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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Євроінтеграція України, стрімкий розвиток 

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

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

підготовки нового типу випускника вишу. Пріоритетним напрямом сучасної 

вищої освіти стає орієнтація на міжнародні стандарти, відповідно до яких 

майбутній фахівець повинен бути мобільним і компетентним, мати ціннісні 

орієнтації, необхідні для здійснення соціокультурної взаємодії. 

Сучасний соціально-економічний розвиток і співіснування України в 

умовах глобалізації суспільства неможливі без аграрного виробництва. Проте 

функціонування на цьому етапі вищої аграрної освіти не відповідає повною 

мірою потребам суспільства, умовам роботодавців аграрного сектору та 

запитам особистості. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку 

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

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

(2011 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 

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

Одним із завдань вищої аграрної освіти є професійна підготовка 

майбутніх фахівців відповідно до вимог сучасного життя, яка покликана 

забезпечити фундаментальну професійну, наукову й загальнокультурну 

підготовку молоді. Перед вищою аграрною освітою постало завдання 

підготувати гармонійно розвинену особистість із належним рівнем загальної та 

професійної культури, національної самосвідомості, різноманіттям 

суспільствознавчих і природничо-наукових знань про життя в 

соціокультурному багатонаціональному просторі; учити майбутнього фахівця 

поважати національну культуру та особливості культури інших спільнот; 

допомагати долати стереотипи й негативні уявлення про традиції, звичаї та 

норми поведінки представників інших мов і культур. 

Соціокультурні зміни в процесі євроінтеграції зумовлюють установлення 

нового типу міжкультурних відносин. Для майбутніх аграріїв з’являються нові 

можливості та перспективи співпраці з іноземними партнерами, що передбачає 

розширення меж проникнення в іншомовну культуру, розвиток діалогу 

культур, взаємодію між народами та розуміння інших культурних цінностей. 

Сучасний особистісний розвиток майбутніх аграріїв, здатних до 

міжкультурного спілкування, неможливий без сформованої соціокультурної 

компетентності. 

Актуальність проблеми формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв зумовлена сучасними вимогами ринку праці аграрного 

сектору до майбутніх фахівців, які мають володіти не лише необхідними 

компетенціями для здійснення професійної діяльності з розвитку та 

вдосконалення сільськогосподарської промисловості, але й бути здатними до 

збереження та примноження культурних цінностей суспільства; уміти вести 

конструктивний діалог із представниками інших культур – носіями інших 
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цінностей і світосприйняття, що можливе в процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що існує значна кількість розвідок, 

пов’язаних з вивченням окремих аспектів визначеної проблеми. Дослідженню 

проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій освіті останнім 

часом приділено належну увагу, зокрема в працях Л. Лебедик, О. Набоки, 

С. Сапожникова, В. Стрельнікова та ін. Основні ідеї компетентнісного підходу, 

шляхи та умови формування компетентності висвітлювали закордонні та 

вітчизняні вчені (Е. Зеєр, І. Зимня, І. Костікова, А. Маркова, Р. Мільруд, 

О. Пометун, Дж. Равен (J. Raven), Ю. Татур, Д. Хаймс (D. Hymes), 

А. Хуторськой та ін.). 

Проблему формування різних компетентностей майбутніх аграріїв у своїх 

дослідженнях розглядають Л. Вікторова (професійно-термінологічна 

компетентність), О. Краєвська (комунікативна компетентність), О. Лазарєв 

(професійна комунікативна компетентність), П. Пахотіна (інформаційно-

комунікаційна компетентність), О. Резунова (крос-культурна компетентність) 

та ін. Окремі питання навчання студентів аграрних вишів репрезентовано в 

студіях С. Амеліної, Л. Барановської, С. Заскалєти, Н. Зуєнко, Н. Костриці, 

О. Кунашенко, І. Ляшенко, В. Нагаєва, Ю. Ніколаєнко, С. Штангей, Д. Щепової 

та ін. 

Підґрунтя формування соціокультурної компетентності досліджували 

М. Байрам (M. Byram), Ж. Зарат (G. Zarate), П. Сулейманова, С. Шехавцова, Ян 

ван Ек (J. A. Van Ek) та ін. Проблемою формування соціокультурної 

компетентності майбутніх фахівців різних напрямів займалися Н. Бобаль 

(майбутні журналісти), О. Жежера (курсанти вищих військових навчальних 

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

І. Кушнір (іноземні студенти-нефілологи), П. Сулейманова (студенти 

багатонаціонального регіону), І. Углікова (студенти університету класичного 

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

Н. Білоцерківська, І. Закір’янова, Т. Колодько, С. Шехавцова розглядали процес 

формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів. 

Водночас аналіз стану розробки різних аспектів означеної проблеми 

засвідчив недостатнє дослідження питань, що пов’язані з формуванням 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

У зв’язку з цим виникла необхідність належної організації освітнього 

процесу, пошуку оптимальних педагогічних умов, які сприяли б формуванню 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Аналіз досліджень із проблеми формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв дав можливість виявити низку 

суперечностей між: національними та міжнародними вимогами, що 

висуваються до компетентностей майбутніх аграріїв, і реальним рівнем 

сформованості їхньої соціокультурної компетентності; потребою модернізації 

підготовки майбутніх аграріїв у напрямі формування соціокультурної 
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компетентності та невизначеністю педагогічних умов означеного процесу; 

необхідністю ефективного процесу формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв і недостатнім науково-методичним 

забезпеченням вивчення гуманітарних дисциплін. 

