  1   13 

Тема 6. Географічне 

положення США. Склад 

території. Федеративний 

державний устрій. 

Володіння США. 

Національні символи. 

Основні історичні події. 

Управління. Видатні люди. 

Традиції, свята, манери.  

14 2 2   12 14 1 1   12 
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Продовження таблиці А.7 

Тема 7. Канада. 

Географічне положення. 

Склад території. 

Федеративний державний 

устрій. Національні 

символи. Основні історичні 

події. Управління. Видатні 

люди. Традиції, свята, 

манери. 

13 1 -   12 12     12 

Тема 8. Австралія. 

Географічне положення. 

Склад території. Сучасне 

геополітичне положення 

Австралійського Союзу. 

Володіння Австралії. 

Основні історичні події. 

Управління. Видатні люди.  

Релігії. Спосіб життя 

населення. Традиції, свята, 

манери. 

17 1 4   12 12     12 

Тема 9. Нова Зеландія. 

Географічне положення. 

Національні символи. 

Основні історичні події. 

Управління  Видатні люди. 

Традиції, свята, манери. 

12 - -   12 12     12 

Усього годин 120 14 16   90 120 4 6   11

0 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

4.1. Теми лекцій 

Таблиця А.8 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Об’єднаного Королівства Великої Британії та Ірландії 

(загальні відомості та географічне положення). 

2 

2 Історія Об’єднаного Королівства Великої Британії та 

Ірландії від прадавніх часів до сьогодення. 

2 

3 Національні символи Великобританії. Спосіб життя 

населення. 

2 

4 Засоби масової інформації у Об’єднаному Королівстві 

Великої Британії та Ірландії. 

2 

5 Система освіти у Великій Британії.   2 

6 Географічне положення США. Склад території. 2 
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Продовження таблиці А.8 

7 Канада. Географічне положення. Склад території. 1 

8 Австралія. Географічне положення. Склад території. 1 

 Разом  14 

 

4.2. Теми практичних занять 

Таблиця А.9 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Об’єднане Королівства Великої Британії та Ірландії 

(загальні відомості та географічне положення). 

2 

2 Історія Об’єднаного Королівства Великої Британії та 

Ірландії від прадавніх часів до сьогодення. 

2 

3  Спосіб життя населення. Сім’я як основа британського 

суспільства 

2 

4 Засоби масової інформації у Об’єднаному Королівстві 

Великої Британії та Ірландії. 

2 

5 Система освіти у Великій Британії.   2 

6 Географічне положення Сполучених Штатів Америки. 

Загальна характеристика життя в США. 

2 

7 Австралія. Географічне положення. Національні 

символи. Основні історичні події. Управління. Видатні 

люди. Традиції, свята, манери. 

4 

 Разом  16 

 

4.3. Самостійна робота 

Таблиця А.10 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Географічне положення Великобританії, Англії, 

Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії   

10 

2 Британія та Британці. Британські регіони. Соціально-

етнічна структура Великобританії. Історія Великої 

Британії    

10 

3 Національні символи Великобританії. Стратифікація 

Британського суспільства. Монархія. Управління 

Великобританією. Судова система. Державний та 

політичний устрій.  

10 

4 Засоби масової інформації. Популярні англійські газети. 

,,Якісна” та ,,жовта” преса. Телевізійні канали BBC, IBA, 

їхні відмінності.  

10 
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Продовження таблиці А.10 

5 Система освіти Великобританії. Культура, мистецтво, 

наука та спорт. Релігія та церква. Засоби масової 

інформації. Свята та традиції. 

10 

6 США. Географічне положення. Національні символи. 

Основні історичні події. Управління. Видатні люди. 

Традиції, свята, манери.   

10 

7 Канада. Географічне положення. Національні символи. 

Основні історичні події. Управління. Видатні люди. 

Традиції, свята, манери.   

10 

8 Австралія. Географічне положення. Національні  

символи. Основні історичні події. Управління. Видатні 

люди. Традиції, свята, манери. 

10 

9 Нова Зеландія. Національні символи. Основні історичні 

події. Управління.  Видатні люди.  

10 

 Разом 90 

5. Рекомендована література (основна, допоміжна) 

1. Артемов В.И. American and British studies. The USA and American 

people today. Минск : Современные знания, 2010. 120 с. 

2. Архелюк В.В. Cаnаdа, Аustrаlіa, New Zealand  : навч. посіб. Чернівці : 

Рута, 2013. 78 с. 

3. Вовченко Н.Ф. Across Great Britain : навч. посібник з курсу 

,,Країнознавство”. Київ : Знання, 2014. 222 с. 

4. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. 

Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Вінниця : 

НОВА КНИГА, 2015. 464 с. 

5. Жилко Н. М. Great Britain : навч. посібник до курсу ,,Країнознавство”. 

Ніжин, 2011. 176 с.   

6. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. Across Cultures : Great Britain – 

Ukraine : лінгвокраїнознавчий комплекс. Харків : ,,Світ дитинства”, 2017. 140с. 

7. Карпенко О. В. Focus on Great Britain. English Student’s Book. Харьков 
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Додаток Б 

Тест на виявлення толерантності 

1. Вам доручили виконати роботу з людиною, до якої у Вас негативне 

ставлення. 

Якими будуть Ваші дії? 

а) відмовляєтеся від доручення, або намагаєтеся переконати призначити 

іншого колегу; 

б) намагаєтеся виконати роботу самостійно; 

в) вольовим зусиллям намагаєтеся сховати свою ворожість і підкоряєтеся 

розпорядженню; 

г) намагаєтеся налагодити контакт, але обмежуєте спілкування рамками 

ділового партнерства; 

д) прагнете ближче довідатися про партнера, перевести стосунки з ділового на 

особистісний рівень. 

2. Вам доводиться їхати в купе поїзда з представником іншої раси.  

Якою буде ваша реакція? 

а) вимагаєте надати Вам місце в іншому купе; 

б) займаєте місце та робите вигляд, що не бачите попутника; 

в) обмежуєтеся у спілкуванні формальним вітанням; 

г) проявляєте готовність до спілкування, але очікуєте ініціативи з боку 

попутника; 

д) без нав’язливості цікавитеся походженням попутника, місцем проживання, 

метою перебування в країні, пропонуєте допомогу. 

3. У Вашім колективі з’явилася нова людина, яка є інвалідом і здатна 

пересуватися лише в інвалідному візку.  

Якою буде Ваша перша реакція? 

а) виражаєте думку, що „інваліди” повинні сидіти вдома; 

б) висловлюєтеся про те, що Вам „до цього немає діла” і ігноруєте цю людину; 

в) вважаєте, що всі мають право на активне життя в будь-якому колективі; 

г) представляєте себе на місці цієї людини та доходите висновку про те, що 

головне – бажання вчитися, працювати, а також розумові здібності та людські 

якості; 

д) маєте намір познайомитися з новою людиною та запропонувати допомогу. 

4. Ви довідалися, що Ваш (Ваша) друг (подруга) має намір укласти 

шлюб із представником іншої національності.  

Яка Ваша думка? 

а) вважаєте, що Ваш друг (подруга) робить помилку, тому негативно 

ставитеся до змішаних шлюбів; 



270 
 

б) відмовляєтеся що-небудь висловити із цього приводу; 

в) вважаєте, що це ускладнить сімейне життя; 

г) вважаєте, що національність для шлюбу не має значення; 

д) виражаєте думку про те, що змішані шлюби дають саме повноцінне 

потомство. 

5. Ваш колега (колежанка) став членом однієї з діючих у місті релігійних 

організацій. Він (вона) приносить на заняття брошури та буклети цієї 

організації.  

Яким є Ваше ставлення? 

а) вимагаєте припинити подібну агітацію; 

б) припиняєте стосунки з ним (нею); 

в) вважаєте, що нетрадиційні релігії у Вашому регіоні не мають перспективи; 

г) намагаєтеся проаналізувати, що змусило його (її) піти на такий крок; 

д) виявляєте цікавість до пропонованого матеріалу, ставите запитання, 

залишаючись при своїй думці. 

