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АНОТАЦІЯ
Квітка О. О. Формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. – Інститут педагоги НАПН, Київ,
2021. – Інститут педагоги НАПН, Київ, 2021.
У дисертації подано результати теоретико-практичного дослідження
проблеми формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету.
У вступі розкрито актуальність теми дослідження; визначено об’єкт,
предмет, мету й завдання дослідження; сформульовано гіпотезу, наукову
новизну, теоретичне й практичне значення; подано відомості про зв’язок
роботи з науковими планами, темами, апробацію й упровадження одержаних
результатів; інформацію про публікації авторки, структуру й обсяг
дисертаційної праці.
У першому розділі – «Теоретичні засади формування загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в освітньому
середовищі університету» – проаналізовано стан розроблення виучуваної
проблеми у педагогічній теорії, визначено зміст і структуру загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в освітньому
середовищі університету як дидактичного феномена на ґрунті висвітлення
особливостей реалізації компетентнісного підходу в реаліях українських
закладів вищої освіти.
У другому розділі – «Обґрунтування дидактичної моделі формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей» –
виявлено дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому середовищі університету, виявлено й дефініційовано організаційнодидактичні умови формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей як основи моделювання досліджуваного процесу,
розроблено й теоретично обґрунтовано структурно-функційну модель
формування досліджуваного феномена.
У третьому розділі – «Дослідно-експериментальна апробація дієвості
досліджуваної моделі» – конкретизовано й описано показники сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей;
розроблено програму дослідно-експериментальної роботи; виокремлено й
застосовано комплекс методів діагностування рівня вияву сформованості
досліджуваного феномена; здійснено дослідно-експериментальну апробацію
дієвої
ефективності
структурно-функційної
моделі
формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому середовищі університету на основі створення відповідних
організаційно-дидактичних умов; за допомогою сучасних методів математичної
статистики підтверджено припущення про ефективність імплементації
розробленої авторської моделі в освітній процес закладів вищої освіти.
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ANNOTATION
Kvitka O. O. Formation of Universal Cultural Competence of Students of
the Humanities in University Educational Environment. Qualifying scientific
work published as a manuscript.
The dissertation thesis submitted for the scientific degree of Candidate of
Pedagogical Sciences in specialty 13.00.09. – Theory of Education. – Institute of
Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.
– Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine,
Kyiv, 2021.
The thesis is aimed at investigating the problem of forming universal cultural
competence of students of the humanities in university educational environment.
The Introduction contains information concerning substantiation of research
topicality; determination of the object, the subject, the aim and the tasks of research;
formulation of the hypothesis, the scientific novelty, theoretical and practical value of
research; information about research connection with scientific plans and topics,
approbation and implementation of obtained results; information about the author’s
publications, structure and load of research.
In the first chapter that is “Theoretical foundations of forming universal
cultural competence of students of the humanities in the educational environment of
university” the state of development of the investigated problem in pedagogical
theory is analyzed, the content and structure of universal cultural competence of
students of the humanities in the educational environment of the university as a
didactic phenomenon based on highlighting the features of the competence-based
approach in the realities of Ukrainian higher education institutions is determined.
The second chapter – “Substantiation of the didactic model of forming
universal cultural competence of students of the humanities” – reveals the didactic
potential of humanities disciplines with the aim to form the universal cultural
competence of students of humanities in the educational environment of the
university; organizational and didactic conditions of forming universal cultural
competence of students of humanities as the basis for modeling the process under
investigation are identified and defined; the structural-functional model of forming
the studied phenomenon is developed and theoretically substantiated.
In the third chapter – “Experimental testing of effectiveness of the studied
model” – the indicators for forming universal cultural competence of students of the
humanities are specified and described; the program of research and experimental
work is developed; the set of methods for diagnosing the level of manifestation of the
studied phenomenon is singled out and applied; experimental testing of effectiveness
of structural-functional model of forming universal cultural competence of students
of the humanities in the educational environment of university on the basis of
creating appropriate organizational and didactic conditions is provided; using modern
methods of mathematical statistics the truth of the hypothesis on the effectiveness of
the developed model implementation into the educational prosess of higher education
establishments is confirmed.

Key words: universal cultural competence, students of the humanities,
competence-based approach, educational environment of university, organizational
and didactic conditions, structural-functional model.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Статті в наукових фахових виданнях:
1. Квітка О. О. Зміст і структура загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей. Український педагогічний журнал. 2020. № 1.
С. 14−19. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-1-14-19
2. Квітка О. О. Роль і місце компетентності культурної обізнаності та
самовираження в системі ключових компетентностей. Інноваційна педагогіка.
2020. Вип. 21. Т. 1. С. 37−40. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2019.21.1-7
3. Квітка О. О. Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо
формування загальнокультурної компетентності студентів. Український
педагогічний журнал. 2020. № 2. С. 69−74. DOI: https://doi.org/10.32405/24111317-2020-2-69-79
4. Квітка О. О. Зміст і сутність компетентності культурної обізнаності студентів
гуманітарних спеціальностей. Педагогіка формування творчої особистості у
вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 68. Т. 2. С. 19−23.
5. Квітка О. О. Формування ключових компонентів загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей. Український
педагогічний
журнал.
2020.
№ 3.
С. 98−103.
DOI:
DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-98-103
Публікації в наукових виданнях іноземних держав та у виданнях, які
включено до міжнародних наукометричних баз:
6. Квітка О. О. Формування компетентності культурної обізнаності й
самовираження студентів гуманітарних спеціальностей. Jurnalul Umanitar
Modern. 2019. № 1. С. 23−26.
7. Kvitka O., Digital Culture as a Component of General Cultural Competence of
Students. Euromentor Journal Studies about Education : Christian University, No. 3,
pp. 79–88.
Опубліковані праці апробаційного характеру
8. Квітка О. О. Компетентність культурної обізнаності та самовираження як
найважливіша умова самоорганізації та саморозвитку особистості. Стратегічні
пріоритети в науці: матеріали XL міжн. наук.-практ. Інтернет-конф.,
м. Вінниця, 10 лют. 2020 року. Вінниця, 2020. С. 43−46.
9. Квіта О. О. Загальнокультурна компетентність студентів гуманітарних
спеціальностей: психолого-педагогічний аспект. // Science, society, education:
topical issues and development prospects. Abstracts of the 3rd International scientific
and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020.
С. 212−215. URL: http://sci-conf.com.ua
10. Квітка О. О.
Вплив
інформаційних
технологій
на
розвиток
загальнокультурної компетентності студентів. Актуальні проблеми вищої
професійної освіти : матеріали VIII міжн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ,
20 бер. 2020 року. Київ, 2020. С. 85−87.

11. Квітка О. О.
Вплив
соцмедіа
на
розвиток
загальнокультурної
компетентності студентів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти», 14
травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. – C. 164−166.
Опубліковані праці, які додатково
відображають наукові результати дисертації
12. Квітка О. О. Формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей: методичні рекомендації для викладачів і
студентів гуманітарних спеціальностей університетів. Київ, 2020. 48 с.
LIST OF PAPERS PUBLISHED ON THE THESIS
Scientific papers, in which the main scientific research results are published
1. Kvitka O. O. Zmist i struktura zahalnokulturnoi kompetentnosti studentiv
humanitarnykh spetsialnostei. [Content and structure of general cultural competence
of students of humanities specialties]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 2020. No 1.
S. 14−19. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-1-14-19
2. Kvitka O. O. Rol i mistse kompetentnosti kulturnoi obiznanosti ta
samovyrazhennia v systemi kliuchovykh kompetentnostei. [Role and place of cultural
awareness and expression competence in the system of key competences].
Innovatsiina
pedahohika.
2020.
Vyp. 21.
T. 1.
S. 37−40.
DOI:
https://doi.org/10.32843/2663-6085/2019.21.1-7
3. Kvitka O. O. Dydaktychnyi potentsial humanitarnykh dystsyplin shchodo
formuvannia zahalnokulturnoi kompetentnosti studentiv. [Didactic potential of
humanities disciplines in forming students’ general cultural competence]. Ukrainskyi
pedahohichnyi zhurnal. 2020. No 2. S. 69−74. DOI: https://doi.org/10.32405/24111317-2020-2-69-79
4. Kvitka O. O. Zmist i sutnist kompetentnosti kulturnoi obiznanosti studentiv
humanitarnykh spetsialnostei. [Content and essence of cultural awareness
competence of humanities students]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u
vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. 2020. No 68. T. 2. S. 19−23.
5. Kvitka O. O. Formuvannia kliuchovykh komponentiv zahalnokulturnoi
kompetentnosti studentiv humanitarnykh spetsialnostei. [Formation of key
components of general cultural competence of students of humanities specialties].
Ukrainskyi
pedahohichnyi
zhurnal.
2020.
No 3.
S. 98−103.
DOI:
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-98-103
Papers in foreign publications and in publications indexed in international scientific
databases
6. Kvitka O. O.
Formuvannia
kompetentnosti
kulturnoi
obiznanosti
y
samovyrazhennia studentiv humanitarnykh spetsialnostei. [Cultural awareness and
expression competence forming among students of humanities specialties]. Jurnalul
Umanitar Modern. 2019. № 1. S. 23−26.
7. Kvitka O., Digital Culture as a Component of General Cultural Competence of
Students. Euromentor Journal Studies about Education: Christian University, No. 3,
pp. 79–88.
Publications certifying the approbation of the thesis materials

8. Kvitka O. O. Kompetentnist kulturnoi obiznanosti ta samovyrazhennia yak
naivazhlyvisha umova samoorhanizatsii ta samorozvytku osobystosti. [Cultural
awareness and expression competence as the most important condition of
personality’s self-organization and self-development]. Stratehichni priorytety v
nautsi: Materialy XL mizhn. nauk.-prakt. Internet-konf., m. Vinnytsia, 10 liut. 2020
roku. Vinnytsia, 2020. S. 43−46.
9. Kvita O. O.
Zahalnokulturna
kompetentnist
studentiv
humanitarnykh
spetsialnostei: psykholoho-pedahohichnyi aspekt. [General cultural competence of
students of humanities specialties: psychological and pedagogical aspect]. Science,
society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 3rd
International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv,
Ukraine. 2020. S. 212−215. URL: http://sci-conf.com.ua
10. Kvitka O. O. Vplyv informatsiinykh tekhnolohii na rozvytok zahalnokulturnoi
kompetentnosti studentiv. [Influence of information technologies on developing
general cultural competence among students]. Aktualni problemy vyshchoi profesiinoi
osvity : Materialy VIII mizhn. nauk.-prakt. Internet-konf., m. Kyiv, 20 bereznya.
2020 r. Kyiv, 2020. S. 85−87.
11. Kvitka O. O. Vplyv sotsmedia na rozvytok zahalnokulturnoi kompetentnosti
studentiv. [Influence of social media on general cultural competence development
among students]. Aktualni problemy tekhnolohichnoi i profesiinoi osvity: Materialy II
Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 14 travnia 2020 r. Hlukhiv:
Hlukhivskyi NPU im. O. Dovzhenka, 2020. S. 164−166.
Publications which additionally demonstrate results of scientific research
12. Kvitka O. O. Formuvannia zahalnokulturnoi kompetentnosti studentiv
humanitarnykh spetsialnostei: metodychni rekomendatsii dlia vykladachiv i studentiv
humanitarnykh spetsialnostei universytetiv. [Formation of general cultural
competence among students of humanities specialties: Methodological
recommendations for university lecturers and students of humanities specialties].
Kyiv: Pedahohichna dumka, 2020. 48 s.

ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………………………..9
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ

ЗАСАДИ

ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ
ГУМАНІТАРНИХ

ФОРМУВАННЯ

КОМПЕТЕНТНОСТІ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В

СТУДЕНТІВ
ОСВІТНЬОМУ

СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ……………………………………..19
1.1. Компетентнісний

підхід

як

парадигмально-визначальний

в

організації освітнього процесу вищої школи…………………………….19
1.2. Загальнокультурна

компетентність

як

одна

з

ключових

компетентностей для навчання протягом життя…………………………39
1.3. Зміст і структура загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей……………………………………………..65
Висновки до розділу 1…………………………………………………….80
Список використаних джерел до розділу 1……………………………..84
РОЗДІЛ 2
ОБҐРУНТУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ

СТУДЕНТІВ

ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ…………………………….107
2.1. Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування
загальнокультурної компетентності особистості………………………107
2.2. Дефініціація

сукупності

організаційно-дидактичних

умов

формування загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей як основи розроблення моделі…………………………116
2.3. Моделювання

процесу

формування

загальнокультурної

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей……………….150
Висновки до розділу 2…………………………………………………….167
Список використаних джерел до розділу 2……………………………..169

РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА

АПРОБАЦІЯ

ДІЄВОСТІ

ДОСЛІДЖУВАНОЇ МОДЕЛІ…………………………………………188
3.1. Розроблення

критерійно-діагностувального

інструментарію

для

вияву рівня сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей……………………………………………..188
3.2. Програма експериментальної роботи з імплементації авторської
моделі в освітній процес вищої школи…………………………………215
3.3. Аналіз й узагальнення результатів експериментальної роботи….229
Висновки до розділу 3…………………………………………………...241
Список використаних джерел до розділу 3……………………………243
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………247
ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………250
ДОДАТКИ………………………………………………………………..289

ВСТУП
Актуальність дослідження. Глобальні зміни, котрі відбуваються в
сучасній матриці розвитку людської цивілізації, зумовлюють хаотичні й
непередбачувані трансформації в усіх сферах суспільства. Не є виключенням й
освітня галузь, стан розвиненості якої безпосередньо впливає на рівень
освіченості особистості, її загальнокультурну відповідність надшвидкому
оновленню інформаційно залежного світу. Актуалізується передусім потреба в
самовираженні особистості в глобалізованому інформаційному середовищі.
Здійснений аналіз нормативних документів (Закон України «Про вищу освіту»
(2014 р.), Закон України «Про освіту» (2017 р.), Закон України «Про повну
загальну середню освіту» (2020 р.)), наукових доробків українських і
зарубіжних учених (О. Антоненко, Н. Арістова, Н. Бібік, В. Бондар, М. Бурда,
О. Дубасенюк, М. Євтух, В. Желанова, М. Житник, І. Зимня, С. Калашнікова,
В. Краєвський,
В. Луговий,

О. Красільнікова,
О. Ляшенко,

Н. Кузьміна,

О. Малихін,

С. Лісова,

О. Локшина,

Ю. Мальований,

А. Маркова,

Н. Побірченко, О. Пометун, Дж. Равен, Ю. Рашкевич, О. Савченко, В. Свистун,
С. Сисоєва, Ж. Таланова, В. Титаренко, О. Топузов, О. Трубачева, І. Федорова,
О. Федорцова, В. Хутмахер, А. Хуторськой, В. Ягупов) надає виважені й
верифіковані підстави стверджувати, що реалізація в освітньому процесі
закладів

вищої

освіти

основних

положень

компетентнісного

підходу

уможливлює всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця. Підготовка,
яка ґрунтується на принципах компетентнісного підходу, сприяє набуттю ним
позитивного досвіду щодо збереження та створення культурних і матеріальних
цінностей на благо сучасного суспільства й майбутніх поколінь. Важливим у
цьому аспекті видається формування в студентів різних спеціальностей взагалі
й

студентів

гуманітарних

спеціальностей

зокрема

загальнокультурної

компетентності, оскільки саме вона значним чином впливає на їхню здатність
до

перетворювальної

діяльності,

спрямованої

на

збереження

світової

культурної спадщини, національної самобутності й ідентичності, умінь і
навичок застосовувати здобутий культурний досвід задля ефективного
співіснування та взаємодії в сучасному багатокультурному суспільстві.

У розумінні сутності загальнокультутної компетентності враховуємо
напрацьований

досвід

сучасних

дослідників

(А. Галенко,

І. Гриценко,

Дем’яненко, І. Драч, Г. Єсин, М. Князян, І. Ковалинська, Г. Кондратенко,
А. Краснощок,
Н. Молодиченко,

О. Малихін,
Т. Мороз,

Т. Маркова,
М. Моцар,

А. Мельчинська,

Т. Мішеніна,

Т. Несвірська,

Л. Охріменко,

А. Павленко, Д. Паніотова, С. Паршук, А. Тарасюк, В. Титаренко, Я. Тікан,
С. Троянська, Г. Товканець, О. Федорцова, Л. Халецька, Г. Шпиталевська,
І. Шумілова, С. Яблоков, М. Яковлєва).
Дидактична проблема формування загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету
має розв’язуватись на ґрунті осмислення здобутків психологів, котрі
розробляли теорії особистості та теорії розвитку особистості (К. АбульхановаСлавська, А. Адлер, А. Бандура, Л. Божович, Л. Виготський, П. Гальперін,
Е. Еріксон, Г. Костюк, А. Маслоу, В. Мясищев, К. Роджерс, С. Рубінштейн,
Б. Скіннер, Н. Тализіна, Е. Фромм, К. Хорні), а також праць представників
класичної дидактики (Ю. Бабанський, В. Бондар, С. Гончаренко, Л. Занков,
І. Ільясов, В. Ледньов, І. Лернер, О. Ляшенко, Ю. Мальований, М. Махмутов,
В. Оконь, В. Онищук, В. Паламарчук, О. Савченко, М. Скаткін, М. Фіцула,
Г. Щукіна, Є. Ямбург, М. Ярмаченко).
Вивчення досвіду організації та здійснення освітнього процесу в закладах
вищої освіти, котрі готують студентів гуманітарних спеціальностей, а також
урахування основоположних позицій сучасної теорії навчання, філософії
освіти, психодидактики зумовило виявлення наявної сукупності суперечностей,
котрі потребують усунення задля забезпечення ефективності формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому середовищі університету, а саме:
- між усвідомлюваною потребою реформування вищої гуманітарної освіти на
засадах інтегративного поєднання реалізації положень компетентнісного
підходу й інших методологічних підходів та недостатньою розробленістю
теоретико-методологічних основ функціонування ефективних дидактичних
моделей для здійснення такого реформування;

- між наявністю науково-педагогічного досвіду вивчення загальнокультурної
спадщини розвитку цивілізації в умовах здійснення фахової гуманітарної
підготовки студентів та відсутністю обґрунтованої дидактичної моделі
цілеспрямованого формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей із максимальним використанням дидактичного
потенціалу інформаційно-освітнього університетського середовища;
- між необхідністю константного підвищення рівня загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей як однієї з ключових
для

навчання

протягом

життя

та

недостатнім

науково-методичним

забезпеченням реалізації цієї потреби на ґрунті створення відповідних
організаційно-дидактичних умов.
Виявлені суперечності можуть бути розв’язані завдяки цілеспрямованому
науково-теоретичному вивченню окресленої дидактичної проблеми вищої
школи та здійсненню дослідно-експериментальної роботи з перевірки її
результативності

на

теоретико-практичному

рівні,

що

дало

змогу

сформулювати тему дисертаційної праці «Формування загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в освітньому
середовищі університету».
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційну працю виконано в межах реалізації плану науково-дослідної
роботи Інституту педагогіки НАПН України «Прогнозування розвитку
загальної середньої освіти як рівневої системи» (№ державної реєстрації
0116U003185, 2016-2018 рр.). Тему дисертаційної праці затверджено Вченою
радою Інституту педагогіки НАПН України (витяг із протоколу № 4 від 31
березня 2016 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації досліджень у
галузі освіти, педагогіки і психології (протокол № 5 від 14 червня 2016 р.).
Мета

дослідження

полягає

в

розробленні

структурно-функційної

дидактичної моделі формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних

спеціальностей

в

освітньому

середовищі

університету,

обґрунтуванні доцільності її впровадження в освітній процес вищої школи на
основі створення відповідної сукупності організаційно-дидактичних умов.

Відповідно до сформульованої мети визначено завдання дослідження:
1. На засадах вивчення особливостей реалізації компетентнісного підходу
в інтегративному поєднанні з іншими методологічними підходами в освітньому
процесі вищої школи, уточнити зміст й описати структуру загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей як дидактичного
феномена.
2. Розробити

та

теоретично

обґрунтувати

структурно-функційну

дидактичну модель формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету.
3. Виявити та дефініціювати сукупність організаційно-дидактичних умов
формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей в освітньому середовищі університету як основи моделювання
досліджуваного процесу.
4. Розробити експериментальну програму на основі конкретизації
критеріїв

і

показників

компетентності

вияву

студентів

рівня

гуманітарних

сформованості
спеціальностей

загальнокультурної
та

відповідного

діагностувального інструментарію.
5. Організувати та здійснити експериментальну перевірку дієвості
імплементації авторської дидактичної моделі в освітній процес вищої школи на
основі створення відповідних організаційно-дидактичних умов.
Об’єкт

дослідження:

освітній

процес

студентів

гуманітарних

спеціальностей університету.
Предмет дослідження: формування загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету.
Науково-педагогічне дослідження актуальної проблеми дидактики вищої
школи здійснювалося на основі сформульованого припущення про те, що
формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей в освітньому середовищі університету буде ефективним, якщо
буде розроблено теоретично обґрунтовану структурно-функційну дидактичну
модель формування досліджуваного дидактичного феномена й упроваджено її в

освітню практику вищої гуманітарної школи на основі створення сукупності
відповідних організаційно-дидактичних умов.
Теоретико-методологічною основою дослідження є положення, що
розкривають питання:
- методології вивчення дидактичних явищ, їхнього моделювання (А. Бандура,
В. Бондар, Б. Глинський, В. Краєвський, Н. Кузьміна, М. Левіна, В. Лозова,
О. Малихін,

Ю. Мальований,

В. Паламарчук,

С. Сисоєва,

В. Пікельна,

А. Хуторськой);
- реалізації компетентнісного підходу в закладах освіти (Н. Бібік, М. Євтух,
І. Зимня,

В. Краєвський,

О. Локшина,

А. Маркова,

О. Овчарук,

Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, В. Сєріков, С. Сисоєва, О. Топузов,
О. Трубачева, А. Хуторськой);
- психолого-педагогічних особливостей особистісно зорієнтованої освіти
(К. Абульханова-Славська,

А. Адлер,

Б. Ананьєв,

І. Бех,

О. Бодальов,

Л. Божович, Є. Бондаревська, Л. Виготський, І. Гальперін, В. Давидов,
М. Євтух, Ю. Кулюткін, В. Лозова, Н. Ничкало, О. Савченко, В. Сластьонін);
- взаємозв’язку освіти та культури (І. Бех, В. Біблер, Є. Бондаревська,
С. Гессен, Б. Гершунський, В. Гумбольдт, М. Євтух, І. Зязюн, М. Каган,
К. Леві-Стросс, Ю. Лотман, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська);
- гуманітарного розвитку й становлення індивіда (О. Барановська, М. Бахтін,
Б. Бім-Бад,
Т. Опалюк,

Н. Герасименко,
Р. Попов,

Н. Євтушенко,

А. Реан,

О. Малихін,

І. Сіняговська,

М. Малоіван,

О. Сухомлинська);

А. Петровський);
- філософії освіти (В. Андрющенко, Г. Гегель, С. Гессен, І. Зязюн, І. Кант,
В. Кремень, В. Луговий, В. Лутай, В. Огнев’юк, І. Прокопенко, К.-Г. Юнг);
- теорії діяльності та теорії навчання (С. Архангельський, Ю. Бабанський,
В. Бондар, С. Гончаренко, П. Гальперін, В. Данилов, Л. Занков, І. Зимня,
Л. Коган, О. Леонтьєв, І. Малафіїк, О. Малихін, А. Маркова, С. Рубінштейн,
М. Скаткін, Н. Тализіна, М. Фіцула, В. Шамова, М. Ярмаченко).
Для здійснення теоретико-експериментального дослідження в межах
дисертаційної праці було застосовано такі методи:

- теоретичні: системний і порівняльний аналіз філософської, психологопедагогічної, дидактико-методичної та навчально-методичної літератури задля
дослідження специфіки застосування та реалізації положень компетентнісного
підходу як сучасної дидактичної парадигми реформування вищої гуманітарної
освіти, конкретизації поняття «загальнокультурна компетентність студентів
гуманітарних спеціальностей», визначення змісту й опису її структури,
з’ясування дидактичного та світоглядного потенціалу дисциплін гуманітарного
циклу; теоретичне моделювання задля створення структурно-функційної моделі
формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей в освітньому процесі університету; метод узагальнення
педагогічного досвіду вивчення дидактичних явищ з метою виявлення й
дефініціювання організаційно-дидактичних умов як основи розроблення
моделі; методи теоретичного прогнозування для подальшого визначення
динаміки

формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних спеціальностей;
- емпіричні: опитування (анкетування, педагогічне спостереження, бесіда,
інтерв’ювання) студентів гуманітарних спеціальностей і викладачів закладів
вищої освіти задля конкретизації критеріїв і показників сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей;
бесіда, тестування, педагогічне спостереження для вияву динаміки формування
показників (покомпонентно) загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей; ранжування задля визначення форм навчання й
форм організації навчання й освітнього процесу у вищій гуманітарній школі,
оптимальних з позицій забезпечення розв’язування проблеми дослідження;
педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний
етапи), спрямований на вивчення ефективності імплементації розробленої
структурно-функційної моделі формування загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету
на основі створення відповідної сукупності організаційно-дидактичних умов;
- методи математичної статистики (середнє арифметичне, критерій
Пірсона) задля оброблення результатів експериментальної роботи та їхня

інтерпретація в контексті підтвердження їхньої достовірності, доведення
правомірності висунутого припущення.
Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка, Харківського національного

педагогічного університету імені

Г. С. Сковороди, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
- уперше розроблено й обґрунтовано структурно-функційну дидактичну
модель

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей в освітньому середовищі університету, яку визначено як єдність
чотирьох

взаємопов’язаних

конструктних

блоків:

пропедевтично-

актуалізаційного, організаційно-інформаційного, діяльнісно-креативного та
результативно-компетентнісного;

виявлено

й

дефініційовано

сукупність

організаційно-дидактичних умов як основу моделювання досліджуваного
процесу: 1) активація мотивації здобуття гуманітарних знань як ціннісноособистісної

основи

розвитку

особистості

в

умовах

глобалізації;

2) суб’єктивація процесу навчання гуманітарних дисциплін у вищій школі;
3) створення стимулювального інформаційно-гуманітарного середовища як
засобу константного оновлення змісту загальнокультурної (як складової
гуманітарної) підготовки студентів; 4) інтеграція організаційних форм, методів,
технологій і засобів навчання на метадисциплінарному рівні в освітній
діяльності студентів гуманітарних спеціальностей; 5) забезпечення системносистематичної рефлексійної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей
як суб’єктів вияву загальнокультурної компетентності;
-

уточнено

зміст

(загальнокультурна

компетентність

студентів

гуманітарних спеціальностей визначається як інтегративна якість, яка
ґрунтується на здобутих під час підготовки в закладі вищої освіти знаннях,
уміннях, навичках, особистісних і професійно важливих якостях, суб’єктному
досвіді й забезпечує здатність особистості орієнтуватися в культурному
розмаїтті сучасного багатокультурного світового суспільства на основі
розуміння й збереження власної національно-культурної ідентичності та

толерантного

ставлення

до

індивідуальних,

національних

й

етнічних

відмінностей представників різних культур) й описано структуру (як єдність
взаємопов’язаних конструктивних компонентів: аксіологічно-мотиваційного,
суб’єктно-процесуального, інформаційно-змістового, діяльнісно-культурного та
суб’єктно-рефлексійного)

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних спеціальностей як дидактичного феномена; особливості й
специфіку застосування положень компетентнісного підходу в інтегративному
поєднанні з положеннями інших методологічних підходів у закладі вищої
освіти в контексті формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету;
-

конкретизовано

критерії

(аксіологічно-мотиваційний,

суб’єктно-

процесуальний, інформаційно-змістовий, діяльнісно-культурний, суб’єктнорефлексійний) і відповідні критерійні показники вияву рівня (високий,
середній, низький) сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей та відповідний діагностувальний інструментарій.
Подальшого розвитку набули положення педагогічної теорії про
дидактичні засади викладання й навчання дисциплін гуманітарного циклу в
закладі вищої освіти, роль і місце елективних курсів як дидактичного засобу
впливу

на

процес

компетентності

цілеспрямованого

студентів

гуманітарних

формування

загальнокультурної

спеціальностей

в

освітньому

середовищі університету й новітні форми організації освітнього процесу у
вищій школі.
Практичне значення отриманих результатів полягає в:
- розробленні метапредметного та міжпредметних елективних курсів для
студентів вищої школи (гуманітарні спеціальності): «Ключові компетентності
для навчання протягом життя як цінність сучасного європейця», «Формування
компетентності культурної обізнаності й самовираження особистості –
майбутнього професіонала гуманітарної галузі», «Основи толерантного
спілкування та перекладацька діяльність»; уточненні методики комунікативних
тренінгів; створенні навчально-методичного комплексу для самостійної
діяльності

студентів

гуманітарних

спеціальностей,

спрямованого

на

формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей;
- підготовці методичних рекомендацій для викладачів і студентів
гуманітарних

спеціальностей

компетентності

студентів

щодо

формування

гуманітарних

загальнокультурної

спеціальностей

в

освітньому

середовищі університету.
Результати

дослідження

упроваджено

в

освітній

процес

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка

(довідка

про

впровадження

№

603-34/03

від

30.06.2020 р.),

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
(довідка про впровадження № 01/10-404 від 23.06.2020 р.), ПАТ «Вищий
навчальний

заклад

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ

УПРАВЛІННЯ

ПЕРСОНАЛОМ» (довідка про впровадження №2237 від 31 березня 2021 р.);
Інституту педагогіки НАПН України (довідка про впровадження № 417 від
28.12.2020 р.).
Апробація результатів дисертаційної праці. Основні положення та
результати дисертації представлено на міжнародних науково-практичних
конференціях, зокрема:
 Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного
знання

у

сучасному

інформаційному

просторі:

національний

та

інтернаціональний аспекти (Монреаль (Канада), 2017);
 Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному
інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти
(Монреаль (Канада), 2017);
 Modern scientific challenges and trends (Warsaw, Poland, 2018);
 Актуальні проблеми вищої професійної освіти (Київ, 2020);
 Інтернет-конференції: Стратегічні пріоритети в науці (Вінниця,
2020);
 the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sciconf.com.ua”: Science, society, education: topical issues and development prospects
(Kharkiv, Ukraine. 2020).