Отже, актуальність зазначеної проблеми, потреби сучасного ринку праці 

в майбутніх аграріях з високим рівнем соціокультурної компетентності, 

виявлені суперечності, а також відсутність спеціальних розвідок у зазначеній 

галузі зумовили вибір теми дослідження: „Формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін”. 

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

Дисертацію виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди „Підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх та вищих 

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

радою Харківського національного педагогічного університету імені 

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

радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук 

в Україні (протокол № 8 від 15.12.2015 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх аграріїв. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Відповідно до мети дослідження сформульовано такі основні завдання: 

1. На підставі аналізу наукової літератури дослідити теоретичні засади 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв, 

схарактеризувати сутність поняття „соціокультурна компетентність майбутніх 

аграріїв”. 

2. Визначити структуру та зміст компонентів соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. 

3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови, що сприяють підвищенню 

ефективності формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

4. Уточнити критерії, показники та рівні сформованості соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

5. Експериментально перевірити ефективність розроблених педагогічних 

умов формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін. 

Для розв’язання окреслених завдань і досягнення поставленої мети 

застосовано комплекс методів дослідження: теоретичних – аналіз і 

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

структури та змісту компонентів соціокультурної компетентності; аналіз та 

узагальнення нормативної документації аграрного вишу з метою з’ясування 

механізмів формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв, 

визначення педагогічних умов формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв; емпіричних – спостереження, анкетування, опитування, 

тестування з метою визначення рівня сформованості соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний, контрольний етапи) з метою перевірки 

ефективності пропонованих педагогічних умов формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв; статистичних – кількісний та якісний 

аналіз результатів дослідження з метою узагальнення даних експериментальної 

роботи, метод статистичних гіпотез (критерій χ2 (хі-квадрат)) для виявлення 

статистичної значущості одержаних результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів роботи полягає в тому, що: 

– уперше визначено, розроблено, теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: 

забезпечення професійної мотивації навчальної діяльності майбутніх аграріїв 

до опанування соціокультурної компетентності; актуалізація взаємодії та 

співробітництва майбутніх аграріїв під час вивчення гуманітарних дисциплін; 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв; визначено 

сутність поняття „соціокультурна компетентність майбутніх аграріїв”; 

– уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема: поняття 

„компетентність”, „соціокультурна компетентність”; структурні компоненти 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісно-поведінковий та особистісний); теоретичні положення 

щодо критеріїв, показників і рівнів сформованості соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв; 

– подальшого розвитку набули зміст, форми й методи формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

упровадженні в освітній процес аграрного вишу методичного супроводу 

реалізації педагогічних умов формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін; створенні 

методичних матеріалів для проведення практичних занять; упровадженні 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання (зокрема інтернет-ресурсів 

(навчальні веб-сайти, електронні енциклопедії, відео з сервісу YouTube тощо), 

інтернет-проектів (веб-квести), мультимедійних презентацій) у процес 

вивчення гуманітарних дисциплін „Українська мова (за професійним 

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

спрямуванням)” й „Історія та культура України”; підборі та адаптації пакета 

діагностичних матеріалів для визначення рівня сформованості соціокультурної 
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компетентності в майбутніх аграріїв; розробці методичних рекомендацій до 

спецкурсу „Основи соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв”. 

Матеріали дослідження можуть бути використані в процесі професійної 

підготовки фахівців аграрного та природничого профілів. Запропоновані в 

дисертації критерії й показники сформованості соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв можуть бути використані науковцями та викладачами вищих 

навчальних закладів інших профілів для діагностування стану її сформованості 

в студентів, для корекції й удосконалення ступенів складності проблемних 

соціокультурних завдань у процесі вивчення студентами гуманітарних 

дисциплін. 

Основні положення та результати дослідження впроваджено в освітній 

процес Сумського національного аграрного університету (довідка № 1717 від 

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

Сумського національного аграрного університету (довідка № 309 від 

15.06.2017 р.), Уманського національного університету садівництва (довідка 

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

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

Харківського національного технічного університету сільського господарства 

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

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом 

обговорення на наукових і науково-практичних конференціях різного рівня: 

Міжнародних – „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

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

„Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка” (Суми, 2014, 2015, 2016); 

„Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика” (Хмельницький, 2015); 

„Педагогіка в системі гуманітарного знання” (Одеса, 2017); Всеукраїнських – 

„Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні 

перспективи” (Харків, 2016); регіональних – „Наукова конференція викладачів, 

докторантів і аспірантів кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди” (Харків, 2014). 

Основні результати дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського 

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

 2017 рр.). 

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження 

висвітлено в 17 одноосібних працях, 7 з яких – статті в наукових фахових 

виданнях України, зокрема – 2 видання, що включено до наукометричної бази 

Index Copernicus; 1 – у зарубіжному науковому виданні; 8 – тези доповідей у 

збірниках матеріалів конференцій; 1 – методичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (280 найменувань, із них – 20 англійською мовою), 30 

додатків на 82 сторінках. Робота містить 53 таблиці, 11 рисунків. Загальний 

обсяг роботи становить 327 сторінок, із них 196 сторінок основного тексту. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, сформульовано 

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

новизну та практичне значення результатів дисертаційної роботи, наведено дані 

щодо апробації та впровадження одержаних результатів. 