6. Близька для Вас людина стала членом (членкинею) політичної партії, 

відомою своєю вкрай правою політичною програмою.  

Якою є Ваша реакція? 

а) відчуваєте обурення, збираєтеся розірвати всі зв’язки; 

б) зізнаєтеся в тому, що це не Ваша справа; 

в) вважаєте, що Ваш друг (подруга) зробив помилку, яку необхідно виправити 

з Вашою допомогою; 

г) намагаєтеся усвідомити причину подібного вибору; 

д) маєте намір найближчим часом поговорити зі своїм другом (подругою) про 

те, чи задоволений він своїм вибором. 

7. У Вашому класі виявилися підлітки, які вживають наркотики.  

Як Ви будете поводитися? 

а) вимагати ізолювати їх від інших учнів; 

б) ігнорувати їх, уважаючи, що їм нічим не можна допомогти; 

в) ставитися до них також як і до інших дітей; 

г) організувати ряд виховних заходів, присвячених проблемі наркотиків; 

д) ознайомитися з кожним із підлітків, їх батьками, умовами життя, 

запропонувати свою допомогу. 

8. Ви довідалися, що один із друзів (подруг) Вашого нового знайомого 

(знайомої) має судимість.  

Якою є Ваша позиція? 

а) прагнете припинити всі стосунки, побоюючись за себе; 

2) вважаєте, що Ваш(а) друг (подруга) нерозбірливий у знайомствах; 

3) визнаєте, що Ви не має права диктувати оточуючим свою думку; 
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4) маєте намір зробити все, щоб це не відбилося на Ваших стосунках; 

5) намагаєтеся довідатися, чим Ви можете допомогти. 

9. Ви випадково зустрілися з людиною, із якою у Вас у минулому був 

серйозний конфлікт, що закінчився розривом стосунків.  

Якими будуть Ваші перші дії?  

1) відпускаєте образливу репліку; 

2) робите вигляд, що не помічаєте; 

3) киваєте в знак вітання; 

4) обмінюєтеся традиційними формальними вітаннями; 

5) починаєте спілкуватися, роблячи вид, що минуле Вас не цікавить.  
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Тест на виявлення рівня емпатійності 

Група психологів на чолі з Саймоном Барон-Коганом та з 

Кембриджського центру з вивчення аутизму розробили шкалу для визначення 

рівня емпатійності, або коефіцієнт емпатійності EQ. 

Для дослідження рівня емпатійності респонденти мають дати одну із 

запропонованих відповідей: „згодний(а) повністю”, „згодний(а) частково”, „не 

згодний(а) повністю”, „не згодний(а) частково”.  

1. Я віддаю перевагу спільним діям над діями поодинці.  

2. Я люблю виконувати ті ж дії знову й знову.  

3. Якщо я намагаюся що-небудь уявити, мені легко подумки створити образ. 

4. Часто я повністю поринаю в яку-небудь справу настільки, що не бачу нічого 

навколо. 

5. Часто я чую настільки слабкі звуки, що інші їх не чують.  

6. Звичайно я звертаю увагу на номерні знаки автомобілів і подібну 

інформацію. 

7. Найчастіше люди говорять мені, що те, що я сказав(ла), неввічливо, хоча я 

думаю, що це чемно. 

8. Коли я читаю книгу, я з легкістю представляю, як виглядають діючі особи.  

9. Мене заворожують дати. 

10. У компанії я з легкістю можу стежити за розмовами інших людей. 

11. Я вважаю легкими ситуації, пов’язані зі спілкуванням між людьми. 

12. Я схильний помічати подробиці, які інші люди не помічають. 

13. Я вважаю за краще піти в бібліотеку, а не на вечірку. 

14. Мені легко видумувати історії.  

15. Мене приваблюють люди більше, ніж речі.  

16. Я схильний глибоко занурюватися в те, що мене цікавить, і мені важко, 

якщо я не можу цього робити. 

17. Я отримую задоволення від розмови „ні про що”. 

18. Коли я говорю, не завжди легко зрозуміти мою дотепність. 
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19. Мене заворожують цифри. 

20. Коли я читаю оповідання, мені важко розібратися в спонуканнях діючих 

осіб. 

21. Я не дуже люблю читати прозу. 

22. Мені важко находити нових друзів.  

23. Я увесь час звертаю увагу на візерунки на речах. 

24. Я вважаю за краще піти в театр, а не в музей.  

25. Мені не заважає, якщо розпорядок дня порушений.  

26. Часто буває, що я не знаю, як продовжити бесіду.  

27. Коли хто-небудь розмовляє зі мною, мені легко „читати між рядків”.  

28. Звичайно я зосереджую увагу на загальній картині, а не на подробицях. 

29. Я не дуже добре запам’ятовую номери телефонів. 

30. Звичайно я не помічаю невеликих змін у зовнішньому вигляді або стані 

людей. 

31. Я можу визначити, що тому, хто мене слухає, нудно. 

32. Мені легко займатися кількома справами одночасно. 

33. Коли я розмовляю по телефону, я не завжди знаю, коли моя черга говорити. 

34. Я одержую задоволення, коли роблю справу спонтанно. 

35. Часто я останнім розумію жарт. 

36. Коли я дивлюся на обличчя людини, мені легко зрозуміти, що вона думає 

або почуває. 

37. Якщо мені заважають, я з легкістю повертаюся до перерваної справи.  

38. Я вмію вести розмову „ні про що”.  

39. Люди говорять мені, що я застопорений на одній темі.  

40. У молодості я любив(ла) грати в ігри з перевдяганням, з іншими дітьми. 

41. Я люблю збирати інформацію про категорії (наприклад, моделі машин, 

види рослин, птахів та ін.). 

42. Мені важко уявити себе кимось іншим.  

43. Я люблю планувати заходи, у яких я беру участь.  

44. Я отримую задоволення від суспільних заходів.  
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45. Мені важко розібратися в намірах людей.  

46. Нові ситуації напружують мене. 

47. Я із задоволенням зустрічаюся з новими людьми. 

48. Я гарний дипломат. 

49. Я погано пам’ятаю дати днів народження людей. 

50. Мені легко грати з дітьми в ігри, коли потрібно уявити себе кимось або 

чимось. 

 

Розрахунки результатів:  

для всіх відповідей „згодний(а) повністю” або „згодний(а) частково” на такі 

питання: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 33, 35, 39, 41, 

42, 43, 45, 46 дається один бал;  

для всіх відповідей „не згодний(а) повністю” або „не згодний(а) частково” на 

такі питання: 01, 03, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 

37, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 50 дається один бал;  

0 – 20 балів – низький рівень емпатії  

21 – 40 – середній рівень емпатії  

41 – 50 – високий рівень емпатії  

 

Посилання на тест: Baron-Cohen S., Wheelwright S. The Empathy Quotient : An 

Investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and 

Normal Sex Differences. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2004. 34 

(4). Pр. 163–175. 
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Тест на виявлення діалогічних особливостей 

Рівень товариськості 

(за В. Ф. Ряховським) 

Відповідайте на пропоновані питання: „так”, „ні”, „іноді” і заповніть 

відповідний бланк-опитувальник. 

1. Чи вибиває вас з колії очікування свят? 

2. Чи не відкладаєте ви до останнього моменту візит до лікаря? 

3. Чи викликає у вас сум’яття майбутній виступ на зборах, нараді? 

4. Чи прикладете ви максимум зусиль, щоб уникнути відрядження в незнайоме 

місто? 

5. Чи ділитеся ви з будь-ким своїми переживаннями? 

6. Чи дратує вас звернення сторонніх з проханнями? 

7. Чи вірите ви, що існують проблеми „батьків і дітей‖? 

8. Чи соромитеся ви нагадати своїм боржникам про те, що вони вам винні? 

9. Чи промовчите ви, якщо в їдальні (кафе, або іншому закладі громадського 

харчування) вам подадуть несвіжий продукт? 