Публікації. За темою дослідження авторкою опубліковано 12 наукових і
науково-методичних праць: 1 методичні рекомендації; 5 статей у провідних
фахових наукових виданнях України; 2 статті в наукометричних і зарубіжних
виданнях; 4 тез доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних
конференцій різного рівня (міжнародних і всеукраїнських).
Структура дисертації. Структура дисертаційної праці зумовлена логікою
викладу отриманих результатів на теоретико-практичному рівні відповідно до
сформульованої мети та завдань дослідження. Зміст роботи організаціно
представлено: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, що
містить 378 позицій (з них – 39 іноземними мовами). Загальний обсяг
дисертації становить 298 сторінок (197 сторінок основного тексту). Робота
містить 20 таблиць на 16 сторінках і 9 рисунків на 7 сторінках.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ
1.1. Компетентнісний

підхід

як

парадигмально-визначальний

в

організації освітнього процесу вищої школи
Необхідність реалізації положень компетентнісного підходу в освітній
діяльності закладів вищої освіти зумовлена, насамперед, потребою сучасного
українського суспільства в майбутніх фахівцях різних спеціальностей не лише
готових і здатних ефективно розв’язувати професійні завдання різного рівня
складності на основі здобутих знань, умінь і навичок, навчатися протягом
усього життя, а й здійснювати успішну професійну й особистісну діяльність в
умовах багатокультурного середовища. Важливий внесок у розроблення
компетентнісного

підходу

був

зроблений

сучасними

українськими

й

зарубіжними вченими (О. Антоненко [4], О. Антонова [5], Н. Арістова [7; 8;
208; 209], Н. Ашиток [11], О. Барановська [15], І. Бех [20], Н. Бібік [21; 22],
О. Дубасенюк [135], М. Житник [177], Е. Зеєр [51], І. Зимня [52; 53],
С. Калашнікова [101], О. Красільнікова [73], В. Кремень [75], Л. Левонюк [215],
С. Лісова [76], О. Локшина [78], В. Луговий [101], В. Лунячек [79], О. Малихін
[84; 85], Ю. Мальований [89], Л. Максимук [215], Л. Маслак [4], Т. Опалюк
[108; 110], Н. Побірченко [121], О. Пометун [122; 123; 125], Р. Попов [128; 129],
Ю. Рашкевич [101], В. Редько [139], О. Савченко [145], В. Свистун [205],
Ж. Таланова [101], А. Трофименко [167], О. Усик [174-176], І. Федорова [177],
В. Хутмахер [212], В. Ягупов [205], S. M. Johnstone [213], J. Kim [214], F. Mojab
[218], J. Raven [219], L. Soares [213]). Науковці наголошують на тому, що
реформування системи освіти в Україні шляхом реалізації провідних положень
компетентнісного підходу уможливлює її приведення у відповідність до
європейських вимог, посилення її практико-орієнтованої спрямованості, сприяє
забезпеченню здатності й готовності майбутніх фахівців пристосовуватися до

швидкозмінюваних умов праці та виявляти творчий й особистісний потенціал
задля розв’язування життєвих проблем у реальних ситуаціях [121].
Становлення компетентнісного підходу ґрунтовно описано відомою
вченою І. Зимньою [52]. Учена переконена, що процес становлення будь-якого
методологічного підходу в освіті проходить кілька послідовних етапів, і
компетентнісний підхід не є виключенням. Його становлення, на думку
І. Зимньої, відбувається в три етапи. Так, перший етап, який охоплює 60–70-ті
роки ХХ століття, пов’язаний із уведенням до наукового обігу таких ключових
понять, як «компетенція», «компетентність», «ключові компетентності».
Другий етап, який тривав протягом 70–90-х років ХХ століття, був
спрямований
необхідних

здебільшого
для

на

формування

виявлення

сукупності

конкурентоспроможних

компетентностей,
фахівців

різних

спеціальностей. Останній етап – третій, який розпочинається наприкінці
минулого століття й триває дотепер, – орієнтований на пошуки оптимальних
умов упровадження провідних ідей компетентнісного підходу в освітню
діяльність закладів освіти в усьому світі [52] і певним чином ґрунтується на
інтегративній перцепції положень інших методологічних підходів.
У численних наукових працях (Н. Ашиток [11], І. Бех [20], О. Герасимова
[34], О. Дубасенюк [135], І. Зимня [52; 53], І. Зязюн [55], С. Лісова [76],
О. Малихін [83; 84; 85], Т. Опалюк [108; 110], О. Пометун [122; 123; 125])
наголошується на тому, що однією з основних особливостей компетентнісного
підходу є його студентоцентрованість. Це означає, що будуючи освітній процес
на основі положень компетентнісного підходу викладачі мають змогу
безпосередньо ознайомити студентів із загальними вимогами до їхньої
підготовки, спрямованими на формування системи знань, умінь, навичок,
професійно важливих якостей і досвіду, тобто професійної компетентності.
У сучасній науковій літературі можна знайти різні підходи до розуміння
компетентнісного підходу, як такого, котрий:
- виходить за межі традиційної парадигми навчання, коли результатом
освітньої діяльності вважається система знань, умінь і навичок суб’єкта
навчання, а не лише його здатність діяти [147];

- спрямовує освітній процес на формування й розвиток ключових і
предметних компетентностей особистості, результатом якого буде певний
рівень сформованості його загальної компетентності [122];
- забезпечує здатність суб’єкта навчання відповідати новим запитам
ринку праці та здатність реалізовувати на практиці власний потенціал задля
практичного розв’язування життєвих проблем [22];
- моделює результати освіти як норми якості вищої освіти [76, с. 40];
- спрямовує зміст навчання на формування певних компетентностей, що
визначають здатність особистості успішно діяти у відповідних життєвих і
навчальних ситуаціях та нести відповідальність за такі дії [89, с. 3];
- спрямовує освітній процес на формування й розвиток ключових
компетентностей майбутніх фахівців, а також сприяє формуванню в них
здатності самостійно розв’язувати професійні завдання різного рівня складності
на основі здобутих знань і власного набутого досвіду [73];
- орієнтується на професійну компетентність як якість особистості
майбутнього фахівця, котра характеризує рівень його інтеграції не лише до
середовища професійної діяльності, а й до різних соціальних середовищ, що
потребує здатності майбутнього фахівця виконувати різні соціальні ролі [135,
с. 11];
- орієнтує на досягнення певних цілей – векторів освіти: здатність до
навчання, самовизначення (самодетермінація), самоактуалізація, соціалізація та
розвиток індивідуальності [51, с. 46].
На

думку

компетентнісного

О. Малихіна,
підходу

у

головна
підготовці

мета

реалізації

майбутніх

положень

фахівців

різних

спеціальностей у закладах вищої освіти полягає у формуванні компетентної
особистості, готової мобілізувати власні потенційні ресурси задля здійснення
професійної діяльності на високому рівні [85]. Схожої думки дотримуються
О. Величко та С. Мінюрова [28]. Учені стверджують, що застосування
компетентнісного підходу сприяє набуттю майбутніми фахівцями загальної
компетентності, основу якої складає досвід інтеграції різних результатів

освітньої діяльності та яка дає їм змогу бути адекватними соціальним і
професійним ситуаціям.
Актуальним у контексті здійснюваного дослідження є науковий погляд
В. Титаренко та Л. Охріменко [161], які, у свою чергу, вважають, що реалізація
провідних ідей компетентнісного підходу у підготовці майбутніх учителів
сприяє формуванню ініціативних, активних, відповідальних громадян України,
які здатні та виявляються готовими демонструвати педагогічну етику під час
здійснення професійної діяльності, до самостійного константного системного
розвитку та реалізації в суспільному житті власної країни.
Цікавою є наукова позиція С. Лісової, яка, вивчаючи зарубіжний досвід
реалізації

компетентнісного

підходу

у

вищій

школі,

стверджує,

що

застосування його основних принципів у підготовці майбутніх фахівців
створює

всі

передумови

для

розширення

можливості

їхнього

працевлаштування, уможливлює побудову освітнього процесу на основі
міждисциплінарно-інтегрованих вимог щодо досягнення певного результату,
орієнтує діяльність майбутніх фахівців на розмаїття професійних і життєвих
ситуацій [76, с. 49].
Отже, ураховуючи вищезазначені думки, висловлені українськими та
зарубіжними науковцями (О. Антоненко [4], О. Антонова [5], Н. Арістова [7; 8;
208; 209], Н. Ашиток [11], О. Барановська [15], І. Бех [20], Н. Бібік [21; 22],
О. Дубасенюк [135], М. Житник [177], Е. Зеєр [51], І. Зимня [52; 53],
С. Калашнікова [101], О. Красільнікова [73], В. Кремень [75], Л. Левонюк [215],
С. Лісова [76], О. Локшина [78], В. Луговий [101], В. Лунячек [79], О. Малихін
[84; 85], Ю. Мальований [89], Л. Максимук [215], Л. Маслак [4], Т. Опалюк
[108; 110], Н. Побірченко [121], О. Пометун [122; 123; 125], Р. Попов [128; 129],
Ю. Рашкевич [101], В. Редько [139], О. Савченко [145], В. Свистун [205],
Ж. Таланова [101], А. Трофименко [167], О. Усик [174-176], І. Федорова [177],
В. Хутмахер [212], В. Ягупов [205], S. M. Johnstone [213], J. Kim [214], F. Mojab
[218], J. Raven [219], L. Soares [213]) вважаємо за доцільне їх узагальнити та
виділити основну ідею, яка полягає в тому, що впровадження принципів
компетентнісного підходу в освітній процес закладу вищої освіти сприяє

формуванню всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця, підготовка
якого відповідає швидкозмінним вимогам ринку праці, який володіє
ґрунтовними теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками,
орієнтується в суміжних сферах діяльності, готовий здійснювати професійну
діяльність на рівні світових стандартів, здатний конкурувати з іншими на
глобальному ринку праці, а також здатний до постійного професійного
зростання та розвитку, соціальної та професійної мобільності.
Ключовими поняттями, які є визначальними для компетентнісного
підходу

є

«компетентність»,

«ключові

компетентності»,

«професійна

компетентність» тощо. Пропонуємо звернутися до існуючих у науковій
психолого-педагогічній літературі підходів щодо розуміння сутності та
структури зазначених понять.
Незважаючи на те, що концепт «компетентність» не є новим, у науковій
педагогічній літературі можна зустріти його різні потрактування, більшість із
яких є або тотожними з визначенням, задекларованим у Законі Україні «Про
вищу освіту» (2014 р.), або певним чином відрізняються від нього, оскільки
були

сформульовані

раніше

[133].

Компетентність

є

«інтегрованим

результатом, що передбачає зміщення акцентів із накопичення нормативно
визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку в суб’єктів
навчання здатності практично діяти й застосовувати досвід успішної діяльності
[45,

с. 408].

У

«Національному

освітньому

глосарії»

компетентність

розглядається як «динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та особистих
якостей, що описують результати навчання за освітньою / навчальною
програмою і є основою кваліфікації випускника вищого навчального закладу
(закладу вищої освіти) [101, с. 32].
C. Лісова пропонує розглядати компетентність як прагнення й готовність
фахівця реалізувати власний потенціал не лише у професійній, а й у соціальній
сфері. Дослідниця також наголошує на необхідності усвідомлення фахівцями
соціальної значущості й особистісної відповідальності за результати власної
професійної діяльності [76, c. 39]. Вона слушно стверджує, що як результат
оволодіння знаннями, навичками та досвідом у закладі вищої освіти,

компетентність не має ототожнюватися або протиставлятися професійній
кваліфікації. Компетентність, на думку вченої, слід розглядати як певну
ситуативну категорію, оскільки вона надає фахівцям можливість здійснювати
діяльність у конкретних професійних ситуаціях. С. Лісова пропонує оцінювати
рівень вияву компетентності майбутнього фахівця на основі сформованої в
нього сукупності вмінь і поведінкових реакцій на різні життєві та професійні
ситуації. Як інтегрована характеристика якостей особистості, компетентність
включає три компоненти, зокрема: когнітивний, мотиваційно-ціннісний й
емоційно-вольовий [76, с. 40].
За О. Пометун, компетентність є об’єктивною категорією, що фіксує
суспільно визнаний комплекс знань, умінь, навичок, стосунків тощо певного
рівня, які можуть бути застосовані в широкій сфері діяльності людини [125,
с. 16].
О. Антоненко,

досліджуючи

проблему

вдосконалення

підготовки

майбутніх учителів іноземних мов, доходить висновку, відповідно до якого під
компетентністю розглядає здатність особистості до професійної діяльності,
котра складається з низки компетентностей, або вищий ступінь готовності
особистості до фахової діяльності [4]. О. Антоненко також наголошує на тому,
що саме від рівня сформованості компетентностей залежить ступінь вияву
фахівцями власного професіоналізму, достатнього або недостатнього для
успішного вирішення професійних завдань [4].
Схожої думки дотримуються І. Федорова та М. Житник. Науковці
вважають, що компетентність, яка є виявом професійного досвіду фахівців у
межах певної посади, включає ґрунтовне знання та володіння своєю справою;
розуміння сутності роботи; наявність сукупності знань, яка надає їм змогу
здійснювати експертне оцінювання якості роботи й ефективно діяти у певній
предметній сфері [177].
Н. Тропініна вважає, що компетентність є інтегративним особистісним
ресурсом,

який

включає

інтелект,

загальний

світогляд,

міжособистісних відносин, спеціальні професійні знання та
особистісного розвитку [166, с. 39].

систему
потенціал

Під компетентністю О. Антонова та Л. Маслак розуміють «гармонійне,
інтегроване, системне поєднання знань, умінь і навичок, норм, емоційноціннісного ставлення та рефлексії, що складають мінімальну готовність
особистості до вирішення практичних завдань» [5, с. 101]. Професійну
компетентність учені інтерпретують як здатність особистості здійснювати
професійну діяльність на основі набутих професійних компетенцій, які
сприяють

розвитку

творчого

потенціалу

особистості,

професійному

саморозвитку та самовдосконаленню [5].
В. Ягупов та В. Свистун пропонують розглядати компетентність як
підготовленість майбутнього фахівця до здійснення певної професійної
діяльності та наявність у нього професійно важливих якостей, які сприяють
здійсненню цієї діяльності [205]. Під час підготовки в закладі вищої освіти
майбутні фахівці оволодівають професійною компетентністю, під якою вчені
розуміють складне інтегральне інтелектуальне, професійне й особистісне
утворення, котре виявляється, розвивається й удосконалюється саме у
професійній діяльності.
Оригінальне визначення сутності поняття «компетентність» знаходимо в
науковій праці «Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки
у вищій школі», запропонованої В. Лунячеком [79]. Науковець розглядає
компетентність

як

комбінацію

певних

характеристик

особистості,

які

уможливлюють виконання професійних обов’язків на високому рівні [79,
c. 160].
Варто зазначити, що оскільки О. Величко та С. Мінюрова дефініціюють
компетентність як систему інтелектуального, психологічного, морального й
діяльнісного станів майбутнього фахівця, котрі відображають рівень отриманих
ним знань, навичок, особистісного досвіду та різних якостей, необхідних для
здійснення діяльності у певній професійній сфері, лише висококомпетентний
фахівець, на їхню думку, здатний і готовий мобілізувати здобуті знання й
уміння в кожній конкретній професійній ситуації [28].
О. Федорцова, яка досліджує проблему формування культурологічної
компетентності майбутніх фахівців, розглядає компетентність не лише як

невід’ємний компонент їхньої загальної культури, а й як вияв їхньої
світоглядної позиції та системи здобутих знань, умінь і навичок, котрі
уможливлюють здійснення цілеспрямованої самостійної діяльності [178, c. 62].
Г. Кондратенко трактує компетентність як «знання, уміння, навички та
досвід, які формують професійні властивості фахівця на достатньому рівні для
якісного виконання ним професійних функцій» [72, с. 100].
Відповідно

до

Закону

України

«Про

вищу

освіту»

(2014 р.)

компетентність розглядається як динамічна комбінація знань, умінь і
практичних

навичок,

способів

мислення,

професійних,

світоглядних

і

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність
особи успішно здійснювати професійну та навчальну діяльність та є
результатом навчання на певному рівні вищої освіти [133].
Зазначимо,

що

здійснений

теоретичний

аналіз

наукових

праць

українських і зарубіжних дослідників (І. Бахов [16-17], А. Галенко [33],
О. Глузман [35], М. Головань [36], І. Зимня [53], В. Лунячек [79], В. Коваль
[68], П. Підкасистий [136], О. Пометун [122; 123], В. Присакар [131],
Ю. Присяжнюк [132], В. Свистун [205], В. Ягупов [205]) також дає змогу
констатувати наявність різних підходів до класифікації компетентностей, які
складають основу професійної компетентності майбутніх фахівців різних
спеціальностей.
І. Зимня вважає, що задля здійснення успішної професійної діяльності
майбутній фахівець має володіти певною сукупністю компетентностей, серед
яких учена вирізняє особистісні, комунікативні та діяльнісні [53].
В. Ягупов та В. Свистун вважають, що основним результатом підготовки
майбутніх фахівців у закладах вищої освіти є професійна компетентність, котру
розуміють як, по-перше, поєднання їхньої

теоретичної

й

практичної

підготовленості до професійної діяльності, а по-друге, як основний показник
наявності в них розвиненого професійного мислення [205]. У науковій праці
«Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти»
В. Ягупов та В. Свистун доходять висновку, згідно якого професійна
компетентність трактується як складне інтегральне утворення, що формується

під час підготовки в закладі вищої освіти, а виявляється, розвивається й
удосконалюється у професійній діяльності. Якість здійснення професійної
діяльності

значним

чином

залежить

від

теоретичної,

практичної

та

психологічної готовності майбутнього фахівця, його особистісних, професійних
та індивідуально-психологічних якостей, сприйняття й усвідомлення основних
цілей, цінностей, змісту й особливостей професійної діяльності [205].
Cтруктура професійної компетентності майбутнього фахівця складається з
сукупності взаємопов’язаних компетентностей, а саме: загальнолюдської,
загальнонаукової, загальнопрофесійної, фахової, функційної й особистісної.
Учені зазначають, що кожна з зазначених компетентностей включає певні
субкомпетентності. До показників професійної компетентності майбутніх
фахівців науковці відносять знання, уміння й навички, професійну позицію,
індивідуально-психологічні особливості та наявні акмеологічні інваріанти.
Учені обґрунтовують вибір першого показника професійної компетентності
майбутніх фахівців тим, що саме здобуті під час підготовки знання, уміння та
навички виявляють їхній загальний і професійний інтелект, а також
загальнонаукову, особистісну та професійну підготовленість до обраного виду
фахової діяльності. Другий показник професійної компетентності майбутніх
фахівців відбиває систему сформованих у них настанов, ціннісних орієнтацій,
ставлень, суб’єктного досвіду, реальності й перспектив, досягнення, які є
визначальними в їхній професійній діяльності та повсякденному житті. На
думку вчених, індивідуально-психологічні особливості як третій показник
професійної

компетентності

індивідуальність

і

майбутнього

неповторний

стиль

фахівця
його

відображають

діяльності

й

його

поведінки.

Акмеологічні інваріанти зумовлюють прагнення майбутніх фахівців до
саморозвитку, продуктивної реалізації власного творчого потенціалу, до
досягнення вершин досконалості у професійній діяльності [205].
У науковій праці «Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий
підхід та українські перспективи» [122] зазначено, що одним із головних
результатів

освіти

має

стати

набуття

суб’єктом

навчання

системи

компетентностей, яку здебільшого розглядають як професійну компетентність.

Саме професійна компетентність майбутнього фахівця є необхідною для
здійснення перетворювальної діяльності в різних сферах суспільного життя.
О. Пометун вважає, що професійну компетентність мають складати ключові,
загальногалузеві та предметні компетентності. Ключові компетентності вчена
розглядає як здатність суб’єкта навчання здійснювати складні поліфункційні,
поліпредметні, культуродоцільні види діяльності й ефективно розв’язувати
проблеми, котрі виникають у контексті зазначеної діяльності. Загальногалузеві
компетентності пов’язані з засвоєнням змісту різних освітніх галузей протягом
усього періоду навчання; предметні – із засвоєнням змісту певної навчальної
дисципліни [122, с. 66].
Схожої позиції дотримується В. Лунячек. Пропонуючи розглядати у
структурі професійної компетентності майбутнього фахівця ключові, галузеві
та спеціальні компетентності, учений переконаний, що студенти набувають їх в
результаті реалізації обов’язкової та варіативної компонент змісту освіти у
вищій

школі

[79, c. 160].

Досліджуючи

проблему

застосування

компетентнісного підходу у вищій школі, В. Лунячек доходить висновку, згідно
якого ключові й галузеві компетентності можуть корегуватися відповідно до
специфіки обов’язкової складової галузевого стандарту відповідно до обраної
спеціальності, у той час як спеціальні компетентності набуваються в результаті
реалізації саме варіативної компоненти змісту освіти [79, с. 160].
До компонентів професійної компетентності студентів філологічних
спеціальностей, яка має багатоаспектну структуру, О. Усик відносить такі
компетентності, як комунікативну, соціокультурну, інтелектуальну, пізнавальнотворчу та інформаційну [176]. Розглядаючи зазначені компетентності в структурі
соціокультурної компетентності, учена наголошує на їхній взаємозалежності
через поняття культурного та соціального контекстів. Крім того, О. Усик
зазначає, що оволодіння ними має відбуватися комплексно під час вивчення
гуманітарних дисциплін.
У структурі професійної компетентності П. Підкасистий виділяє чотири
види компетентностей, зокрема: спеціальну, соціальну, особистнісну й
індивідуальну [136, c. 214-215]. Виокремлення в структурі професійної

компетентності майбутніх фахівців спеціальної компетентності вчений пояснює
необхідністю сформувати в них систему професійно важливих знань, умінь,
навичок і якостей, яка надасть їм можливість здійснювати діяльність на
високому рівні, конкурувати на ринку праці та проєктувати власний
професійний розвиток [136, c. 215]. Сутність соціальної компетентності полягає
у формуванні в майбутніх фахівців почуття соціальної та громадянської
відповідальності,

взаємодопомоги.

Учений

стверджує,

що

від

рівня

сформованості особистісної компетентності залежить здатність майбутніх
фахівців до самовираження, саморозвитку й автономної діяльності. Серед
характерних ознак індивідуальної компетентності як невід’ємного складника
професійної компетентності майбутніх фахівців П. Підкасистий називає
здатність

до

самореалізації

та

саморозвитку,

схильність

до

вияву

індивідуальності в межах професії, уміння раціонально організовувати й
здійснювати професійну діяльність без емоційних і фізичних перевантажень
[136, с. 215].
О. Глузман під ключовими розуміє такі компетентності, які дають змогу
фахівцям будь-якої галузі ефективно брати участь у різних сферах соціального
життя та сприяють досягненню успіху у професійній діяльності [35].
Цікаву позицію щодо сукупності компетентностей, котрі мають бути
сформовані в майбутніх фахівців під час підготовки в закладах вищої освіти,
обстоює Е. Зеєр [51]. Під компетентностями дослідник розуміє змістові
узагальнення теоретичних та емпіричних знань у вигляді понять, принципів та
смислоутворювальних положень. Е. Зеєр слушно вважає, що незалежно від
спеціальності

майбутні

фахівці

мають

оволодіти

ключовими

компетентностями, до яких відносить загальнонаукові, загальнопрофесійні,
соціально-економічні,
політехнічні.

цивільно-правові,

Наголошуючи

на

тому,

інформаційно-комунікаційні
що

ключові

компетентності

та
є

багатофункційними, надпредметними, міждисциплінарними й мають широкий
спектр застосування, учений пропонує називати їх базовими [51, c. 47].
За Н. Арістовою, професійна компетентність майбутніх фахівців включає
ключові й предметні компетентності. Предметні компетентності поділяються

на

дві

групи,

а

саме:

загальнопредметні

та

предметно-специфічні

компетентності. Наголошуючи на тому, що професійна компетентність є
відкритою динамічною системою, учена обґрунтовує необхідність такої
побудови

структури

професійної

компетентності

за

допомогою

фундаментальних філософських категорій, як загальне, особливе та часткове.
Учена

зазначає,

що,

оскільки

ключові

компетентності

відповідають

філософській категорії «загальне», їх слід розглядати як найбільш універсальні
за

характером

і

загальнопредметні

ступенем

застосування.

компетентності

Дослідниця

відповідають

вважає,

філософській

що

категорії

«особливе» і включають систему професійно-орієнтованих знань, умінь і
навичок, яку студенти споріднених спеціальностей мають засвоїти в межах
визначеної

галузі

знань.

Предметно-специфічні

компетентності,

котрі

Н. Арістова cпіввідносить із категорією «часткове», слід розглядати як систему
знань, умінь і навичок з певної галузі, яку мають засвоїти студенти в межах
однієї спеціальності [9].
Згідно Концепції «Нова українська школа» (2016 р.), задля існування в
сучасному багатокультурному суспільстві кожна людина має оволодіти
ключовими компетентностями, котрі забезпечують особистісну реалізацію та
життєвий успіх протягом усього життя. Таких ключових компетентностей
десять, а саме: спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами;
спілкування

іноземними

мовами;

математична

компетентність;

основні

компетентності у природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова
компетентність;

уміння

вчитися

впродовж

життя;

ініціативність

і

підприємливість; соціальна та громадянська компетентності; обізнаність та
самовираження в сфері культури; екологічна грамотність і здорове життя [103,
с. 11-12]. Спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовою
виявляється через уміння особистості усно й письмово висловлювати й
пояснювати поняття, думки, почуття, факти та погляди, здатність особистості
реагувати різними мовними засобами на соціальні та культурні явища, які
відбуваються в суспільстві; усвідомлення значущості ефективного спілкування.
Спілкування іноземними мовами включає вміння особистості розуміти

висловлене іноземною мовою; уміння особистості висловлювати й пояснювати
поняття, думки, почуття іноземною мовою або мовами; здатність до
міжкультурного спілкування. Компетентність, яка пов’язана з культурою
логічного

й

алгоритмічного

мислення,

містить

уміння

застосовувати

різноманітні математичні методи для вирішення прикладних завдань у різних
сферах діяльності; уміння будувати прості математичні моделі та здатність
застосовувати прості математичні моделі для розв’язування проблем. Серед
основних компетентностей у природничих науках і технологіях розрізняють
уміння застосовувати наукові методи в різних сферах діяльності, зокрема:
метод спостереження, метод аналізу, метод формулювання гіпотези, методи
збирання й аналізу даних, а також методи проведення експериментів.
Володіння інформаційно-цифровою компетентністю уможливлює застосування
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на роботі, у публічному
просторі та приватному спілкуванні, включає вміння створювати, шукати,
обробляти, обмінюватися інформацією, працювати з різними базами даних,
інформаційну й медіа-грамотність, алгоритмічне мислення, а також навички
безпечної роботи та поведінки в Інтернеті тощо. Однією з найважливіших
компетентностей є вміння вчитися впродовж життя, котра передбачає здатність
особистості шукати та засвоювати нові знання, набувати нові вміння й навички,
уміння визначати власні навчальні цілі та способи їх досягнення, уміння
вибудовувати власну освітньо-професійну траєкторію та критично оцінювати
здобуті навчальні результати. Така ключова компетентність, як ініціативність і
підприємливість виявляється через уміння особистості генерувати нові ідеї,
уміння втілювати згенеровані ідеї в життя. Особистість, яка володіє високим
рівнем цієї компетентності знає й уміє поводити себе раціонально в ролі
споживача, використовувати індивідуальні заощадження, а також приймати
виважені рішення в сфері зайнятості та фінансів. Соціальна та громадянська
компетентності відбивають усі форми суспільної поведінки, котрі необхідні
особистості для ефективної та конструктивної соціальної, професійної та
життєвої діяльності, уміння працювати з іншими, попереджати й розв’язувати
конфлікти,

досягати

компромісів,

виявляти

повагу

до

закону

тощо.

Компетентність обізнаності та самовираження в сфері культури забезпечує не
лише здатність особистості розуміти різні твори мистецтва, а й формувати
власні мистецькі смаки й самостійно виражати творчі ідеї, здобутий досвід та
пережиті почуття. Крім того, ця ключова компетентність виявляється через
глибоке розуміння власної національної ідентичності особистості. На думку
розробників концепції, саме національна ідентичність і є тим підґрунтям, яке
забезпечує відкрите ставлення та повагу особистості до розмаїття культурного
вираження інших. Екологічна грамотність і здорове життя розуміють як
компетентність, котра включає вміння «розумно та раціонально користуватися
природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі
навколишнього середовища для життя й здоров’я людини, здатність і бажання
дотримуватися здорового способу життя» [103, c. 12]. Наголошуємо, що
ключові компетентності, зазначені в концепції «Нова українська школа», мають
однакове значення у формуванні всебічно розвиненої особистості, громадянина
й фахівця, здатного до подальшої самореалізації й успішної професійної та
життєвої діяльності.
Звернемося тепер до зарубіжного досвіду, представленого в таких
нормативних документах, як «Key Competencies for Europe. Report of the
Symposium»

[212],

«Tuning

Educational

Structures

in

Europe»

[223],

«Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December
2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC)» [220] та «Council
Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning» [211].
У 1997 році вийшла друком доповідь В. Хутмахера під назвою «Ключові
компетенції для Європи» [212], котра містить узагальнені матеріали,
представлені на симпозіумі, який проходив у Берні (Швейцарія), та є однією з
перших спроб класифікувати ключові компетенції, котрі можна розглядати як
ключові компетентності в контексті нашого дослідження. В. Хутмахер
презентує загальні висновки щодо уточнення сутності поняття «ключові
компетенції

(компетентності)»

та

визначення

сукупності

ключових

компетентностей, необхідних суб’єктам навчання в навчанні або у подальшій
професійній діяльності. Учений акцентує увагу на тому, що ключові

компетенції мають бути поділені на дві групи, зокрема: ключові компетенції
для молодих європейців та ключові компетенції для побудови європейського
суспільства. До ключових компетенцій, які мають бути сформовані в молодих
європейців, віднесено політичні й соціальні; компетенції, які стосуються життя
в

мультикультурному

майстерність;

суспільстві;

компетенції,

пов’язані

усна
з

та

письмова

виникненням

комунікаційна
інформаційного

суспільства, а також здатність навчатися протягом життя [212]. Так, політичні
та соціальні компетенції відображають здатність молодих європейців брати на
себе відповідальність, брати участь у групових дискусіях, вирішувати
конфлікти ненасильницьким шляхом, брати активну участь в управлінні й
удосконаленні демократичних інституцій [212, с. 11]. Молоді європейці зі
сформованими компетенціями, які стосуються життя в мультикультурному
суспільстві, мають бути здатними усвідомлювати та приймати різноманіття,
поважати інших та жити з людьми, представниками різних культур, мов і
релігій [212, с. 11]. Усна й письмова комунікаційна майстерність молодих
європейців є суттєвою для роботи та життя в суспільстві, разом із тим
визначено, що володіння однією або декількома іноземними мовами має більш
важливе значення. Компетенції, пов’язані з виникненням інформаційного
суспільства, включають розуміння молодими європейцями інформаційних
технологій, їхніх сильних і слабких сторін, а також здатність критично
сприймати інформацію, яка розповсюджується засобами масової інформації або
рекламодавцями [212, c. 11]. Серед ключових компетенцій, які необхідні для
побудови європейського суспільства, учений виокремлює володіння однією або
декількома мовами, здатність управляти або вирішувати конфліктні ситуації,
здатність демонструвати солідарність, здатність до критичного мислення,
здатність

застосовувати

співвідносити

минуле

інноваційні
з

сучасними

інформаційні
подіями,

технології,
здатність

здатність

протистояти

незрозумілим або складним ситуаціям, здатність співпрацювати та працювати в
команді, здатність діяти гнучко в швидкозмінних умовах, здатність дослухатися
до думок інших людей [212, c. 14].

Результати проєкту «Tuning Educational Structures in Europe» [223], над
яким працювала міжнародна команда дослідників, уперше були презентовані в
2003

році.