У першому розділі – „Теоретичні проблеми формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв” – здійснено аналіз 

теоретичної розробки проблеми формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв; розглянуто специфіку професійної підготовки майбутніх 

аграріїв. На підставі вивчення наукової літератури проведено категоріальний 

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

визначено поняття „соціокультурна компетентність майбутніх аграріїв”. 

Розкрито суть, структуру й зміст соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв. 

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

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

О. Усик, С. Шехавцова та ін.) дав підставу визначити сутність соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв як поліструктурного, системного 

особистісного утворення, що інтегрує знання про соціум, ознаки національної 

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

землеробської культури, видів аграрної діяльності; містить сукупність 

ціннісних орієнтацій; передбачає вміння застосовувати набуті соціокультурні 

знання під час міжкультурного спілкування; формує готовність до ефективної 

взаємодії та співробітництва в процесі здійснення завдань аграрної галузі, 

здатність адекватно реагувати на зміни в соціальній і професійній сферах. 

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

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

соціокультурної компетентності майбутніх фахівців, виокремлено чотири 

компоненти соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв: мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий і особистісний. Мотиваційно-

ціннісний компонент містить мотиви, які спонукають майбутнього аграрія до 

соціокультурної взаємодії, ціннісні орієнтації. Когнітивний компонент 

визначається сукупністю країнознавчих знань про народ-носія мови, 

національний характер, ментальність, спільне та відмінне у світобаченні й 

сприйнятті представників різних країн; комплекс знань про соціальні норми та 

певні стереотипи поведінки носіїв мови. Діяльнісно-поведінковий компонент 

характеризується спрямованістю на розвиток соціокультурних умінь і навичок; 

передбачає наявність умінь і навичок щодо правил міжкультурного 

спілкування, володіння техніками, засобами та стилями вербальної й 

невербальної комунікації. Особистісний компонент передбачає формування 

соціально значущих і професійно важливих особистісних якостей майбутнього 

аграрія. 

У другому розділі – „Обґрунтування педагогічних умов формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін” – на основі аналізу наукових праць, проведення 
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пілотажного дослідження визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні 

умови формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін: забезпечення професійної мотивації 

навчальної діяльності майбутніх аграріїв до опанування соціокультурної 

компетентності; актуалізація взаємодії та співробітництва майбутніх аграріїв 

під час вивчення гуманітарних дисциплін; застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. 

Підґрунтям при визначенні та обґрунтуванні педагогічних умов, що 

сприяють ефективному формуванню соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв, були здобутки вчених (О. Глущенко, О. Лазарєв, 

Ю. Ніколаєнко, Н. Островська, Т. Рідель, А. Солодка, О. Усик, Т. Шамова, 

О. Шликова, Д. Щепова, Г. Щукіна та ін.), проведене пілотажне дослідження, 

власний досвід викладацької роботи, а також положення про те, що в межах 

аграрного вишу знання з гуманітарних дисциплін є невід’ємним компонентом 

професійної підготовки майбутніх аграріїв і необхідним складником їхньої 

соціокультурної компетентності. 

У ході проведення пілотажного дослідження в Сумському національному 

аграрному університеті на факультеті агротехнологій та природокористування 

й на біолого-технологічному факультеті серед студентів першого курсу 

встановлено, що значна частина майбутніх аграріїв (77% із 218 опитаних) не 

усвідомлює важливості соціокультурної компетентності для соціальної 

взаємодії та майбутньої професійної діяльності, трохи більше половини 

студентів (55%) не виявляє інтересу до традицій свого народу. Також було 

з’ясовано, що переважна більшість із них (72%) уникає міжкультурного 

спілкування, має труднощі у встановленні контакту із представниками 

іншомовних культур. Шляхом анкетування й опитування студентів було 

з’ясовано, що майбутні аграрії не завжди вмотивовані до формування 

соціокультурної компетентності. 

Усе це дало підстави визначити першу педагогічну умову – забезпечення 

професійної мотивації навчальної діяльності майбутніх аграріїв до опанування 

соціокультурної компетентності. Під час формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін 

наголошено на важливості забезпечити професійну мотивацію їхньої 

навчальної діяльності через врахування: усвідомлення мети професійної 

діяльності; прагнення до успіху при вирішенні соціокультурних проблемних 

ситуацій; рівня пізнавальних інтересів, потреб і прагнень; прагнення до пошуку 

додаткової соціокультурної інформації; прагнення до соціокультурної 

взаємодії, комунікації; генерування нових соціокультурних знань. Визначено 

такі напрями стимулювання потреб, мотивів, інтересу до навчально-

пізнавальної діяльності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін: забезпечення професійного спрямування змісту гуманітарних 

дисциплін; вдосконалення різноманітних форм, методів, прийомів, засобів 

навчання; надання переваги нетрадиційним формам організації занять; 
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збільшення частки колективної та самостійної роботи майбутніх аграріїв; 

створення позитивної атмосфери у процесі навчальної діяльності. 

Для впровадження цієї педагогічної умови створено систему засобів 

забезпечення професійної мотивації майбутніх аграріїв до опанування 

соціокультурної компетентності: використання в процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін ситуацій професійного спілкування; проведення 

інтерактивних лекцій; застосування рольових і ділових ігор, методу культурних 

капсул; організація тематичних вечорів, зустрічей із представниками інших 

культур; залучення студентів до участі в наукових гуртках (факультативний 

курс „Країнознавство Великої Британії” („Країнознавство німецькомовних 

країн”)). 