10. Чи важко вам заговорити з незнайомою людиною? 

11. Чи відмовляєтеся ви стояти в чергах, бо вас це дратує? 

12. Чи боїтеся конфліктних ситуацій на роботі? 

13. Ви маєте власну оцінку того, що відбувається, та не признаєте інших 

думок? 

14. Ви бажаєте не вступати в суперечку сторонніх людей, навіть якщо в 

питанні суперечки ви більш компетентні? 

15. Чи викликає у вас роздратування, якщо вас попросять повторити ваше 

пояснення знову? 

16. Ви більш охоче викладаєте свої думки усно, ніж письмово? 

Інструкція з розрахунку результатів опитування 

Оціните відповіді випробуваних у такий спосіб: 

- „так” – 2 бали; 

- „іноді” – 1 бал; 

- „ні” – 0 балів. 

Підрахуйте загальну суму балів 

32 – 25 балів. Респондент(ка) проявляє замкнутість і незговірливість, любить 

самітність, виборчий у спілкуванні. Його (її) дратують і надовго виводять із 

рівноваги масові заходи. Респонденту(ці) найбільш прийнятні індивідуальні 

форми спілкування. Якщо захопити респондента(ку) якоюсь роботою, то він 
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(вона) здатний(а) керувати невеликою групою однодумців (бригада, 

лабораторія та ін.). 

24 – 9 балів. Респондент(ка) – товариська людина, він (вона) знаходить 

задоволення в спілкуванні з колегами (підлеглими). Люди тягнуться до нього 

(неї). Можлива діяльність, пов’язана із громадськістю (вихованням), а також 

організацією та керуванням. 

8 – 0 балів. Респондент(ка) надмірно товариський і може стомити інших. 

Волею чи неволею він (вона) буває причиною різного роду конфліктів у 

своєму оточенні. Початі справи, як правило, не доводяться ним до кінця. Тому 

навколишні ставляться до нього (неї) з деяким побоюванням і сумнівами. 

Респонденту(ці) неможливо займатися керівною та організаторською 

роботою. Можлива робота на місцях, пов’язаних з розробкою нових ідей, а 

також рекламною діяльністю на підприємстві.  
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Додаток В 

Анкета для визначення рівня полікультурних знань 

Дайте, будь ласка, відповіді на запитання: 

1. Дайте своє визначення поняттю „культура”. 

2. Що означає, у Вашому розумінні, поняття „полікультурна 

компетентність”? 

3. Що, на Вашу думку, є позитивного в полікультурному суспільстві? 

4. Якими є цінності демократичного суспільства? 

5. Як Ви розумієте поняття ,,діалог культур”? 

6. Як Ви оцінюєте свої знання щодо культури країн, мову яких Ви 

вивчаєте? 

7. Що таке ,,толерантність”? 

8. Які можливості формування полікультурної компетентності Ви 

бачите в освітньому процесі ЗВО? 

9. Яких знань вам не вистачає, щоб працювати в умовах 

полікультурного освітнього простору? 

10. Якими є Ваші пропозиції щодо формування й удосконалювання своєї 

полікультурної компетентності? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

Оберіть одну із запропонованих відповідей: 

1. Як Ви розумієте поняття ,,полікультурна компетентність”? 

а) це результат професійної підготовки особи у вищому навчальному 

закладі, здатність до самореалізації, розвитку та самовдосконалення впродовж 

життя; 

б) уміння діяти у полікультурному просторі; 

в) багатокомпонентна якість особистості, яка формується у процесі 

професійної педагогічної підготовки на базі процесу засвоєння теоретичних 

знань щодо своєрідності національної культури своєї та іншої країн у процесі 

вивчення мови; 

г) свій варіант. 

2. Що для Вас означає поняття “полікультурне суспільство”? 

а) конкретний тип соціальної системи, яка припускає об’єднання людей 

різних національностей з усією сукупністю форм взаємодії і 

взаємозалежностей, де економіка виконує функцію адаптації, політика – 

досягнення мети, а культурні символи – підтримка зразка взаємодій у системі; 

б) тип соціальної системи, яка припускає об’єднання людей різних 

національностей; 
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в) конкретний тип соціальної системи, яка припускає об’єднання людей 

різних релігійних вірувань; 

г) свій варіант. 

3. Як ви розумієте поняття “полікультурна освіта”? 

а) така освіта, для якої ключовими поняттями є культура як уселюдське 

явище; це засіб допомогти особистості в подоланні шляху від засвоєння 

етнічної, національної культури до усвідомлення спільності інтересів народів 

у їхньому прагненні до миру, злагоди, прогресу через культурний розвиток; 

б) освіта яка здійснюється у полікультурному просторі; 

в) процес оволодіння полікультурною компетентністю; 

г) свій варіант. 

4. Чи добре ви знаєте культурні особливості своєї країни? 

а) так, я цікавлюсь особливостями культури моєї країни; 

б) знаю, але хотілося б пізнати їх краще; 

в) не цікавлюсь. 

5. Як Ви розумієте поняття ,,толерантність”? 

а) це особистісна або суспільна характеристика, що передбачає 

усвідомлення того, що світ і соціальне середовище багатомірні, а отже, і 

погляди на цей світ різні, вони не можуть і не повинні зводитися до 

одноманітності або бути на чиюсь користь; 

б) доброзичливе відношення до інших; 

в) доброзичливе відношення до представників інших національностей; 

г) свій варіант. 

6. Як Ви розумієте поняття ,,міжкультурний діалог”? 

а) процес обміну інформацією між окремими особистостями та групами 

людей, що мають суттєві відмінності у сприйнятті та поведінці; 

б) діалог між представниками однієї культури; 

в) спілкування між представниками різних культур; 

г) свій варіант. 

7. Культура виконує кілька життєво важливих функцій. Назвіть головну 

з них:  

а) продовження роду;  

б) регулятивна функція;  

в) функція соціалізації; 

г) адміністративна функція. 

8. Країна, від якої прийняла „культурну естафету” Київська Русь:  

а) Македонія;  

б) Візантія;  
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в) Рим; 

г) Греція. 

9. Духовна культура – це:  

а) мистецтво й усе, що пов’язане з його створенням, відтворенням, 

вивченням, поширенням;  

б) діяльність, спрямована на духовний розвиток людини та суспільства, 

а також продукти, результати цієї діяльності;  

в) матеріальне виробництво з погляду його впливу на розвиток людини. 

10. Що є засобом прилучення людини до способу життя та способу дії 

суспільства, тобто до його культури?  

а) наука;  

б) освіта;  

в) світогляд.  
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Додаток Г 

Тест на розуміння сутності вербальної та невербальної комунікації 

1. Визначення ,,сукупність зв’язків і взаємодій людей, суспільств, суб’єктів 

(класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмін інформацією, 

досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності” характеризує: 

а) комунікацію; б) спілкування; в) мовлення; г) говоріння 

2. Чи правильне твердження ,,спілкування і комунікація – це синоніми”? 

а) так; б) ні 

3.На якому етапі спілкування важливо дбати про створення доброзичливої 

атмосфери спілкування, не протиставляти себе співрозмовникові, 

демонструвати повагу й увагу до співрозмовника, уникати критики, зверхності 

та негативних оцінювань? 

а) підготовка до спілкування; 

б) початок спілкування; 

в) обговорення питання (проблеми); 

г) прийняття рішення; 

д) вихід з контакту. 

4. Визначте, який із законів спілкування характеризується так: що більше 

комунікативних зусиль витрачено, тим вище ефективність спілкування? 

а) закон дзеркального розвитку спілкування; 

б) закон залежності результату спілкування від комунікативних зусиль; 

в) закон прогресуючого зростання нетерпіння слухачів; 

г) закон ритму спілкування. 

5. Процес спілкування складається з: 

а) змісту, мети і засобів спілкування; 

б) прецепції, комунікації, інтеракції; 

в) ідентифікації, стереотипізації, рефлексії; 

г) говоріння, слухання. 