Згідно

висновків

представленого

проєкту,

професійна

компетентність майбутніх фахівців, які здатні конкурувати на сучасному ринку
праці, включає два види компетентностей – загальні [223, c. 27] та предметноспецифічні [223, с. 35]. Загальні компетентності мають бути сформовані в
майбутніх

фахівців

різних

спеціальностей

та

містять

три

групи

компетентностей, зокрема: інструментальні, особистісні та системні. Кожна з
зазначених груп складається з певної кількості субкомпетентностей. Так, серед
десяти субкомпетентностей, які відносяться до групи інструментальних
компетентностей, виокремлено:
1)

здатність до аналізу та синтезу;

2)

здатність управляти та планувати часом;

3)

наявність базових знань;

4)

здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

5)

знання та розуміння професії;

6)

здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово;

7)

здатність спілкуватися другою мовою;

8)

навички застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

9)

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

10)

здатність розв’язувати проблемні питання та здатність приймати рішення

[223, с. 72, власний переклад].
Група

особистісних

компетентностей

містить

такі

субкомпетентностей, як:
1) здатність бути критичним і самокритичним;
2) здатність працювати в команді;
3) навички міжособистісної взаємодії;
4) здатність працювати в міждисциплінарній команді;
5) здатність спілкуватися з фахівцями різних спеціальностей;
6) здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність;
7) здатність працювати в міжнародному контексті;

вісім

8) здатність діяти на основі етичних міркувань [223, с. 72-73].
Група системних компетентностей представлена сукупністю дванадцяти
субкомпетентностей, а саме:
1) здатність застосовувати знання на практиці;
2) дослідницькі навички;
3) здатність учитися;
4) здатність адаптуватися до нових ситуацій;
5) здатність продукувати нові ідеї;
6) лідерські якості;
7) здатність розуміти культуру та звичаї представників інших країн;
8) здатність працювати автономно;
9) здатність розробляти й управляти проєктами;
10) здатність виявляти ініціативу та підприємницькі якості;
11) прагнення до кращої якості життя;
12) прагнення до успіху [223, с. 73, власний переклад].
Предметно-специфічні компетентності, визначені у проєкті «Tuning
Educational Structures in Europe», відображають необхідні знання, уміння,
навички

та

здатності,

які

мають

здобути

майбутні

фахівці,

котрі

спеціалізуються в таких предметних сферах, як підприємництво, хімія, освітні
науки, геологія, історія, математика та фізика [223, c. 99-212].
Варто зазначити, що в контексті нашого дослідження слушною видається
ідея, зазначена у проєкті «Tuning Educational Structures in Europe» [223], щодо
виокремлення в структурі загальної компетентності таких субкомпетентностей,
як здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися

другою

мовою;

здатність

розуміти

культуру

та

звичаї

представників інших країн; здатність цінувати та поважати різноманітність і
мультикультурність; здатність працювати в міжнародному контексті; здатність
діяти на основі етичних міркувань. Саме ці субкомпетентності, на наш погляд,
виявляють загальну культуру майбутніх фахівців різних спеціальностей і
свідчать про їхню здатність ефективно працювати у багатокультурному
середовищі та спілкуватися з представниками різних етнічних груп.

У документі «Recommendation of the European Parliament and of the
Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning
(2006/962/EC)» задекларовано, що задля особистісної реалізації, розвитку,
активного

громадянського

життя,

соціальної

єдності

та

конкурентоспроможності в майбутніх фахівців різних спеціальностей мають
бути

сформовані

вісім

ключових

компетентностей

[220].

До

цих

компетентностей, які вважаються однаково важливими, віднесено: спілкування
рідною мовою; спілкування іноземними мовами; знання математики та загальні
знання в сфері науки й техніки; навички роботи з цифровими носіями; навчання
заради здобуття знань; соціальні та громадянські навички; ініціативність і
практичність; обізнаність у сфері культури й уміння творчо самовиражатись
[140; 220]. У контексті нашого дослідження особливий інтерес представляє
обізнаність у сфері культури й уміння творчо самовиражатись, оскільки саме ця
ключова компетентність у науковому українському просторі ототожнюється з
загальнокультурною

компетентністю.

Так,

згідно

з

зазначеними

Рекомендаціями, обізнаність у сфері культури й уміння творчо самовиражатись
розглядається як «оцінка важливості творчого вираження ідей, досвіду й емоцій
у всіх видах засобів масової інформації, включаючи музику, виконавчі
різновиди мистецтва, літературу й образотворче мистецтво» [140]. Як зазначено
в Рекомендаціях, структуру кожної з восьми ключових компетентностей
складає сукупність знань, навичок та позитивного ставлення, відповідно до
певного контексту. До знань компетентності обізнаності в сфері культури й
уміння творчо самовиражатись, які має здобути суб’єкт навчання, віднесено
знання місцевого, національного, європейського культурного спадку та його
ролі й місця в світовій культурі, що включає базові знання загальновідомих
культурних доробків, у тому числі популярної сучасної культури; розуміння
культурного та мовного різноманіття Європи й інших частин світу; прагнення
зберегти існуюче культурне розмаїття та важливість естетичних чинників у
повсякденному

житті.

Навички

передбачають

здатність

оцінювати

й

отримувати задоволення як від витворів мистецтва та вистав, так і можливості
самовиражатися через різні засоби масової інформації, застосовуючи власні

здібності; уміння – співставлення власних творчих та експресивних поглядів із
поглядами інших, визначення й усвідомлення соціальних та економічних
можливостей у культурній діяльності. У документі наголошується на тому, що
чітке розуміння власної культури та почуття культурної ідентичності може
стати основою для сприйняття та поваги різних культурних виявів. Позитивне
ставлення забезпечує вияв особистістю креативності та його прагнення
розвивати власний естетичний потенціал шляхом художнього самовираження й
участі в культурному житті [220].
Оновлена Рамкова програма ключових компетентностей для навчання
протягом життя, яку було схвалено 17 січня 2018 року, презентує зміни у
переліку необхідних для сучасного ринку праці ключових компетентностей.
Такими

ключовими

компетентностями

визначено

грамотність,

мовну

компетентність, математичну компетентність та компетентність у науках,
технологіях та інженерії, цифрову компетентність, особисту, соціальну та
навчальну компетентність, громадянську компетентність, підприємницьку
компетентність, компетентність культурної обізнаності та самовираження
[211]. Згідно оновленої Рамкової програми, компетентність культурної
обізнаності та самовираження передбачає розуміння й повагу до того, яким
чином ідеї та значення творчо виявляються та передаються в різних культурах
за допомогою широкого спектру мистецтв та інших культурних форм. Це
передбачає залучення суб’єктів навчання до розуміння, розвитку та вираження
власних ідей та усвідомлення їхнього місця або ролі в суспільстві у багатьох
відношеннях і контекстах [211, с. 11, власний переклад]. Компетентність
культурної обізнаності та самовираження потребує наявності в суб’єктів
навчання глибоких знань про місцеві, національні, регіональні, європейські та
глобальні культури та їхній вияв у мові, культурній спадщині, традиціях і
творчих продуктах, а також розуміння того, як ці вияви можуть впливати один
на одного, а також на ідеї особистості. Ця компетентність також включає
розуміння різних способів передачі ідей між творцем, учасником та аудиторією
за допомогою письмових, друкованих і цифрових текстів, театру, кіно, танцю,
ігор, мистецтва та дизайну, музики, ритуалів та архітектури, а також гібридних

форм.

Зазначена

компетентність

також

потребує

розуміння

власної

ідентичності, котра розвивається, та культурної спадщини в світі культурного
різноманіття, а також того, як мистецтво й інші культурні форми можуть бути
способом розуміння та формування світу.
Отже, проведений теоретичний аналіз нормативних документів, наукових
доробків українських і зарубіжних учених (О. Антоненко [4], Н. Арістова [7],
Н. Бібік [21; 22], О. Дубасенюк [135], М. Житник [177], І. Зимня [52; 53],
С. Калашнікова [101], О. Красільнікова [73], С. Лісова [76], В. Луговий [101],
В. Лунячек [79], О. Малихін [83; 84; 85], Ю. Мальований [89], Л. Охріменко
[161], Н. Побірченко [121], О. Пометун [122; 123], Ю. Рашкевич [101],
О. Савченко [145; 147], В. Свистун [205], Ж. Таланова [101], В. Титаренко
[161], І. Федорова [177], О. Федорцова [178], В. Хутмахер [212], В. Ягупов
[205]) дає всі підстави стверджувати, що реалізація в освітньому процесі
закладів

вищої

освіти

основних

положень

компетентнісного

підходу

уможливлює всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця, готового та
здатного до постійного вдосконалення власної професійної майстерності, нести
відповідальність за вчинки, здійснені в межах не лише професійної, а й
особистісної життєдіяльності, успішно конкурувати на сучасному ринку праці.
Крім того, підготовка майбутніх фахівців, яка ґрунтується на принципах
компетентнісного підходу, сприяє набуттю ними позитивного досвіду щодо
збереження та створення культурних і матеріальних цінностей на благо
сучасного суспільства та майбутніх поколінь. Важливим у цьому аспекті
видається формування в студентів різних спеціальностей взагалі й студентів
гуманітарних спеціальностей зокрема загальнокультурної компетентності,
оскільки

саме

вона

значним

чином

впливає

на

їхню

здатність

до

перетворювальної діяльності, спрямованої на збереження світової культурної
спадщини, національної самобутності й ідентичності, умінь і навичок
застосовувати здобутий культурний досвід задля ефективного співіснування та
взаємодії в сучасному багатокультурному суспільстві.

1.2. Загальнокультурна

компетентність

як

одна

з

ключових

компетентностей для навчання протягом життя
Теоретичний аналіз наукової літератури дає змогу стверджувати, що
потреба формування загальнокультурної компетентності, виокремлення її в
структурі

професійної

компетентності

майбутніх

фахівців

різних

спеціальностей пов’язана насамперед із швидким розвитком сучасного
глобалізованого суспільства, у якому мають не лише співіснувати та
співпрацювати люди, котрі належать до різних культур, а й зростати духовно в
умовах взаємодії між різними культурами, спрямовуючи всі сили на
збереження власної національно-культурної ідентичності.
На сьогодні формування загальнокультурної компетентності як однієї з
ключових компетентностей для навчання протягом життя визначено на
законодавчому рівні й є одним із завдань підготовки конкурентоспроможних
фахівців різних спеціальностей в умовах глобалізаційних процесів, які
відбуваються в сучасному світовому суспільстві. Тобто, підготовка майбутніх
фахівців у закладах вищої освіти, в основу якої покладено основні положення
компетентнісного й культурологічного підходів, має забезпечувати таку
організацію освітнього процесу, яка сприяє ефективному оволодінню ними
ґрунтовними культурологічними знаннями, формуванню вмінь жити в
сучасному

багатокультурному

суспільстві,

набуттю

власного

досвіду

ефективної взаємодії з представниками різних культур і толерантному
ставленню до їхніх культурних, духовних і моральних цінностей.
На необхідності формування загальнокультурної компетентності в
майбутніх фахівців різних спеціальностей закцентовано увагу в Рекомендаціях
2006/962/ЄС Європейського

Парламенту та Ради

(ЄС) «Про

основні

компетенції для навчання протягом усього життя», які було прийнято 18 грудня
2006 році [140; 220].
Як зазначено в науковій праці «Стратегія реформування освіти в Україні:
Рекомендації

з

освітньої

політики»,

формування

загальнокультурної

компетентності пов’язано насамперед із розвитком культури міжособистісних
відносин, оволодінням національною та світовою культурною спадщиною,

толерантним

ставленням

до

інших.

Людину

зі

сформованою

загальнокультурною компетентністю вирізняють наступні вміння: аналізувати
й оцінювати найважливіші досягнення не лише національної, а й європейської
та світової культури, орієнтуватися в культурному контексті сучасного
українського

та

світового

суспільства;

застосовувати

такі

методи

самовиховання й саморозвитку, які зорієнтовані на систему індивідуальних,
національних і загальнолюдських цінностей; опановувати моделі толерантної
поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних,
релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й
людської цивілізації [158].
Згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої
освіти, як одна з ключових компетентностей, необхідна для навчання впродовж
життя,

загальнокультурна

компетентність

розглядається

як

здатність

особистості аналізувати й оцінювати досягнення національної та світової
культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного
суспільства,

застосовувати

методи

самовиховання,

орієнтовані

на

загальнолюдські цінності [134].
У розумінні сутності загальнокультутної компетентності враховуємо
напрацьований досвід сучасних дослідників (А. Галенко [33], І. Гриценко [88],
Дем’яненко [98], І. Драч [42-43], Г. Єсин [47], М. Князян [65], І. Ковалинська
[67], Г. Кондратенко [72], А. Краснощок [74], О. Малихін [88], Т. Маркова [90],
А. Мельчинська [95], Т. Мішеніна [97], Н. Молодиченко [98], Т. Мороз [99],
М. Моцар [100], Т. Несвірська [102], Л. Охріменко [161], А. Павленко [115],
Д. Паніотова [117], С. Паршук [118], А. Тарасюк [118], В. Титаренко [161],
Я. Тікан [162], С. Троянська [168-169], Г. Товканець [47], О. Федорцова [178],
Л. Халецька [181], Г. Шпиталевська [197], І. Шумілова [199], С. Яблоков [203],
М. Яковлєва [208]). Звернемося до розгляду наукових поглядів щодо
визначення змісту й структури загальнокультурної компетентності майбутніх
фахівців різних спеціальностей як однієї з ключових компетентностей для
навчання протягом життя в сучасній українській педагогічній літературі.

Цікавою є позиція С. Троянської щодо розуміння загальнокультурної
компетентності майбутніх фахівців з точки зору компетентнісного підходу.
Учена зазначає, що в цьому аспекті загальнокультурна компетентність як
певний

рівень

освіченості

передбачає

сформованість

готовності

до

розв’язування проблем світоглядного та професійного характеру в культурному
середовищі [168]. Учена розглядає загальнокультурну компетентність як
інтегративну здатність суб’єктів навчання, котра зумовлена досвідом їхнього
освоєння культурного простору, рівнем освіти, виховання та розвитку,
орієнтована на застосування культурних еталонів як критеріїв оцінювання щодо
розв’язання проблем пізнавального, світоглядного, життєвого та професійного
характеру [168, c. 20]. Зважаючи на те, що загальнокультурна компетентність
має трьохкомпонентну структуру, у її складі вчена виділяє когнітивний,
ціннісно-орієнтаційний та комунікативно-діяльнісний компоненти. Виявом
когнітивного компонента, на думку вченої, є здобуті суб’єктами навчання
знання в сфері культури. Розглядаючи культуру як специфічний спосіб
мислення, учена стверджує, що ціннісно-орієнтаційний компонент передбачає
залучення суб’єктів навчання до культури шляхом передачі цінностей у процесі
духовного спілкування. Комунікативно-діяльнісний компонент відображає
здатність суб’єктів навчання до творчої діяльності. Слушною видається думка
С. Троянської

про

загальнокультурної

те,

що

саме

компетентності

сукупність

визначених

компонентів

визначає

у

структурі
можливість

орієнтації сучасної освіти на виховання цілісної особистості, яка вирізняється
високим рівнем загальної культури, духовної свідомості й готова до
продуктивної творчої діяльності.
Варто зазначити, що думки щодо трактування загальнокультурної
компетентності, запропонованого С. Троянською, дотримується Л. Халецька,
проте в структурі досліджуваного феномена науковець виділяє п’ять
компонентів,

а

саме:

мотиваційний,

когнітивний,

емоційно-ціннісний,

комунікативно-діяльнісний і рефлексійний [181].
Досліджуючи проблему вдосконалення крос-культурної комунікації в
умовах глобалізації, Я. Тікан доходить висновку, згідно якого визначальною

складовою розвитку культури особистості й суспільства в усіх її аспектах є
наявність у майбутніх фахівців різних спеціальностей загальнокультурної
компетентності. Наголошуючи на тому, що загальнокультурна компетентність є
«картиною світу людини, яку становить система універсальних елементів
культури суспільства (загальнопоширені знання й уявлення, що накопичені
протягом багатьох століть) і вміння особистості користуватися такими
знаннями» [162, с. 275], Я. Тікан зазначає, що високий рівень вияву її
сформованості надає майбутнім фахівцям можливість зберігати власну
культурну ідентичність, орієнтуватися в різних сферах соціального й
професійного життя на основі здобутого культурного досвіду, гармонізувати
внутрішній і зовнішній простір.
Стверджуючи,

що

загальнокультурна

компетентність

стосується

особистісної культури майбутніх фахівців у всіх її аспектах, М. Яковлєва
виокремлює її наступні властивості, зокрема: інтегративність, соціальність,
регулятивність, персоналізацію та безперервність [208]. Так, інтегративність, на
думку

дослідниці,

віддзеркалює

всебічний

вплив

усіх

компонентів

загальнокультурної компетентність на особистість майбутнього фахівця. Така
властивість загальнокультурної компетентності, як соціальність має важливе
суспільне значення. Це виявляється в тому, що завдяки майбутнім фахівцям із
високим рівнем вияву сформованості загальнокультурної компетентності,
здатними цінувати й популяризувати культурні здобутки людства, розуміти
важливість збереження культурної спадщини для наступних поколінь, зростає
позитивне ставлення та повага до всіх представників цієї професії.
Регулятивність,

персоналізація

та

безперервність

як

властивості

загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців виявляють їхню
здатність до самопізнання, саморегуляції, саморозвитку та самовдосконалення.
Так, регулятивність забезпечує творче самопізнання та саморегуляцію
майбутніх фахівців, персоналізація – уможливлює розвиток їхньої творчої
індивідуальності; безперервність – характеризується їхнім прагненням до
саморозвитку та самовдосконалення шляхом побудови власної траєкторії
безперервної освіти [208, с. 184].

І. Драч
викладачів

виокремлює
вищої

здоров’язбережну,

наступні

школи,

а

саме:

інформаційну

та

ключові

компетентності

громадянську,
компетентність

майбутніх

загальнокультурну,
цілеспрямованого

саморозвитку [42]. Вчена вважає, що громадянська компетентність виявляє
здатність майбутніх викладачів вищої школи до реалізації прав й обов’язків
громадянина України. Загальнокультурна компетентність передбачає наявність
у майбутніх викладачів вищої школи здатності до здійснення соціальної та
професійної діяльності відповідно до морально-етичних і загальнокультурних
норм.

Здоров’язбережувальна

компетентність

забезпечує

здатність

до

збереження не лише власного здоров’я, а й здоров’я оточуючих. Інформаційна
компетентність відбиває здатність майбутніх викладачів вищої школи до
ефективного

використання

інформаційних

технологій

у

соціальній

і

професійній діяльності. Компетентність цілеспрямованого саморозвитку є
здатністю майбутнього викладача вищої школи до самостійної пізнавальної
діяльності, самоорганізації та саморозвитку як основи побудови стратегій
навчання протягом життя, а також спрямованістю особистості на розкриття
власного потенціалу та самореалізацію у професійній педагогічній діяльності
[42, c. 127]. У складі кожної з зазначених компетентностей педагога вищої
школи вчена виокремлює три основні компоненти, зокрема: когнітивний,
діяльнісний та особистісний. Когнітивний компонент містить систему знань
предметної сфери, які складають певну ключову компетентність. Діяльнісний
компонент представляє сукупність умінь, сформовані на власному досвіді,
особистісний – сукупність професійно важливих і соціальних якостей
особистості. І. Драч додає, що зважаючи на те, що особистісний компонент
забезпечує успішність реалізації всіх ключових компетентностей, його слід
вважати наскрізним та інтегративним. Саме цей компонент характеризує
сформованість особистісних якостей, які необхідні майбутнім викладачам
вищої школи для успішності його професійної та життєвої діяльності. Такими
якостями, на думку дослідниці, є активна життєва позиція, патріотизм,
відданість ідеалам демократичної України, організованість, відповідальність,

політична культура, комунікабельність, усвідомлення відповідальності за долю
країни, толерантність тощо [42].
На

необхідності

формування

загальнокультурної

компетентності

майбутніх учителів іноземних мов акцентує увагу М. Князян [65]. Науковець
зазначає, що саме цей педагогічний феномен надає їм можливість ефективно
впливати на моральне виховання суб’єктів навчання, розвиток їхніх ключових
компетентностей, формування готовності до ефективної взаємодії з усіма
представниками багатокультурного освітнього середовища відповідно до їхніх
культурних, духовних і моральних цінностей, переконань, потреб та інтересів
[65]. Загальнокультурна компетентність, яка містить знання про культурну
спадщину світу, особливості розвитку світового культурного надбання, уміння
інтеріоризувати культурні знання задля активізації міжкультурної взаємодії
всіх суб’єктів навчання, актуалізує необхідність формування в майбутніх
учителів прагнень, знань, умінь і навичок досліджувати та передавати
наступним поколінням знання про культуру країн, мову яких вони вивчають.
Серед структурних компонентів загальнокультурної компетентності майбутніх
учителів іноземних мов М. Князян розглядає мотиваційний, когнітивний та
функційний. Так, мотиваційний компонент відображає ціннісні орієнтації
майбутніх

учителів;

національну

та

прагнення

світову

розширювати

культуру;

здатність

теоретичні
плідно

знання

взаємодіяти

про
з

представниками різних країн; толерантність; емпатію; повагу до світогляду,
цінностей, звичаїв і традицій інших людей та народів. Когнітивний компонент,
як зазначає вчений, репрезентовано культурними, психолого-педагогічними,
мультикультурними знаннями й уміннями міжкультурної взаємодії з іншими.
Культурні знання включають теоретичні знання про особливості історичного
розвитку світової культури; знання в галузі кіно, живопису, літератури,
архітектури та скульптури; знання, пов’язані з історією створення шедеврів
мистецтва, народної творчості, фольклору тощо. Психолого-педагогічні знання
й уміння аналізувати, порівнювати й оцінювати культурні детермінанти інших
народів.
майбутніх

Функціональний
учителів

компонент

схарактеризовано

загальнокультурної
наступними

компетентності

вміннями:

уміння

аналізувати, порівнювати, систематизувати інформацію; розповсюджувати
знання про культурну спадщину; забезпечувати ефективну міжкультурну
взаємодію; розвивати власний творчий потенціал [65].
А. Мельчинська тлумачить загальнокультурну компетентність майбутніх
учителів-словесників як «професійно значущу інтегративну якість особистості,
її здатність взаємодіяти з представниками інших культур

в умовах

полікультурного суспільства, яка ґрунтується на сукупності знань, умінь,
навичок, світоглядних уявлень, ціннісних орієнтацій та досвіді, що виявляється
в розумовій культурі, загальній ерудиції, культурі спілкування та дає змогу
ефективно здійснювати педагогічну діяльність» [95].
С. Паршук та А. Тарасюк визначають загальнокультурну компетентність
як здатність суб’єкта навчання «аналізувати й оцінювати досягнення
національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному
контексті

сучасного

суспільства,

застосовувати

методи

самовиховання,

орієнтовані на загальнолюдські цінності» [118, с. 75].
Цікавим для нашого дослідження є думка Д. Паніотової, яка вважає, що
майбутнього

інженера

з

високим

рівнем

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентності вирізняє його здатність передбачити
наслідки

власної

професійної

діяльності

для

суспільства,

професійна

майстерність, відповідальність перед суспільством за професійну діяльність,
уміння здійснювати соціальну взаємодію, плідно спілкуватися на професійному
рівні та працювати в команді, підприємницька ініціатива, упевненість у власних
творчих можливостях, організаторський талант тощо [117]. Структурними
компонентами

загальнокультурної

компетентності

майбутніх

інженерів

Д. Паніотова пропонує розглядати ціннісно-мотиваційний, змістово-ціннісний,
процесуальний

та

управлінський.

Ціннісно-мотиваційний

компонент

передбачає оволодіння майбутніми фахівцями вузькоспеціальними знаннями,
специфічними предметними навичками, способом мислення тощо. Змістовоціннісний забезпечує здобуття базових, інваріантних знань, умінь і навичок,
необхідних для здійснення професійної діяльності на високому рівні.
Процесуальний компонент містить загальнокультурні знання, необхідні для

розв’язування різних питань у професійній діяльності та середовищі,
загальнокультурні вміння й особистісній досвід. Управлінський компонент
загальнокультурної

компетентності

включає

знання

фахового

й

загальнокультурного характеру [117].
Таку

ж

кількість

компонентів

у

структурі

загальнокультурної

компетентності виділяє й А. Краснощок [74]. Учений стверджує, що
загальнокультурна компетентність є професійно важливою інтегративною
якістю особистості, котра поєднуючи мотиваційно-ціннісний, когнітивний,
діяльнісний й емоційний компоненти, забезпечує єдність загальної та
професійної культури й визначає її здатність орієнтуватися в сучасному
соціокультурному просторі [117].
Науково цінною для розуміння сутності поняття «загальнокультурна
компетентність студентів гуманітарних спеціальностей» вважаємо позицію
О. Малихіна та І. Гриценко [88]. Дослідники розглядають загальнокультурну
компетентність студентів як інтегровану властивість, зумовлену освоєнням
світової й національної культурної спадщини, яка спонукає їх до активного
використання існуючих культурних еталонів та цінностей у життєдіяльності,
сприяє вияву розсудливості й толерантності в розв’язуванні проблем,
пов’язаних із процесами пізнання, та міжособистісної взаємодії [88]. Учені
слушно зазначають, що саме наявність сформованої загальнокультурної
компетентності надасть студентам змогу навчання успішно соціалізуватися,
виявити професійно важливі якості й уміння у подальшій професійній
діяльності та повністю розкрити власний творчий потенціал. Важливим для
визначення

структури

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних спеціальностей вважаємо міркування О. Малихіна та І. Гриценко
про

виокремлення

когнітивно-аксіологічного,

емпірико-процесуального,

інформативного, креативно-пізнавального та комунікативно-особистісного
складників

[88,

c. 53].

Так,

когнітивно-аксіологічний

складник

загальнокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей
передбачає наявність у них глибоких гуманітарних знань, ерудованості,
системи ціннісних і культурних орієнтацій. Такий складник, як емпірико-

процесуальний, схарактеризовано практичним досвідом застосування здобутих
під час здійснення освітньої діяльності гуманітарних знань, загальних і
спеціальних умінь і навичок. До загальних умінь учені відносять уміння
планувати, організовувати та здійснювати діяльність, уміння працювати з
різними джерелами інформації й аналізувати здобуту інформацію, уміння
обстоювати власну думку та дослухатися до думки інших тощо. Серед
спеціальних умінь дослідники виокремлюють уміння, безпосередньо пов’язані з
вивченням гуманітарних дисциплін, зокрема, уміння вести дискусію, уміння
розуміти співрозмовника, уміння здобувати потрібну інформацію з друкованих
джерел і вміння продукувати письмові тексти різних жанрів. Інформатичний
складник, на думку О. Малихіна та І. Гриценко, поєднує загальні вміння
працювати з комп’ютерною технікою зі спеціальними вміннями, пов’язаними
здебільшого зі застосуванням інноваційних інформаційних технологій задля
створення нового знаннєвого продукту. Як зазначають учені, креативнопізнавальний складник схарактеризовано наявністю креативних здібностей і
високого рівня пізнавальної активності, яка веде до усвідомлення глобального
значення світової й української культури, взаємозв’язку між розвитком
культури та цивілізації тощо. Навички соціальної взаємодії, здатність до
толерантності, позитивне ставлення до освітнього процесу та дидактикокультурна рефлексія є основними компонентами комунікативно-особистісного
складника.

Необхідність

виокремлення

комунікативно-особистісного

складника

серед

зазначених

дидактико-культурної

компонентів
рефлексії,

науковці пояснюють тим, що саме вона сприяє особистісному та професійному
розвитку загальної культури студентів філологічних спеціальностей [88].
Досліджуючи проблему формування культурологічної компетентності
студентів

філологічних

загальнокультурну

спеціальностей,

компетентність

А. Галенко

складають

зазначає,

що

соціокультурна

та

культурологічна компетентності [33]. Дослідниця розглядає культурологічну
компетентність як інтегровану якість, яка виявляється через здатність
особистості бути духовно й естетично вихованою й усебічно обізнаною.
Особистість із сформованою культурологічною компетентністю вирізняється

наявністю національно-культурних знань, здатністю усвідомлювати не лише
себе, а й інших носіями певної етнокультури, умінь бачити спільне й відмінне в
різних культурах. Учена слушно вважає, що культурологічна компетентність є
ґрунтовною

основою

для

формування

мовної

особистості

свідомого

громадянина України, яка досконало знає мову й культуру своєї країни, здатна
продукувати мовлення в різних професійно-орієнтованих і життєвих ситуаціях,
дбає про її збереження й розвиток. Здійснивши аналіз наукових підходів щодо
розуміння сутності поняття «культурологічна компетентність», А. Галенко
дійшла висновку, згідно якого у педагогічній літературі культурологічну
компетентність ототожнюють із загальнокультурною, лінгвосоціокультурною,
соціокультурною,

лінгвокраїнознавчою,

лінгвокультурологічною,

етнокультурознавчою

культурознавчою,
або

країнознавчою

компетентностями [33].
С. Яблоков вважає, що загальнокультурна компетентність майбутнього
вчителя іноземних мов, як важлива особистісно-професійна характеристика, є
невід’ємною складовою його загальної та педагогічної культури [203]. Під
загальнокультурною компетентністю майбутніх учителів іноземної мови
дослідник розглядає «інтегративний особистісний ресурс, до якого входять
сукупність

загальнокультурних

загальнокультурних

компетенцій,

знань,
якими

умінь,
повинен

навичок;
оволодіти

система
майбутній

фахівець; культурний досвід особистості; культуроорієнтовані спеціальні
професійні знання; володіння способами та нормами використання мови в
різних ситуаціях комунікації та педагогічній діяльності, досвід спілкування, а
також особистісне ставлення до фактів іншомовної культури, у тому числі
здатність людини розв’язувати соціокультурні конфлікти в спілкуванні, долати
міжкультурні бар’єри, потенціал особистісного розвитку в процесі оволодіння
мовою, яка вивчається» [203, c. 51]. Загальнокультурна компетентність, як
зазначає вчений, складається з трьох аспектів, а саме: смислового, проблемнопрактичного та комунікативного. Смисловий аспект характеризує адекватне
сприйняття майбутнім учителем іноземних мов різних ситуацій на підґрунті
наявних культурних зразків. Проблемно-практичний аспект пов’язаний із

адекватністю розпізнання певної ситуації та шляхами її ефективного
розв’язування. Комунікативний аспект передбачає адекватне спілкування
відповідно до існуючих культурних зразків спілкування та комунікативної
взаємодії. У структурі загальнокультурної компетентності учений пропонує
вирізняти когнітивний, ціннісно-орієнтаційний та комунікативний компоненти
[203]. Зважаючи на те, що універсальний характер культури як цілісної системи
виявляється в соціальній діяльності, міжособистісних та міжкультурніх
відносинах,

особистісному

саморозвитку,

когнітивний

компонент

загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов
визначає його пізнавальну спрямованість щодо засвоєння продуктів культури.
Ціннісно-орієнтаційний компонент загальнокультурної компетентності, який
забезпечує залучення майбутніх учителів іноземних мов до культури як засобу
передачі моральних, духовних та культурних цінностей, схарактеризовано
емоційно-ціннісною спрямованістю. Комунікативно-діяльнісний компонент
загальнокультурної

компетентності

відображає

операційно-поведінкову

спрямованість майбутніх учителів іноземних мов щодо засвоєння ними форм
поведінки, способів людської діяльності та передачі культурного та соціального
досвіду у процесі професійної діяльності [203]. Учений додає, що формування
загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у
закладах вищої освіти має бути зорієнтовано на розвиток їхнього культурного
світогляду, загальної культури, культури професійного спілкування, культури
поведінки, умінь застосовувати здобуті знання, уміння й навички відповідно до
ситуацій спілкування під час повсякденної та педагогічної діяльності, бажання
та прагнення до самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення, виховання
вторинної

мовної

особистості.