Друга педагогічна умова була спрямована на актуалізацію взаємодії 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін; формування 

цілісних і системних соціокультурних знань майбутніх аграріїв. Під час 

пілотажного дослідження з’ясовано, що викладачі гуманітарних дисциплін в 

аграрних вишах на різних кафедрах працюють ізольовано один від одного, 

наслідком чого є порушення цілісного сприйняття студентами картини світу та 

зниження адаптації до соціальних умов соціокультурного співтовариства. Отже, 

другою педагогічною умовою формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв визначено актуалізацію взаємодії та співробітництва 

майбутніх аграріїв під час вивчення гуманітарних дисциплін. 

Зміст другої педагогічної умови передбачає взаємодію, співробітництво, 

спільну працю, що сприяє розвитку соціокультурних умінь, формуванню 

соціально значущих і професійно важливих особистісних якостей майбутнього 

аграрія; виявлення спільності знань гуманітарних дисциплін, інтеграцію та 

наступність знань і вмінь з різних дисциплін гуманітарного циклу з їх 

подальшим використанням у процесі професійної підготовки й розвитку 

гармонійної особистості майбутнього аграрія. 

Виокремлено два способи реалізації міжпредметної взаємодії в процесі 

гуманітарної підготовки майбутніх аграріїв: через опору на знання та вміння 

вирішувати навчальні завдання, отримані в процесі вивчення інших дисциплін; 

через вирішення комплексних міжпредметних завдань, що вимагають 

застосування знань різних дисциплін гуманітарного циклу. 

Проаналізовано навчальні програми гуманітарних дисциплін 

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

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

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

можливостей у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

Доведено, що цілі навчання зазначених дисциплін здебільшого збігаються і 

структурою, і за змістом, що уможливлює застосування міжпредметної 

взаємодії на основі суміжних тем. 

Для реалізації взаємодії та співробітництва майбутніх аграріїв під час 

вивчення гуманітарних дисциплін важливе значення має вдосконалення форм, 

методів і засобів організації навчального процесу: використання проблемних 

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



 

 

9 

дебатів, „круглих столів”, тренінгів, методу критичних інцидентів, методу „case 

study”, методу проектів; упровадження інтегрованих і бінарних занять у процесі 

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

мови”, „Іноземної мови (за професійним спрямуванням)” й „Історії та культури 

України”; упровадження інтегративного спецкурсу „Основи соціокультурної 

взаємодії майбутніх аграріїв”. 

Зміст третьої педагогічної умови передбачає активне впровадження 

новітніх технологій. Для формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв найбільш важливим є розуміння та використання 

дидактичних можливостей ІКТ, що дозволяє вивести соціокультурну 

підготовку студентів на рівень активної, пізнавальної, творчої діяльності. 

Використання ІКТ при формуванні соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін сприяє 

підвищенню самостійної пізнавальної діяльності студентів, розширенню 

їхнього кругозору, пізнанню рідної та іншомовної культур, підвищенню 

культурного рівня, обміну соціокультурними цінностями, що загалом сприяє 

набуттю досвіду соціокультурної діяльності. 

Тож, третя педагогічна умова полягає в застосуванні інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. Формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв, зокрема процес застосування інформаційно-

комунікаційних технологій, мережі Інтернет, веб-квестів, мультимедійних 

технологій тощо за своєю структурою має бути комплексним. 

У третьому розділі – „Експериментальна перевірка педагогічних умов 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв” – 

розкрито загальні питання організації й проведення педагогічного 

експерименту; проаналізовано результати експериментальної роботи. 

Для перевірки ефективності пропонованих педагогічних умов проведено 

педагогічний експеримент. Базою для проведення педагогічного експерименту 

стали такі виші: Сумський національний аграрний університет, Уманський 

національний університет садівництва, Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені П. Василенка. Діагностичною 

роботою було охоплено 427 студентів, які навчаються в галузі знань 20 

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

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

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

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

аквакультура”, 208 „Агроінженерія”; у галузі знань 10 „Природничі науки” за 

спеціальністю 101 „Екологія”. 

Педагогічний експеримент складався з трьох етапів: констатувального, 

формувального, контрольного. На констатувальному етапі експерименту було 

проведено діагностування вхідного рівня сформованості соціокультурної 

компетентності студентів за визначеними в дослідженні критеріями й 

показниками. 
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Задля вивчення рівня мотивації майбутніх аграріїв до соціокультурної 

взаємодії та ціннісних орієнтацій (мотиваційно-ціннісний компонент) 

визначено такі показники: усвідомлення значущості соціокультурних знань для 

соціальної взаємодії та професійної діяльності, ціннісне ставлення до 

культурних реалій рідної й іншомовної країн, сформованість мотивації до 

соціокультурної діяльності. Використано анкетування з метою визначення 

внутрішньоособистісної потреби майбутніх аграріїв у формуванні 

соціокультурної компетентності, методику дослідження усвідомлення 

значущості соціокультурних знань для соціальної взаємодії та професійної 

діяльності; анкетування щодо виявлення ставлення до культури й традицій 

іншого народу, інтересу щодо своєї та іншомовної культур; тест на визначення 

мотивації особистості до соціокультурної діяльності (автор – 

Н. Білоцерківська). 