6. Перцепція — це сприйняття й пізнання індивідуальних особливостей та 

поведінки іншої людини: 

а) так; 

б) ні. 

7.Під час оцінювання людини враховується: 

а) політичні та релігійні погляди; 

б) зовнішній вигляд; 

в) особистісні якості та соціокультурні чинники; 

г) чинник ,,ставлення до нас”. 

8. Вербальна комунікація здійснюються за допомогою: 

а) жестів; 
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б) певного темпу мови; 

в) встановлення певної дистанції між тими, хто спілкуються; 

г) усної мови. 

9. Критерії істинності та щирості є складовими: 

а) вербального спілкування; 

б) комунікативного кодексу; 

в) комунікативної взаємодії; 

г) процесу комунікації. 

10. За результатами досліджень встановлено, що позитивна емоційна реакція 

людини на повідомлення викликає неусвідомлене … зіниць, а негативна, 

навпаки, їх …: 

а) розширення, звуження; 

б) звуження, розширення. 

11.  Конфлікт – це… 

а) виникнення складних для подолання суперечностей; 

б) занепад, загострення політичних, економічних, соціальних протиріч; 

в) передача інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої; 

г) прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання. 

12. Яка з цих причин конфлікту описана: ,,Партнери по взаємодії мають 

різнопланові мотиви або потреби”? 

а) фінансово-організаційна; 

б) соціально-психологічна; 

в) ціннісно орієнтована; 

г) матеріально-технічна. 

13. Який структурний елемент конфлікту зі вказаних нижче зайвий? 

а) учасники конфлікту; 

б) предмет конфлікту; 

в) об’єкт конфлікту; 

г) мотиви конфлікту. 

14. Спілкування носіїв різних культур, які розмовляють різними мовами – це: 

а) національна комунікація; 

б) соціальна комунікація; 

в) міжкультурна комунікація; 

г) історична комунікація. 

15. Що впливає на структуру комунікативного акту і його складові? 

а) національно-культурні чинники; 

б) соціальні чинники; 

в) історичні чинники; 

г) психологічні чинники. 
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16. Який з цих типів культур не існує? 

а) за контекстною спрямованістю; 

б) за дистанцією влади; 

в) за гендерною ознакою; 

г) за психологічною ознакою. 

17. Рекомендації щодо ефективного спілкування, які склалися в суспільстві й 

віддзеркалюють комунікативні традиції певного етносу – це: 

а) функції спілкування; 

б) правила спілкування; 

в) етапи спілкування; 

г) види спілкування. 

18. Якої з поданих функції спілкування не існує? 

а) контактна; 

б) інформаційна; 

в) державотворча; 

г) пізнавальна. 

19.Стереотипізація – це найпростіший спосіб знаходження «ключа» до 

поведінки іншої особи: 

а) так; 

б) ні. 

20. Емпатія – це: 

а) перенесення позитивного враження про певну якість людини на всі інші її 

якості; 

б) віра в те, що перше враження про людину є найбільш правильним; 

в) оцінювання іншої  людини за допомогою поширення на неї типових 

характеристик представників певної соціальної групи; 

г) здатність особи до розуміння емоційного стану іншої людини. 

21. Комунікативну відповідальність відносять до: 

а) матеріалів комунікативної поведінки; 

б) завдань комунікативної поведінки; 

в) категорій комунікативної поведінки; 

г) типів комунікативної поведінки. 

22. Комунікативну емоційність можна віднести до: 

а) категорій комунікативної поведінки; 

б) типів комунікативної поведінки; 

в) матеріалів комунікативної поведінки; 

г) завдань комунікативної поведінки. 

23. Психолінгвістична організація мовної діяльності  пов’язана з: 

а) культурною традицією; 
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б) соціальними чинниками і соціальними функціями спілкування; 

в) етнопсихологією; 

г) специфікою тезаурусної організації культурно-мовної спільноти. 

24. Процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних 

спільнот шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і 

цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості — 

це: 

а) спілкування людей; 

б) соціалізація особистості; 

в) інтеграція особистості; 

г) деградація особистості. 

25. Комунікативний стиль – це: 

а) індивідуальна стабільна форма комунікативної поведінки; 

б) колективна стабільна форма комунікативної поведінки; 

в) індивідуальна чи колективна стабільна форма комунікативної поведінки; 

г) індивідуальна чи колективна нестабільна форма комунікативної поведінки. 

26. Рефлексія – це: 

а) процес самопізнання об’єктом внутрішніх психічних актів і станів; 

б) переживання особою тих самих почуттів, що і його партнер по спілкуванні; 

в) спосіб передачі інформації; 

г) процес, спрямований на обмін діями під час спілкування. 

27. Атракція — це: 

а) вкладання у свідомість  співрозмовника власних думок і почуттів; 

б) чуйне ставлення до переживань іншої людини; 

в) здатність подобатися іншим; 

г) рівноправність позицій учасників під час спілкування. 

28. У якому виді комунікації бере участь група людей? 

а) публічна; 

б) міжособистісна; 

в) масова; 

г) колективна. 

29. Форма і зміст повідомлення істотно залежать від особистісних 

особливостей самого комунікатора, його уявлень про реципієнта і ставлення 

до нього, а також від усієї ситуації: 

а) так; 

б) ні; 

в) залежить від інших обставин. 

30. Очі, що ,,бігають”, свідчать про сильну слабкість або байдужість до 

розмови: 
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а) так; 

б) ні. 

31. Організація м’язів обличчя, яка передає, відображає емоційний стан 

людини чи реакцію на повідомлення – це: 

а) жести; 

б) пантоміміка; 

в) міміка; 

г) експресія. 

32. Національний стереотип – це: 

а) образ, який позначають етнічну або національну групу передбачає наявність 

певної риси у всіх її представників; 

б) історично сформована, узагальнена та емоційно насичена особистість; 

в) універсальним інструментом розпізнавання і передачі суспільно значимої 

інформації в процесах взаємодії людей з навколишнім світом і один з одним; 

г) узагальнений, емоційно-насичений образ етнічної групи або її 

представників, який сформувався історично у контексті розвитку міжетнічних 

стосунків.  

33. Що таке інтеракція? 

а) лише передача інформації; 

б) спосіб вербального впливу на людину; 

в) інформація, як закодоване за допомогою певних знаків повідомлення. 

г) обмін діями під час спілкування. 

34. Основна сфера використання мови як коду: 

а) публічні виступи; 

б) читання лекцій; 

в) перемовини; 

г) міжособистісне спілкування. 

35. Вербальний канал комунікації реалізується через: 

а) міміку; 

б) передавання мовних повідомлень; 

в) рухи; 

г) сміх, посмішку, плач. 

36. Сукупність мовленнєвих дій, які застосовує адресант для досягнення 

комунікативної мети шляхом кооперації з адресатом – це: 

а) кооперативні стратегії; 

б) некооперативні стратегії. 

37.Сукупність мовленнєвих дій, які використовує адресант для досягнення 

своєї стратегічної мети через конфлікт з адресатом – це: 

а) кооперативні стратегії; 
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б) некооперативні стратегії; 

38. Система стандартних, стереотипних словесних формул, вживаних у 

ситуаціях, що повторюються повсякденно – це: 

а) соціальний стереотип; 

б) етнічне упередження; 

в) національний стереотип; 

г) мовленнєвий етикет. 

39. Поняття ,,комунікативна поведінка” охоплює: 

а) вербальну комунікацію; 

б) невербальну комунікацію; 

в) вербальну і невербальну комунікацію; 

г) нічого із переліченого. 

 

Thought Bubble Role-Plays 

Objectives:  

To help participants:  

1. Uncover possible perspectives underlying a misunderstanding.  

2. Explore different and equally valid ways of looking at the same situation.  

3. Practice paradigm shifting to “see” and “hear” different perspectives through the 

thought bubbles. 

