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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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). 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.  

Закони України ,,Про вищу освіту” (2014), ,,Про професійний розвиток 

працівників” (2012), ,,Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки 

в умовах глобалізаційних викликів” (2010), ,,Концепція мовної освіти в Україні” 

(2011), ,,Концепція розвитку англійської мови в університетах” (2019) визначають 

сучасні напрями розвитку системи освіти в Україні, спрямованої до європейських 

цінностей реалізації індивідуальної свободи громадянина.  

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, Н. Бібік, О. Бігич, І. Богданова, І. Бондар, 

С. Гончаренко, Н. Дідур, Н. Кічук, В. Коваль, Я. Кодлюк, З. Курлянд, О. Матвієнко, 

Н. Морзе, О. Овчарук, О. Пєхота, О. Савченко, С. Сисоєва, І. Соколова, 

В. Стрельніков, Л. Хомич, Л. Хоружа та ін.);  

 професійна підготовка вчителя іноземних мов (О. Бігич, О. Бескорса, 

Г. Бондар, Н. Кічук, Л. Коваль, Л. Морська, С. Ніколаєва, С. Роман, Е. Соколова, 

О. Тарнопольський та ін.); 

 психолого-педагогічні аспекти проблеми підготовки вчителя 

(Г. Абіббулаєва, М. Іванчук, З. Курлянд, О. Мороз, О. Падалка, І. Руснак, 
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Г. Сухобська, Л. Ткаченко, І. Хижняк, Р. Хмелюк, В. Юрченко, М. Яковлева); у тому 

числі й психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов 

(О. Абдулліна, Л. Коваль та ін.); 

 запровадження компетентнісного підходу в практику сучасних закладів 

вищої педагогічної освіти (І. Бех, Н. Бібік, В. Вербицький, I. Драч, Я. Логвінова, 

О. Локшина, О. Овчарук, О. Панчук, О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєва, 

Г. Цвєткова, та ін.); 

 теоретичні питання розроблення та запровадження педагогічних технологій 

в освітній процес (І. Богданова, А. Вербицький, С. Гончаренко, М. Гриньова, 

І. Дичківська, Т. Дмитренко, О. Дубасенюк, В. Євдокимов, А. Кіктенко, 

О. Любарська, О. Набока, О. Огієнко, О. Пєхота, І. Підласий, О. Пометун, 

І. Прокопенко, І. Руснак, О. Савченко, С. Сисоєва, С. Харченко та ін.); 

 створення полікультурного освітнього простору (О. Біличенко, 

А. Джуринський, С. Дрожжина, О. Дубасенюк, В. Компанієць, І. Лощонова, 

М. Моцар, Н. Якса та ін.); 

 формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя 

(О. Кондратьєва, Л. Воротняк та ін.); 

  полікультурне виховання учнів у системі закладів загальної середньої 

освіти (П. Кендзьор, Л. Перетяга та ін.);  

 психологічні проблеми розвитку особистості в полікультурному середовищі 

(І. Бех, М. Євтух, Г. Сухобська  та ін.);  

 історія розвитку полікультурної освіти в США та Канаді (І. Бахов). 

Дослідженню проблеми формування полікультурної компетентності 

присвячено також низку зарубіжних досліджень. Учені М. Байрам (M. Byram), 

M. Гейвард (M. Heyward), Д. Деардорфф (D. Deardorff), Л. Перрі (L. Perry) вивчали 

загальні питання полікультурної освіти. Американські Дж. Бенкс (J. Banks), 

Г. Баптіст (H. Baptiste), К. Грант (C. Grant), К. Слітер (Ch. Sleeter), Г. Гей (G. Gay), 

С. Нієто (S. Nieto) та канадські дослідники Дж. Бері (J. Berry), М. Канале 

(М. Canale), K. Дункан (C. Duncan), Дж. Фрідерс (J. Frideres), М. Свейн (M. Swain) 

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) досліджують 

трансформації, яких зазнала сучасна система освіти в результаті підтримки Європою 

культурної різноманітності та полікультурності освіти. М. Байрам (M. Byram), 

М. Кенейл (M. Canale), Ґ. Ковач (G. Kovacs), С. Мей (S. May), Н. Сілі (N. Seeley), 

М. Свейн (M. Swain), С. Тінг-Тумі (S. Ting-Toomey) 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 
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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 у 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; 

 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 р.). 

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. 
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2. Уточнити зміст і структуру поняття полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов. 

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:  

 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 

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, 
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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.  

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 Харківського 

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

890 від 30.10.2019 р.), Державного закладу ,,Луганський національний університет 

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

навчального закладу ,,Криворізький державний педагогічний університет” (довідка 

№ 09/1-695/3 від 03.12.2019 р.). 