Оцінка сформованості когнітивного компонента свідчить про рівень 

оволодіння студентами базовими соціокультурними знаннями. Показниками 

визначено: сформованість знань про національно-культурні особливості рідної 

та іншомовної країн, сформованість знань щодо норм мовленнєвої та 

немовленнєвої поведінки в соціокультурному середовищі. Використано 

тестування з метою визначення рівня знань про національно-культурні 

особливості іншомовної країни; анкету „Чи знаєте Ви правила поведінки в 

іншомовному середовищі?” (автор – Ю. Ніколаєнко). 

Для діагностики діяльнісно-поведінкового компонента обрано такі 

показники: готовність до соціокультурної взаємодії, сформованість 

комунікативних умінь; уміння контролювати свою поведінку в конфліктній 

ситуації та вибирати правильну стратегію поведінки. Використано методики: 

питальник з дослідження готовності особистості до міжособистісної взаємодії 

(автор – А. Солодка); педагогічне спостереження, у процесі якого виявлено 

рівень соціокультурних умінь майбутніх аграріїв; питальник із виявлення 

вміння контролювати свою поведінку в конфліктній ситуації „Визначення 

способів регулювання конфліктів” (автор – Кеннет Томас); анкету з визначення 

рівня комунікативних умінь (автор – К. Ширяєва). 

Особистісний компонент соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв оцінено за такими показниками: прояв толерантності та емпатії; 

здатність адаптуватися до нових ситуацій соціально-професійної взаємодії. Для 

встановлення рівня сформованості цього компонента використано такі 

методики: питальник з виявлення толерантності „Індекс толерантності” (автори 

– Г. Солдатова, О. Кравцова, О. Хухлаєв, Л. Шайгерова); анкету з діагностики 

рівня емпатійних здібностей (автор – В. Бойко); питальник із дослідження 

соціально-психологічної адаптації (автори – К. Роджерс і Р. Даймонд). 

На підставі проведеного аналізу результатів діагностичного етапу 

експерименту виявлено, що для більшості студентів притаманний середній 

(54,3%) і низький (38,7%) рівні сформованості соціокультурної компетентності, 

що зумовило необхідність визначення та реалізації педагогічних умов в 

освітньому процесі аграрного вишу. 



 

 

11 

Формувальний етап експерименту спрямований на реалізацію теоретично 

обґрунтованих педагогічних умов формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв. На цьому етапі експерименту брали участь 218 студентів 

факультету агротехнологій та природокористування й біолого-технологічного 

факультету Сумського національного аграрного університету: 

експериментальна група (ЕГ) – 108 студентів і контрольна група (КГ) – 110 

студентів. При цьому формування соціокультурної компетентності студентів 

КГ здійснювалося традиційно, без урахування означених нами педагогічних 

умов, в ЕГ відбувалося впровадження обґрунтованих педагогічних умов. 

Упровадження першої педагогічної умови – забезпечення професійної 

мотивації навчальної діяльності майбутніх аграріїв до опанування 

соціокультурної компетентності – здійснювалося в експериментальній групі 

шляхом інформування студентів щодо сутності соціокультурної 

компетентності, активізації попередніх знань та особистісного досвіду 

студентів щодо засвоєння фонової інформації про факти іншомовної культури у 

вигляді автентичних матеріалів на порівняльно-зіставній основі, у виділенні 

відмінностей між культурами. 

У ході експерименту для формування професійної мотивації здійснено 

стимулювання інтересу майбутніх аграріїв до навчально-пізнавальної 

діяльності в процесі вивчення гуманітарних дисциплін „Українська мова (за 

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

професійним спрямуванням)” й „Історія та культура України” шляхом 

використання автентичних соціокультурних матеріалів (порад, путівників 

визначними місцями України, Великої Британії (Німеччини, Франції); рецептів 

приготування страв; цікавих статей із газет і журналів; листівок тощо). 

Для формування в студентів позитивної мотивації до соціокультурної 

діяльності було організовано зустрічі з представниками інших культур, зі 

студентами старших курсів, які стажувалися чи працювали в іншомовних 

країнах за програмою „Work and Travel” або навчалися в США, Німеччині за 

програмою „Erasmus+” і за проектом DAAD. Також проведено тематичні 

вечори (Шевченківські читання); інтерактивні лекції із стимулювання інтересу 

майбутніх аграріїв; організовано роботу наукового гуртка на кафедрі іноземних 

мов, учасники якого проходили курс за вибором „Країнознавство Великої 

Британії” („Країнознавство німецькомовних країн”). 

Для забезпечення професійної мотивації навчальної діяльності 

створювалися ситуації професійного спілкування, які сприяли відпрацюванню 

комунікативних умінь майбутніх аграріїв, забезпеченню необхідного 

мовленнєвого тренування з метою формування діяльнісно-поведінкового 

компонента соціокультурної компетентності на заняттях дисциплін „Українська 

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

спрямуванням)”. Професійна мотивація студентів також підвищувалася за 

рахунок застосування рольових і ділових ігор. 