Process:  

1. Set up the activity with an example, such as this one below. First, read the 

dialogue only.  

A: Welcome to Canada, Alain. I’m looking forward to being your graduate 

supervisor.  

B: I’m very excited to be here, Dr. Johnston.  

A: I thought we’d start with looking at some of the recent findings in your 

specific area of interest. Take a look through this peer review journal and come 

back to me on Monday with your critiques. 

B: Yes, Dr. Johnston. 
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2. Read the dialogue again—and this time insert the thought bubbles in italics. 

(It can be effective to have a co-facilitator or one of the participants read the thought 

bubbles and another person read the narrative.)  

Oh good. Here is my new graduate student. He certainly comes highly 

recommended.  

A: Welcome to Canada, Alain. I’m looking forward to being your graduate 

supervisor.  

B: I’m very excited to be here, Dr. Johnston.  

I’m so pleased to have been accepted to work with Dr Johnston. She’s the best in 

our field.  

A: I thought we’d start by looking at some of the recent findings in your specific 

area of interest. Look through this peer review journal and come back to me on 

Monday with your critiques.  

These articles are a great way to dive right in and find out what his thinking is on 

this new research.  

B: Yes, Dr. Johnston.  

Ah . . . okay . . . I’m not sure what she’s asking me to do. Who am I, a brand new 

graduate student, to be critiquing these research articles? They were written by 

tenured professors and have already been peer reviewed. What could I possibly say 

to critique them? I don’t understand.  

On Monday.  

A: So, how did it go? Let’s look at some of your critiques.  

I’m looking forward to hearing his thoughts. This should be interesting.  

B: I didn’t actually do any critiques – I wanted to discuss the articles with you and 

hear your opinion first.  

The articles were excellent and clearly well researched. I hope I will be able to 

contribute to the field as these researchers have. I don’t want to overstep my status 

as a graduate student, however, and feel I should ask her opinion before giving my 

own.  

A: Really?!  
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Oh no! I thought this fellow was supposed to be one of the best and brightest in our 

department!? Did he not understand my instructions? Or perhaps he was too busy 

getting settled into his new apartment to really think about studying, which would 

not be a good sign. 

3. Have participants brainstorm the potential reasons, including both 

personal and cultural differences, that might have led to this misunderstanding.  

• Person A values equality and is treating Person B as a colleague; Person B values 

hierarchy/status and does not feel it is appropriate to express an opinion before 

Person A does so. 

• Person A believes in getting right down to business and wants to start Person B on 

his academic journey immediately; Person B values relationship and doesn’t feel 

comfortable expressing an academic opinion before he has a relationship and some 

understanding of Person A. 

• Person B is insecure and needs to be told how valuable his opinion is and 

encouraged to see himself as capable. 

 4. Have the group quickly create a new dialogue that has Person A and 

Person B getting to know each other a bit, has Person A explaining how pleased she 

is to have Person B as a colleague, telling Person B how she likes to work and asking 

Person B to describe his preferred work style.  

5. Explain that they will be building Thought Bubble Dialogues like this in 

small groups.  

6. Divide the participants into groups of four. Give each group one short 

incident with an intercultural miscommunication (see samples on page 85).  

7. Give groups 15–20 minutes to read their scenario and prepare a role-play 

to present to the entire group, including:  

• Create a dialogue of approximately 4–5 exchanges between the individuals, 

including the thought bubbles that the two people might be thinking during the 

dialogue. (Remind the groups to suspend judgment, be curious, and seek to uncover 

both perspectives in a neutral way).  

• Identify the potential reasons for the misunderstanding.  
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• Return to the dialogue, creating a new communication that might help avoid the 

initial misunderstanding.  

8. Ask groups to report back to present their interaction, including the thought 

bubbles; share the sources of miscommunication they have identified; and deliver a 

second dialogue that might avoid, or reduce, the miscommunication that occurred 

in the first dialogue.  

9. After each role-play, leave time for comments from the large group on the 

possible root of the misunderstanding or miscommunication and possible strategies 

for bridging the communication gap. Collect the strategies on flip chart paper for 

the group to have at the end of the debrief.  

Debriefing Questions:  

1. What was most challenging about this exercise?  

2. How can you use this experience in your day-to-day life? 

 

Посилання на активності: Stringer D. M., Cassiday P. A. 52 Activities for 

Improving Cross-Cultural Communication. Boston-London : Intercultural Press, 

2009. 258 p. 
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Додаток Д 

Feature Analysis Chart 

,,Multicultural Cinderella” 

Setting 
Main 

character 
Helper Problem Gathering Identifier Prize 

 

France 

 

Cinderella 
Fairy 

Godmother 

Evil 

Stepmother 

Glass 

slipper 
Ball 

Prince 

Charming 
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Додаток Ж 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із навчальної 

дисципліни 

 

,,КРАЇНОЗНАВСТВО” 

 

Тема: “Sociocultural Background of the English Language Development” 

(“Соціокультурний фон історичного розвитку англійської мови”). 

Поняття теми: English, Irish, Gaelic, Scottish, Gaelic, Welsh. 

Мета вивчення: ознайомити студентів з головними фактами історії 

розвитку англійської мови, формувати певний мінімум фонових 

країнознавчих знань; зміцнювати національну свідомість студентів у ході 

організації англомовної мовленнєвої взаємодії за принципом діалогу культур. 

Зміст теми. 

1. Early Modern English (1500-1800). 

2. Late-Modern English (1800-Present). 

3. A Chronology of the English Language. 

4. Chronology of Events in the History of English: 

• the Pre-English Period; 

• the Old English or Anglo-Saxon Period; 

• the Middle English Period; 

• the Modern English Period. 

Література:  

1. Коцаренко Є.В. The United Kingdom in words: підруч. з 

лінгвокраїнознавства Сполученого Королівства. Донецьк : Вид-во Донец. нац. 

ун-ту, 2011. 279 с.  

2. Кучай Т.П. A Guide to English Language (country study aspect): навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл., учителів шкіл, учнів. Черкаси : ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, 2011. 220 с. 

3. Леонович О. А. Страноведение Великобритании. Москва : Высшая 

школа, 2004. 247с. 

4. Мовчан С. П., Кипаренко Г. М. Велика Британія : географія, історія, 

культура: навч. посіб. Львів : ПАІС, 2012. – 494 с.  

5. Снігур Л.А. Country Studies. The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland: метод. рекомендації. Миколаїв : Український держ. морський 

технічний ун-т ім. адмірала Макарова, 2004. 39 с. 

6. Рум А. Великобритания: Лингвострановедческий словарь: около 

10000 словарных ст. Москва : Русский язык, 2000. 560 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7. Getis Arthur, Getis Judith. The United States and Canada : The Land and 

the People. NY : Harper Collins, 2003. 

8. Boloban M. The English language calendar time lexicon in the context of 

the cultural development of Great Britain. Kyiv, 2010. 41 p. 

9. Clack G. Portrait of the USA. Washington DC : USIA, 1997. 96 p. 

Питання для самоконтролю. 

1. Do you agree with the statement “Language is the most important means of 

communication”?  

2. What other means of communicating ideas do you know?  

 

Тема : ,,Mass Media” (,,Засоби масової інформації”). 

Поняття теми: newspaper, tabloid (popular paper), broadsheet (quality 

paper), magazine, radio, TV, the Internet.  

Мета вивчення: ознайомити студентів з ключовими поняттями 

англомовного медійного простору, формувати певний мінімум фонових 

країнознавчих знань; навчити студентів усвідомлювати сучасні відмінності 

англомовного світу в сфері комунікації. 

Зміст теми. 

1. The Media Power.  

2. Quality and Popular Press. National Newspapers and Magazines.  

3. Television and Radio. Popular Channels and Programs.   

4. Postal and E-mail Communication.   

5. Communication Styles. 

Основні завдання. 

1. Explain the following points:  

a)  Compare your TV watching habits with that of the average person in Britain. Are 

they the same or different?  

b)  Should the media publish information gained secretly from politicians? To what 

extend should the press be free?  