Процес

формування

загальнокультурної

компетентності має також сприяти розвитку загальнопланетарного способу
мислення

майбутніх

учителів,

що

передбачає

усвідомлення

ними

відповідальності не лише за майбутнє України, а й світу загалом. Пояснюючи
той факт, що компетентність є інтегруючим результатом професійної діяльності
майбутнього фахівця, а компетенції її невід’ємним складником, учений
зазначає, що загальнокультурна компетентність майбутніх учителів іноземних

мов

складається

зі

сукупності

загальнокультурних

компетенцій.

Загальнокультурну компетенцію С. Яблоков трактує як здатність особистості
орієнтуватися в культурному просторі, яка передбачає наявність у неї
ґрунтовних знань про базові елементи всесвітньої, національної культури,
універсальні культурні цінності, основні наукові й культурні досягнення
людства та уявлень про художні цінності, наукову й художню картини світу.
Під загальнокультурними компетенціями майбутнього вчителя іноземних мов
дослідник розглядає його обізнаність у питаннях, які охоплюють різні аспекти
культури,

розуміння

й

свідоме

ставлення

до

культурної

значущості

педагогічної діяльності [203]. Спираючись на наукову працю «Державні
стандарти професійної освіти: теорія і методика» [41], існуючі нормативні
документи, галузеві стандарти, освітньо-професійні програми підготовки
майбутніх

учителів

іноземних

мов,

у

структурі

загальнокультурної

компетентності С. Яблоков виокремлює 21 загальнокультурну компетенцію.
Зміст загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов
С. Яблоков

представляє

у

вигляді

таких

складових,

як

комплекс

загальнокультурних знань, умінь і навичок; визначені в ході аналізу
теоретичної літератури загальнокультурні компетенції; культурний досвід
особистості; культуро-орієнтовані спеціальні професійні знання, уміння та
навички; способи й норми використання мови в різних комунікаційних
ситуаціях та професійно-педагогічній діяльності; позитивне ставлення до
іншомовної культури.
Як зазначає Г. Кондратенко, являючи собою один із невід’ємних
компонентів професійної культури майбутніх фахівців, загальнокультурна
компетентність є інтегративною якістю особистості, яку слід розглядати як
гуманістично спрямовану систему, котра включає мотиви, мету, ціннісні
орієнтації та потребує певної сукупності знань, умінь, форм і способів їх
застосування в процесі творчої діяльності. Загальнокультурна компетентність,
котра забезпечує єдність загальної та професійної культури майбутнього
фахівця, поєднує чотири взаємопов’язані компоненти, зокрема: мотиваційний,
інтелектуальний, діяльнісний та емоційно-оцінний компоненти [72]. Учена

також

стверджує,

що

загальнокультурна

компетентність

містить

такі

субкомпетентності, як інтелектуально-когнітивні, комунікативні, духовноестетичні,

морально-ціннісні

та

вольові.

Інтелектуально-когнітивна

компетентність виявляється через творче мислення, загальну культура,
ерудицію, творчу індивідуальність і вміння застосовувати нові технології
навчання майбутніх фахівців. Комунікативна компетентність передбачає
наявність у майбутніх фахівців уміння спілкуватися з різними людьми. Творча
інтуїція, творчий потенціал, ціннісні орієнтації, емоційність, відкритість і
потреба в творчій діяльності є виявами духовно-естетичної компетентності.
Морально-ціннісна компетентність містить такі якості, як тактовність,
доброзичливість, толерантність, здатність до рефлексії тощо; вольова –
ініціативність, самоорганізованість і здатність до самовдосконалення тощо [72,
c. 101-102].
Під загальнокультурною компетентністю Г. Єсин та Г. Товканець
розглядають здатність особистості обирати шляхи та способи використання
вільного часу задля культурного й духовного збагачення, жити та взаємодіяти з
іншими в умовах полікультурного суспільства відповідно до національних і
загальнолюдських духовних цінностей [47]. У структурі загальнокультурної
компетентності студентів педагогічних спеціальностей Г. Єсин та Г. Товканець
виділяють три структурні компоненти, а саме: когнітивний, ціннісноорієнтаційний

і

комунікативно-діяльнісний.

Когнітивний

компонент

загальнокультурної компетентності передбачає наявність у суб’єктів навчання
певної системи теоретичних знань, пізнавального інтересу та досвіду
діяльності. Другий компонент загальнокультурної компетентності – ціннісноорієнтаційний – схарактеризовано емоційно-ціннісною спрямованістю суб’єктів
навчання.

Комунікативно-діяльнісний

компонент

загальнокультурної

компетентності, на думку вчених, спрямований на формування здатності
суб’єктів навчання конструктивно взаємодіяти в полікультурному середовищі
[47].
Відповідно до міркувань І. Шумілової, загальнокультурна компетентність
є сукупністю сформованих знань, умінь, здобутого досвіду, цінностей і

традицій, необхідною для здійснення професійної діяльності. Зважаючи на це,
під загальнокультурною компетентністю майбутніх учителів гуманітарних
спеціальностей учена розуміє інтегральну якість, яка маючи певну структуру,
дає їм змогу успішно здійснювати педагогічну діяльність, сприяє їхньому
саморозвитку й самовдосконаленню [199, с. 406]. Структура досліджуваного
феномена

містить

такі

компоненти,

як

гуманістична

спрямованість,

управлінська складова, естетичні основи, морально-естетичні якості та
педагогічний

авторитет.

загальнокультурної

На

думку

компетентності

вченої,

майбутніх

педагогічною
учителів

основою

гуманітарних

спеціальностей є гуманістична спрямованість, яка виявляється в таких якостях,
як педагогічний такт, повага до дітей, володіння засобами педагогічної техніки,
морально-етичні якості тощо. І. Шумілова визначає гуманітарну спрямованість
учителя як набір якостей, котрі дають йому змогу здійснювати професійну
педагогічну діяльність та набувати досвід щодо створення загальнолюдських
цінностей [199, c. 408]. Дослідниця також вважає, що важливим структурним
компонентом загальнокультурної компетентності є управлінська складова, яку
вона розуміє як володіння управлінськими вміннями, здібностями та якостями.
Управлінська складова містить такі вміння, як уміння керувати освітнім
процесом, управляти колективом учнів, організовувати педагогічну діяльність
тощо. Серед здатностей учена виокремлює здатність управляти собою, свідомо
приймати рішення, передбачати результат професійної педагогічної діяльності
тощо. Крім того, у структурі загальнокультурної компетентності майбутніх
учителів

гуманітарних

спеціальностей

І. Шумілова

також

виокремлює

естетичні основи, морально-естетичні якості та педагогічний авторитет. До
естетичних основ учена відносить здатність і вміння управляти власними
почуттями, співпереживати та співчувати іншим, бачити прекрасне тощо.
Морально-естетичні якості мають відігравати важливу роль у професійній
педагогічній діяльності майбутнього вчителя, включають високу культуру його
поведінки; шанобливе ставлення до колег, батьків та інших; громадянську
відповідальність, позитивне мислення, педагогічний такт тощо. Педагогічний

авторитет, який відображає моральний статус учителя, виявляється через
безмежну довіру учнів до нього [199].
Т. Мороз пропонує розглядати загальнокультурну компетентність як
«систему, у якій можна виділити універсальні (загальні), домінантні (ціннісні),
національні (особистісно-значущі) та доповнювальні (мовні) смисли» [99,
c. 35].

Необхідність

виокремлення

в

структурі

загальнокультурної

компетентності мовних смислів учена пояснює тим, що загальновідомі
культурні смисли віддзеркалюються саме в мові. На підтвердження своїх
висновків Т. Мороз наводить різні приклади й пояснює, що незважаючи на те,
що в усіх культурах засуджуються такі загальновідомі вади, як жадібність,
неповага до старших, ледарство, у різних культурах вони вирізняються різною
комбінаторикою смислів [99, с. 35]. Дослідниця також зазначає, що у
формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної
мови важливий акцент має бути зроблено на розкритті спільних рис, які
об’єднують цінності й культурні здобутки різних народів. Це, на думку
Т. Мороз, може бути реалізовано, якщо особлива увага під час вивчення кожної
навчальної

дисципліни

буде

приділятися

розвиткові

мовлення,

культурологічного мислення, мовного чуття та смаку.
О. Тур, вивчаючи питання формування комунікативної компетентності
майбутніх фахівців доходить висновку, згідно якого в її структурі виокремлює
загальнокультурну

компетеність.

Учена

дефініціює

загальнокультурну

компетентність майбутніх документознавців як здатність виявляти ними
толерантність, повагу до людей інших культур, мов і релігій; жити в
багатонаціональному суспільстві, усвідомлювати та розуміти різницю між
людьми [170]. Вважаємо за доцільне зазначити, що в контексті нашого
дослідження ми не дотримуємося повною мірою наукової позиції О. Тур щодо
розуміння загальнокультурної компетентності структурним компонентом
комунікативної компетентності.
Під загальнокультурною компетенцією І. Ковалинська розуміє всебічну
розвиненість особистості, якій притаманним є високий рівень загальної
культури й здатність до самореалізації, самовдосконалення [67]. Володіння

рідною й іноземною мовами, творча самореалізація, естетичний смак,
етичність, обізнаність у культурних надбаннях учена визначає структурними
компонентами загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців технічного
профілю.
В. Титаренко та Л. Охріменко, які досліджують проблему вдосконалення
підготовки майбутніх учителів трудового навчання в закладах вищої освіти
України, вважають, що зважаючи на те, що вчитель сучасної української школи
має виявляти вміння спілкуватися з колегами, батьками й учнями, бути
толерантним, прагнути до саморозвитку й самореалізації, розумітися в
традиціях і звичаях народів світу, загальнокультурна компетентність, як одна з
ключових компетентностей навчання протягом життя й сформована під час
їхньої підготовки, має охоплювати не лише специфіку національної, духовної
культури, звичаїв і традицій українського народу, а й значення науки в
суспільному житті сучасних українців та її вплив на оточуючих [161]. Учені
зазначають, що для надання визначення загальнокультурній компетентності,
необхідно, насамперед, зрозуміти зміст такого поняття, як «загальна культура».
У своїх умовиводах В. Титаренко та Л. Охріменко доходять висновку, згідно
якого в трактуванні загальної культури слід враховувати такі категорії, як
«духовність» та «інтелігентність». Духовність, на думку науковців, виявляється
не лише через освіченість, усвідомлення й дотримання норм культури, а через
здатність до вдосконалення й переосмислення власного внутрішнього світу та
розширення культурного світогляду. Щодо інтелігентності, то вона виявляється
в умінні дослуховуватися до думки інших людей, нести відповідальність за
власні вчинки та прогнозувати їхні наслідки, досягати визначені життєві цілі.
Отже, майбутній учитель трудового навчання з високим рівнем вияву
сформованості загальнокультурної компетентності виділяється толерантною
поведінкою, наявністю духовних і моральних якостей, готовністю до
збереження та розвитку досягнень національної культури й науки, здатний
застосовувати методи самовиховання, в основу яких покладено індивідуальні,
загальнолюдські та національні цінності.

Вивчаючи питання вдосконалення підготовки майбутніх учителів
іноземної мови в закладах вищої освіти Т. Несвірська доходить висновку,
відповідно якого розглядає загальнокультурну компетентність як професійно
значущу інтегративну якість майбутніх учителів, їхню здатність взаємодіяти з
представниками інших культур в умовах полікультурного суспільства. Учена
стверджує, що зазначена якість ґрунтується на професійно важливих знаннях,
уміннях, навичках, світоглядних уявленнях, ціннісних орієнтаціях і досвіді,
який виявляється в культурі поведінки та спілкування, загальній ерудиції, і дає
їм

змогу

ефективно

здійснювати

педагогічну

діяльність

[102,

с. 9].

Майбутнього вчителя іноземної мови зі сформованою загальнокультурною
компетентністю вирізняє наявність глибоких культуро-орієнтованих знань,
умінь, навичок, світоглядних уявлень, ціннісних орієнтацій; здобутий досвід
здійснювати діяльність у межах відповідної культури та здатність взаємодіяти з
іншими в умовах полікультурного суспільства [102, c. 9]. Спираючись на власні
умовиводи

щодо

визначення

основних

функцій

загальнокультурної

компетентності майбутніх учителів іноземної мови у професійній діяльності, у
структурі зазначеного педагогічного феномена Т. Несвірська диференціює
чотири взаємопов’язані компоненти, які актуалізуються під час їхньої
підготовки, зокрема: мотиваційно-ціннісний, інформаційно-контекстуальний,
діяльнісно-процесуальний та рефлексійно-аналітичний [102, c. 10].
С. Зубчевська визначає загальнокультурну компетентність як сукупність
знань, умінь і навичок, котрі дають майбутньому фахівцю змогу здійснювати
професійну діяльність у межах культури певного соціуму. Серед умінь
дослідниця виокремлює вміння орієнтуватися в різних сферах суспільного
життя, формулювати та дотримуватися принципів особистісної та професійної
діяльності,

поведінки,

загальнокультурна

комунікативної

компетентність

взаємодії

майбутніх

[54].

фахівців

У

свою

чергу,

трактується

як

інтегративна якість, яка охоплює знання загальної культури; уміння будувати
власну поведінку та професійну діяльність на основі цінностей загальної
культури; досвід встановлювати конструктивні й толерантні відносини під час
міжособистісного

спілкування

та

професійної

взаємодії;

когнітивні,

комунікаційні

й

емоційно-моральні

властивості.

У

структурі

загальнокультурної компетентності студента коледжу С. Зубчевська виділяє
когнітивний, емоційно-ціннісний і комунікативно-діяльнісний компоненти.
Когітивний

компонент

включає

загальний

інтелектуальний

розвиток

особистості, його здатність і готовність знаходити, аналізувати, оцінювати й
обробляти необхідну інформацію, а також здійснювати рефлексію професійної
діяльності. Емоційно-ціннісний компонент схарактеризовано адекватною
самооцінкою, упевненістю у власних можливостях, здатністю до саморегуляції,
самоконтролю, прагненням до самовдосконалення, здатністю до емпатії. В
основу

комунікативно-діяльнісного

компонента

покладено

систему

універсальних умінь і навичок, які виявляються у поведінці та спілкуванні, а
також досвід культуротворчої діяльності [54].
Розглядаючи культуру як загальнолюдське явище, котре містить
сукупність специфічних засобів, форм, способів і ціннісних орієнтацій, які
відображають зв’язок людства з оточуючим світом, під загальнокультурною
компетентністю учнів професійно-технічного закладу освіти А. Павленко
розуміє систему знань, умінь, навичок, звичок і досвіду поведінки, що
забезпечують їм спосіб життя відповідно до загальнокультурних, духовних,
моральних, етичних норм і цінностей суспільства [115, с. 30]. Структура цього
інтегрального утворення, на думку дослідниці, включає чотири компоненти,
зокрема: мотиваційний, змістовий, діяльнісний і рефлексійний [115, c. 106].
Мотиваційний компонент включає такі складники, як ціннісні настанови,
орієнтації та мотиви. Ціннісні настанови й орієнтації учнів професійнотехнічних закладів освіти орієнтують їхню пізнавальну діяльність на здобуття
соціального й загальнокультурного досвіду, а мотиви – на формування та
розвиток загальнокультурної компетентності. Змістовий компонент передбачає
здобуття системних знань щодо базових шляхів міжкультурної взаємодії, норм і
правил ділового спілкування; про національну та світову культуру; культуру
праці та соціальної поведінки; способи та зміст самовиховання; здатність
аналізувати, систематизувати та практично застосовувати знання; розв’язувати
комунікативні,

світоглядні

та

соціально-особистісні

проблеми

тощо.

А. Павленко

вважає,

компетентності

що

діяльнісний

компонент

учнів професійно-технічних

загальнокультурної

закладів освіти

відображає

наявність таких умінь, як уміння до самовиховання та саморозвитку, вступати й
підтримувати інтеркультурну комунікацію з представниками інших культур;
здійснювати інформаційний пошук задля розв’язання загальнокультурних
проблем; здійснювати діяльність і керувати власною поведінкою; брати на себе
відповідальність; здійснювати конструктивну діяльність у розвитку та
збереженні культури; орієнтуватися в культурних, соціальних й індивідуальних
ситуаційних моментах; робити адекватний вибір у різних ситуаціях тощо.
Рефлексійний як невід’ємний структурний компонент загальнокультурної
компетентності виявляється в спроможності учнів професійно-технічних
закладів освіти свідомо корегувати та контролювати результати власної
діяльності, здатності до особистісного розвитку, ініціативності, креативності,
самоаналізу, взаємодії з культурним простором та наявність у них творчого
уявлення [115].
Звернемось також до наукової позиції Г. Шпиталевської [197]. Під
загальнокультурною компетентністю дослідниця розглядає сукупність знань,
умінь, навичок, здобутий в освітньому процесі досвід творчої діяльності,
духовні

цінності,

представником

культури

загальнокультурної
компоненти,

котрі

як

дають

особистості

соціуму,

компетентності
інформаційний,

у

змогу

якому

суб’єктів

бути

вона

повноцінним

живе.

навчання

Структуру

складають

операційно-діяльнісний,

креативний

такі
та

аксіологічний. На глибоке переконання вченої, інформаційний компонент
містить

систему

культурологічних

знань,

які

слугують

інструментом

пізнавальної і практичної діяльності суб’єктів навчання. Дослідниця уточнює,
що цю систему складають базові поняття, елементи культурологічного знання,
знання та факти про способи культуротворчої діяльності людства, оцінні знання
тощо. Операційно-діяльнісний компонент передбачає наявність у суб’єктів
навчання практичних та інтелектуальних умінь і навичок, які уможливлюють
здійснення нею перетворювальної діяльності. Учена наголошує на тому, що
практичні вміння включають уміння планувати, організовувати та здійснювати

пізнавальну діяльність, доцільно застосовувати засоби освітньої діяльності,
формувати

досвід

спілкування

з

представниками

різних

культур,

а

інтелектуальні – уміння виділяти істотне, аналізувати, порівнювати й
інтерпретувати культурні явища, робити висновки. Зважаючи на це, практичні
й

інтелектуальні

інформаційні,

вміння

й

комунікативні

навички
та

вчена

поділяє

інтелектуальні.

на

організаційні,

Креативний

компонент

загальнокультурної компетентності, на думку Г. Шпиталевської, забезпечує
готовність суб’єктів навчання до розв’язування культуро-орієнтованих завдань
різного рівня складності, перетворення культури та прагнення до культурного
саморозвитку; здатність до естетичного сприйняття світу й об’єктів культури,
перетворювальної діяльності; наявність художнього смаку й образного
мислення. Аксіологічний компонент відбиває сформоване в суб’єктів навчання
позитивне ставлення до культурологічного знання, загальнолюдських, етичних,
естетичних, релігійних, національних цінностей та ідеалів. Учена зазначає, що
формування позитивного ставлення можливе за умови реалізації в освітньому
процесі провідних положень ціннісного підходу [197].
Точки зору Г. Шпиталевської [197] щодо визначення загальнокультурної
компетентності

дотримуються

Н. Молодиченко

та

Т. Дем’яненко,

які

розглядають її як професійно значущу інтегративну якість особистості, котра
виявляється в здатності взаємодіяти з представниками інших культур в умовах
багатокультурного середовища, культурі спілкування, розумовій культурі,
загальній ерудиції. Учені додають, що основу цієї здатності складає сукупність
знань, умінь, навичок, культурні, моральні та духовні ціннісні, набутий творчий
досвід, яка виявляється під час комунікативної взаємодії [98].
Як професійно значущу інтегративну якість розуміє загальнокультурну
компетентністю вчителя математики й Н. Євтушенко, пояснюючи, що вона
характеризує

його

здатність

застосовувати

у

професійно-педагогічній

діяльності базові знання з математики, усвідомлювати гуманітарний і
культурологічний потенціал цієї науки, цінності й цілісність математичних
знань і їхній вплив на розвиток наукового світогляду особистості, аналітичного
мислення, суспільної свідомості та свідомого ставлення до навколишнього

світу [46, с. 103]. Структура загальнокультурної компетентності вчителя
математики складається з мотиваційно-ціннісного, емоційного, когнітивного та
діяльнісного компонентів.
Задля

розуміння

сутності

поняття

досліджуваного

педагогічного

феномена, звернемося також до думок учених щодо визначення таких дотичних
до нього понять, як культурологічна, міжкультурна, полікультурна та
соціокультурна компетентність, вивченням яких займалися українські вчені.
У сучасному глобальному суспільстві професійна діяльність фахівців
різних спеціальностей дуже часто пов’язана з міжкультурним спілкуванням, що
передбачає комунікативну взаємодію з представниками інших націй, культур,
релігій тощо. Це означає, що таке спілкування відбувається у полікультурному
контексті

й

передбачає наявність у майбутніх

фахівців

сформованої

полікультурної компетентності, яка дає їм змогу здійснювати професійну та
життєдіяльність у багатокультурному середовищі. У дослідженні враховуємо
позицію М. Моцар щодо визначення сутності поняття «культур», яку вчена
інтерпретує як «єдність соціально набутих і переданих із покоління в покоління
значущих символів, ідей, цінностей, звичаїв, вірувань, традицій, норм і правил
поведінки що містяться в багатьох культурних текстах; фактором, що зумовлює
специфіку людського способу життя й відрізняє представників однієї
культурної групи від іншої» [100, c. 22]. Актуальним убачаємо визначення
М. Моцар
перекладача.

щодо
Під

розуміння

сутності

полікультурною

полікультурної

компетентністю

компетентності
вчена

розглядає

«інтегративне утворення, яке об’єднує знання, уміння й особистісні якості, які
формуються з метою досягнення позитивної взаємодії, взаємозбагачення та
входження до світового культурного контексту й розвиваються впродовж життя
в процесі спілкування з представниками двох або більше культур» [100, c. 60].
Учена зазначає, що структуру полікультурної компетентності майбутніх
перекладачів складає єдність чотирьох компонентів, зокрема, мотиваційноціннісного, лінгвокраїнознавчого, афективного та конативного. Мотиваційноціннісний компонент полікультурної компетентності, на думку вченої, містить
внутрішні потреби до здійснення пізнавальної діяльності, вивчення й

порівняння різних культур, сукупність ціннісних орієнтацій, необхідних для
успішного міжкультурного спілкування. Серед таких ціннісних орієнтацій
М. Моцар

виокремлює

відкритість

до

адаптивність

спілкування,

особистості,

готовність

до

її

сприйнятливість

взаємодії,

і

самосприйняття,

толерантність, демократичні цінності та свободи тощо [100, c. 56-57].
Лінгвокраїнознавчий

компонент

полікультурної

компетентності

містить

загальнокультурні та культуроспецифічні знання, уміння, навички та засоби
діяльності, необхідні фахівцеві для успішної міжкультурної взаємодії. До
складу афективного компонента полікультурної компетентності М. Моцар
відносить

міжкультурну

спрямованість,

сприйнятливість

міжкультурну

уважність,

особистості,
емоційну

її

емоційну

експресивність,

саморегуляцію, ідентифікацію, чутливість та емпатію. Учена пояснює такий
структурний склад афективного компонента полікультурної компетентності
майбутнього перекладача, наголошуючи на тому, що люди, сприйнятливі до
міжкультурних відмінностей, отримують задоволення від спілкування з
представниками різних культур. Конативний компонент полікультурної
компетентності передбачає наявність у майбутніх перекладачів таких якостей,
як прагнення до спілкування з представниками інших культур; уміння
взаємодіяти з іншими; інтерактивність; полікультурність, комунікативність,
відкритість, соціальність і толерантність. Виокремлюючи це в структурі
полікультурної компетентності майбутніх перекладачів, дослідниця пропонує
також включити ще один компонент – інформаційний, який, на її думку,
відбиває вимоги сучасного ринку праці щодо конкурентоспроможності фахівця
будь-якої спеціальності.
Т. Маркова стверджує, що міжкультурна компетентність є здатністю
студента ефективно вирішувати різноманітні завдання під час міжкультурного
спілкування,

яке

побудовано

на

принципах

кооперації,

взаємоповаги,

толерантного ставлення до культурних відмінностей представників різних
націй, а також подолання культурних бар’єрів [90]. Сформована міжкультурна
компетентність передбачає наявність у студентів філологічних спеціальностей
сукупності пізнавальних мотивів, ґрунтовних теоретичних знань і вмінь

аналізувати, порівнювати та оцінювати інформацію про країну й культуру мови
або мов, які вони вивчають, а також рефлексії.
Розглядаючи культуру як сукупність набутих знань, прогресивних
духовних і матеріальних цінностей, ідей, традицій, звичаїв, норм і правил
поведінки, котрі виявляються у професійній і життєвій діяльності кожної
людини,

під

культурологічною

компетентністю

О. Федорцова

розуміє

інтегративне утворення особистості, яке вміщує знання про світову й
національну культуру, уміння застосовувати ці знання у процесі творчого
розв’язування

практичних

задач

у

професійній

діяльності,

навички

соціокультурного спілкування, здатність до рефлексії, здатність орієнтуватися в
сучасному соціокультурному просторі, критичне мислення, прагнення до
саморозвитку й самоосвіти, що виявляється в готовності особистості до
конструктивної культуротворчої діяльності в умовах культурних відмінностей
між

народами

[178,

с. 36].

Варто

зазначити,

що

вчена

називає

загальнокультурну компетентність як базову, оскільки вона формується у
процесі

становлення

будь-якої

особистості.

Саме

загальнокультурна

компетентність, за словами дослідниці, виявляється через застосування
особистістю різноманітних засобів і технологій інтеркультурної взаємодії у
професійній і життєвій діяльності; навичок мовлення й дотримання норм
відповідної мовної культури; методів самовиховання, орієнтованих на систему
індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей і спрямованих на
розроблення й реалізацію стратегій, моделей поведінки та кар’єри; рідної й
іноземної мов; а також досконале засвоєння нею моделі толерантної поведінки
та стратегії конструктивної діяльності в глобалізованому багатокультурному
середовищі [178, c. 34-35]. У свою чергу, учена стверджує, що культурологічна
компетентність майбутніх фахівців є якісною, інтегративною професійноособистісною характеристикою особистості, яка визначається наявністю
загальнокультурних і національно-культурних знань, умінь виокремлювати
спільне й відмінне в культурах різних країн, світосприйнятті їхніх носіїв,
духовно-моральних властивостей і мотиваційно-ціннісних орієнтацій; здатності
до

національної

самоідентифікації,

інтеграції

й

рефлексії,

готовності

здійснювати культуротворчу діяльність, вести міжкультурний діалог; здатності
усвідомлювати себе й інших носіями певної етнокультури. Сформована
культурологічна компетентність дає майбутнім фахівцям змогу ефективно
протидіяти антигуманістичним тенденціям не лише у професійній діяльності, а
й у повсякденному житті [178, с. 40-41]. За О. Федорцовою, в основу
культурологічної компетентності майбутніх фахівців покладено п’ять груп
компетенцій, зокрема: соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні,
професійні та загальнонаукові [178, c. 73]. Розглянемо змістове наповнення
кожної з запропонованих дослідницею груп компетенцій. Так, соціальноособистісні компетенції характеризують такі здатності майбутніх фахівців, як
здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки в сучасному
суспільстві, дотримуватися норм здорового способу життя, учитися протягом
життя, адекватно сприймати критику й самокритику; креативність, здатність
мислити системно, адаптивність і комунікабельність, наполегливість у
досягненні

мети,

толерантність

й

екологічна

грамотність.

Оскільки

О. Федорцова розглядає загальнонаукові компетенції як базові уявлення
особистості про основи філософії, психології та педагогіки, ця група
компетенцій включає глибокі знання з історії України, економіки й права,
базові знання фундаментальних наук, фундаментальних розділів вищої
математики, у галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій,
здатність застосовувати математичні методи під час здійснення професійної
діяльності, навички застосовувати різні програмні засоби й працювати в
комп’ютерних мережах, уміння застосовувати Інтернет-ресурси та створювати
бази даних. До групи інструментальних компетенцій учена відносить здатність
майбутніх фахівців до письмової й усної комунікації рідною й іноземною
(іноземними) мовами, навички роботи з комп’ютером

та управління

інформацією, а також дослідницькі навички. Професійні компетенції, якими
мають оволодіти майбутні фахівці в підготовці в закладі вищої освіти,
включають базові знання нормативно-правових актів, інструкцій, стандартів,
які забезпечують безпеку їхньої праці.