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 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.); 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

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 у контексті компетентнісної 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 
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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 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 

та 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) (рис. 1). У межах 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. 
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Рис. 1. Технологія формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов 
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Сформульовано 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 полікультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; використання сучасних 

педагогічних технологій для опанування майбутніми вчителями загальнокультурних 

цінностей взаємодії в полікультурному середовищі.  

Зазначені теоретико-методологічні основи 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 розробку та реалізацію 

технології формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов у 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, основних 

складових полікультурної педагогіки, її історії, становлення та розвитку, 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).  

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 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 
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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: 

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 із 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).  

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 в 

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 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, ресурсу, що 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 із 

міжкультурної комунікації Cross Cultural Communication Podcasts 
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(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.  

Із метою реалізації другої умови широко запроваджувався метод драматизації та 

вивчення малих фольклорних форм в аудиторній та позааудиторній діяльності, що 

позитивно вплинуло на: залучення студентів до концептуальної системи іншого 

лінгвосоціуму, що 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 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 формування лінгвокраїнознавчо зумовлених навичок 

вербальної і невербальної іншомовної комунікативної компетентності. 

Другу умову на операційно-пізнавальному етапі 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”.  
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Третю умову щодо використання інноваційних технологій у процесі 

формування полікультурної компетентності 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 щодо здійснення 

міжкультурної взаємодії та оцінювання власного досвіду такої взаємодії у межах 

навчальних дисциплін ,,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 відповідали вимогам методу контентно-

мовного інтегрованого навчання. Квазіпрофесійна діяльність стимулювала 

майбутніх учителів до активного використання іншомовного мовлення у 

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 учителів іноземних 
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мов, яка включала тестування, анкетування, усні та письмові опитування, бесіди, а 

також спостереження за поведінкою студентів. Порівняльні результати рівнів 

розвитку полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов за всіма 

критеріями наведено в таблиці 1. Для перевірки достовірності отриманих даних 

було використано метод експертних оцінок. 

Таблиця 1 

Порівняльні результати рівнів розвитку полікультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов 

 

Рівні 

Констатувальний етап Контрольний етап Динаміка 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 
Абс. 

число % Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число % % % 

Гностичний критерій 

Високий 21 8,2 17 7,4 27 11,5 58 25,3 3,3% 17,9% 

Середній 111 47,4 112 48,9 117 50 144 62,9 2,6% 14% 

Низький 104 44,4 100 43,7 90 38,5 27 11,8 -5,9% -31,9% 

Афективний критерій 

Високий 45 19,2 42 18,8 48 20,5 83 36,2 1,3% 17,4% 

Середній 114 48,7 109 47,6 120 52,2 128 55,9 3,5% 8,3% 

Низький 75 32 78 34,1 66 28,2 18 7,9 -3,8% -26,2% 

Прагматичний критерій 

Високий 34 14,5 36 15,7 43 18,4 90 39,4 3,9% 23,7% 

Середній 101 43,2 98 42,8 110 47 120 52,3 3,8% 9,5% 

Низький 99 42,3 95 41,5 81 34,6 19 8,3 -7,7% -33,2% 

Рефлексивний критерій 

Високий 34 14,5 29 12,7 42 17,9 74 32,3 3,4% 19,6% 

Середній 84 35,9 85 37,1 98 41,9 129 56,3 6% 19,2% 

Низький 116 49,6 115 50,2 94 40,2 26 11,4 -9,4% -38,8% 

 

Порівняльний аналіз даних, отриманих під час констатувального та 

контрольного зрізів, дозволяє зробити висновок, що значно знизилася кількість 

студентів із низьким рівнем сформованості полікультурної компетентності в 

експериментальній групі (на 19,3 %), де відбувалося запровадження розробленої 

технології, та збільшилась кількість студентів, які мали показники середнього та 

високого рівнів сформованості критеріїв полікультурної компетентності (відповідно 

на 10,5 % та 8,8 %). 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. 
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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, 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 
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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: 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 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 у ході 

педагогічного експерименту даних. Отже, можна сформулювати висновок, що 
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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. 
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учителів: матеріали ІІІ Міжнародної інтернет-конференції (Умань, 24 жовтня 

2019 р.). Умань : Алмі, 2019. С. 80 – 85. 

АНОТАЦІЇ 

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 за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 

Слов’янськ, 2020. 