 

2. Put each of the following words or phrases in its correct place in the passage 

below.  

viewers           subjective         mass media         quiz shows        indoctrinate  

channels         objective           soap operas         commercials      switch  

  

(a) _____________is a phrase often used to describe ways of giving information 

and entertainment to very large numbers of people. It includes newspapers, 

advertising and radio and, of course, television. In most countries people can (b) 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Boloban%2C%20Maryna
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__________to any of three or four different (c) ___________. Do television 

programmes influence our minds? Do they (d) _____________us? Is the news 

completely (e) ___________(neutral) or is  it (f) ______________(considered from 

one particular point of view)? Don't the (g) ______________for alcohol, food and 

other goods condition our minds? Even the (h) _______________ week after week 

telling the story of one family or group of people sometimes make us want to copy 

the life-style we see on the screen. Also (i) ____________which give people big 

prizes for answering simple questions can make us greedy. Some programmes are 

watched by tens of millions of (j) _______________.  

  

3. Explain the difference between the following:  

a)  viewers and listeners;  

b)  mass circulation and small circulation;  

c)  editor, reporter and critic. 

 

4.  Match the media job on the left with its definition on the right.  

 

1 make-up artist  

2 foreign correspondent  

3 sub-editor  

4 publisher  

5 continuity person  

6 columnist  

7 camera operator  

8 critic  

 

a) writes a regular article in a 

newspaper or magazine  

b) shoots films  

c) writes reviews  

d) is responsible for the production 

and sale of a book  

e) reports on events in other 

countries  

f) lays out and adds headlines to 

newspaper pages  

g) makes up the faces of people who 

are to appear  

h) on TV  

i) ensures scenes in a film connect 

smoothly 

 

5. Match two words to make a common collocation.  

affairs    cassette    chat    colour    control    current    dish    forecast    news    

newspaper opera    remote    report    satellite    show    soap    supplement    tabloid    

video    weather  
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6. Speak about: What is your attitude to violence on TV? Does it influence people 

and how it should be controlled? 

 

7. Choose any newspaper (it could be in your own language if you can't find an 

English one) and complete the following sentences.  

 

1. The main story today is about __________________________________ 

. 

2. The editorial is about _________________________________________. 

3.  There are readers' letters on page_____ and they deal with the following 

topics: _______________________________________________________ 

. 

4.  The most interesting feature is about ______________________________ 

. 

5. There is some scandal on page_____, a crossword on page______, a 

cartoon on page ______and some small ads on page______ . 

6. The most interesting business story is about ____________________and 

the largest sports article is 

about_______________________________________.  

7.  The most striking photograph 

shows______________________________. 

8. There are advertisements for______________________ and ___________ 

. 

9. An article about_____________________on page________made me 

feel______________ . 

 

Література:  

1. Golovnia A., Shurma S. Diversity Makes One : A Reader  in American 

studies. Kyiv : Lenvit, 2011. 342 p.   

2. Longman Dictionary of English Language and Culture. Addison-Wesley 

Longman, 1992. 1528р. 

3. O’Driscoll J. Britain. The Country and Its People : an Introduction for 

Learners of English. Oxford : University Press, 2003. 225 p.   

4. Pismennaja, O.A. Windows on the English-Speaking World : History, 

Geography, Social Aspects and Linguistic Situation. Окна в англоязычный мир : 

Конспекты, словарики, вопросы. Киiв : Логос, 2004. 544 с.  

5. Randee F. Spotlight on the USA. Oxford : University Press, 1993. 172 p.  
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Питання для самоконтролю. 

1. What national British newspapers do you know? What are their characteristics?  

2. What is the difference between the “popular” and “quality” press?  

3. Describe magazines that you know which are similar  to “Just Seventeen”, “Smash 

Hits”, “TV HITS”?  

4. What kind of information does the BBC provide the listeners with?  

5. In your opinion, should the media represent the “national” or the “public” interest?  

 

Тема: ,,The Education System of Great Britain” (,,Система освіти у Великій 

Британії”). 

Поняття теми: the Concept of Education in GB, the General Structure of 

British Educational System, Modern School, Pre-school Education, Primary 

(elementary) Education, Secondary Education Schools, Exams and Certificates. 

Scores and Credits. 

Мета вивчення: ознайомити студентів з ключовими поняттями 

британської освітньої системи та сприяти їх реалізації у мовленні студентів; 

формувати вміння здійснювати порівняльний аналіз. 

 

Зміст теми. 

1. What is education? Attitude to Education in the USA and in Great Britain.  

2. Stages of Education: Primary and Secondary, Further and Higher Education  

3. School Life.  

4. Grades and Points.  

5. Entering a University or College. Students’ Life.  

6. Degrees and Certificates.  

7. Post-Graduate Education. 

Основні завдання. 

1. Put each of the following words or phrases in its correct space in the passage 

below:  

state, terms, seminar, degree, co-educational, private, primary, tutorial, graduate, 

nursery school, grant, secondary, lecture, break up, compulsory, fees, academic        

When children are two or three years old, they sometimes go to a (a) ___________, 

where they learn simple games and songs. Their first real school is called a (b) 

_________school. In Britain children start this school at the age of five. The (c) 

__________year in Britain begins in September and is divided into three (d) 

__________. Schools (e) ____________for the summer holiday in July, (f) 

___________education begins at the age of about eleven, and most schools at this 



295 
 

level are (g) ______________, which means that boys and girls study together in 

the same classes. In Britain education is (h)___________from five to 16 years of 

age, but many children choose to remain at school for another two or three years 

after 16 to take higher exams. Most children go to (i) ___________schools, which 

are maintained by the government or local education authorities, but some children 

go to (j) ____________schools, which can be very expensive. University courses 

normally last three years and then students (k) _________which means they receive 

their (l) __________. At university, teaching is by (m) ___________ (an individual 

lesson between a teacher and one or two students), (n) ___________ (a class of 

students discussing a subject with a teacher), (o) ____________ (when a teacher 

gives a prepared talk to a number of students) and of course private study. Most 

people who receive a university place are given a (p) _____________by the 

government to help pay their (q) ____________and living expenses. 

2. Write an essay. Compare the British educational system to the Ukrainian one. 

Find out differences and similarities.  

3. Explain the difference between the following words and expressions:  

• to sit an exam and to set an exam;   

• to take an exam and to pass an exam;  

• compulsory and voluntary education; 

• to educate and to bring up;   

• a pupil and a student. 

4. Discuss the following points: 

1. Do you think secondary education should be selective or comprehensive? 

What are the advantages and disadvantages of both systems?  

2. What do you think are the advantages of school uniform? And the 

disadvantages?  

5. Decipher the following abbreviations and tell what you know about them.  

LEA, REACH, CTC, GSCE, AS Level, A Level, FE. 

6. Project work.  

What changes would you introduce into the Ukrainian system of higher 

education? Make a model of higher education in Ukraine. Make a presentation and 

comment on your model.  

Питання для самоконтролю. 

1. What are the peculiar features of education in Great Britain?  

2. What are the main stages of education in Britain?  

3. What types of secondary schools in Britain do you know?  

4. How do public schools differ from comprehensive ones?  

5. What institutions of higher education in Britain do you know?  
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Література: 

1. Архелюк В. В. Cаnаdа, Аustrаlіa, New Zealand : навч. посіб. Чернівці : 

Рута, 2003. 78 с. 

2. Вовченко Н.Ф. Across Great Britain : навч. посібник з курсу 

,,Країнознавство”. Київ : Знання, 2004. 222 с. 

3. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. 

Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Вінниця : 

НОВА КНИГА, 2005. 464 с. 

4. Дубенко О. Ю. Spotlight on the USA. Київ : Правда Ярославичів, 1998. 

280 с.  

5. Жилко Н. М. Great Britain : навч. посібник до курсу ,,Країнознавство”. 

Ніжин, 2001. 176 с.  