Необхідною
багатокультурному

умовою

успішного

середовищі

вчена

існування

визначає

в

наявність

сучасному
у

майбутніх

загальнокультурних компетенцій. Учена вважає, що майбутні фахівці зі
сформованими загальнокультурними компетенціями розуміють особливості
національної та загальнолюдської культури, усвідомлюють не лише духовноморальні основи життя людства, а й культурологічні основи сімейних,
суспільних явищ, традицій і звичаїв тощо. Зважаючи на виокремлені
компетенції,

якими

мають

оволодіти

майбутні

фахівці,

у

структурі

культурологічної компетеності О. Федорцова розрізняє шість компонентів,
кожен із яких і визначає рівень сформованості досліджуваного феномена.
Такими компонентами є мотиваційно-ціннісний, діагностико-проєктуальний,
інформаційно-контекстуальний,

діяльнісно-процесуальний

і

рефлексійно-

аналітичний [178, с. 77-78].
Під соціокультурною компетентністю студентів філологічних спеціальностей
О. Усик розуміє «інтегративну властивість особистості, що виражається в
гармонії етнокультурознавчої, етнолінгвістичної, соціолінгвістичної компетенцій,
які дають індивіду розуміти закономірності розвитку культури як процесу
створення, збереження й трансляції загальнолюдських цінностей, орієнтуватись у
традиціях, реаліях, звичаях, духовних цінностях не лише свого народу, але й
інших націй, уміти спілкуватись, оперуючи культурними поняттями й реаліями;
передбачають розкриття особистісного виміру культурної історії людства,
освоєння культурного циклу буття людства, сприяють формуванню уявлення
індивіда про себе як про суб’єкта культурно-історичного процесу, творця
культурних цінностей» [176, c. 9]. Етнокультурознавча компетенція, на думку
вченої, передбачає оволодіння студентами філологічних спеціальностей
знаннями про народ, який є носієм і творцем національної культури, характеру,
особливостей побуту, традицій і звичаїв. Сутність етнолінгвістичної компетенції
полягає в здатності студентів філологічних спеціальностей сприймати мову з
національно-культурними

особливостями

й

уміннями

застосовувати

їх

відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій. Формування соціолінгвістичної
компетенції сприяє набуттю студентами філологічних спеціальностей знань про

особливості національного мовленнєвого етикету, невербальної поведінки,
здатності організовувати мовленнєве спілкування між учасниками комунікативного
процесу відповідно до їхнього соціального статусу, комунікаційної ситуації,
соціальних норм і поведінки, прийнятих у сучасному суспільстві [176, с. 8-9].
Отже,

аналіз

наукової

педагогічної

літератури

(І. Бахов

[16-17],

А. Галенко [33], І. Гриценко [88], Дем’яненко [98], І. Драч [42-43], Г. Єсин [47],
М. Князян [65], І. Ковалинська [67], Г. Кондратенко [72], А. Краснощок [74],
О. Малихін [88], Т. Маркова [90], А. Мельчинська [95], Т. Мішеніна [97],
Н. Молодиченко [98], Т. Мороз [99], М. Моцар [100], Т. Несвірська [102],
Л. Охріменко [161], А. Павленко [115], Д. Паніотова [117], С. Паршук [118],
А. Тарасюк [118], В. Титаренко [161], Я. Тікан [162], С. Троянська [168-169],
Г. Товканець [47], О. Федорцова [178], Л. Халецька [181], Г. Шпиталевська
[197], І. Шумілова [199], С. Яблоков [203], М. Яковлєва [208]) дає змогу
стверджувати, що потребу формування загальнокультурної компетентності як
однієї з ключових компетентностей для навчання протягом життя зумовлено
різними чинниками, серед яких можна виокремити швидку економічну
глобалізацію й інформатизацію сучасного суспільства, необхідність, по-перше,
визнання, сприйняття та розуміння міжкультурних відмінностей, традицій і
звичаїв представників різних культур, народів і релігій, а, по-друге, збереження
власної культурної ідентичності; постійно змінні вимоги ринку праці до
особистісних і професійно важливих знань, умінь і якостей фахівців у всьому
світі та Україні. Зазначимо також, що здійснений теоретичний аналіз дає змогу
стверджувати, що незважаючи на наявність значного інтересу до виучуваної
проблеми та кількість наукових доробків, присвячених дослідженню питання
формування загальнокультурної компетентності фахівців різних спеціальностей
як однієї з ключових компетентностей для навчання протягом життя, у сучасній
педагогічній літературі не існує єдиної універсальної думки щодо її визначення
й розуміння, яку б дотримували всі вчені. Зазначену компетентність
розглядають як інтегративне утворення; інтегративну якість; інтегративний
особистісний ресурс; здатність особистості; сукупність культуро-орієнтованих
знань, умінь і досвіду; систему тощо. Таке різнобічне трактування відбивається

також

на

побудові

структури

загальнокультурної

компетентності

та

виокремленні різної кількості структурних компонентів. Проте, попри певні
наявні розбіжності щодо розуміння змісту та структури загальнокультурної
компетентності, дослідники погоджуються з тим, що майбутні фахівці, які
вирізняються

високою

загальною

культурою

здатні

орієнтуватися

в

культурному розмаїтті сучасного багатонаціонального світового суспільства,
зберігаючи разом із тим національну ідентичність, здатні до успішної
комунікативної взаємодії з представниками інших культур, етносів і релігій,
сприяють

збереженню

світової

та

національної

культурної

спадщини

попередніх поколінь, здатні до доброзичливого ставлення до індивідуальних,
національних, етнічних і культурних відмінностей.
1.3. Зміст і структура загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей
У нашому дослідженні поділяємо точку зору багатьох українських і
зарубіжних учених, які вважають, що загальнокультурна компетентність
студентів різних спеціальностей становить фундаментальну основу їхньої
подальшої активної професійної й особистісної життєдіяльності, здатності
орієнтуватися в культурному розмаїтті світу, готовності сприяти збереженню
культурного надбання людства. Аналіз наукових джерел надає також
можливість стверджувати, що значущість цієї ключової компетентності
підвищується в зв’язку з потребою сучасного глобалізованого суспільства у
висококваліфікованих фахівцях, які усвідомлюють не лише власну культурну
ідентичність, а й важливість національних й універсальних культурних,
духовних і моральних цінностей, цінностей доброчесності, соціокультурних
норм, здобуття ґрунтовних знань у сфері культури та культурної спадщини
задля передачі їх наступним поколінням громадян світу.
Здобуті теоретичні результати щодо з’ясування сутності й структури
загальнокультурної компетентності, які викладено у попередньому підрозділі,
дають підстави стверджувати, що в сучасній педагогічній літературі відсутнє не
лише універсальне визначення зазначеного педагогічного явища, а й

узагальнене бачення його загальної структури. У нашому досліджені під
загальнокультурною

компетентністю

студентів

гуманітарних

спеціальностей будемо розглядати інтегративну якість, яка ґрунтується на
здобутих під час підготовки в закладі вищої освіти знаннях, уміннях, навичках,
особистісних та професійно важливих якостях, суб’єктному досвіді й
забезпечує здатність особистості орієнтуватися в культурному розмаїтті
сучасного багатокультурного світового суспільства на основі розуміння й
збереження власної національно-культурної ідентичності та толерантного
ставлення

до

індивідуальних,

національних

й

етнічних

відмінностей

представників різних культур.
Урахувавши наукові позиції українських і зарубіжних науковців, провідні
ідеї компетентнісного підходу, Рекомендації Ради Європи щодо ключових
компетентностей для навчання протягом життя, у структурі загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей вирізняємо п’ять
конструктивних компонентів, а саме: аксіологічно-мотиваційний, суб’єктнопроцесуальний, інформаційно-змістовий, діяльнісно-культурний та суб’єктнорефлексійний (рис. 1.1).
Так, важливе місце в структурі загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей посідає аксіологічно-мотиваційний
компонент.

Аксіологічно-мотиваційний

компонент

як

один

із

п’яти

конструктивних компонентів досліджуваного педагогічного феномена містить
складові,

які

є

визначальними

у

поведінці

студентів

гуманітарних

спеціальностей під час спілкуванні з представниками різних культур, країн і
релігій, а саме: розуміння й усвідомлення універсальних ціннісних орієнтацій;
прагнення до конструктивного спілкування з представниками різних культур;
наявність пізнавального інтересу до культурних надбань українського народу
та народів світу; дбайливе ставлення до національної та світової культурної
спадщини, наявність позитивної мотивації до збереження культурних цінностей
для наступних поколінь.

Рис. 1.1. Схематичне зображення структури загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей
*Розроблено автором
Вибір

такого

складника

аксіологічно-мотиваційного

компонента

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей,
як ціннісні орієнтації, пояснюється тим, що вони є не лише виявом вищого
рівня їхніх потреб, а й загальної культури, ставлення до інших та готовності
взаємодіяти з ними. Значний вклад у розуміння змісту та структури ціннісних
орієнтацій зробили такі українські й зарубіжні вчені, як Б. Ананьєв [2],
В. Андрущенко [3], О. Балакірєва [13], І. Бех [19], Т. Вакулич [25], А. Капська
[58], Н. Максимчук [81-82], А. Павліченко [116], Ю. Пелех [120], О. Рафіков
[25], М. Рокич [221], Л. Романюк [141], О. Руденко [3], О. Сазонова [149], Р. Чіп
[190], І. Шапошникова [192]. Незважаючи на різні підходи щодо розуміння
сутності поняття «ціннісні орієнтації», усі дослідникі сходяться в думці про те,
що ціннісні орієнтації відіграють одну з найважливіших ролей у розвитку
особистості майбутнього фахівця. Саме ціннісні орієнтації розкривають життєві

цінності, настанови й потреби особистості, її ставлення до різних аспектів
суспільного й культурного життя в сучасному глобалізованому суспільстві.
На

переконання

І. Шапошникової, ціннісні

орієнтації

визначають

спрямованість особистості та ступінь її соціальності. Як основні вектори
соціальних орієнтацій, ціннісні орієнтації можуть змінюватися залежно від
рівня відповідності індивідуальних потреб й інтересів потребам та інтересам
соціуму [192, c. 181]. Учена зауважує, що ціннісні орієнтації, з одного боку, є
«складними утвореннями, що вбирають у себе різні рівні й форми взаємодії
громадського й індивідуального в особистості» [192, с. 182], а з іншого боку, є
«специфічною формою усвідомлення особистістю оточуючого світу, свого
минулого й майбутнього, сутності свого власного “Я”» [192, c. 182].
Так,

на

думку

Б. Ананьєва,

ціннісні

орієнтації

є

результатом

відображення в людській свідомості наявних у суспільстві ціннісних відносин
[2].
Н. Максимчук переконена, що як один із невід’ємних компонентів
структури

особистості, ціннісні

орієнтації

відображають,

по-перше,

її

суб’єктний досвід, який особистість здобуває в процесі власного розвитку, а подруге, її вибіркове ставлення до сукупності матеріальних і духовних суспільних
благ та ідеалів [82, с. 1]. Учена розглядає ціннісні орієнтації як «засіб
диференціації особистістю об’єктів довкілля за їхньою значущістю та
визначають стійке ставлення суб’єкта до оточуючого світу, яке формується в
процесі свідомого вибору ним життєвозначущих для нього об’єктів» [82, c. 6].
О. Балакірєва зазначає, що зважаючи на те, що ціннісні орієнтації
здебільшого пов’язують із світосприйняттям людини, їх убачають як один із
чинників, котрі забезпечують постійний розвиток суспільства взагалі й кожної
особистості зокрема. Учена наголошує на тому, що ієрархія ціннісних
орієнтацій особистості, їхня узгодженість із системою цінностей, які домінують
у

сучасному

суспільстві

суттєво

впливають

на

рівень

задоволеності

особистістю власним життям та виступає підґрунтям для формування поваги до
себе, почуття впевненості [13].

За Р. Чип, ціннісні орієнтації є «головною характеристикою особистості
як суб’єкта міжособистісних взаємин у процесі засвоєння суспільних
цінностей» [190, c. 818].
Під ціннісними орієнтаціями А. Павліченко розглядає «узагальнені
уявлення людей про цілі й норми своєї поведінки, котрі втілюють історичний
досвід і концентровано виражають зміст культури епохи, окремого суспільства
й усього людства загалом; це існуючі в свідомості кожної людини орієнтири, з
якими вона узгоджує свої дії» [116, с. 118].
Цікавим для нашого дослідження є також інтерпретація ціннісних
орієнтацій, запропонована у праці «Основи соціальної психології». Учений
розглядає ціннісні орієнтації як центральне утворення особистості, яке
безпосередньо впливає на всі аспекти її діяльності, виявляє її ставлення до
дійсності та визначає мотивацію її поведінки [114].
Отже, узагальнюючи проаналізовані наукові підходи щодо розуміння
сутності поняття «ціннісні орієнтації», можна дійти висновку, згідно якого під
ціннісними

орієнтаціями

розглядаємо

складне

інтегральне

утворення

особистості, яке визначає її світогляд і регулює її особистісну, професійну й
суспільну діяльність відповідно до етичних норм і правил загальної поведінки в
сучасному багатокультурному середовищі.
Суб’єктно-процесуальний компонент загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей передбачає наявність наступних
особистісних і професійно важливих якостей, умінь і здатностей: соціальна
активність, виявами якої є ініціативність і відповідальність; комунікативні
вміння, які забезпечують ефективну взаємодію з різними людьми; уміння
запобігати конфліктам між представниками різних культур; здатність творчо
мислити та здійснювати творчу діяльність.
Наявність у студентів гуманітарних спеціальностей організаторських і
комунікативних умінь дає їм змогу організовувати ефективне спілкування з
усіма учасниками комунікативного процесу й спонукати їх до спільної
взаємодії. У нашому дослідженні ми дотримуємося думки багатьох українських
учених (Н. Арістова [9], Н. Вітюк [30], О. Малихін [86], В. Сгадова [151],

Т. Щепеленко [195], О. Яковлева [207]), які вважають, що комунікативні вміння
надають особистості змогу репрезентувати себе, а оточуючим сприймати
індивідуальні особливості будь-якої особистості. Це відбувається завдяки тому,
що комунікативні вміння розкривають світогляд особистості, її моральні й
духовні якості, здатність до конструктивного спілкування з іншими, мотиви її
поведінки тощо.
В. Сгадова, яка вивчає проблему формування комунікативної культури
викладачів, доходить висновку, згідно якого незважаючи на наявність у
науковій психолого-педагогічній літературі різних підходів щодо розуміння
сутності поняття «комунікативні вміння», усі проаналізовані нею тлумачення
вказують на наявність такої спільної ознаки комунікативних умінь, як сприяння
взаємовідносинам і взаємодії в системі «людина – людина» [151]. Під
комунікативними вміннями вчена розуміє інтегральну властивість особистості,
основу якої складають її комунікативні здібності, потреби, вольові якості та
риси характеру [151, c. 66]. Комунікативні вміння, на думку вченої,
передбачають наявність в особистості чотирьох груп умінь, а саме: уміння
проєктувати спілкування, уміння встановлювати емоційний і діловий контакт
під час спілкування, уміння керувати спілкуванням та аналізувати його.
Т. Шепеленко пропонує розглядати комунікативні вміння як інтегративну
властивість,

яка

виявляється

в

здатності

особистості

здійснювати

комунікативну діяльність у нових умовах. Підґрунтям зазначеної властивості є
попередньо набуті особистістю знання та навички [195]. Учена також зазначає,
що комунікативні вміння включають три групи вмінь. Першу групу складають
уміння соціальної перцепції й емпатії. Другу групу представлено вміннями
самопрезентації, третю – уміннями вербального й невербального контакту.
Значний вклад у розуміння сутності такого складника суб’єктнопроцесуального компонента загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей, як активність, зробили К. Абульханова [1],
А. Данілова [40], В. Желанова [48], Є. Ісаєв [155], В. Помилуйко [126],
С. Рубінштейн [142-143], В. Слободчиков [155], Л. Харченко [142], С. Чернета
[189]. У розумінні сутності поняття «активність» дотримуємося наукової

позиції В. Слободчикова та Є. Ісаєва, які інтерпретують його як динамікоенергійну напруженість поведінки будь-якої особистості, яка виявляється в її
відносинах із природним і соціальним середовищем [155, с. 231].
С. Чернета слушно зазначає, що соціальна активність як важлива
особистісна якість тісно пов’язана з соціальною відповідальністю людини, її
здатністю обстоювати власну життєву позицію та здатністю до соціалізації в
сучасному багатокультурному середовищі. До показників соціальної активності
С. Чернета відносить ініціативність, самостійність, повагу особистості до
відмінностей, здатність до емпатії та рефлексії, комунікабельність, критичність
мислення тощо. Зазначені якості, як вияви соціальної активності, надають
особистості змогу впливати на соціальні процеси, котрі відбуваються в
сучасному суспільстві [189].
Отже, урахувавши зазначені наукові позиції щодо розуміння сутності
поняття

«соціальна активність», під

соціальною активністю студентів

гуманітарних спеціальностей розглядаємо інтегративну особистісну якість, яка
передбачає

здійснення

суспільно-корисної

діяльності,

спрямованої

на

збереження світової культурної спадщини попередніх поколінь, обстоювання та
популяризацію національних культурних цінностей, шанобливе ставлення до
культури представників інших країн, а також налагодження успішної взаємодії
з представниками інших культур, етносів і релігій.
Проведений теоретичний аналіз педагогічної літератури надає змогу
стверджувати, що виявами соціальної активності як складника суб’єктнопроцесуального компонента загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей є ініціативність і відповідальність. Зазначимо, що
поняття

«ініціативність»

і

«відповідальність»

не

мають

однозначного

тлумачення в сучасній науковій літературі. Так, А. Данілова пропонує
розглядати ініціативність як інтегровану якість, яка поєднує бажання та
прагнення особистості мобілізувати морально-вольові, інтелектуальні та творчі
зусилля на досягнення певної мети. Учена переконана, що ініціативність є
одним із провідних чинників особистісного розвитку, самовдосконалення,
самовизначення та самоусвідомлення учнівської молоді [40].

В. Желанова відносить ініціативність не лише до морально-вольових
якостей особистості, а й до життєво необхідних для майбутніх фахівців навичок
ХХІ століття. Ініціативність разом із самостійністю, на думку вченої, є тими
морально-вольовими якостями, котрі зумовлюють «ефективність формування
такої важливої навички, як креативність і новаторство, що є здатністю
створювати нові засоби розв’язування проблем, нові технології, модифікувати
вже відомі, відкривати нове знання» [48, c. 100].
Л. Харченко пропонує розглядати ініціативність як форму активності
особистості, яка передбачає наявність у неї сміливості висловлювати власні
думки, рішучості у виробленні конкретних пропозицій і готовності їх
реалізовувати, уміння співвідносити власні можливості з масштабом проблем,
які необхідно розв’язувати тощо [142, c. 220].
На думку В. Помилуйко, ініціативність є однією з ключових системних
якостей особистості, яка має бути сформована в майбутніх фахівців різних
спеціальностей в освітньому процесі закладу вищої освіти [126].
Узагальнюючи погляди зазначених науковців, зроблено висновок, що
спільною для всіх проаналізованих тлумачень поняття «ініціативність» є ідея
про те, що ця особистісна якість спрямовує діяльність майбутніх фахівців на
досягнення певних цілей.
Ще одним виявом соціальної активності, як невід’ємного складника
суб’єктно-процесуального

компонента

загальнокультурної

компетентності

студентів гуманітарних спеціальностей, є відповідальність. У психології
відповідальність часто розглядають у трьох вимірах: як певний обов’язок;
готовність особистості брати на себе зобов’язання та дотримуватися їх;
здатність усвідомлювати та реалізовувати власні почуття, потреби, а також
розуміти та відстоювати власну систему цінностей [137]. За «Енциклопедією
освіти», відповідальність є «усвідомленою необхідністю співвіднесення власної
поведінки з суспільними нормами й установками» [45, c. 106]. Як соціальна
категорія, вияви якої регламентовані й пов’язані з закономірностями сумісного
проживання в сучасному багатонаціональному суспільстві, відповідальність

стосуєтьсяйі визначає спрямованість різних аспектів людської діяльності, у
тому числі й загальнокультурної.
Цікавим у контексті нашого дослідження є визначення поняття
«відповідальність соціального педагога», запропоноване Ю. Руденко. Учена
вважає, що відповідальність соціального педагога є інтегративною якістю, яка
ґрунтується на вільному виборі та критичному осмисленні прагнення
добросовісно й творчо виконувати професійні функції й обов’язки [144].
Наукової позиції Ю. Руденко щодо розуміння сутності відповідальності
дотримується

також

О. Патинок

[119].

Ураховуючи

той

факт,

що

відповідальність є властивістю всебічно розвиненої особистості, яка не лише
пов’язана зі свободою вибору, а впливає на її здатність реалізувати власний
творчий потенціал та актуалізувати себе у професійній діяльності, О. Патинок
акцентує увагу на тому, що вона розвивається саме в освітньому процесі
закладу вищої освіти.
Варто зазначити, що у педагогічній літературі виокремлюють різни види
відповідальності, а саме: юридична, моральна, етична, економічна, екологічна,
партійна, політична, трудова та професійна, соціальна тощо [45, с. 106; 144].
Таким чином, урахувавши погляди науковців вважаємо за потрібне
зазначити,

що

відповідальність

студентів

гуманітарних

спеціальностей

трактуємо як інтегративну якість, яка впливає на їхню здатність зберігати
культурну спадщину та культурні надбання попередніх поколінь, відповідально
ставитися до власних культурних, етичних, моральних цінностей і цінностей
представників інших країн; реалізовувати власний творчий потенціал та
будувати

ефективну

взаємодію

в

сучасному

багатокультурному

та

національному суспільстві.
Інформаційно-змістовий

компонент

загальнокультурної

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, який відбиває їхню
світоглядну позицію, складають знання, уміння та навички, необхідні для
ефективного існування у багатокультурному середовищі. Серед знань
виокремлюємо традиційні й інноваційні. Традиційні знання включають знання
норм і правил поведінки в сучасному суспільстві, універсальних цінностей,

правил спілкування з представниками різних культур. Інноваційні знання
стосуються теоретичних і практичних знань із застосування інформаційних
технологій,

необхідних

для

успішного

існування

в

сучасному

багатокультурному середовищі. Зазначимо, що після закінчення закладу вищої
освіти задля здійснення ефективної професійної діяльності саме студенти
гуманітарних

спеціальностей

мають

уміти

не

лише

орієнтуватися

в

інформаційному просторі; аналізувати, систематизувати й інтерпретувати
здобуту інформацію, а й зберігати та поширювати гуманітарні знання, що
пояснює гостру потребу в здобутті зазначених знань. Крім того, ураховуючи
специфіку професійної діяльності, студенти гуманітарних спеціальностей
мають володіти іноземною мовою (іноземними мовами) на високому рівні.
Діяльнісно-культурний компонент загальнокультурної компетентності
студентів

гуманітарних

спеціальностей

містить

такі

складники,

як

толерантне ставлення до представників різних етнічних груп і культур;
здатність запобігати

конфліктним ситуаціям, здатність до

критичного

мислення. Розглянемо перший складник діяльнісно-культурного компонента
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей –
толерантне ставлення до представників різних етнічних груп і культур. Аналіз
наукових доробків українських і зарубіжних учених (І. Бахов [16-17], Т. Білоус
[23], О. Максимова [80], М. Окса [105], В. Орловська [113], М. Сотер [157],
М. Уолцер [173], О. Шаюк [194]) дає змогу стверджувати, що студенти різних
спеціальностей взагалі та студенти-гуманітарії зокрема, які виявляють
толерантне ставлення до представників різних етнічних груп і культур,
вирізняються глибокими знаннями про культурну спадщину різних народів
світу, про звичаї, традиції, правила поведінки в сучасному багатокультурному
середовищі. Такі студенти здатні поглиблювати та застосовувати ці знання
задля збереження та відтворення культурного різноманіття глобалізованого
світу, попередження та запобігання виникнення конфліктних ситуацій, вони
також відкриті до конструктивної взаємодії та різних форм комунікації.
М. Окса зазначає, що необхідність формування толерантності як однієї
загальнолюдської цінності спричинена глобалізаційними процесами, корті

відбуваються в сучасному світі. Серед характерних ознак толерантної людини
М. Окса виокремлює терпіння, довіру, уміння володіти собою та не
засуджувати

інших,

поблажливість,

доброзичливість,

терпимість

до

відмінностей, здатність співпереживати іншим і вміння слухати [105, с. 152].
М. Максимова стверджує, що толерантність слід розглядати як одну з
моральних категорій, яка, з одного боку, формується суспільством, а з іншого
боку, залежить від цінностей, потреб, прагнень, поглядів і життєвих принципів
особистості. Толерантність, яка визначає поведінку людей взагалі й кожної
особистості зокрема, значним чином впливає на історичний розвиток
людського

суспільства, запобігає розв’язуванню

воєнних

конфліктів і

кровопролиттю. Як інтегрована якість особистості толерантність виявляється в
різних ситуаціях і на різних рівнях. У своїх висновках учена констатує
наявність різних видів толерантності. До таких видів учена відносить
міжособистісну

толерантність,

національну

толерантність,

соціальну

толерантність, статеву толерантність, маргінальну толерантність [80].
І. Бахов визначає толерантність як «особливу форму особистісного
ставлення до дійсності, засновану на розумінні й прийнятті того, що
різноманіття культур є невід’ємною частиною полікультурного суспільства»
[16, с. 132]. Надаючи таке визначення, учений пояснює, що в сучасному
глобалізованому суспільстві толерантність стає однією з головних рис
полікультурної особистості, оскільки уможливлює дотримання власних
принципів

у

міжособистісних

і

соціальних

відносинах,

уникнення

категоричності в судженнях і поглядах, здатність обстоювати власну позицію
тощо.
В. Орловська вирізняє різні типи толерантності, зокрема: зовнішню,
внутрішню, природну, моральну й етичну. Услід за В. Орловською ми
вважаємо, що в сучасному суспільстві толерантність виконує певні функції,
серед

яких

слід

виокремити

культурозбережувальну,
феліцітологічну тощо [113].

креативну,

психологічну,

регулювальну,

виховну,

соціально-комунікативну,

Отже, здійснений аналіз поглядів науковців щодо розуміння змісту та
сутності толерантності дає можливість стверджувати, що високий рівень
сформованості толерантного ставлення до представників різних етнічних груп і
культур як невід’ємного складника діяльнісно-культурного компонента
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
уможливлює збереження їхньої культурної й національної ідентичності,
культурної спадщини, усвідомлення ними загальноприйнятих у сучасному
багатокультурному суспільстві норм, правил і принципів поведінки задля
забезпечення гармонійного співіснування всіх його жителів (І. Бахов [16-17],
Т. Білоус [23], О. Максимова [80], М. Окса [105], В. Орловська [113], М. Сотер
[157], М. Уолцер [173], О. Шаюк [194]).
Наступним

скадником

діяльнісно-культурного

компонента

загальнокультурної компетеності студентів гуманітарних спеціальностей є
здатність до критичного мислення. Розглядаючи критичне мислення як
науковий підхід до розв’язання широкого спектра особистісних і професійних
проблем, С. Терно зауважує, що сам термін «критичне мислення» є умовною
назвою, притаманною англо-американському освітньому простору [160]. Під
критичним мисленням учений розуміє здатність особистості використовувати
певні прийоми оброблення інформації, котрі дають їй змогу отримати бажаний
результат. Визначальними для критичного мислення, на думку вченого, є
наступні вміння: робити логічні умовиводи; приймати обґрунтовані рішення;
оцінювати здобуту інформацію; спрямованість особистості на результат [159].
Т. Хачумян пропонує розглядати критичне мислення як особливий вид
мисленнєвої діяльності особистості [184]. До його характерних ознак учена
відносить вироблення стратегій прийняття адектватних рішень у розв’язуванні
завдань будь-якого рівня скадності на основі пошуку, аналізу й опрацювання
здобутої інформації; здатність особистості до рефлексії, аналізувати різні
погляди, обстоювати власну позицію, об’єктивно оцінювати результати не
лише власної діяльності, а й діяльності інших людей [184].
Схожої думки щодо визначення сутності поняття «критичне мислення»
дотримується Н. Харченко [183]. Дослідниця стверджує, що наявність в

особистості критичного мислення дає їй змогу приймати обґрунтовані рішення,
оцінювати достовірність здобутої інформації, формулювати власні судження, а
найголовніше, коригувати власну діяльність.
Структура

суб’єктно-рефлексійного компонента

загальнокультурної

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей включає здатність
до

рефлексії

компонента

й

емпатії.

Першим

загальнокультурної

складником

компетентності

суб’єктно-рефлексійного
студентів

гуманітарних

спеціальностей визначено здатність до рефлексії. Проблемі формування
рефлексійної компетентності в майбутніх фахівців різних спеціальностей
присвячено чимало праць українських і зарубіжних учених, у яких відображено
різні підходи до розуміння сутності та структури поняття «рефлексія»
(О. Бескровний [18], О. Герасимова [34; 87], А. Карпов [59-60], О. Малихін [87],
М. Марусинець

[91-92],

Н. Оксентюк

Т. Опалюк

[106],

[109;

111],

С. Тернов [18], В. Фортуна [18], Т. Шанскова [191], Г. Щедровицький [201202]).
Досліджуючи проблему розвитку рефлексії серед студентів, Н. Оксентюк
робить висновк про те, що рефлексія є не лише особливим станом свідомості
особистості, а й особливим типом мислення й особливим типом емоційного
переживання. Варто зазначити, що розглядаючи рефлексію як базовий механізм
самоорганізації психічної активності, Н. Оксентюк також вважає, що рефлексія
передбачає наявність в особистості вміння здобувати нові знання шляхом
інтерпретації різних ситуацій, які відбуваються в її житті [106].
Т. Шанскова, яка вивчає питання формування професійної рефлексії
майбутніх

фахівців

гуманітарного

профілю,

переконана,

що

фахівець

гуманітарного профілю вирізняється індивідуально-творчим стилем життя,
адекватною

самооцінкою,

цілеспрямованістю,

здатністю

приймати

нестандартні рішення. Здатність до рефлексії, на думку вченої, надає їм змогу
«знайти свій індивідуальний стиль, досягти адекватної професійно-особистісної
самооцінки, прогнозувати й аналізувати результати своєї праці [119].
У філософії рефлексію здебільшого розуміють як процес роздумів
особистості про те, що відбувається в її свідомості [179].

О. Малихін та О. Герасимова вважають, що задля досягнення успіху у
професійній діяльності майбутні фахівці гуманітарних спеціальностей мають
виявляти активну життєву позицію, оптимізм, уміння зберігати власну
індивідуальність і здатність брати відповідальність за прийняті рішення [87]. Це
можливо за умови наявності в них високого рівня рефлексійної компетентності,
невід’ємними компонентами якої є їхні рефлексійні вміння; досвід здійснювати
рефлексію власної діяльності; здатність і готовність до рефлексійної діяльності
тощо. Розглядаючи рефлексійні вміння як основний компонент рефлексійної
компетентності майбутніх фахівців гуманітарних спеціальностей, О. Малихін
та О. Герасимова надають власне визначення зазначеного поняття. Під
рефлексійними вміннями вчені розглядають складноструктуроване особистісне
утворення, синтез усвідомлених дій, операцій, самоставлення (як ставлення до
себе), що втілюється в здатність особистості об’єктивно аналізувати свій
внутрішній

світ,

індивідуальні

властивості,

діяльність,

поведінку

в

різноманітних ситуаціях взаємодії з оточуючими, спонукає до самовизначення
й активності [87].
Наступним

складником

суб’єктно-рефлексійного

компонента

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
є здатність до емпатії. Змістова характеристика емпатії як професійно важливої
якості висококомпетентних фахівців різних галузей висвітлена в наукових
доробках

Г. Дьоміної

Л. Журавлевої

[44],

[49-50],

О. Мельничук

[94],

О. Сакалюк [150], І. Штих [198].
У

дисертаційній

праці

Л. Журавлевої,

присвяченій

визначенню

психологічної основи розвитку емпатії людини, емпатія розглядається як
системне багатовимірне утворення, котре належить до метасистеми «людина –
світ [50, c. 390]. Дослідниця доходить висновку, згідно якого існує консонансна
та дисонансна емпатія. Під консонансною емпатією дослідниця розуміє
емпатію,

яка

ґрунтується

на

адекватній

трансформації

відображених

переживань об’єкта; під дисонансною – емпатію, основу якої складає
неадекватна трансформація відображених переживань» [50, с. 91].

О. Мельничук вважає проблему розвитку емпатії в майбутніх фахівців
соціальної сфери особливо актуальною, оскільки їхня праця «пов’язана з
ситуаціями великого емоційного напруження та когнітивної складності
міжособистісної взаємодії» [94, с. 219]. Саме здатність у працівників соціальної
сфери до емпатії уможливлює забезпечення налагодженню ефективної
взаємодії з різними групами клієнтів. Емпатію дослідниця розглядає як
«систему здібностей, які визначають усвідомлене співпереживання стану та
почуттям іншої людини, або ж як розуміння стану та почуттів іншої людини у
формі співпереживання» [94, c. 219].
За

Г. Дьоміною,

емпатія

є

складним

особистісним

утворенням

майбутнього соціально-психологічного працівника, основу якого складає
сукупність його властивостей [44]. Ці властивості в сукупності, на думку
дослідниці, відображають співвідношення між його свідомістю та поведінкою, і
виявляються в діяльності та спілкуванні особистості [44].
О. Сакалюк, яка стверджує, що емпатія виникає й формується під час
людської взаємодії та спілкування, вважає, що емпатія є певним процесом, який
спирається на почуття, емоції й інтелект людини [150].
Розглядаючи емпатію як невід’ємний компонент професійних здібностей
психологів,

І. Штих

зазначає,

що

емпатія

є

соціально-психологічною

властивістю особистості, котра складається з сукупності її соціальнопсихологічних здібностей [198]. Учена переконана, що в спілкуванні емпатія
виявляється через здатність особистості реагувати на переживання людей, які її
оточують, та взаємодіяти з ними відповідно до їхнього емоційного стану.
Отже, ураховуючи викладені вище визначення сутності поняття
«емпатія», можемо представити здатність студента-гуманітарія до емпатії як
певне утворення його особистості, яке виявляється в умінні конструктивно
взаємодіяти з різними людьми в сучасному глобалізованому багатокультурному
середовищі на основі розуміння їхнього емоційного стану.

