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Анотація

Досліджено формування міжкультурної компетентності майбутнього
викладача ЗВО. У роботі визначено поняття міжкультурної компетентності
майбутнього викладача, її структуру та значення у процесі фахової
педагогічної підготовки. Запропоновано педагогічні умови щодо формування
міжкультурної компетентності майбутнього викладача та експериментально
перевірено їх ефективність за допомогою ціннісно-мотиваційного, ціннісно-
когнітивного та діяльнісно-афективного критеріїв.

Результати, одержані під час емпіричного дослідження, свідчать про
ефективність запропонованих педагогічних умов, що доведено за допомогою
кількісного аналізу.

Ключові слова: компетентність, міжкультурна компетентність майбутнього 
викладача, заклад вищої освіти, фахова підготовка, майбутні
викладачі

Annotation

Examined into the development of the future instructor’s cultural fluency.
The concept of the future instructor’s cultural fluency, its structure and value over
the course of the vocational teachers' training determinated in the work.
Pedagogical circumstances for the development of the future instructor’s cultural
fluency has been suggested. Its effectiveness has been experimentally-verified
through the use of value-conative, value-cognitive and value-affective criteria.
Findings of the empirical investigation provide evidence of the stipulated
pedagogical terms’ effectiveness. It has been proved by means of analytical
quantification.

Key words: competence, future instructor’s cultural fluency, higher
educational establishment, vocational training, future instructors.