Ефективності реалізації першої педагогічної умови сприяла організація 

самостійної роботи студентів із дисципліни „Іноземна мова” за пропонованими 

темами рефератів („Вплив географічного положення Великої Британії на 
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характер британців”, „Аграрна вища освіта у Німеччині”, „Традиції харчування 

у Франції”. Так само з дисципліни „Українська мова (за професійним 

спрямуванням)” розглядалися питання „Особливості мовленнєвого етикету 

українців”; з дисципліни „Історія та культура України” – „Традиційне 

господарство в Запорізькій Січі”. 

Упровадження другої з визначених умов – актуалізація взаємодії та 

співробітництва майбутніх аграріїв під час вивчення гуманітарних дисциплін – 

здійснено на основі застосування роботи в парах, у малих групах змінного 

складу при вивченні дисциплін „Українська мова (за професійним 

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

спрямуванням)”, дискусій і дебатів при вивченні дисципліни „Історія та 

культура України” (обговорювалися такі питання: „Що мало більший вплив на 

розвиток культури Київської Русі: традиції й культура племен, які жили на її 

території, чи культура Візантії?”, „Володимир Великий – реформатор чи 

руйнівник традицій слов’ян?”); організацію „круглих столів” під час розгляду 

таких проблем, як „Духовний потенціал українців”, „Цінності українського 

народу”. 

Під час реалізації цієї педагогічної умови використовувалися 

соціокультурні проблемні завдання, що сприяли формуванню діяльнісно-

поведінкового компонента соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

При вивченні дисципліни „Іноземна мова” студенти співпрацювали, виконуючи 

пізнавально-дослідницькі завдання за темами: „Невербальні засоби спілкування 

в англійській та українській культурах”, „Проблеми молоді у Франції та 

Україні”, „Сімейні традиції у Великій Британії та Америці”, „Німецький 

характер” тощо. 

Упроваджувалися різноманітні методичні прийоми та засоби реалізації 

міжпредметної взаємодії в процесі вивчення гуманітарних дисциплін, а саме: 

вирішення міжпредметних пізнавальних завдань, побудова міжпредметних 

проблемно-пошукових ситуацій, що сприяли взаємодії студентів та активізації 

їхньої пізнавальної діяльності. Як засіб реалізації міжпредметної взаємодії 

гуманітарних дисциплін у процесі формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв проводились інтегровані та бінарні заняття. 

Друга педагогічна умова передбачала також упровадження в освітній 

процес аграрного університету інтегративного спецкурсу „Основи 

соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв”. Основна мета спецкурсу 

полягала у поглибленні знань про культуру та побут представників іншомовних 

країн, норми та правила поведінки в інших спільнотах, національно-культурні 

особливості вербального та невербального спілкування. Завданням спецкурсу 

було формування системи знань про іншомовну культуру, уявлення про роль 

цінностей у культурі народу іншомовної країни; вміння порівнювати культурні 

реалії рідної й іншомовної культур; оволодіння прийомами міжкультурного 

спілкування; розвиток здатності толерантного ставлення до інших культур і 

їхніх представників; розширення загального кругозору майбутніх аграріїв. 

Реалізація третьої педагогічної умови – застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі формування соціокультурної 



 

 

13 

компетентності майбутніх аграріїв – забезпечувалася завдяки використанню 

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

YouTube тощо), веб-квестів і мультимедійних презентацій. Так, ІКТ активно 

використовувалися в усіх формах освітнього процесу (лекції, практичні заняття, 

самостійна робота студентів, позааудиторна діяльність). 

При вивченні тем „Подорожування”, „Визначні місця Великої Британії”, 

„Визначні місця Лондона” з дисципліни „Іноземна мова” студенти за 

допомогою мережі Інтернет переглядали веб-сайти, візуально знайомились із 

пам’ятками культури Великої Британії, з визначними місцями Лондона; 

використовуючи програму Google Earth, здійснювали віртуальні екскурсії 

містами Великої Британії. На практичних заняттях, а також при виконанні 

індивідуальної роботи використовувалися навчальні веб-сайти. 

Активне застосування відео з сервісу YouTube сприяло зануренню 

студентів в автентичне мовленнєве середовище, засвоєнню невербальної 

поведінки носіїв мови. При організації самостійної роботи майбутніх аграріїв 

як один із видів навчальних інтернет-проектів застосовувалися веб-квести 

(прикладом веб-квесту є проект „Сімейні цінності британців”). Студенти 

репрезентували власні соціокультурні проекти як мультимедійні презентації в 

Power Point, готували реферати на основі інтернет-матеріалів. 

У процесі викладання зазначених вище гуманітарних дисциплін 

використання інформаційно-комунікаційних технологій також сприяло 

активізації пізнавальної діяльності студентів, сприяло розвитку загальної 

культури, удосконалювало соціально значущі та професійно важливі 

особистісні якості майбутніх аграріїв (уміння аналізувати, працювати в 

команді, критично мислити, відстоювати власний погляд тощо). 

За результатами контрольного етапу експерименту оцінено ефективність 

упровадження запропонованих педагогічних умов; здійснено порівняльний 

аналіз результатів експериментальної та контрольної груп; проаналізовано 

якість отриманих показників сформованості соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв. 

В експериментальній групі низький рівень сформованості 

соціокультурної компетентності за всіма критеріями дорівнював 17,1%, у 

контрольній групі – 33,9%; середній рівень в ЕГ – 66,9%, а в КГ – 57,5%; 

високий рівень в ЕГ становив 16%, у КГ – 8,6%. У процесі експериментальної 

роботи доведено, що за всіма визначеними критеріями й показниками в ЕГ 

спостерігається краща динаміка у стані сформованості соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв, ніж у КГ. 