Висновки до розділу 1
У першому розділі «Теоретичні засади формування загальнокультурної
компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей

в

освітньому

середовищі університету» обґрунтовано вибір компетентнісного підходу як
парадигмально-визначального в організації освітнього процесу закладів вищої
освіти, здійснено категорійний аналіз ключових понять дослідження шляхом
уточнення їхнього змісту та структури, надано авторське визначення поняття
«загальнокультурна компетентність студентів гуманітарних спеціальностей».
Доведено, що освітня діяльність студентів гуманітарних спеціальностей, яка
базується на провідних принципах компетентнісного підходу, сприяє набуттю
ними позитивного досвіду щодо збереження та створення культурних і
матеріальних цінностей на благо сучасного суспільства та майбутніх поколінь,
уможливлює

підготовку

високопрофесійних

фахівців,

які

вирізняються

високим рівнем загальної культури, забезпечує формування сукупності
ключових і предметних компетентностей, яка у подальшому надає їм змогу
успішно конкурувати на сучасному ринку праці. Важливим у цьому аспекті
видається

формування

в

майбутніх

фахівців

загальнокультурної

компетентності, оскільки саме вона значним чином впливає на здатність
студентів гуманітарних спеціальностей до перетворювальної діяльності,
спрямованої на збереження світової культурної спадщини, національної
самобутності й ідентичності, умінь і навичок застосовувати здобутий
культурний досвід задля ефективного співіснування та взаємодії в сучасному
багатокультурному суспільстві.
Дослідження
компетентності

стану
студентів

проблеми

формування

гуманітарних

загальнокультурної

спеціальностей

дає

змогу

стверджувати, що на сьогодні в Україні існує нагальна потреба у
висококомпетентних фахівцях, здатних не лише до розв’язання нестандартних
завдань, а й до гармонійної взаємодії з іншими людьми, здатних відчувати
повагу до культурного розмаїття, гордість за культурні здобутки людства.
Формування загальнокультурної компетентності в освітньому процесі закладів
вищої освіти передбачає якісні зміни в ставленні студентів гуманітарних

спеціальностей до культури, духовних і культурних цінностей, розумінні
важливості збереження культурної спадщини України та світу для наступних
поколінь. У подальшій професійній діяльності студенти гуманітарних
спеціальностей із сформованою загальнокультурною компетентністю здатні
виявляти такі особистісні, моральні та духовні якості, які дають їм змогу
узгоджувати власну поведінку з загальноприйнятими в сучасному суспільстві
нормами, усвідомлювати значення культурної спадщини народів світу в
збереженні культурного різноманіття та власної національної культури як
невід’ємного

компонента

світової

культури,

визнавати

пріоритет

загальнолюдських цінностей тощо.
Визначено, що загальнокультурна компетентність студентів гуманітарних
спеціальностей є інтегративною якістю, яка ґрунтується на здобутих під час
підготовки в закладі вищої освіти знаннях, уміннях, навичках та суб’єктному
досвіді й забезпечує здатність особистості орієнтуватися в культурному
розмаїтті сучасного багатонаціонального світового суспільства на основі
розуміння й збереження власної національно-культурної ідентичності та
толерантного

ставлення

до

індивідуальних,

національних

та

етнічних

відмінностей представників різних культур.
Структуру загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей складають п’ять конструктивних компонентів, до яких
відносимо:

аксіологічно-мотиваційний,

суб’єктно-процесуальний,

інформаційно-змістовий, діяльнісно-культурний і суб’єктно-рефлексійний.
Складниками аксіологічно-мотиваційного компонента є: наявність у
студентів гуманітарних спеціальностей універсальних ціннісних орієнтацій;
прагнення до конструктивного спілкування з представниками різних культур та
етносів; наявність пізнавального інтересу до культурних надбань українського
народу та народів світу; дбайливе ставлення до національної та світової
культурної спадщини; позитивна мотивація до збереження культурних
цінностей для наступних поколінь. Під ціннісними орієнтаціями розглядаємо
складне інтегральне утворення особистості, яке визначає її світогляд та
регулює її особистісну, професійну й суспільну діяльність відповідно до

етичних норм та правил загальної поведінки у сучасному багатокультурному
середовищі.

Суб’єктно-процесуальний

компетентності

студентів

компонент

гуманітарних

загальнокультурної

спеціальностей

включає

такі

складники, як соціальна активність, виявами якої є ініціативність і
відповідальність; комунікативні вміння, які забезпечують ефективну взаємодію
з різними людьми; уміння запобігати конфліктам між представниками різних
культур та етносів; здатність творчо мислити й здійснювати творчу діяльність.
Інформаційно-змістовий

компонент

загальнокультурної

компетентності

студентів гуманітарних спеціальностей складають знання, уміння та навички,
необхідні для ефективного існування у багатокультурному середовищі.
Діяльнісно-культурний

компонент

загальнокультурної

компетентності

студентів гуманітарних спеціальностей містить такі складники, як толерантне
ставлення до представників різних етнічних груп і культур; здатність
запобігати конфліктним ситуаціям, здатність до критичного мислення.
Суб’єктно-рефлексійний

компонент

загальнокультурної

компетентності

студентів гуманітарних спеціальностей включає такі складники, як здатність до
рефлексії та емпатії.
Основний
формування

зміст

першого

загальнокультурної

розділу

дисертації

компетентності

«Теоретичні

студентів

засади

гуманітарних

спеціальностей в освітньому середовищі університету» висвітлено в наукових
публікаціях авторки [62; 63; 64].
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РОЗДІЛ 2
ОБҐРУНТУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
2.1. Дидактичний

потенціал

гуманітарних

дисциплін

щодо

формування загальнокультурної компетентності особистості
Підготовка майбутніх фахівців різних спеціальностей в закладах вищої
освіти зорієнтована на формування ключових компетентностей, серед яких
важливе місце обіймає й загальнокультурна компетентність. Важливу роль у
цьому процесі відіграють гуманітарні дисципліни, вивчення яких надає
студентам можливість отримати ґрунтовні теоретичні знання, котрі стосуються
культурної й суспільної сфери діяльності людства. Вивчення гуманітарних
дисциплін сприяє розумінню студентами власного місця в суспільстві й
життєвого призначення, формуванню світоглядних орієнтацій та набуттю
активної громадянської позиції, створює всі умови для подальшої творчої
реалізації у професійній діяльності. Такими дисциплінами є історія, психологія,
українська мова та іноземні мови, філософія, культурологія, етика й естетика,
педагогіка тощо. Підтвердження нашому припущенню знаходимо у наукових
працях учених, які досліджують питання, присвячені дотичній проблематиці
(О. Вознюк [25], О. Грибанова [32], І. Гриценко [69], Т. Дем’яненко [81],
І. Ковалинська [50], П. Коваль [51], О. Малихін [59; 70], Н. Молодиченко [81],
Т. Опалюк [91], С. Паршук [99], С. Перова [103], Н. Подлевська [109],
А. Тарасюк [99], О. Усик [135], О. Федорцова [136], Н. Шварп [146],
О. Шестель [147], Г. Шпиталевська [148], І. Шумілова [151; 153]). Теоретичний
аналіз наукової літератури й аналіз практичної підготовки студентів різних
спеціальностей дає змогу з упевненістю стверджувати, що головна мета
гуманітарних дисциплін полягає в розкриті їхнього творчого потенціалу,
розвиткові особистісних й професійно важливих якостей, духовно-практичних
здібностей, формуванні вмінь і навичок культури спілкування з людьми з
різних соціальних прошарків, культури мовлення, адекватної поведінки у
сучасному багатокультурному середовищі, дотримання норм і правил етикету.

Науковці сходяться у думці, що цінність гуманітарної освіти взагалі й
гуманітарних дисциплін зокрема полягає в їхній можливості ефективно
впливати на формування не лише висококомпетентних фахівців, які здатні
здійснювати професійну діяльність на високому рівні, а й розвиток свідомих
громадян, котрі вирізняються активною життєвою позицією й здатні
дотримувати

загальносуспільні

норми

й

правила

морально-етичного

співіснування у сучасному багатокультурному середовищі. Поряд із високим
рівнем мовленнєвого й духовного розвитку особистості майбутнього фахівця як
свідомого громадянина України, здатного і готового жити й здійснювати
перетворювальну

діяльність

в

контексті

об’єднаного

глобалізованого

суспільства, культура спілкування є одним із виявів її загальнокультурної
компетентності, яка передбачає наявність знань правил мовленнєвої поведінки
з представниками різних культур та етнічних груп, і досягається шляхом
досконалого оволодіння теоретичним матеріалом з гуманітарних дисциплін.
Услід за Н. Подлевською, ми вважаємо, що культура спілкування є «вмінням
встановлювати зворотній зв’язок, відгукнутися на думки, почуття, турботи й
проблеми іншої людини (на рівнях спілкування); це форми творення
спілкування, реалізація його норм, способів та засобів відповідно до ієрархії
цінностей, що є необхідними для кожної людини і для суспільства в цілому»
[109, c. 193]. Саме гуманітарні дисципліни надають змогу ознайомити студентів
із світовим та національним мистецтвом, світовою та національною історією,
культурою народів світу й культурою українського народу, сформувати такі
особистісні якості як відповідальність, відвертість, милосердя, почуття гідності
та поваги, співпереживання тощо.
Схожу думку дотримує О. Вознюк, яка переконена, що гуманітарні
дисципліни передбачають розвиток у майбутніх фахівців почуття прекрасного,
відповідальності, порядності й, найголовніше, людяності [25].
Маючи значний духовний потенціал різноманітні засоби сучасного й
традиційного національного мистецтва та культури, які викладачі застосовують
під час вивчення гуманітарних дисциплін, сприяють формуванню ціннісної

свідомості студентів гуманітарних спеціальностей й відповідних особистісних
якостей, необхідних для збереження надбань світової й національної культури.
С. Паршук та А. Тарасюк зазначають, що сформована загальнокультурна
компетентність свідчить про наявність у майбутнього фахівця моральних та
особистісних якостей, які дають йому змогу коректо визначати роль культури у
суспільному

житті

та

узгоджувати

власну

поведінку

відповідно

до

загальноприйнятих моральних норм [99]. Учені зазначають, що незважаючи та
той факт, що формування загальнокультурної компетентності суб’єктів
навчання може забезпечуватися засобами всіх навчальних дисциплін, на їх
думку, гуманітарні дисципліни мають більш суттєвий вплив на цей процес [99].
На унікальну здатність гуманітарних дисциплін актуалізувати інтерес
майбутніх учителів до розв’язання широкого кола загальнокультурних проблем
у здійсненні подальшої професійної діяльності вказує також І. Шумілова [152,
с. 75]. Науковець зазначає, що введення загальнокультурного компонента до
змісту гуманітарних дисциплін забезпечує оволодіння майбутніми вчителями
теоретичних відповідних загальнокультурних знань, умінь, навичок, які на
різних рівнях (теоретичному, методологічному, світоглядному та практичному)
найбільш повно відображають гуманістичні аспекти взаємодії всіх суб’єктів
освітнього процесу.
На слушну думку О. Грибанової, вивчення гуманітарних дисциплін під
час підготовки студентів-гуманітаріїв уможливлює конструювання способів
отримання нових знань, умінь й навичок, актуалізацію їхнього творчого
потенціалу та формування їхніх комунікативних здібностей [32]. Крім того,
учена акцентує увагу на позитивному впливі гуманітарних дисциплін на
розвиток рефлексії у студентів, зазначаючи, що без неї неможливе їхнє
професійне, особистісне та соціальне самовизначення.
Т. Мішеніна зазначає, що активне застосування розвивальних резервів
гуманітарних дисциплін уможливлють таку організацію освітньої діяльності
студентів гуманітарних спеціальностей, за якої вони вважаються суб’єктами
цієї діяльності, самостійно визначають суттєво важливі для них освітні цілі,
усвідомлено виконують навчальні завдання, на заняттях здійснюється

ефективна суб’єкт-суб’єктна та відбувається моделювання різних аспектів
людської діяльності [80].
Серед основних цілей вивчення гуманітарних дисциплін у підготовці
майбутніх фахівців технічного напряму П. Коваль виділяє розвиток їхньої
готовності до сприйняття та засвоєння художніх цінностей; удосконалення
естетичних уподобань; можливість самореалізувати власний творчий потенціал
у розв’язанні різноманітних завдань, пов’язаних із професійною діяльністю; а
також формування творчих здібностей у різних сферах культури [51].
Обґрунтовуючи доцільність застосування гуманітарних дисциплін у закладах
вищої технічної освіти, П. Коваль зазначає, що вони забезпечують підготовку
високоосвічених професіоналів, які є носіями загальнолюдських цінностей,
культурних традицій і звичаїв, творцями сучасної культури; сприяють їхній
адаптації до умов життя європейського світу; передбачають перетворення
закладів вищої освіти на культуротворчі центри з гармонійного розвитку
студентської молоді, формують духовну та культуру готовність студентів щодо
збереження

культурних

надбань

людства,

оточуючого

середовища

та

спрямовують освітній процес закладу вищої освіти на людиноцентристську
орієнтацію [51].
Досліджуючи проблему вдосконалення системи вищої освіти, Н. Шварп
доходить висновку, згідно якого гуманітарна складова професійної освіти в
Україні набуває все більшого значення [146]. Це пояснюється тим, що
гуманітарна освіта передбачає формування особистісних та професійно
важливих якостей, необхідних для подальшої професійної діяльності майбутніх
фахівців, здатність швидко адаптуватися до сучасних соціально-економічних
реалій, що, у свою чергу, забезпечує реалізацію їхнього творчого потенціалу та
досягнення достойного рівня та якості життя. Вивчення гуманітарних
дисциплін сприяє індивідуально-особистісному розвитку майбутніх фахівців,
створює ефективні умови для розкриття їх здібностей і талантів, здатності
адекватно сприймати соціально-економічні, культурні та політичні реалії життя
у сучасному багатокультурному середовищі [146, c. 51]. У вихованні соціальної
активності майбутніх фахівців найважливіше місце, на думку Н. Шварп,

займають такі гуманітарні дисципліни як культурологія, етика й естетика,
українська та іноземні мови. Професійно орієнтовані знання, які майбутні
фахівці здобувають під час вивчення зазначених дисциплін, сприяють розвитку
їхніх ключових компетентностей та забезпечують підвищення рівня культури
спілкування. Учена також зазначає, що гуманітарні дисципліни суттєво
впливають на формування професійної спрямованості майбутніх фахівців, під
якою розглядає «провідну, інтегральну якість особистості, що виявляється у
вибірковому й мотивованому ставленні до вибору професії, відповідно до її
світоглядних поглядів, ідеалів» [146, c. 50].
Цікавою для нашого дослідження є наукова позиція С. Перової, яка
вивчає питання, пов’язані з розвитком ключових компетентностей майбутніх
філологів [103]. Учена переконeна, що у процесі підготовки у закладі вищої
освіти

майбутні

філологи

мають

оволодіти

такими

ключовими

компетентностями як інформаційна, міжкультурна комунікаційна, соціальнаправова, діяльнісна та компетентність самовдосконалення. Таке поєднання
ключових компетентностей надає майбутнім філологам здатність ефективно
співіснувати й функціонувати у сучасному багатокультурному соціумі. Серед
гуманітарних дисциплін, які мають безпосередній вплив на формування
зазначених ключових компетентностей, учена виділяє «Українську мову за
професійним спрямуванням», «Іноземну мову», «Історію української культури»
та «Історію України». Як зазначає дослідниця, гуманітарні дисципліни мають
значний дидактичний потенціал щодо формування ключових компетентностей,
оскільки під час їх вивчення викладачі мають можливість залучити майбутніх
філологів до активної освітньої діяльності шляхом застосування різноманітних
інтерактивних технологій, методів й прийомів навчання, зокрема, методу
навчальної дискусії та дебатів, методу проєктів, ділових ігор тощо [103].
Так, наприклад, О. Шестель наголошує на тому, що формування
загальнокультурної компетентності здебільшого відбувається під час вивчення
дисциплін гуманітарного блоку [147]. У підготовці майбутніх фахівців
туристичної галузі однією із таких дисциплін є «Світова художня культура»,
оскільки вона надає їм змогу здобути ґрунтовні знання щодо культурних

особливостей представників різних етносів, націй, країн, ознайомитися з їх
культурними здобутками, усвідомити й оцінити безцінні досягнення світової
культури, власну національну ідентичність, оволодіти необхідними уміннями
бути толерантними, застосовувати здобуті знання згідно до наявних
комунікативних ситуацій.
Схожу наукову позицію обстоює О. Федорцова. Дослідниця слушно
вважає, що формування культурологічної компетентності майбутніх інженерівенергетиків безпосередньо пов’язане зі здобуттям ними культурологічних знань
під час вивчення таких навчальних дисциплін гуманітарного блоку як
література, політологія, історія, філософія, культурологія тощо [136]. Саме ці
дисципліни сприяють формуванню у суб’єктів навчання особистісних якостей,
умінь та навичок, необхідних для спішного спілкування у багатокультурному
середовищі, зокрема, інтелектуальної гнучкості, інтелігентності, толерантності
до етнічного різноманіття, здатності не лише адекватно оцінювати різноманітні
ситуації, а й самостійно приймати обґрунтовані рішення, уміння спілкуватися з
представниками інших культур тощо.
У своїх висновках Н. Молодиченко та Т. Дем’яненко також зазначають,
що незважаючи на те, що загальнокультурна компетентність майбутніх
фахівців формується під час вивчення дисциплін (гуманітарних, соціальноекономічних та природничих), які складають основу їх підготовки у закладі
вищої освіти, особливе значення відводиться саме таким гуманітарним
дисциплінам як філософія, іноземна мова, історія України, культурологія тощо
[81]. Ми дотримуємо думку Н. Молодиченко та Т. Дем’яненко стосовно
навчальної дисципліни «Іноземна мова», оскільки вважаємо, що її успішне
опанування в освітньому процесі закладу вищої освіти неможливе без вивчення
особливостей

національних

традицій,

звичаїв,

побуту,

культурних

та

історичних фактів країни. Ці знання, уміння, здатність до толерантного
ставлення до представників інших країн світу, які студенти здобувають на
заняттях із іноземної мови, і сприяють формуванню загальнокультурної
компетентності.

Урахувавши проаналізовані наукові позиції та власну думку, ми дійшли
висновку, що формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей відбувається під час вивчення таких навчальних
дисциплін як «Українська мову за професійним спрямуванням», «Історія
України та української культури», «Етика та естетика», «Філософія»,
Незважаючи на те, що кожна гуманітарна дисципліна має своє місце у
формуванні

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей, ефективність її формування досягається лише за умови їхньої
комплексної взаємодії в освітньому процесі закладу вищої освіти. Так,
наприклад, мета навчальної дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» полягає у підвищенні рівня загальномовної підготовки
студентів гуманітарних спеціальностей, формуванню їхніх комунікативних
умінь, культури спілкування шляхом розвитку їхнього творчого мислення та
виховання глибокої поваги до сучасної української літературної мови, мовних
традицій, етичних норм і правил спілкування. Вивчення зазначеної дисципліни
дає

можливість

сформувати

у

студентів

гуманітарних

спеціальностей

теоретичні знання, які стосуються етикету ділового спілкування, основ
культури професійно-ділового мовлення, лексичні норми сучасної української
літературної мови у професійному та діловому спілкуванні. Серед умінь, які
мають бути сформовані у студентів гуманітарних спеціальностей під час
вивчення

навчальної

дисципліни

«Українська

мова

за

професійним

спрямуванням» вирізняємо вміння застосовувати набуті теоретичні знання норм
та правил ділового та професійного спілкування на практиці; вміння
аналізувати та аргументувати висунуті положення, висловлювати власну думки
задля

успішного

розв’язання

проблемних

ситуацій,

поважати

думку

співрозмовника, дотримувати мовного етикету у спілкуванні з представниками
різних соціальних груп. Саме ці знання та вміння впливають на здатність
студентів гуманітарних спеціальностей успішно запобігати виникненню
непорозумінь й конфліктних ситуацій під час комунікативної взаємодії.
У підготовці студентів гуманітарних спеціальностей головна мета
навчальної дисципліни «Історія України та української культури» полягає в

озброєнні їх знаннями з історії становлення та формування українського
народу, української державності, визначення ролі й місця української культури
у світовій та європейській культурній спадщині. Зміст зазначеної дисципліни
спрямовано на формування в студентів-гуманітаріїв таких громадянських
якостей як любов і повага до батьківщини, патріотизм, громадська гідність,
соціальна відповідальність тощо. Вивчення навчальної дисципліни «Історія
України та української культури» забезпечує оволодіння теоретичними
знаннями про місце української культури в контексті світової та європейської
культури, про місце та роль культури у формуванні всебічно розвиненої
особистості, специфіку розвитку української культури, культурну спадщину
українського народу. Серед практичних умінь, які мають бути сформовані у
студентів гуманітарних дисциплін, можна виділити вміння працювати з
різними

джерелами

задля

отримання

достовірної

інформації,

уміння

аналізувати й порівнювати різні наукові позиції, уміння дбайливо ставитись до
культурної спадщини українського народу, уміння самостійно поширювати
інформацію про роль і місце української культури у сучасному глобалізованому
суспільстві. Варто зазначити, що зміст навчальної дисципліни «Історія України
та української культури» передбачає формування національної ідентичності
студентів гуманітарних спеціальностей, яка ґрунтується на національній
культурі, мові, свідомості, почуття любові до Батьківщини та поваги до
історичного минулого своєї країни.
Наступною навчальною дисципліною, вивчення якої суттєво впливає на
формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей є «Етика та естетика». Її головна мета полягає в озброєнні
студентів знаннями й вміннями щодо здійснення морального вибору, успішного
розв’язання моральних ситуацій у професійній і життєдіяльності, втілення
толерантних відносин у власному житті, усвідомлювати й толерантно ставитися
до морального вибору інших.
Вивчення такої навчальної дисципліни як «Філософія» забезпечує
формування у студентів гуманітарних спеціальностей наукового світогляду,
оволодіння вміннями виявляти повагу до прав і свобод представників інших

етнічних груп, до індивідуальних відмінностей людей; цінувати й поважати
світову та національну культурну спадщину, культурне різноманіття; здатність
мислити критично; приймати виважені рішення задля розв’язання проблемних
ситуацій.
Вивчення

навчальної

дисципліни

«Іноземна

мова

(англійська)»

спрямовано на формування у студентів гуманітарних спеціальностей знань
граматики, лексики, фонетики іноземної мови; про історію, культуру та
політичний устрій англомовних країн світу; про традиції, звичаї, особливості
міжособистісного спілкування з представниками різних англомовних країн
світу; навичок у чотирьох видах мовленнєвої діяльності; умінь здійснювати
повідомлення на різні теми, висловлювати власну думку та аргументувати свою
позицію, вільно спілкуватися з носіями мови. Зміст навчальної дисципліни
«Іноземна мова (англійська)» також сприяє формуванню у студентів
гуманітарних

спеціальностей

готовності

до

ефективної

комунікативної

взаємодії в іншомовному середовищі та роботі у міжнародній команді; уміння
аргументувати та обстоювати власну позицію; уміння виявляти повагу до
представників іншої культури.
Варто зазначити, що дидактичний потенціал зазначених гуманітарних
дисциплін полягає у можливості застосовувати широкий спектр традиційних та
інноваційних форм організації, технологій, методів, прийомів і засобів
навчання

у

формуванні

загальнокультурної

компетентності

студентів-

гуманітаріїв. Так, серед форм організації навчання виділяємо лекційні,
практичні та семінарські заняття, позанавчальні заходи, а саме: традиційні
лекції, лекції-дискусії, лекції-візуалізації, лекції-бесіди, лекції прес-конфренції,
науково-практичні студентські конференції, тижні мов, тематичні вечори,
зустрічі з діячами культури та мистецтва тощо. До ефективних методів і
прийомів

формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних спеціальностей відносимо методи проблемного навчання, ігрові
методи, методи навчальних проєктів, методи контроля та взаємоконтроля,
метод мозкового штурму, навчальні тренінги, методи написання творівроздумів у жанрі есе. Отже, гармонійне поєднання традиційних й інноваційних

форм організації, методів, прийомів і засобів навчання в освітній діяльності
закладів

вищої

освіти

забезпечує

не

лише

якісну

підготовку

висококомпетентних фахівців, які готові розв’язувати складні професійні
завдання, а й формування гармонійно розвинених особистостей з активною
громадянською позицією, науковим світоглядом, які не лише здатні до
перетворювальної творчої діяльності, а й володіють глибокими теоретичними
знаннями з історії, культури, практичними вміннями та навичками здійснювати
комунікацію відповідно до норм і правил, прийнятих у сучасному суспільстві.
Зміст таких гуманітарних дисциплін, як «Українська мову за професійним
спрямуванням», «Історія України та української культури», «Етика та
естетика», «Філософія», «Іноземна мова», котрий спрямований на формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей,
уможливлює також формування їхнього світогляду, активної громадянської
позиції,

озброєння

їх

глибокими

знаннями,

уміннями

та

навичками,

необхідними для успішного існування у сучасному багатокультурному
суспільстві.
2.2. Дефініціація

сукупності

організаційно-дидактичних

умов

формування загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей як основи розроблення моделі
Виявлення сукупності організаційно-дидактичних умов як основи
створення

авторської

структурно-функційної

моделі

формування

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому середовищі університету передбачає насамперед здійснення
теоретичного аналізу наукової літератури щодо розуміння сутності понять
«педагогічні умови» та «дидактичні умови». Так, незважаючи на наявність
різних підходів щодо розкриття їхньої сутності у педагогічній теорії,
універсального визначення зазначених феноменів у наукових джерелах не
існує. Здійснений аналіз дає змогу стверджувати, що науковці висловлюють
різні думки щодо розуміння сутності педагогічних або дидактичних умов,
відповідно до завдань та мети досліджень, які вони здійснюють.

Так, відповідно до Є. Яковлєва та Н. Яковлєвої, педагогічні умови є
сукупністю заходів педагогічного процесу, котрі сприяють підвищенню його
ефективності [155, c. 158].
У науковій праці «Методологічні засади педагогічного дослідження»
учені пропонують розглядати педагогічні умови як обставини, котрі
обумовлюють певний напрям розвитку педагогічного процесу. Крім того, у
дослідженні увага акцентується на тому, що педагогічні умови є продуктом
професійної діяльності педагога [79, c. 70-71].
Під педагогічними умовами Н. Арістова розуміє свідомо створені
обставини, які реалізуються в освітньому процесі закладу вищої освіти і
забезпечують успішне розв’язання досліджуваної проблеми [6].
У дисертації «Формування полікультурної компетентності майбутніх
перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання» М. Моцар
пропонує таке тлумачення педагогічних умов ефективного функціонування
системи формування полікультурної компетентності майбутніх перекладачів» −
система заходів в організації педагогічного процесу підготовки перекладачів,
які забезпечують поліпшення даного процесу і дозволяють досягти бажаного
результату більш ефективними засобами інтерактивної діяльності» [82, с. 129].
Цікаву думку щодо вибору педагогічних умов висловлює І. Нищак.
Учений стверджує, що у підготовці студентів у закладі вищої освіти слід
віддавати перевагу тим умовам, котрі, по-перше, не потребують складних
організаційно-методичних

заходів,

по-друге,

відповідають

можливостям

освітнього процесу, й, по-третє, не передбачають надмірних зусиль з боку
викладача [86].
С. Яблоков

пропонує

розглядати

педагогічні

умови

формування

загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами
інноваційних технологій як «системоутворюючі чинники, що впливають на
формування кожного компонента загальнокультурної компетентності» [154,
c. 71].
І. Шумілова
компетентності

визначає
майбутніх

умови

формування

учителів

гуманітарних

загальнокультурної
спеціальностей

як

«сукупність вимог або правил до змісту, принципів, методів, прийомів,
механізмів навчання і виховання, реалізація яких сприяє формуванню знань,
умінь, навичок, оволодіння досвідом у сфері загальнокультурної компетенції»
[153, с. 75].
Під

педагогічними

умовами

формування

культурологічної

компетентності майбутніх інженерів-енергетиків О. Федорцова розглядає
сукупність певних обставин, створення яких під час навчання гуманітарних
дисциплін і забезпечує її сформованість [136].
О. Дубасенюк

під

дидактичними

умовами

розуміє

сукупність

педагогічних реалій, в яких здійснюється освітній процес і які визначають
ефективність досягнення поставлених освітніх завдань, спрямованих на
всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця [38].
За О. Пехотою, дидактичні умови слід розглядати як систему певних
форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, котрі об’єктивно
складаються або створюються в освітньому процесі суб’єктивно [106, с. 87].
Вивчаючи питання забезпечення наступності у навчанні студентів
педагогічних університетів, О. Штонда зазначає, що дидактичні умови слід
розглядати як забезпечення освітнього процесу засобами педагогічного впливу
й взаємодії із суб’єктами навчання [149].
На думку Л. Перетяги, дидактичні умови є обставинами, які є виявами
цілеспрямованого добору, конструювання та застосування змісту й методів
навчання, спрямованими на досягнення певного результату [102].
У

трактуванні

послугуватися

сутності

визначенням,

поняття

наданим

«дидактичні

О. Малихіним

умови»

будемо

Як

зазначає

[61].

дослідник, дидактичні умови є «комплексною сукупністю потенційно містких
дидактичних ресурсів і вихідних положень, створення й реалізація яких
ефективно сприяє вдосконаленню освітнього процесу постійно змінюваних
вимог до якості знань, умінь і навичок, що у своїй структурно-функціональній
єдності забезпечують формування необхідних компетенцій і компетентностей»
[61].