6. Карпенко О. В. Focus on Great Britain. English Student’s Book. Харків : 

Веста, 2004. 96 с. 

7. Козикс Д. Д. Страноведение. Великобритания. Минск : Лексис, 2005. 

224с. 

 

  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9C%2E
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Додаток З 

Постер лекції-візуалізації ,,Соціокультурний фон історичного розвитку 

англійської мови”
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Додаток И 

Анкета 

для визначення рівня відношення до культури інших країн та їх 

представників 

1. Чи цікавить Вас культура іншої країни? 

- Не цікавить; 

- Цікавить ; 

2. Чи захоплюєтесь ви додатковою з вивчення інших народів світу? 

- Не захоплююсь 

- Захоплююсь; 

3. Яка у вас виникає реакція, якщо десь поблизу ви бачите представників 

інших національностей? 

- Не проявляю до них інтересу; 

- Намагаюсь за ними спостерігати; 

4. Якщо до вас підійшов іноземець і питає щось на мові, яку ви вивчаєте, 

якою буде ваша реакція? 

- Зроблю вигляд, що дуже поспішаю і нічого не відповім; 

- Відповім на йому питання і спробую з ним завести розмову; 

5. Чи виникає у вас бажання обговорити з друзями тему особливостей 

життя та побуту у різних країнах? 

- Не виникає 

- Так, ми часто розмовляємо на такі теми 

6. Чи є у вас бажання відвідати вашу улюблену країну з метою вивчення 

її національно-культурних особливостей? 

- Не маю такого бажання 

- Мені дуже б хотілося 

Анкета  

Для виявлення значення полікультурної компетентності для 

майбутнього вчителя 

1. Полікультурна компетентність – невід’ємна складова професійної 

компетентності. 

2. Наявність полікультурної компетентності значно розширює мої 

можливості у діяльності в полікультурному просторі. 

3. Я хочу формувати полікультурну компетентність у моїх учнях. 

4. Мене приваблює пізнання культурних відмінностей та особливостей 

іншої країни. 

5. Я маю велике бажання сформувати у себе полікультурну 

компетентність. 
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Анкета 

На виявлення бажання пізнати культуру країни через її мову 

1. Чи відчуваєте Ви емоційне піднесення під час спілкування з 

іноземцем? 

- Так, завжди. 

- Інколи 

- Не виникає 

2. Чи виникає у Вас бажання поспілкуватися з представником іншої 

країни? 

- Маю велике бажання. 

- Великого бажання не маю. Але якщо виникне така ситуація, то 

поспілкуюсь. 

- Не маю зовсім ніякого бажання. 

3. Чи відклали б Ви свої справи, якщо б знали, що у Вас з’явилась 

можливість поспілкуватись з іноземцем? 

- Відклала зразу ж. 

- Якщо справи не надто важливі для мене, то відклала. 

- Я б не відклала своїх справ взагалі. 

4. Ви вивчаєте культуру іншої країни та її мову: 

- З бажанням; 

- З обов’язку; 

- Коли як. 

- Ваш варіант 

5. Чи цікавитесь Ви культурою інших країн у вільний час? 

- Так, завжди; 

- Інколи; 

- Ні. 

6. Чи читаєте Ви додаткову літературу стосовно інших культур світу? 

- Так; 

- Інколи; 

- Ні. 

7. Чи приймаєте Ви участь у обговоренні особливостей культури інших 

країн? 

- Так; 

- Інколи; 

- Ні. 

8. Чи виникає у вас бажання поділитися своїми враженнями стосовно 

культури іншої країни? 

- Так; 
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- Інколи; 

- Ні. 

9. Чи прагнете Ви до аналізу культурних особливостей своєї країни та 

іншої? 

- Так; 

- Інколи; 

- Ні. 

10. Чи можете Ви описати національну специфіку своєї країни? 

- Так; 

- Інколи; 

- Ні. 

11. Ви вважаєте для себе складним процес вивчення іноземної мови? 

- Так 

- Ні 

 

Анкета для виявлення ціннісних орієнтацій студентів 

Письмово закінчіть речення: 

1. Для мене полікультурна освіта це …. 

2. Я вважаю актуальним пізнання культури інших країн, тому що … 

3. Для людства толерантні відносини є дуже важливими, …. 

4. Процес глобалізації передбачає ….. і є досить актуальними …. 

5. Демократичні відносини в країні …. 

6. Педагогіка толерантності сприяє ….. 

7. Розуміння культурних відмінностей приводить до …. 

8. Прояви ксенофобії, расизму, антисемітизму є результатом …. 

9. Для мене полікультурна компетентність це …. 

10.Я вважаю, що навички міжкультурної комунікації дають можливість 

11. На мою думку, мова – це відображення культури народу, тому що … 

Напишіть невеликий твір-роздум на тему: “Актуальність формування 

полікультурної компетентності для майбутніх учителів” 

Анкета для визначення навичок міжкультурної комунікації 

Мета: перевірка умінь спілкуватись з представниками іншої країни 

Інструкція. Дайте письмові та розгорнуті відповіді на запитання. 

1. Під час обіду у кафе до вас звертається іноземець і запитує у вас про 

особливості української кухні. Чи зможете Ви дати йому повноцінну відповідь 

на його запитання (іноземною мовою) та поговорити про особливі страви з 

його країни (звісно, якщо Ви щось про них знаєте)? 

2. Уявіть собі, що Ви потрапили до країни, мову якої Ви вивчаєте. Вас 

запросили на урок семінар з культурології. Чи погодитесь Ви відвідати його, 
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адже вам необхідно буде розповісти про культурно-історичні явища своєї 

країни та прийняти участь у дискусії з культурних питань цієї країни? 

3. Ви приїхали до іншомовної країни. Ви живете у сім’ї. Ввечері усі 

члени родини зібралися за столом. Вони питають про культурні відмінності 

Вашої країни. Чи зможете Ви відповісти на їхні запитання та розповісти про 

історичні події своєї країни. Чи зможете Ви підтримати  розмову на тему 

культури країни або розпочати її з іншомовними представниками? На які теми 

Ви будете розмовляти? 

4. Чи володієте Ви інформацією щодо правил етикету іншомовної 

країни? 

Анкета для визначення власної активності до формування навичок 

полікультурного діалогу 

Інструкція. Виберіть як Ви будете поводити себе у наступних ситуаціях. 

1. Ви читаєте інформацію країнознавчого характеру і знайшли для себе 

незрозумілу інформацію, ваші дії: 

- Прочитаю її ще раз і спробую розібратись 

- Звернуся до пояснення до викладача або інтернету 

- Не надам цьому особливого значення 

2. Вам необхідно підготувати реферат (за бажанням) про національно-

культурні особливості іншої країни, Ваші дії: 

- Відповідально виконаю це завдання; 

- Не буду довго гаяти час, скачаю і роздрукую його з інтернету; 

- Якщо мені додаткові бали не потрібні, не буду його писати 

3. Ваш друг мав підготувати презентацію про особливості культури і 

побуту іншої країни, але він захворів і просить вас допомогти йому. 

Ваші дії: 

- З радістю погоджусь, оскільки мені подобається виконувати такі 

завдання; 

- Запропоную йому віддати це завдання комусь іншому, адже воно 

мене не цікавить; 

- Відмовлюсь від завдання взагалі; 

4. Ви вивчаєте культуру іншої країни. Викладач запропонував виконати 

завдання творчого характеру, але ця робота не буде оцінюватись додатковими 

балами, Ваші дії: 

- Виконаю це завдання обов’язково; 

- Підійду до викладача і спитаю про умови завдання; 

- Не виявлю ніякого інтересу до виконання цього завдання; 
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5. Викладач запропонував участь у підсумковому занятті (круглий стіл) 

з вивчення культурних особливостей іншомовної країни, чи погодитесь Ви 

взяти у ньому участь: 

- Погоджусь одразу; 

- Краще промовчу; 

- Відмовлюся; 

6. Після опрацювання країнознавчої інформації, вам запропонували 

висловити своє захоплення щодо специфіки культури іншої країни, Ваші дії: 

- Спробую висловити свої враження; 

- Відповім так, як на мою думку, хоче викладач; 

- Скажу, що не готова відповідати. 