Аналіз результатів експериментальної роботи на контрольному етапі 

засвідчив кількісні та якісні зміни у сформованості соціокультурної 

компетентності, що представлено в таблиці 1. 
Статистичну значущість одержаних результатів доведено методом 

математичної статистики (використання критерію χ2(хі-квадрат). Отже, 

визначені умови дійсно забезпечують ефективне формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 
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Таблиця 1 

Узагальнені результати експериментальної роботи (у %) 

 

Критерії Етапи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Мотиваційно-

ціннісний 

Констат. 10,5 10,3 56,2 56,7 33,3 33 

Контр. 19,4 11,8 67,3 58,8 13,3 29,4 

Динаміка +8,9 +1,5 +11,1 +2,1 -20 -3,6 

Когнітивний 

Констат. 5,6 5,9 52,8 51,8 41,6 42,3 

Контр. 14,4 7,7 68,6 57,8 17 34,5 

Динаміка +8,8 +1,8 +15,8 +6 -24,6 -7,8 

Діяльнісно-

поведінковий 

Констат. 8 8,2 50,6 50,3 41,4 41,5 

Контр. 20,4 10 60,2 51,2 19,4 38,8 

Динаміка +12,4 +1,8 +9,6 +0,9 -22 -2,7 

Особистісний 

Констат. 4,3 4,2 57,1 57,9 38,6 37,9 

Контр. 9,9 4,8 71,6 62,1 18,5 33,1 

Динаміка +5,6 +0,6 +14,5 +4,2 -20,1 -4,8 

Узагальнений 

показник 

Констат. 7 7,2 54,2 54,2 38,8 38,6 

Контр. 16 8,6 66,9 57,5 17,1 33,9 

Динаміка +9 +1,4 +12,7 +3,3 -21,7 -4,7 

 

Проведене дослідження дозволило сформулювати висновки відповідно 

до поставлених завдань: 

1. На підставі вивчення наукової літератури з проблеми дослідження 

здійснено аналіз теоретичної розробки проблеми формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. Схарактеризовано поняття „соціокультурна 

компетентність майбутніх аграріїв”, яка трактується як поліструктурне, 

системне особистісне утворення, що інтегрує знання про соціум, ознаки 

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

щодо землеробської культури, видів аграрної діяльності; містить сукупність 

ціннісних орієнтацій; передбачає вміння застосовувати набуті соціокультурні 

знання під час міжкультурного спілкування; формує готовність до ефективної 

взаємодії та співробітництва в процесі здійснення завдань аграрної галузі, 

здатність адекватно реагувати на зміни в соціальній і професійній сферах. 

2. Визначено структуру й зміст компонентів соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. Структура соціокультурної компетентності 

включає мотиваційно-ціннісний (мотиви, які спонукають майбутнього аграрія 

до організації діяльності, мотивація до соціокультурної взаємодії, ціннісні 

орієнтації), когнітивний (сукупність країнознавчих знань про народ-носія мови, 

національний характер, ментальність, спільне та відмінне у світобаченні й 

сприйнятті представників різних країн; комплекс знань про соціальні норми та 

певні стереотипи поведінки носіїв мови), діяльнісно-поведінковий 

(соціокультурні вміння та навички; уміння та навички щодо правил 
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міжкультурного спілкування, володіння техніками, засобами та стилями 

вербальної й невербальної комунікації) та особистісний (соціально значущі та 

професійно важливі особистісні якості майбутнього аграрія) компоненти. 

3. У процесі дослідження розроблено й науково обґрунтовано педагогічні 

умови формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін: 

– забезпечення професійної мотивації навчальної діяльності майбутніх 

аграріїв до опанування соціокультурної компетентності; 

– актуалізація взаємодії та співробітництва майбутніх аграріїв під час 

вивчення гуманітарних дисциплін; 

– застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. 

4. Уточнено критерії та показники сформованості соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв з відповідними показниками: мотиваційно-

ціннісний (усвідомлення значущості соціокультурних знань для соціальної 

взаємодії та професійної діяльності; ціннісне ставлення до культурних реалій 

рідної й іншомовної країн; мотивація до соціокультурної діяльності); 

когнітивний (сформованість і характер засвоєння знань про національно-

культурні особливості рідної та іншомовної країн; сформованість знань щодо 

норм мовленнєвої та немовленнєвої поведінки в соціокультурному 

середовищі); діяльнісно-поведінковий (готовність до соціокультурної взаємодії; 

сформованість комунікативних умінь; уміння контролювати свою поведінку в 

конфліктній ситуації та вибирати правильну стратегію поведінки); 

особистісний (прояв толерантності та емпатії; здатність адаптуватися до нових 

ситуацій соціально-професійної взаємодії). Відповідно до схарактеризованих 

критеріїв визначено рівні сформованості соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв (високий, середній, низький) й розкрито їхнє змістове 

наповнення. 