Отже, беручи до уваги позиції українських та зарубіжних учених до
зазначених дифеніцій, під організаційно-дидактичними умовами формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
розглядатимемо оптимальний добір дидактичних ресурсів щодо планування
організації освітнього середовища університету, який уможлює ефективну
реалізцію розробленої моделі формування загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей.
Розглянемо тепер дидактичні умови або педагогічні умови, виявлені й
обґрунтовані

вченими,

які

досліджують

проблему

формування

загальнокультурної компетентності студентів різних спеціальностей взагалі й
студентів

гуманітарних

спеціальностей

зокрема

(І. Гриценко

[70],

С. Зубчевська [45], О. Малихін [70], М. Моцар [82], Т. Несвірська [85],
О. Усик [135], О. Федорцова [136], І. Шумілова [152], С. Яблоков [154]).
Здійснюючи дослідження, спрямоване на удосконалення підготовки
майбутніх учителів іноземної мови, Т. Несвірська виявляє наступну сукупність
педагогічних умов, а саме: «створення ефективного освітнього середовища
шляхом

упровадження

забезпечення

інноваційних

міжпредметних

зв’язків

методів
циклів

навчальної

діяльності;

психолого-педагогічних,

загальноосвітніх і професійно орієнтованих дисциплін; системне використання
педагогічного

моніторингу

в

процесі

формування

загальнокультурної

компетентності, що забезпечує взаємодію викладача й студентів» [85, c. 10].
Задля досягнення успіху у формуванні соціокультурної компетентності
студентів філологічних спеціальностей О. Усик акцентує увагу на необхідності
створення комплексу дидактичних умов [135]. Перша дидактична умова
передбачає

комплексне

оволодіння

студентами

етнокультурознавчою,

етнолінгвістичною й соціолінгвістичною компетенціями. Реалізація другої
дидактичної умови спрямована на організацію освітньої діяльності студудентів
філологічних спеціальностей на основі доцільного доброру навчального матеріалу
з використанням системного підходу до процесу формування зазначеного
дидактичного феномена. Створення третьої дидактичної умови націлено на
залученя студентів до такої творчої діяльності, котра «стимулює їхній

пізнавальний інтерес і забезпечує цілісність знань під час вивчення
гуманітарних дисциплін шляхом інтеграції навчального змісту на основі
міжпредметної координації в навчанні фахових дисциплін» [135, c. 9-10]. До
четвертої дидактичної умови вчена відносить застосування в освітньому
процесі комунікативних ситуацій. Розглядаючи культурнологічний підхід як
підґрунтя для осмислення культурної динаміки розвитку людства, п’ятою
дидактичною умовою О. Усик визначає врахування положень культурологічного
підхіду до вивчення гуманітарних дисципліні.
Актуальною для моделювання процесу формування загальнокультурної
компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей

вважаємо

ідею

О. Малихіна й І. Гриценко щодо необхідності реалізації наступних дидактичних
умов у підготовці студентів філологічних спеціальностей, а саме: розширення
культурно-освітнього простору всіх суб’єктів навчання шляхом взаємодії
різних національних культур; інтеграція особистісного та гуманітарного
досвіду суб’єктів навчання; дидактичний синтез, кореляція та стрижнезація
гуманітарної

навчально-пізнавальної

інформації;

доцільне

застосування

культурологічного коментування під час вивчення гуманітарних дисциплін [70,
c. 92-92].
М. Моцар пояснює, що на виявлення педагогічних умов, які покладено в
основу розробленої системи вплинули такі чинники як особливості вирішуваної
проблеми;

змістовні

характеристики

досліджуваного

феномена;

досвід,

компетентність та умови роботи дослідника [82]. Задля ефективного
формування полікультурної компетентності майбутніх перекладачів М. Моцар
наголошує на необхідності створення комплексу педагогічних умов в
освітньому процесі закладу вищої освіти. Таким комплексом визначено
створення мовного парасередовища шляхом застосування інтерактивних
технологій навчання; побудову освітнього процесу на основі діалогу культур і
актуалізації суб’єктного досвіду майбутніх перекладачів; структурування
навчального матеріалу на основі модульного підходу та комплексу спеціально
розроблених завдань та ампліфікацію змісту освіти майбутніх перекладачів

наскрізними курсами по формуванню полікультурної компетентності та її
компонентів [82].
C. Яблоков наголошує на тому, що створення в освітньому процесі
закладів вищої освіти наступної сукупності педагогічних умов забезпечить
ефективне формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів
іноземних мов, а саме: інтеграція формалізованої освітньої діяльності з
неформальним й інформальним навчанням на засадах інноваційного підходу;
створення алгоритму формування досліджуваного педагогічного феномена на
основі впровадження наскрізних навчальних програм; реалізація ідей «діалогу
культур» під час залучення суб’єктів навчання до міжкультурної комунікації
[154, c. 71]. Потребу в інтеграції формалізованої освітньої діяльності з
неформальним й інформальним навчанням на засадах інноваційного підходу
вчений задля формування загальнокультурної компетентності майбутніх
учителів іноземних мов учений пояснює тим, що саме інноваційний підхід
уможливлює залучення студентів до здійснення самостійного й продуктивного
пошуку, переробку й актуалізацію знань під час виконання творчих завдань
різного ступеня складності. С. Яблоков також полягає на необхідності
поєднання

формального,

неформального

й

інформального

навчання

у

формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних
мов. Під формальним навчанням науковець розуміє освітню діяльність
академічного типу, котра вирізняється застосуванням традиційних форм
організації навчання, та навчально-професійну діяльність майбутніх учителів
іноземних мов. До таких форм організації навчання С. Яблоков відносить
інформаційну лекцію, семінар, консультацію та практикум. Навчальнопрофесійна діяльність, на думку вченого, включає різні види педагогічної
практики. Від формального навчання неформальне вирізняється тим, що
включає

елементи

дослідницької

діяльності

та

імітаційно-професійну

діяльність. Неформальне навчання базується на застосуванні бінарних та
проблемних лекцій, лекцій-конференцій та лекцій-консультацій, семінарських
занять з урахуванням результатів попередньої дослідницької роботи студентів,
а також інтегрованих та міжпредметних семінарів. У свою чергу, в основу

імітаційно-професійної діяльності покладено тренінги, імітаційні, сюжетнорольові та ділові ігри. Інформальне навчання на відміну від формального та
неформального навчання побудоване на освітній діяльність дослідницького
типу та самостійній роботі майбутніх учителів іноземних мов. Освітня
діяльність дослідницького типу передбачає реферування джерел з елементами
дослідницької

діяльності,

кваліфікаційного

роботу

дослідження.

над

Створення

здійсненням
другої

курсового

педагогічної

або
умови

передбачає застосування певного алгоритму, який складається з мотиваційного,
базового, формувального, творчого та контрольно-оцінного етапів [154, c. 83].
Розроблений у ході дослідження алгоритм, на думку C. Яблокова, відповідає
всім

вимогам,

конструктивним,

які

висуваються

результативним

до
і

алгоритму
масовим.

взагалі,

Учений

оскільки

пояснює,

є
що

конструктивність розробленого алгоритму доведено приписаними діями;
результативність – отриманням запланованого результату шляхом виконання
певної кількості послідовних дій; масовість – можливістю його застосування
для розв’язання завдань різного рівня складності. Варто зазначити, що кожен із
етапів алгоритму виконує певне завдання у формуванні загальнокультурної
компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Створення третьої
педагогічної умови, яка передбачає реалізацію ідей «діалогу культур» під час
залучення суб’єктів навчання до міжкультурної комунікації, обґрунтовується
тим, що саме вона має змогу ефективно вплинути на формування у них
здатності до міжкультурної комунікації з представниками українського та
світового співтовариства [154].
Науковий пошук, здійсненний І. Шуміловою, надає їй можливість
стверджувати, що успішність реалізації розробленої нею науково-методичної
системи формування зазначеної ключової компетентності залежить від
створення в освітньому процесі певної сукупності умов [152]. До таких умов
І. Шумілова відносить розроблення чітких вимог щодо змісту науковометодичного

матеріалу у підготовці майбутніх

учителів гуманітарних

спеціальностей; до змісту методичних засобів і прийомів навчання; до вибору
форм організації та методів освітньої діяльності суб’єктів навчання; до керівної

ролі викладача в організації освітнього процесу. Учена пояснює, що у
формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів суттєве
значення відводиться нормативним документам, оскільки вони є основними
«носіями змісту освіти» [152, c. 76], зокрема, навчальним планам, програмам
навчальних

дисциплін,

а

також

навчально-методичним

матеріалам.

Наголошуючи на тому, що навчальні плани і програми навчальних дисциплін є
однією із вирішальних ланок в організації та плануванні освітнього процесу
закладу вищої освіти, навчального закладу, І. Шумілова слушно стверджує, що
навчальні плани є його стратегією, а програми навчальних дисциплін –
тактикою [152].
Для формування загальнокультурної компетентності студентів аграрного
коледжу, як зазначає С. Зубчевська, визначальною є реалізація в освітньому
процесі наступної сукупності педагогічних умов, а саме: створення системи
позааудиторної діяльності, спрямованої на формування зазначеної ключової
компетентності,

розроблення

змістового

та

організаційно-методичного

забезпечення її формування та залучення студентів до практичної діяльності,
орієнтованої на її досконале оволодіння [45].
До педагогічних умов, які впливають на формування культурологічної
компетентності майбутніх інженерів-енергетиків О. Федорцова відносить
мотивацію до оволодіння предметів гуманітарного циклу, задоволення
культурологічних

потреб

майбутніх

інженерів-енергетиків,

педагогічну

майстерність науково-педагогічних працівників та реалізацію комунікативноорієнтованих навчальних програм [136]. Учена вважає, що створення певної
сукупності педагогічних умов у підготовці майбутніх інженерів-енергетиків
сприяє ефективному формуванню у них культурологічної компетентності.
Такою сукупністю педагогічних умов, на думку О. Федорцової, є спрямованість
підготовки майбутніх інженерів-енергетиків у закладах вищої освіти на
формування культурологічної компетентності; комунікативна колективна
діяльність майбутніх інженерів-енергетиків під час вивчення гуманітарних
дисциплін;

інтегрування

компетентності

спецкурсу

інженера-енергетика»

«Формування
з

гуманітарними

культурологічної
дисциплінами;

забезпечення єдності основних складових культурологічної компетентності
майбутнього інженера; застосування гармонійного поєднання форм організації,
методів і засобів в освітній діяльності майбутніх інженерів-енергетиків
[136, c. 100].
Отже, результати

теоретичного

аналізу наукових підходів щодо

виявлення дидактичних або педагогічних умов формування загальнокультурної
компетентності майбутніх фахівців різних спеціальностей (І. Гриценко [70],
С. Зубчевська [45], О. Малихін [70], М. Моцар [82], Т. Несвірська [85],
О. Усик [135], О. Федорцова [136], І. Шумілова [152], С. Яблоков [154]), власні
умовиводи,

уможливили

визначення

певної

сукупності

організаційно-

дидактичних умов, створення яких у підготовці студентів гуманітарних
спеціальностей забезпечить ефективне формування зазначеного педагогічного
феномена. Такими організаційно-дидактичними умовами, на нашу думку, є
активація мотивації здобуття гуманітарних знань, як ціннісно-особистісної
основи розвитку особистості в умовах глобалізації; суб’єктивація процесу
навчання гуманітарних дисциплін у вищій школі; створення стимулювального
інформаційно-гуманітарного середовища як засобу константного оновлення
змісту загальнокультурної (як складової гуманітарної) підготовки студентів;
інтеграція організаційних форм, методів, технологій та засобів навчання на
метадисциплінарному рівні в освітній діяльності студентів гуманітарних
спеціальностей;

забезпечення

системно-систематичної

рефлексійної

діяльності студентів гуманітарних спеціальностей як суб’єктів вияву
загальнокультурної компетентності (рис. 2.1). Розглянемо їх більш детально.

Рис. 2.1. Схематичне зображення організаційно-дидактичних умов формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
Першою
компетентності
середовищі

й

необхідною
студентів

університету

умовою

формування

гуманітарних
визначаємо

загальнокультурної

спеціальностей

активацію

в

мотивації

освітньому
здобуття

гуманітарних знань, як ціннісно-особистісної основи розвитку особистості в
умовах глобалізації. Серед багатьох науковців і педагогів (О. Бєлякова [8],
O. Гречановська [53], І. Гриценко [70], О. Данильян [35], О. Дзьбань [35],
Є. Крекотень

[53],

О. Малихін

[70],

Т. Опалюк

[92],

А. Теклюк

[53],

О. Усик [135], О. Федорцова [136]) усталеною є думка про те, що для успішної
взаємодії у сучасному глобалізованому суспільстві, в якому поєднуються й
співіснують різні культурні й загальнолюдські цінності, освітній процес у
закладах вищої освіти має бути спрямований на формування всебічно
розвинених фахівців, які вирізняються високою загальною і професійною
культурою,

наявністю

світоглядних

позицій,

моральнісних

принципів,

комунікативних здібностей до субкультур усіх можливих соціальних груп,
здатні розуміти, усвідомлювати й сприймати відміності і спільності культурних
та духовних цінностей, здатних виявляти доброту, духовне благородство,

людяність, здатних до пошуку власного місця та збереження власної культурної
ідентичності в глобальному багатокультурному середовищі. Розглядаючи
національну культуру будь-якого соціуму як складну систему, підсистеми якої
представлені

традиційними

й

інноваційними

культурними

формами,

субкультурами різних соціальних груп, спільнот, етносів і релігій, О. Данильян
та О. Дзьобань зазначають, що між культурами в цілому й між елементами
однієї соціокультурної системи зокрема поряд із певними рисами єдності
існують певні відмінності, котрі можуть набувати різних станів під час
взаємодії їх представників [35]. Учені переконані, що «усі соціокультурні
елементи конкретного суспільства об’єднуються в єдину систему на основі
загальнозначущих для даного соціуму цінностей, що являють собою певний
фундамент, на якому базується культурне розмаїття» [35, с. 32]. Як показує
аналіз теоретичної літератури, одним із продуктивних засобів формування
загальної культури й загальнокультурної компетентності майбутнього фахівця є
освітній процес, оскільки він забезпечує трансляцію загальнолюдських
цінностей,

морально-етичних

норм

і

правил

поведінки

у

сучасному

багатокультурному суспільстві. А успішність формування загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей залежить від наявності
у них мотивації до здобуття базових культурологічних знань, вдосконалення
способів поширення теоретичних знань з історії національної і світової
культури, ролі культури в житті людини та суспільства, морально-етичних
правил поведінки у сучасному багатокультурному середовищі; оволодіння
навичками

міжкультурної

комунікації,

толерантного

спілкування

з

представниками різних культур, розв’язання конфліктних ситуацій. Мотивація,
на думку багатьох учених (В. Асеєв [7], О. Бодалєв [12], В. Желанова [41],
С. Занюк [42; 43], Е. Ісаєв [125], А. Маркова [73], А. Маслоу [76], Т. Матiс [73],
В. Слободчиков [125], Х. Хекгаузен [141]), посідає центральне місце в
структурі особистості, оскільки розглядається ними як рушійна сила, яка
спрямовує її професійну або життєву діяльність та поведінку. Так, за
В. Слободчиковим та Е. Ісаєвим, мотивація є сукупністю зовнішніх і
внутрішніх умов, котрі викликають активність особистості й визначають її

поведінку [125]. С. Занюк розглядає мотивацію як сукупність спонукальних
чинників, які визначають активність особистості, а спонукальні чинники як усі
мотиви, потреби, стимули, ситуативні чинники, які спонукають її поведінку [43,
с. 7]. Під мотивацією В. Желанова розуміє багаторівневе, багатокомпонентне,
ієрархізоване динамічне утворення особистості, яке містить систему мотивів й
ситуативних чинників, котрі спонукають її діяльність [41, c. 445]. Зазначимо,
що в контексті формування загальнокультурної компетентності слушною
видається організація освітньої діяльності студентів-гуманітаріїв, яка сприяє
активізації мотивації до оволодіння гуманітарними знаннями як фундаменту
для розвитку їхнього світогляду й світоглядної культури та усвідомлення ними
власного місця у сучасному глобалізованому суспільсті. Такій організації
освітньої діяльності сприяє застосування інтерактивних методів навчання,
функціонування

наукових

гуртків,

проведення

студентських

науково-

практичних конференцій, тематичних вечорів. Серед засобів навчання, які
активізують мотивацію здобуття гуманітарних знань, вирізняємо різноманітні
Інтернет-ресурси, інноваційні інформаційні технології, мультимедійні засоби
навчання.
До

другої

формування

організаційно-дидактичною

загальнокультурної

умовою,

компетентності

необхідною

для

студентів-гуманітаріїв

відносимо суб’єктивацію процесу навчання гуманітарних дисциплін у вищій
школі.

Під

суб’єктивацією

процесу

навчання

гуманітарних

дисциплін

розуміємо, по-перше, не просто формування всебічно розвиненої особистості
майбутнього фахівця в освітньому середовищі університету, а й перетворення
його на суб’єкта життєдіяльності з активною громадською і соціальною
позицією, усвідомленим ставленням до себе й власної діяльності, який здатний
успішно здійснювати діяльність та гармонійно взаємодіяти з представниками
різних соціальних, культурних і релігійних спільнот [69]. А по-друге,
розглядаємо суб’єктивацію процесу навчання гуманітарних дисциплін як
можливість студентів-гуманітарієв набувати глибокі теоретичні знання,
практичні уміння й навички, конструювати власний досвід щодо вияву
загальної культури й культури поведінки у сучасному глобалізаваному

суспільстві. Питання, пов’язані з розумінням сутності й структури поняття
«суб’єкт», висвітлюють такі українські й зарубіжні вчені як К. Абульханова [1;
2], Б. Ананьєв [3], Н. Арістова [6], А. Брушлинський [17], О. Малихін [69],
О. Осницький [96], С. Рубінштейн [119-120].
Так, як зазначає Б. Ананьєв, особистість як суб’єкт вирізняється складною
системою її відносин із самою собою, різними людьми, певними спільнотами, з
якими вона себе ототожнює, суспільством, мотивів й мотиваційних настанов,
цінностей, ставлення до праці [3]. На думку С. Рубінштейна головна
відмінність між особистістю й суб’єктом полягає в тому, як суб’єкт організовує
власне життя, співвідносить себе з дійсністю, виявляє весь спектр власних
здібностей, котрі роблять його придатним для успішного виконання будь-якої
діяльності [119-120]. К. Абульханова вважає, що поняття «суб’єкт» означає
якість активності людини, її здатність здійснювати перетворювальну діяльність,
визначити власне місце у сучасному світі [2]. Цікавою для нашого дослідження
є точка зору О. Осницького, який переконений, що суб’єкт є людиною, яка
здатна не лише зініціювати, організувати, здійснити та проконтролювати
власну діяльність, а й спроєктувати подальшу поведінку залежно від
результатів цієї діяльності [96]. Суб’єкт, на думку вченого, це той, хто не
боїться брати на себе відповідальність за дії, які вчиняє [96].
Отже, суб’єктивація процесу навчання гуманітарних дисциплін у вищій
школі сприяє перетворенню студентів-гуманітаріїв на суб’єктів діяльності,
здатних повною мірою усвідомлювати власні дії й справжні мотиви своєї
діяльності, цінність людського життя, виявляти свободу вибору, бути
впевненими

у

власних

силах,

важливість

гармонійного

співіснування

представників усіх культурних, соціальних та релігійних спільнот у сучасному
суспільстві.
Створення стимулювального інформаційно-гуманітарного середовища як
засобу константного оновлення змісту загальнокультурної (як складової
гуманітарної) підготовки студентів є третьою організаційно-дидактичною
умовою формування зазначеного педагогічного феномена. Суб’єкт-суб’єктна
взаємодія між студентами, студентами й викладачами, викладачами виникає під

час їхньої підготовки, відбувається у певному середовищі, яке передбачає
висвітлення різноманітних подій, пов’язаних із озброєння студентів із
необхідною сукупністю теоретичних знань, практичних умінь і навичок,
розвиток їхніх особистісних і професійно важливих якостей; інформування про
події, культурне, політичне й економічне життя у сучасному українському та
світовому

глобалізованому

суспільстві;

трансляцію

національних

та

загальнолюдських цінностей, норм і правил культурної поведінки шляхом
безпосереднього та опосередкованого впливу на їхню свідомість. Доцільність
створення інформаційно-гуманітарного середовища в освітньому процесі
університету пояснюється наявністю сприятливих умов, створення яких
забезпечує ефективну підготовку студентів-гуманітаріїв до різних аспектві
суспільного життя й розкриття потенційних можливостей шляхом формування
професійної

компетентності,

невід’ємним

компонентом

якої

є

загальнокультурна компетентність.
Поняття «інформаційно-гуманітарне середовище» є похідним від таких
понять як «середовище», «навчальне середовище», «освітнє середовище» та
«ІТ-освітнє

середовище»,

тому

насамперед

вважаємо

за

потрібне

проаналізувати погляди сучасних українських та зарубіжних учених щодо
їхнього трактування (В. Биков [9; 10; 34], Д. Бінецька [11], М. Братко [15],
Г. Васянович [18], О. Власенко [24], В. Гапон [34], О. Гора [20], А. Гуржій [34],
М. Жалдак

[40],

Е. Заредінова

[44],

Л. Макар

[57],

О. Малихін

[59],

Г. Онкович [88-90], Л. Петько [104], В. Радул [115], В. Рахманов [116],
О. Шапран [145], Ю. Шапран [145], В. Ясвін [157]).
Як зазначає В. Радул, середовище слід розглядати як сукупність явищ,
процесів та умов, котрі здійснюють вплив на об’єкт дослідження [115].
В. Биков вказує на існування закритого й відкритого навчального
середовища [9]. Під закритим навчальним середовищем учений розглядає
традиційне навчальне середовище, яке існує й функціонує на рівні одного
закладу освіти. Таке навчальне середовище має обмежені дидактичні
застосування, оскільки не передбачає застосування широкого спектру
матеріальних засобів навчання, інформаційних освітніх ресурсів, технологій.

Крім того, його вирізняє обмежений склад науково-педагогічних працівників та
кількість навчальних приміщень. (переробила трошки). У свою чергу, відкрите
навчальне середовище є потенційно необмеженим щодо обсягів інформаційних
ресурсів, які можуть бути застосовані в освітньому процесі, та учасників, які
можуть ними користуватися.
Теоретичний аналіз педагогічної літератури дає змогу констатувати факт
наявності значної кількості різних підходів до визначення поняття «освітнє
середовище»,

яке

є

визначальним

для

розуміння

сутності

поняття

«інформаційно-гуманітарне середовище». Так, О. Власенко вважає, що освітнє
середовище є сукупністю соціальних, культурних, психолого-педагогічних
умов, які впливають на становлення й всебічний гармонійний розвиток
особистості [24]. На відміну від О. Власенко, М. Братко розуміє освітнє
середовище як багатосуб’єктне та багатопредметне системне утворення, яке має
можливості цілеспрямовано впливати на професійний й особистісний розвиток
майбутнього фахівця, а також готувати його до здійснення професійної
діяльності

або

продовження

навчання,

самореалізації

у

подальшій

життєдіяльності [15, с. 14-15]. Е. Заредінова визначає освітнє середовище як
системне, інтегроване, багатоаспектне, структуроване утворення, котре містить
сукупність

різних

компонентів,

зокрема:

особистісний,

стратегічний,

соціокультурний, ціннісно-смисловий, суб’єктно-діяльнісний, комунікативний
та технологічний [44, c. 57]. За Ю. Шапран та О. Шапран, освітнє середовище
слід розглядати як сукупність духовно-матеріальних умов функціонування
закладу вищої освіти, котрі сприяють розвитку й саморозвитку активної,
творчої особистості, а також формуванню у неї професійно важливих якостей
та реалізації інноваційного потенціалу [145, c. 9]. Д. Бінецька зазначає, що
освітнє середовище університету є системним утворенням, яке ототожнюється
із штучним соціокультурним оточенням суб’єктів навчання [11]. Поряд із
змістом навчання, це оточення включає різноманітні методи та засоби
навчання,

застосування

яких

уможливлює

дослідницької діяльності суб’єктів навчання.

забезпечення

продуктивної

Досліджуючи пробему становлення та розвитку поняття «освітнє
середовище», Л. Макар доходить висновку, за яким зазначенне поняття
корелює з такими поняттями як «освітній простір» й «освітня система» [.
Проте, учена стверджує, що незважаючи на наявність певних спільних ознак, ці
поняття не можна ототожнювати. Під «освітнім середовищем», дослідниця
розуміє сукупність умов, створення яких значним чином впливає не лише на
формування особистості та її функціонування у суспільстві, а й на формування
її свідомості, здібностей, потреб та інтересів [57]. В. Ясвин пропонує
розглядати освітнє середовище як систему впливів і умов для формування
особистості за заданим зразком, а також можливостей для її розвитку, що
містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні [155].
У науково-педагогічній літературі можна також натрапити на різні
погляди щодо структурування освітнього середовища закладу вищої освіти.
Так, наприклад, М. Братко вважає, що структура освітнього середовища
включає п’ять компонентів [15]. Такими компонентами, на думку вченої, є
особистісний, аксіологічно-смисловий, інформаційно-змістовий, організаційнодіяльнісний та просторово-предметний. Особистісний компонент освітнього
середовища

передбачає

наявність

суб’єктів

освітнього

процесу

та

взаємовідносини між ними. Сутність аксіологічно-смислового компонента
освітнього середовища полягає у визначенні стратегії, цінностей, традицій, а
також корпоративної культури закладу вищої освіти. Інформаційно-змістовий
компонент освітнього середовища пов’язаний із формами, методами й
способами комунікації між усіма суб’єктами навчання. Головна мета
організаційно-діяльнісного компонента полягає в забезпеченні дієвих засобів
організації освітньої діяльності суб’єктів навчання. До складу просторовопредметного компонента освітнього середовища вчена відносить матеріальнотехнічну інфраструктуру, аудиторний фонд, комп’ютерний парк, бібліотечні
ресурси, побутові умови, дизайн та обладнання приміщень [15].
У

розумінні

сутності

поняття

«ІТ-освітнє

середовище»

будемо

дотримуватися наукової позиції О. Малихіна, який визначає його як сукупність
умов, створення яких сприяє забезпеченню ефективної освітньої діяльності

суб’єктів навчання. Учений стверджує, що являючи собою складне утворення,
серед структурних компонентів ІТ-освітнього середовища слід розглядати
цінності, ідеали, потреби, які йому притаманні й які визначають характер
взаємодій в ньому; матеріально-технічну базу та певну просторово-часову зону
[59]. Варто зазначити, що серед умов О. Малихін виокремлює «наявність
системи засобів «спілкування» з загальнолюдською культурою, котра слугує
для збереження, структурування і представлення інформації, що становить
зміст накопиченого знання, і для її передання, переробки і збагачення;
наявність системи самостійних робіт, які б забезпечували опрацювання
інформації; наявність інтенсивних зв’язків між учасниками навчального
процесу – як вертикальних, так і горизонтальних» [60, c. 36].
Отже, беручи до уваги трактування понять, які представляють науковий
інтерес

для

нашого

середовище»,

дослідження,

«ІТ-освітнє

зокрема,

середовище»,

«середовище»,

«освітнє

інформаційно-гуманітарне

середовище будемо розглядати, з одного боку, як відкриту систему,
функціонування

якої

в

освітньому

процесі

університету

передбачає

забезпечення студентів гуманітарних спеціальностей широким спектром
інформації про культурні події, які відбуваються в країні та світі, навчальним
та методичним матеріалом, спрямованим на озброєння їх необхідними
теоретичними знаннями та практичними вміннями, формування їхніх
особистісних та професійно важливих якостей, підвищення рівня загальної
культури й культури поведінки, а з іншого боку, як засіб константного
оновлення змісту їхньої загальнокультурної підготовки шляхом застосування
відкритих освітніх електронних ресурсів.
Розглядаючи інформаційну культуру як невід’ємну складову загальної
культури студентів гуманітарних спеціальностей, створення інформаційногуманітарного середовища забезпечить сприятливі умови для її ефективного
формування. Це досягається шляхом застосування інноваційних інформаційнокомунікаційних та особистісно зорієнтованих технологій, спрямованих на
індивідуалізацію

та

диференціацію навчання,

комп’ютерно-орієнтованих

засобів навчання, відкритих освітніх електронних ресурсів, створення й

константного оновлення відкритих електронних бібліотечних систем та
репозиторіїв тощо [34].
Важливими у формуванні загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей є відкриті освітні електронні ресурси, оскільки
їхне застосування в освітньому середовищі університету сприяє демократизації
освіти, гнучкості організації освітнього процесу в цілому, індивідуалізації
навчання, а також створенню умов для спільної дослідницько-творчої
діяльності всіх суб’єктів навчання [172]. На сьогодня підготовку студентів
гуманітарних спеціальностей складно уявити без застосування відкритих
освітніх електронних ресурсів, які поряд із традиційними засобами навчання
стають невичерпним джерелом інформації про культурні, життєві і духовні
цінності

жителів

інших

країн

світу.

Вони

забезпечують

підвищення

пізнавальної активності студентів-гуманітарієв спеціальностей, формування
глибоких теоретичних знань з гуманітраних дисциплін, стає ґрунтовною
основою для розвитку у них системи загальнолюдських цінностей. Зважаючи
на те, що студенти гуманітарних спеціальностей сприймаються як носії й
зберігачи культурної спадщини різних народів світу, система загальнолюдських
цінностей,

яка

формується

і

розвивається

в

освітньому

середовищі

університету, покликана слугувати взірцем усталеної поведінки у розв’язанні
особистісних і професійних ситуацій, прагненні змінювати власне життя на
краще та розвивати себе як професіоналів. Відкриті освітні електронні ресурси,
які ефективно впливають на формування загальнокультурної компетентності
студентів-гуманітарієв, умовно поділяємо на відкриті довідкові електронні
ресурси та відкриті навчальні електронні ресурси. Головна мета застосування
відкритих довідкових електронних ресурсів під час вивчення таких навчальних
дисциплін як «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)» та
«Лінгвокраїнознавство країн англійської мови» полігає у підвищенні рівня
теоретичних знань студентів гуманітарних спеціальностей, безпосередньо
пов’язаними з культурними, історичними, політичними та економічними
аспектами життя людини у суспільстві, їхньої загальної ерудиції, сприяє
розвитку пізнавального інтересу. Узагальнений перелік відкритих довідкових

електронних ресурсів, застосування яких в освітньому середовищі університету
сприяють

формуванню

загальнокультурної

компетентності

студентів-

гуманітаріїв представлено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Перелік відкритих довідкових електронних ресурсів
№
з/п

Назва
ресурсу
A world of
culture
[158]

Encyclopedia
Britannica
[163]
Country
Navigator
[162]

Посилання

Зміст ресурсу

https://www.worldofcultures.org/

матеріали,
спрямовані
на
ознайомлення студентів
із повсякденним житям
людей в різних країнах
світу
корисні
посилання й ресурси,
пов’язанні з історією,
географічними
відомостями,
розвитком туристичної
галузі та погодними
умовами
в
різних
країнах світу
мультимедійний
контент
- довідкова інформація
з різних галузей знань

https://www.britannica.com/

https://countrynavigator.com

History
[168]

https://www.history.com/

On This Day
[174]

https://www.onthisday.com/

- матеріали, спрямовані
на надання студентам
(читачам)
корисної
інформації
про
відмінності життя у
різних країнах світу
- цікави факти про
життя у різних країнах
світу
поради
щодо
правильної поведінки
- матеріали щодо різних
історичних подій, котрі
вплинули на життя
людей в усьому світі
інформація
про
історичні
культурні,

спортивні події, які
вібувалися в певний
день
http://www.thepeoplehistory.com/
The People
інформація
про
History
історичні
події,
[177]
популярну
культуру,
спорт, моду тощо
https://www.everyculture.com/
World
- статті та цікава
Culture
інформація
про
Encyclopedia
культуру різних країн
[182]
світу
UNESCO
https://whc.unesco.org
- детальна інформація
World
про
культурну
Heritage
спадщину різних країн
Centre
світу
та
події,
[179]
спрямовані
на
її
збереження
http://www.encyclopediaofukraine.com/ Internet
інформація
Encycopedia
англійською мовою про
of Ukraine
Україну, її жителів,
[169]
історію, культуру та
культурну спадщину,
мистецтво
та
літературу
Узагальнений перелік відкритих навчальних електронних ресурсів,
спрямованих

на

розвиток

іншомовної

комунікативної

компетентності

студентів-гуманітаріїв під час вивчення таких навчальних дисциплін як
«Практичний

курс

основної

іноземної

мови

(англійської)»

та

«Лінгвокраїнознавство країн англійської мови» надано в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Перелік відкритих навчальних електронних ресурсів
№
з/п
1

2

3

Назва
ресурсу
Breaking
News
English
[161]
English
Grammar
[164]
English

Посилання

Зміст ресурсу

https://breakingnewsenglish. - інтерактивні матеріали різного
com
рівня складності, спрямовані на

розвиток
іншомовної
комунікативної компетентності
https://www.englishgrammar - навчальні матеріали, спрямовані
.org
на вивчення граматики англійської
мови
https://www.english- навчальні матеріали різного рівня

Practice
[165]
4

Exam
English
[166]

5

Free
English
Study
[167]
Learn
English
[171]

6

7

8

9

10

11

12

складності, спрямовані на розвиток
іншомовної
комунікативної
компетентності
https://www.examenglish.co - навчальні матеріали, спрямовані
m
на підготовку до складання
міжнародних іспитів (A2, B1, B2,
IELTS, TOEFL, TOEIC)
https://www.free-english- навчальні матеріали на розвиток
study.com
чотирьох
видів
іншомовної
комунікативної діяльності
practice.at

- навчальні матеріали різного рівня
складності, спрямовані на розвиток
іншомовної
комунікативної
компетентності
https://www.learnamericane - навчальні матеріали різного рівня
nglishonline.com
складності, спрямовані на розвиток
іншомовної
комунікативної
компетентності

https://learnenglish.britishco
uncil.org

Learn
American
English
Online
[170]
https://www.myenglishpages - навчальні матеріали різного рівня
My
.com
English
складності, спрямовані на розвиток
Pages
іншомовної
комунікативної
[177]
компетентності
http://www.watchknowlearn. - освітні відео англійською мовою
Watch
org
Know
в різних галузях : іноземні мови,
Learn
мистецтво, історія, математика,
[175]
соціальні науки
Voice of http://www.voanews.com/sp - навчальні матеріали різного рівня
America
складності, спрямовані на розвиток
ecialenglish
Special
іншомовної
комунікативної
English
компетентності
[180]
https://www.ted.com/
TED Talks
- відео англійською мовою різної
[176]
тематики : інноваційні технології,
особистісний
і
професійний
розвиток, життя у сучасному
суспільстві, здоров’я тощо
http://www.topics-mag.com - онлайн журнал, який містить
Topics
[178]
статті англійською мовою про
життя в різних країнах світу

Четвертою організаційно-дидактичною умовою визначаємо інтеграцію
організаційних

форм,

методів,

технологій

та

засобів

навчання

на

метадисциплінарному рівні в освітній діяльності студентів гуманітарних

спеціальностей.