У дисертації подано теоретичне узагальнення та практичне обґрунтування 

педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки, яка ґрунтується на 

комплексі методологічних підходів (компетентнісний, поліпарадигмальний, 

особистісно-діяльнісний, культурологічний, лінгвокраїнознавчий та системний), а 

також низці загальнодидактичних та спеціальних (комунікативності, білінгвального 

навчання, діалогу культур, емпатії) принципів. Запропонована в дослідженні 

технологія включає в себе теоретико-концептуальний, змістовий, процесуальний і 

рефлексивний компоненти; вона реалізується в перебігу мотиваційно-ціннісного, 

операційно-пізнавального, результативно-оцінювального етапів. Ефективність 

технології забезпечується реалізацією 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), використанням методів контентно-мовного інтегрованого навчання, 

драматизації та вивчення малих фольклорних форм, широкого впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійну підготовку майбутніх 
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учителів іноземних мов. 

Ключові слова: полікультурна компетентність, майбутні вчителі іноземних мов, 

професійна підготовка, педагогічна технологія, метод контентно-мовного 

інтегрованого навчання, педагогічні умови, міжкультурна взаємодія. 

 

Олишевич В. Н. Формирование поликультурной компетентности будущих 

учителей иностранных языков в процессе профессиональной подготовки. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университет”. – Славянск, 2020. 

В диссертации представлено теоретическое обобщение и практическое 

обоснование педагогической технологии формирования поликультурной 

компетентности будущих учителей иностранных языков в процессе 

профессиональной подготовки, которая основана на комплексе методологических 

подходов (компетентностный, полипарадигмальний, личностно-деятельностный, 

культурологический, лингвострановедческий и системный), а также 

общедидактических и специальных (коммуникативности, билингвального обучения, 

диалога культур, эмпатии) принципов. Предложенная технология включает в себя 

теоретико-концептуальный, содержательный, процессуальный и рефлексивный 

компоненты; она реализуется в ходе мотивационно-ценностного, операционно-

познавательного, результативно-оценочного этапов. Эффективность технологии 

обеспечивается реализацией педагогических условий (обеспечение интеграции 

поликультурного контекста в содержание программного материала учебных 

дисциплин профессиональной направленности; обеспечение взаимосвязи 

аудиторной и внеаудиторной деятельности в процессе формирования 

поликультурной компетентности будущих учителей иностранных языков, 

использование современных педагогических технологий для освоения будущими 

учителями общекультурных ценностей взаимодействия в поликультурной среде), 

использованием методов контентно-языкового интегрированного обучения, 

драматизации и изучения малых фольклорных форм, широкого внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональную подготовку 

будущих учителей иностранных языков. 

Ключевые слова: поликультурная компетентность, будущие учителя 

иностранных языков, профессиональная подготовка, педагогическая технология, 

метод контентно-языкового интегрированного обучения, педагогические условия, 

межкультурное взаимодействие.  

 

Olishevych V. M. Developing the Polycultural Competence of Future Foreign 

Languages Teachers in the Professional Training. – Qualification scientific work 

published in manuscript form. 

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

polycultural competence of future foreign languages teachers in the professional training. 

The analysis of scientific literature, made within the research, makes it possible to 

find out new aspects of the issue of future foreign language teachers’ polycultural training 

that is connected to the general development of democratic processes in the world and 

enhancing polycultural outlook. 

Generalising the scientific theoretical findings of Ukrainian and foreign researchers 

contributes to defining the term ,,future foreign language teacher’s polycultural 

competence” as an integrative quality of a future specialist personality that includes the 

system of polycultural knowledge, skills, interests, needs, motives, values, and 

polycultural experience, social norms and rules of behaviour which are developed in the 

process of professional language training according to the principle of culture dialogue and 

in the conditions of the constant communicative practice.  

The thesis looks into theoretical justification and empirical substantiation of the 

pedagogical technology of developing future foreign language teachers’ polycultural 

competence in the process of their professional training that is based on the complex of 

methodological approaches (competence-based, polyparadigm, personal and activity-

based, culture-based, linguistic country study, and systematic), as well on the general 

didactic (history-based, scientific, systematic and consistency, integrity, visualisation, 

connection of the theory and practice, professional orientation) and special 

(communicative, bilingual education, culture dialogue, empathy) principles. 

The proposed technology includes theoretical and conceptual, content-based, 

processual, and reflective components. The technology is implemented according to the 

stages: motivation and value, operation and processual, result and assessing. The 

effectiveness of the technology of developing future foreign language teachers’ 

polycultural competence is ensured by the complex introduction of pedagogical conditions 

(ensuring integration of the polycultural context into the content of the syllabus of 

academic courses; ensuring the interconnection of curricular and extracurricular activities; 

using modern pedagogical technologies for future teachers’ mastery of comprehensive 

values in a multicultural environment interaction). Its implementing is carried out 

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

evaluation), as well as by using the method of content language integrated learning, 

dramatisation, learning small folklore forms, using information and communication 

technologies in the professional training of future foreign language teachers. 

Keywords: polycultural competence, future foreign language teachers, professional 

training, pedagogical technology, content-integrated language learning; pedagogical 

conditions, intercultural communication. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