Анкета для визначення здатності до полікультурного діалогу 

Мета: визначення здатності спілкуватись з представником іншої країни. 

1. Уявіть собі таку ситуацію: Ви йдете вулицею і до Вас звертається 

іноземець мовою, яку ви вивчаєте і питає як знайти … вулицю. 

- З радістю допоможу йому, проведу його до потрібної вулиці і під час 

цього запитаю про країну, в якій він проживає 

- Відповім на його питання і піду своєю дорогою; 

- Скажу, що не знаю. 

2. Ви супроводжуєте іноземця і він просить Вас побути його 

перекладачем, поки він знаходиться в Україні. Ваші дії: 

- Одразу ж погоджусь, оскільки мені це дуже цікаво. 

- Погоджусь, але обов’язково запитаю про погодинну оплату 

- Відмовлюсь. 

3. Спілкуючись з іноземцем, чи будете Ви розказувати про культурні 

особливості своєї країни? 

- Так, обов’язково. 

- Якщо він спитає – то, так. 

- Я не буду йому розказувати нічого про свою країну. 

4. Чи запитаєте Ви у іноземця номер його телефону, щоб ще зустрітись 

та поспілкуватись на тему культурних особливостей ваших країн? 

- Обов’язково запитаю. 

- Якщо він запитає мій номер, тоді я спитаю його номер телефону. 

- Ні, я не маю такого бажання. 

5. Чи запропонуєте Ви іноземцю свою допомогу у разі наступного його 

візиту? 

- Обов’язково. 

- Можливо. 

- Думаю, що – ні 
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Анкета на виявлення рефлексії студентів 

Якщо ви погоджуєтесь із твердженням, виберіть варіант – так, якщо не 

погоджуєтесь – ні. 

1. Думаю, що полікультурна компетентність є дуже важливою, але без 

неї можна мати високий рівень професійної компетентності 

2. Активне впровадження ідей полікультурності сприяє формуванню в 

людей готовності співпрацювати один з одним у багатоетнічному середовищі. 

3. Сучасні педагогічні реалії вимагають, з одного боку, враховувати в 

освіті етнокультурний фактор, з іншого – створювати умови для пізнання 

культури інших народів, виховання толерантних стосунків між людьми, що 

належать до різних конфесій, етносів, рас. 

4. Полікультурна освіта розширює горизонти освітньої діяльності, 

сприяє формуванню в індивіда поліфонічного сприйняття світу, культивує 

толерантність як моральний ідеал та норму поведінки. 

5. До професійно значимих якостей полікультурно компетентного 

педагога варто віднести: гнучкість (уміння адаптуватися до ситуацій 

педагогічної взаємодії, що змінюються); комунікабельність (уміння будувати 

діалог з представниками різних національностей); здатність до 

співробітництва (відкритість педагога та готовність його до будь-яких форм 

взаємодії); емпатичність (уміння емоційно відгукуватися на проблеми учня); 

толерантність (сприймати, поважати думки, переконання учня). 

6. Незважаючи на відмінності між расами у зовнішніх фізичних ознаках, 

варто зазначити, що ніякої біологічної різниці між ними не існує. 

7. Розглядаючи загальнолюдське й національне в культурі, видно, що всі  

культури мають багато спільного, наприклад, такі цінності як любов, добро, 

справедливість, свобода, взаємодопомога тощо притаманні всім культурам. 

Водночас вони різняться між собою мовою, способом життя, віруваннями, 

звичаями, традиціями, обрядами тощо. Важливо, щоб такі відмінності не 

сприймалися як негатив, а усвідомлювалися як цінності тієї чи іншої культури, 

на які впливають певні умови (природні, соціальні). 

8. Взаємодія між різними культурними групами допоможе у вирішенні 

важливих проблем, формуватиме толерантне ставлення один до одного, 

спонукатиме до ведення конструктивного діалогу. 

9. Культурний обмін передбачає обмін досягненнями національної 

культури під час міжкультурних контактів. 

10. Знання про міжетнічні, міжкультурні та міжконфесійні відносини 

також дуже важливі, оскільки вони сприятимуть виробленню позитиву у 

взаєминах. 
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11. Негативним проявом міжетнічних відносин є шовінізм (агресивна 

форма націоналізму), пов’язаний із зверхністю своєї нації над усіма іншими 

(людиноненависницьке ставлення до представників інших етносів). Сучасне 

світове суспільство не може будувати стосунки лише на конфліктах, оскільки 

наслідки таких відносин будуть жахливими. Тож зараз важливо шукати шляхи, 

які б зближували народності. 

12.В сучасних умовах майже кожна людина у світі входить до системи 

етнокультурних стосунків, тому толерантність є об’єктивною необхідністю у 

процесі численних контактів людини з іншими етносами у багатокультурному 

світі. 

13.Пошук спільних рис між культурами сприяє їх зближенню, кращому 

розумінню, призводить до інтеграції 

14.Знання про міжетнічні, міжкультурні та міжконфесійні відносини 

також дуже важливі, оскільки вони сприятимуть виробленню позитиву у 

взаєминах. 
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Додаток К 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема, які включені до 

міжнародних наукометричних баз 

1. Олішевич В. Інтерактивні методи навчання: переваги та недоліки 

при викладанні іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості 

у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Випуск 44 (97). C. 236 – 241 (Index 

Copernicus).  

2. Олішевич В. Традиційні і нові вимоги до викладання іноземної 

мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах. 2015. Випуск 45 (98). С. 220 – 224 (Index Copernicus).  

3. Olishevych V. Working specificity of foreign languages teacher with 

students of different ages. Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: 

Педагогіка). 2016. №4 (55). С. 109 – 114. 

4. Олішевич В. Концептуальні проблеми впровадження 

компетентнісного підходу. Педагогіка та психологія. Харків : ЧНПУ, 2017. 

Випуск 56. С. 12 – 21. 

5. Олішевич В. Етапи формування полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов. Інноваційна педагогіка. 2019. 

Випуск 17. Том 1. С. 124 – 128 (Index Copernicus).  

6. Олішевич В. Реалізація технології формування полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної 

підготовки. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2019. 

Випуск 11. С. 233 – 243. DOI: https://doi.org/10.31865/2414-

9292.11.2019.197236 (Index Copernicus). 

Статті в зарубіжних наукових виданнях: 

7. Olishevych V. Polycultural Competency of Foreign Language Teachers. 

European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna, Prague : Premier 

Publishing, 2017. №5. С. 40 – 43. 
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Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 

8. Олішевич В. Педагогічні умови формування позитивної мотивації 

студентів ВНЗ до вивчення іноземних мов. Молодий учений. 2015. №6 (21). 

С. 41 – 48. 

9. Olishevych V. The phenomenon of multiculturalism in the modern 

educational sphere. Актуальные научные исследования в современном мире: 

Материалы VII научно-практической конференции (Переяслав-Хмельницкий, 

24-25 ноября 2015 г.). Переяслав-Хмельницкий: ISCIENCE, 2015. C. 14 – 16. 

10. Олішевич В. Полікультурність крізь призму педагогічної науки. 

Актуальні питання освіти і науки: Матеріали ІІІ міжнародної науково-

практичної конференції (Харків, 10-11 листопада 2015 р.). Харків : 

,,ХОГОКЗ», 2015. С. 151-154. 

11. Олішевич В. Сучасні методи і підходи до викладання англійської 

мови, що формують полікультурне сприйняття світу, у спеціалізованих 

навчальних закладах. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези 

доповідей XIV наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 27 

березня 2015 р.). Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. С. 162 – 164. 

12. Олішевич В. Інновації в процесі викладання кількох іноземних мов. 

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково практичної конференції (Суми, 6-7 
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