5. Дослідно-експериментально перевірено й доведено ефективність 

упровадження педагогічних умов формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

В експериментальній групі, на відміну від контрольної, зменшилась 

кількість майбутніх аграріїв із низьким рівнем сформованості соціокультурної 

компетентності, водночас зросла кількість майбутніх аграріїв із середнім і 

високим рівнями. Так, за результатами аналізу динаміки рівнів сформованості 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв установлено, що кількість 

студентів ЕГ, які виявили високий рівень сформованості соціокультурної 

компетентності, збільшилася на 9%, тоді як зміни в КГ були значно меншими 

(1,4%); кількість студентів, які виявили середній рівень, зросла в ЕГ на 12,7%, 

тоді як в КГ – лише на 3,3%. Суттєві зміни в ЕГ відбулися за рахунок переходу 

студентів із низького рівня, значення якого суттєво знизилося (–21,7%). 

Кількість студентів КГ, які виявили низький рівень, також дещо знизилася (–

4,7%). Отже, аналіз даних свідчить, що експериментальна робота загалом 

позитивно вплинула на формування в майбутніх аграріїв соціокультурної 
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компетентності за визначеними критеріями та їхніми показниками в 

експериментальній групі. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. Перспективними 

напрямами подальших наукових досліджень можуть бути: формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв під час проходження 

виробничих практик, поглиблення та розвиток соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення фахових дисциплін тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Фоменко Т. М. Формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

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

вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. 

– Слов’янськ, 2018. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 

проблеми формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

У дисертації на підставі вивчення наукової літератури здійснено 

категоріальний аналіз базових понять („компетентність”, „соціокультурна 

компетентність”); визначено поняття „соціокультурна компетентність 

майбутніх аграріїв”. 

З’ясовано структуру соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв, 

яка визначається як єдність чотирьох основних компонентів: мотиваційно-

ціннісного, когнітивного, діяльнісно-поведінкового та особистісного. 

Удосконалено зміст, форми й методи формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

Виокремлено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін: забезпечення професійної мотивації навчальної 

діяльності майбутніх аграріїв до опанування соціокультурної компетентності; 

актуалізація взаємодії та співробітництва майбутніх аграріїв під час вивчення 

гуманітарних дисциплін; застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) у процесі формування соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв. Експериментально доведено ефективність визначених 

педагогічних умов формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв. 

Ключові слова: соціокультурна компетентність, формування, майбутні 

аграрії, педагогічні умови, гуманітарні дисципліни, професійна мотивація, 

взаємодія, інформаційно-комунікаційні технології. 

 

Фоменко Т. Н. Формирование социокультурной компетентности 

будущих аграриев в процессе изучения гуманитарных дисциплин. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального 
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образования. – Государственное высшее учебное заведение „Донбасский 

государственный педагогический университет”. – Славянск, 2018. 

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием 

проблемы формирования социокультурной компетентности будущих аграриев 

в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

На основе анализа научной литературы осуществлен категориальный 

анализ базовых понятий („компетентность”, „социокультурная 

компетентность”); определено понятие „социокультурная компетентность 

будущих аграриев”. 

Анализируется структура социокультурной компетентности будущих 

аграриев, которая определяется как единство четырех основных компонентов: 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностно-поведенческого и 

личностного. 

В ходе исследования были выделены и теоретически обоснованы 

педагогические условия формирования социокультурной компетентности 

будущих аграриев в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

Экспериментально доказана эффективность определенных педагогических 

условий формирования социокультурной компетентности будущих аграриев. 

Ключевые слова: социокультурная компетентность, формирование, 

будущие аграрии, педагогические условия, гуманитарные дисциплины, 

профессиональная мотивация, взаимодействие, информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Fomenko T. M. Formation of future agrarians’ sociocultural competence 

in the process of Humanities study. – Qualification scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 

specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training. – State Higher 

Educational Establishment „Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 

2018. 

The dissertation is a theoretical and experimental study of the problems of 

formation of future agrarians’ sociocultural competence in the process of Humanities 

study. 

In the dissertation the term „future agrarians’ sociocultural competence” is 

defined; the terms „competence”, „sociocultural competence” are specified on the 

basis of scientific literature analysis. 

The essence, structure and content of future agrarians’ sociocultural 

competence are revealed. Key components of future agrarians’ sociocultural 

competence (motivational and value, cognitive, activity and behavioral, personal) are 

emphasized and analyzed. The criteria and indices of levels of formed sociocultural 

competence of future agrarians are determined. 

Providing professional motivation of future agrarians’ educational activity to 

master sociocultural competence, which contributes awareness of the purpose of 

professional activities in the agrarian sector, encouragement of professional self-

improvement of future agrarians, development of needs, motives, interests, incentives 

for professional activity in the agrarian sector is emphasized. 
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Interaction and cooperation of future agrarians in the process of Humanities 

study as a pedagogical condition for development of sociocultural skills, the 

formation of socially and professionally important personal qualities of future 

agrarians are distinguished as well. 

Applying information and communication technologies in the process of 

forming future agrarians’ sociocultural competence which contributes to enhancing 

the students’ cognitive activity, expanding their outlook, knowledge of native and 

foreign language cultures, raising cultural level, sharing sociocultural values, the 

acquisition of experience in sociocultural activities is analyzed in the dissertation. 

The pedagogical conditions of future agrarians’ sociocultural competence 

formation in the process of Humanities study are emphasized and theoretically 

proved. The effectiveness of these pedagogical conditions for future agrarians’ 

sociocultural competence formation is experimentally proved. 

Key words: sociocultural competence, formation, future agrarians, pedagogical 

conditions, Humanities, professional motivation, interaction, information and 

communication technologies. 
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