О. Шестель

зазначає,

що

ефективним

формування

загальнокультурної компетентності є поєднання традиційних та інноваційних
технологій, форм організації, методів та прийомів навчання [147]. Серед
традиційних О. Шестель виокремлює лекції, семінарські, практичні заняття та
самостійна робота, під час яких майбутні фахівці туристичної галузі
здійснюють

розроблення

проєктів,

презентацій,

готують

доповіді

загальнокультурного спрямування. Необхідність такого поєднання дослідниця
обґрунтовує тим, традиційні технології, форми організації, методи та прийоми
навчання здебільшого мають репродуктивний характер, що не сприяє в повній
мірі формуванню загальнокультурних умінь та навичок, необхідних для
успішного

здійснення

професійної

діяльності.

Ураховуючи

цей

факт,

О. Шестель зазначає на доцільності застосування інноваційних технологій,
форм організації, методів та прийомів, спрямованих на ефективне формування
зазначених умінь та навичок. Такими формами та методами навчання
визначено

інтерактивні

лекції,

семінари-диспути,

проєктна

діяльність,

ситуаційне моделювання, метод «мозковий штурм», ділові ігри та проблемне
навчання. Їх застосування під час вивчення навчальної дисципліни «Світова
художня культура» урізноманітнює освітню діяльність та дає майбутнім
фахівцям туристичної галузі змогу усвідомити специфіку культурної спадщини
різних

країн

налагодженню

світу,

сприяє

дружніх

розвитку

стосунків

з

умінь

міжкультурної

різними

людьми

та

взаємодії,
уникненню

непорозумінь [147].
На

думку

І. Ковалинської

формуванню

загальнокультурної

компетентності майбутніх фахівців технічної галузі сприяє застосування
інтерактивних, прогностичних та проблемних методів навчання під час
вивчення гуманітарних дисциплін [50].
Цікавою для нашого дослідження є позиція І. Сокол, О. Сопіної та
І. Свириденко, які пропонують застосовувати методи дебатів під час
формування

ключових

компетентностей

взагалі

та

загальнокультурної

компетентності зокрема [126]. Учені переконені, що реалізація методу дебатів в
освітньому процесі сприяє формуванню у суб’єктів навчання умінь і навичок

командної роботи; умінь опрацьовувати різні наукові джерела задля аналізу та
систематизації інформації; оцінювати джерела інформації, вести бесіду,
проєктувати результати, наводити аргументи тощо [126].
Дослідниця І. Шумілова відзначає, що формування загальнокультурної
компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей відбувається
шляхом поєднання різних традиційних та інноваційних форм і методів
навчання [153]. Серед основних форм організації навчання вчена виокремлює
лекції, практичні та семінарські заняття, методів – ігри, дебати, дискусії,
диспути та тренінги тощо. І. Шумілова обґрунтовує свою наукову позицію тим,
що

на

лекціях

здебільшого

відбувається

розкриття

й

обговорення

загальнотеоретичних питань, а під час практичних занять студенти мають
можливість здобути практичні вміння застосування теоретичних знань на
практиці. До таких умінь дослідниця відносить уміння виокремлювати основну
проблему; свідомо сприймати теоретичні знання та оперувати ними;
аналізувати погляди інших та на їх основі аргументувати власну точку зору
тощо. Особливу роль у формуванні загальнокультурної компетентності
дослідниця відводить змінам змісту програм навчальних дисциплін та
змістових модулів, проведенню спецсемінарів та цілеспрямованої виховної
роботи зі студентами, організації тематичних вечорів, різноманітних конкурсів,
театральних вистав, педагогічних читань, відвідуванню музеїв, залученню
студентів до науково-дослідної роботи та самоосвіті [150].
Особливу увагу у формуванні загальнокультурної компетентності, на
думку Ю. Хаюк, слід приділяти таким інноваційним технологіям та методам
навчання як структурно-логічні, інтеграційні, ігрові, комп’ютерні та тренінгові
[140]. Дослідниця також акцентує увагу на необхідності реалізації в освітньому
процесі ділових, рольових, комп’ютерних ігор та ситуаційно-імітаційних вправ.
Так, застосування структурно-логічні технологій навчання забезпечують
формулювання у суб’єктів навчання вмінь ставити і досягати поставлені цілі,
визначати завдання, вибирати способи розв’язання визначених завдань,
діагностувати та оцінювати здобуті результати. Інтеграційні технології
навчання сприяють формуванню метакогнітивних умінь; ігрові – розвитку

дивергентного мислення та умінь розв’язувати завдання різного рівня шляхом
реалізації

професійно-орієнтованих

технології
середовища,

уможливлюють
яке

сприяє

ситуацій.

Діалогові

створення

сприятливого

розширенню

простору

та

комп’ютерні

комунікативного
суб’єкт-суб’єктного

співробітництва; тренінгові – розвиток умінь та навичок розв’язання
стандартних і нестандартних професійно-орієнтованих завдань [150].
Педагогічна технологія, розроблена та обґрунтована О. Федорцовою,
ґрунтується на принципах навчання, котрі є визначальними у доборі форм
організації,

методів,

прийомів

та

засобів

навчання

у

формуванні

культурологічної компетентності майбутні інженерів-енергетиків [136]. До
таких принципів дослідниця відносить як принцип професійної спрямованості;
принцип систематичності й послідовності; принцип науковості; принцип
доступності навчання; принцип міцності засвоєння знань, умінь та навичок;
принцип зв’язку з практичною діяльністю; принцип наочності та інтенсивності
засвоєння знань. Учена пояснює, що врахування принципу професійної
спрямованості у підготовці майбутніх інженерів-енергетиків уможливлює
створення професійно орієнтованих ситуацій, котрі сприяють розвиткові їхніх
комунікативних умінь та здатності спілкуватися з іншими, запобігати
виникненню конфліктів тощо. Формування культурологічної компетентності на
основі принципу науковості передбачає оволодіння майбутніми інженерамиенергетиками необхідних знань, умінь та навичок шляхом обміну між ними та
викладачами інформацією про нові досягнення в науково-технічній та
культурній сферах України та інших країн. Урахування принципу доступності
навчання передбачає відповідність змісту навчального матеріалу та його обсягу
не лише індивідуально-типологічним властивостям майбутніх інженерівенергетиків, а й попередньому рівню їхньої підготовки. Учена зазначає, що
головна мета застосування принципу міцності засвоєння під час підготовки
майбутніх

інженерів-енергетиків

знань,

умінь

та

навичок

полягає

у

забезпеченні глибокого сприйняття, розуміння та засвоєння навчального
матеріалу задля його подальшого використання у професійній діяльності.
Принцип систематичності й послідовності передбачає системне засвоєння

майбутніми інженерами-енергетиками необхідної сукупності знань, умінь,
навичок,

котрі

є невід’ємними

компетентності

під

час

компонентами

вивчення

їхньої

гуманітарних

культурологічної

дисциплін.

Завдяки

застосуванню принципу наочності майбутні інженери-енергетики отримують
зорову

інформацію

та

сприймають

навколишнє

середовище

шляхом

використання різноманітних наочних засобів навчання. Принцип інтенсивності
передбачає використання інтерактивних методів та прийомів навчання, котрі
сприяють активному залученню майбутніх інженерів-енергетиків у різні види
професійно

орієнтованої

діяльності,

спрямованої

на

формування

культурологічної компетентності. Доцільність застосування принципу зв’язку з
практичною діяльністю О. Федорцова пояснює, саме він уможливлює
розуміння

майбутніми

інженерами-енергетиками

значущості

отримання

теоретичних знань задля їх використання у розв’язанні професійних завдань на
практиці.

Серед

формуванню

основних

форм

культурологічної

організації

компетентності

навчання,
у

які

майбутніх

сприяють
інженерів-

енергетиків під час вивчення гуманітарних дисциплін дослідниця виділяє лекції
та семінари, заняття-бесіди, аудіо-, відео- та інтернет-заняття, брифінги,
заняття-ігри та самостійну роботу. Вчена зазначає, що ефективне формування
культурологічної компетентності відбувається завдяки застосуванню таких
методів навчання як навчальна дискусія, комунікативний та ситуаційний
методи, метод усного та письмового контролю, самооцінювання. До засобів
навчання О. Федорцова відносить не лише дидактичні та технічні засоби, а й
інтегрований спецкурс, різнорівневі завдання для самостійної роботи, а також
проблемні ситуації [136].
Обґрунтовуючи

необхідність

застосування

лекцій-візуалізацій

у

підготовці майбутніх фахівців, Т. Деркач та О. Деркач пояснюють, що вони
забезпечують

максимальне

засвоєння

навчальної

інформації

шляхом

комбінування різних методів сприйняття [36]. Під час викладання навчального
матеріалу лекції-візуалізації покликані не лише візуалізувати навчальний
матеріал, а й стимулювати освітню діяльність студентів, відповідати їх
практичним потребам, всебічно розвивати їх інтелектуальний та забезпечувати

ефективний контроль процесу здобуття теоретичних знань. Успішність
реалізації лекції-візуалізації, як вважають Т. Деркач та О. Деркач, значним
чином залежить від підготовки до неї, під час якої викладач має здійснити певні
послідовні дії. До цих дій вчені відносять визначення обсягу навчального
матеріалу, його адаптацію до інтелектуальної підготовки студентів та їхніх
індивідуальних можливостей; складення опорного конспекту теми лекції;
розподіл навчальної інформації на слайди та визначення їх оптимальної
кількості; обрання формату слайдів та кольорової гами з урахуванням
психологічного впливу кольорів на суб’єктів навчання; добір необхідного
наочного матеріалу; розроблення текстових коментарів до кожного слайду;
добір завдань для систематизації теоретичних знань, а також самостійної та
домашньої роботи [36, с. 62]. Учені переконені, що саме лекції-візуалізації
сприяють розвитку мислення суб’єктів навчання, забезпечують реалізацію їх
інтелектуального та професійного потенціалу, уможливлюють активізацію їх
пізнавальної діяльності.
Цікавим, на наш погляд, є також науковий підхід до визначення лекціївізуалізації, запропонований Ю. Руденко [121]. Під лекцією-візуалізацією вчена
розглядає певну форму викладу навчального матеріалу із мультимедійним,
цифровим або слайдовим супроводом, створену на основі сучасного
програмного забезпечення. Варто зазначити, що проведений Ю. Руденко
теоретичний аналіз наукових джерел надає їй змогу стверджувати, що у
сучасній педагогічній літературі поняття «лекція-візуалізація» ототожнюють із
такими поняттями, як мультимедійна або мультімедіа лекція, відео- або слайдлекція,

електронна

лекція,

електронний

конспект

лекції,

лекція

з

мультимедійним супроводом, лекція презентація тощо. Проте, ми вважаємо, що
незважаючи на наявність такої кількості тотожних понять, головна мета їхнього
застосування у підготовці майбутніх фахівців різних спеціальностей та
формуванні ключових компетентностей навчання впродовж життя полягає у
забезпеченні багатомодального подання теоретичного матеріалу з урахуванням
дидактичного принципу наочності та підвищення пізнавального інтересу
студентів до дисципліни, яку вони вивчають. Спираючись на наукову позицію

В. Гладуш та Г. Лисенко [28], Ю. Руденко стверджує, що у підготовці лекційвізуалізацій мають бути враховані такі принципи, як наочності, лаконічності,
уніфікації та звичних асоціацій. До основних структурних елементів лекціївізуалізації дослідниця відносить слайди та розроблений до них текстовий
науково-методичний супровід. Зазначимо, що услід за Ю. Руденко вважаємо,
що підготовка викладача закладу вищої освіти до проведення лекції-візуалізації
передбачає здійснення чотирьох послідовних етапів. Такими етапами є
підготовчий,

організаційний,

реалізаційний

та

підсумковий.

Під

час

підготовчого етапу викладач застосовує різні інформаційні технології задля
створення презентацій або слайдів для лекцій-візуалізацій. Організаційний етап
спрямований на, по-перше, розроблення презентаційних матеріалів та
визначення послідовності їх демонстрації, а, по-друге, виявлення висхідного
рівня наявних теоретичних знань з навчальної дисципліни у студентської
аудиторії, індивідуально-типологічних властивостей студентів, специфіки
навчальної дисципліни. Реалізаційний етап безпосередньо пов’язаний із
роботою над формою подачі розробленого лекційного матеріалу студентам.
Четвертий етап – підсумковий – полягає в структуруванні системи лекційвізуалізацій згідно робочої програми певної навчальної дисципліни та загальної
кількості годин, що відводиться на її вивчення. Серед безперечних переваг
застосування лекції-візуалізації вчена виокремлює поєднання аудіального й
візуального сприйняття інформації; організація інтерактивного зв’язку між
усіма суб’єктами навчання; створення сприятливого емоційного освітнього
середовища та зон комфорту для ефективного засвоєння, аналізу та синтезу
поданого навчального матеріалу; підвищення позитивної мотивації до
засвоєння навчального матеріалу тощо. У своєму дослідженні Ю. Руденко
акцентує увагу на тому, що саме лекція-візуалізація вирізняється психологопедагогічним,

методичним

та

лінгводидактичним

потенціалом

викладу

навчального матеріалу. На думку дослідниці, такий потенціал забезпечується
шляхом слайдової подачі теоретичного матеріалу та його візуальним
сприйняттям. Яз зазначає Ю. Руденко, психолого-педагогічний потенціал
лекції-візуалізації полягає у підвищенні інтересу та мотивації студентів,

стимуляції та активізації всіх пізнавальних психічних процесів, які пов’язані із
засвоєнням навчального матеріалу. Методичний потенціал учена пояснює тим,
що лекція-візуалізація забезпечує дотримання принципів, закономірностей,
методів та прийомів освітньої діяльності шляхом поєднання традиційних та
інноваційних мультимедійних технологій візуалізації навчальної інформації.
Вербалізація слайдів, які містять найсуттєвішу інформацію з виучуваної
проблеми, забезпечує лінгводидактичний потенціал лекції-візуалізації [121].
Г. Кондратенко зазначає, що як одна з підсистем освітнього процесу
закладу вищої освіти, саме позанавчальна діяльність значним чином впливає на
формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців [52].
Г. Кондратенко розуміє позанавчальну діяльність як невід’ємний складник й
одна з підсистем освітнього процесу закладу вищої освіти, який вирізняється
високим гуманістичним потенціалом для професійного становлення майбутніх
фахівців. Наголошуючи на тому, що позанавчальна діяльність надає майбутнім
фахівцям змогу застосовувати професійні знання на практиці та розвивати
гуманістичне світобачення, до основних форм її реалізації у закладі вищої
освіти Г. Кондратенко відносить організацію й проведення професійних свят,
бесід, інформаційних та кураторських годин, «Ярмарок випускників», «Днів
відкритих дверей», залучення студентів до участі в громадських акціях,
мітингах, розроблення студентської газети та символіки закладу освіти. Учена
стверджує, що кураторські години, під час яких куратори застосовують бесіди,
дискусії та інтелектуальні ігри, сприяють формуванню в майбутніх фахівців
особистісних та професійно важливих якостей, здатності дослуховуватися до
інших, розвиткові їхнього творчого потенціалу [52].
Л. Хaлецька вважає, що важливу роль у формуванні загальнокультурної
компетентності вчителів мистецьких дисциплін має відводитися комбінуванню
навчальних та позанавчальних видів діяльності. Так, серед форм організації
навчання Л. Хaлецька вирізняє арт-тренінги, участь у роботі мистецькопедагогічної майстерні, застосування фасилітованих дискусій, а також
залучення вчителів мистецьких дисциплін до різноманітних мистецьких
проєктів. До позанавчальних видів діяльності, які ефективно впливають на

формування загальнокультурної компетентності, учена відносить відвідування
музеїв, театрів, філармонії, зустрічі з сучасними митцями та педагогами, участі
в

майстер-класах,

флеш-мобах,

педагогічних

студіях,

конкурсах

та

фестивалях [139].
В. Камінська, яка досліджує проблему удосконалення загальнокультурної
компетентності педагогів, зазначає, що важливу роль у розвиткові зазначеного
педагогічного феномена відіграють культурно-просвітницькі та науковометодичні заходи, серед яких дослідниця виділяє організацію й участь у
педагогічних читаннях, проведення круглих столів, конференцій, виставок,
зустрічей із письменниками, художниками, науковцями, участь у майстеркласах, музейних екскурсіях та лекціях, відвідування музеїв тощо [46]. Вчена
наголошує на тому, що саме соціокультурне середовище регіону, в якому
живуть

педагоги,

значним

чином

впливає

на

розвиток

їхньої

загальнокультурної компетентності. Проведене дослідження дало В. Камінській
змогу виділити компоненти соціокультурного середовища, які, на думку
педагогів, сприяють формуванню загальнокультурної компетентності учнів.
Такими компонентами соціокультурного середовища є бібліотеки, музеї,
театри, будинки культури, музичні, художні та спортивні заклади, краєзнавчі
походи та фольклорні експедиції тощо. Крім того, основними засобами
отримання інформації щодо проведення різноманітних просвітницьких заходів,
необхідних для розвитку загальнокультурної компетентності визначено засоби
масової інформації, Інтернет, фахові видання, оголошення у друкованих та
Інтернет виданнях [46].
Слушною видається думка Т. Мішеніної про те, що враховуючи
специфіку гуманітарної освіти, дидактичний супровід реалізації проблемних і
творчих методів навчання має бути орієнтованим здебільшого на навчальні
тексти [80]. Серед основних вимог до змісту навчальних текстів, які впливають
на формування у студентів філологічних спеціальностей розуміння культури,
національної самосвідомості, учена виокремлює «інформативність; ідейновиховну цінність; соціальну значущість фактів; цінність їх для розуміння
сучасного стану суспільства країни; відповідність змісту текстових матеріалів

актуальним сферам комунікативної діяльності…» [80, c. 133]. Провідними
принципами відбору навчального матеріалу, на думку Т. Мішеніної, є принцип
комунікативності,

функціональності,

семантичної

цінності,

стійкості

й

стандартності, а також повторюваності й частотності [80, c. 133].
Власне розуміння змісту і структури загальнокультурної компетентності
майбутніх учителів іноземних мов дали М. Князян можливість розробити
систему завдань різного рівня складності, спрямовану на формування
зазначеного педагогічного феномена [49]. Розроблена система, як сукупність
взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів, містить завдання трьох рівнів,
зокрема, рефлексійно-критичного, аналітично-конструктивного, самостійнотворчого. Завдання впроваджувалися під час лекційних, семінарських занять,
самостійної роботи з таких гуманітарних дисциплін як «Основи педагогічної
майстерності», «Методика навчання іноземної мови у загальноосвітній школі»,
«Методика викладання іноземної мови у вищій школі» [49]. Застосування
завдань рефлексійно-критичного рівня, передбачає вивчення майбутніми
вчителями

наукової

літератури

щодо

формування

загальнокультурної

компетентності особистості, здійснення аналізу інформативного матеріалу,
аргументацію доцільності

застосування різних

педагогічних

заходів

у

формування зазначеної компетентності, включає написання рефлексійних есе
та роздумів-аргументацій під час самостійної підготовки до зазначених
гуманітарних дисциплін. В основу розроблення аналітично-конструктивних
завдань покладена потреба не лише сформувати у майбутніх учителів
іноземних мов знання та уміння аналізувати та порівнювати наукові позиції
вчених, а й робити власні висновки щодо конструювання змісту та методів
формування загальнокультурної компетентності учнів. З цією метою майбутні
учителя іноземних мов залучаються до підготовки доповідей аналітичного
характеру за різними темами, участі у лекціях-бесідах, конкурсах доповідей та
дискусіях, розроблення програм вікторин. До специфіки завдань самостійнотворчого рівня М. Князян відносить розроблення майбутніми вчителями
іноземних мов позакласних навчально-виховних заходів та проведення ними
дискусій, спрямованих на ознайомлення учнів із морально-етичними та

культурними нормами представників тих країн, мови яких вони вивчають;
розроблення програм заходів з колективного аналізу різних творів сучасного і
класичного мистецтва, написання есе; здійснення навчально-дослідницької
діяльності,

пов’язаної

загальнокультурної

із

добором

компетентності

діагностики
учнів

та

рівня

сформованості

розробленням

заходів

ознайомлення батьків із прийомами формування зазначеної компетентності
серед учнів тощо [49].
Зазначимо, що оскільки ми розглядаємо критичне мислення невід’ємним
складником

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей, у доборі форм, методів та засобів навчання звернемося до
поглядів науковців, які вивчають пробему його формування (О. Пометун [110],
С. Терно [128]). Так, цікавою для нас є думка С. Терно, який вважає, що
необхідною умовою у формуванні критичного мислення є створення
проблемних ситуацій та ситуацій вибору; застосування нетривіальних
проблемних завдань, інтерактивних форм навчання, методів моделюваня
ситуацій виправлення помилок; написання есе. О. Пометун вважає, що
ефективними у формуванні критичного мислення є такі прийоми як «Ажурна
пилка», «Знаємо, хочемо дізнатися, дізнались», «Товсті і тонкі питання»,
«Читання із зупинками», «Читання в парах – узагальнення в парах», «Читання з
маркуванням», а також метод опорних слів [110].
Отже, беручи до уваги наукові позиції викладені вище, зазначимо, що
серед форм організації освітньої діяльності, спрямованої на формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
відносимо лекції-візуалізації, лекції-дискусії, лекції-презентації, лекції пресконференції;

традиційні

практичні

заняття,

практичні

заняття-дискусії,

практичні заняття-воркшопи; традиційні семінарські заняття, семінарські
заняття-конференції,

семінарські

заняття-дискусії;

науково-практичні

конференції, тематичні вечори, екскурсії, конкурси. Ефективними методами, на
нашу думку, є навчальні тренінги, метод аналізу конкретних навчальних
ситуацій, метод мозкового штурму, метод проєктів, ігрові методи, метод
дискусії; технологіями – технології проблемного навчання, інформаційно-

комунікаційні технології. Варто зазначити, що поряд із традиційними
підручниками та посібниками, серед засобів навчання вирізняємо відкриті
освітні електронні ресурси (довідкові й навчальні), веб-сайти, веб-сторінки
викладачів, які містять навчальну та навчально-методичну інформацію,
мережеві пошукові системи тощо.
П’ятою організаційно-дидактичною умовою є забезпечення системносистематичної

рефлексійної

діяльності

студентів

гуманітарних

спеціальностей як суб’єктів вияву загальнокультурної компетентності. У
контексті нашого дослідження важливу роль в обґрунтування п’ятої
педагогічної

умови

А. Веремчук [22],
[74; 75],

відіграють

Н. Волкової

наукові
[26],

доробки

В. Єлісєєв

І. Батраченко

[123],

[26],

М. Марусинець

Т. Опалюк [92], Н. Пов’якель [107], С. Рубінштейна [119; 120],

В. Сластьонін [123]. Так, здійснення теоретичного аналізу дає змогу
стверджувати про наявність у педагогічній літературі одностайності думок
щодо важливості формування у студентів гумантаріних спеціальностей
здатності до рефлексії, зважаючи на її вирішальну роль у їхньому професійному
становленні та розвитку. Згідно умовиводів більшості науковців, успішність
будь-якої діяльності взагалі й професійної зокрема залежить не лише від
сукупності здобутих фахових знань й умінь, а значним чином від здатності
фахівців адекватно оцінювати власні потенційні можливості, потенційні
можливості своїх колег, масштаб проблем, які необхідно розв’язувати, шліхи їх
вирішення, тобто від високого рівня вияву сформованості здатності до
рефлексії.
С. Рубінштейн переконений, що

з появою рефлексії формується

особливий спосіб існування особистості у світі та її усвідомлене ставлення до
світу [119; 120].
М. Марусинець, яка вивчає питання формування професійної рефлексії,
стверджує, що рефлексія впливає на гармонійний розвиток особистості, надає
їй цілісне уявлення й знання про зміст, способи та засоби своєї діяльності,
змогу критично поставитися до себе й своєї діяльності, а найголовніше,
перетворює особистість на суб’єкта діяльності із свідомою життєвою

позицією [74]. Учена визначає професійну рефлексію як «специфічний
механізм,

який

може

бути

використаний

у

технології

професійного

самовизначення й становлення, оскільки високий рівень її сформованості є
показником переходу професійної діяльності на особистісно-смисловий рівень,
чинником актуалізації розвитку професійної культури» [74; c. 140].
Н. Волкова та І. Батраченко трактують рефлексію як поняття, котре
розглядає діяльність кожної особистості, спрямовану на осмислення дій та
вчинків, внутрішніх станів, почуттів й переживань [26]. Крім того, учені
переконані, що ця діяльність такоє передбачає здійснення особистістю
глибокого аналізу цих станів й формулювання відповідних висновків.
Наголошуючи на тому, що здатність до рефлексії є однією з головних
передумов

зростання

професійної

майстерності

майбутніх

фахівців

в

освітньому середовищі університету, її формування має відбуватися під час
проведення лекцій, семінарських занять, а також самостійної роботи. Вибір
зазначених форм навчальної діяльності Н. Волкова та І. Батраченко пояснюють
тим, що вони здебільшого пов’язані з організацією квазіпрофесійної діяльності,
яку спрямовано на засвоєння різноманітних способів вирішення стандартних і
нестандартних завдань, які виникають у професійній діяльності. Серед методів і
прийомів

формування

здатності

до

рефлексії

дослідниці

найбільш

ефективними, на думку дослідниць, є метод аналізу професійних ситуацій,
метод рефлексійного полілогу, метод рефлексивних контрастів, прийом
концептуалізації, метод рефлексивного коктейлювання, метод розв’язання
професійно орієнтованих завдань та метод навчальних тренінгів. Запропоновані
методи й прийоми забезпечують формування у студентів умінь шукати,
аналізувати та узагальнювати інформацію, потрібну для розв’язання певної
проблеми, дослуховуватися до думок інших, працювати в команді, знаходити
консенсус, формулювати спільні рішення, запобігати виникненню конфліктних
ситуацій, здійснювати рефлексію діяльності, котра передбачає глибокий аналіз
дій та вчинків, спрямованих на розв’язання навчальної проблеми [26].
На необхідності формування у студентів гуманітарних спеціальностей
рефлексійної компетентності, виявами якої є рефлексійні вміння, рефлексійна

позиція та рефлексійна культура, акцентує увагу Т. Опалюк [90]. Учена
зазначає, що як «детермінанта соціальної особистості, механізм професійної та
соціальної ідентичності» [92, c. 38], рефлексійна компетентність входить до
складу обов’язкових компетентностей, якими мають володіти майбутніх
фахівців, Під рефлексійними вміннями, які являють собою «ядро рефлексійної
компетентності» [92, c. 39], Т. Опалюк розглядає «систему свідомих дій і
опреацій, спрямованих на усвідомлення, розуміння й оцінку суб’єктом власної
діяльності та поведінки» [92, c. 39]. Рефлексійна позиція є готовністю фахівця
до усвідомленого вибору оптимального способу дій задля розв’язання різних
ситуацій майбутньої професійної діяльності, у той час як рефлексійну культуру
визначено як найвищий рівень освіченості й професійної компетентності
майбутнього фахівця. Формування рефлексійної компетентності передбачає
застосування в освітньому процесі університету наступних дидактичних форм,
методів, прийомів, технологій та засобів організації навчальної діяльності
студенів: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ігри, тренінги,
дискусії, творчі проєкти, кейси, рефлексійні ессе, веб-квести, інформаційні й
інтерактивні технології, соціальні сервіси, соціальні пошукові мережі тощо.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що
забезпечення
гуманітарних

системно-систематичної
спеціальностей

як

рефлексійної

суб’єктів

діяльності

вияву

студентів

загальнокультурної

компетентності, уможливить формування в них здатності до особистічної й
професійної самореалізації, саморозвитку й самовдосконалення. Реалізація в
освітньому

середовищі

університету

всієї

виявленої

й

теоретично

обґрунтованої сукупності організаційно-дидактичних умов, зокрема, активація
мотивації здобуття гуманітарних знань, як ціннісно-особистісної основи
розвитку особистості в умовах глобалізації; суб’єктивація процесу навчання
гуманітарних

дисциплін

у

вищій

школі;

створення

стимулювального

інформаційно-гуманітарного середовища як засобу константного оновлення
змісту загальнокультурної (як складової гуманітарної) підготовки студентів;
інтеграція організаційних форм, методів, технологій та засобів навчання на
метадисциплінарному рівні в освітній діяльності студентів гуманітарних

спеціальностей; забезпечення системно-систематичної рефлексійної діяльності
студентів гуманітарних спеціальностей як суб’єктів вияву загальнокультурної
компетентності забезпечить ефективне формування зазначеного педагогічного
феномена.
2.3. Моделювання

процесу

формування

загальнокультурної

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
Розроблення

й

теоретичне

обґрунтування

структурно-функційної

дидактичної моделі формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету передбачає
врахування принципів моделювання педагогічного процесу, розуміння змісту,
сутності й структури поняття «модель».
Ю. Пелех

зазначає,

що

модель

є

«динамічно-синергетичним

системоутворенням, схематизація якого передбачає відображення проекції
програмованих дій на формування досліджуваного об’єкта (суб’єкта), явища»
[100, с. 246].
Під моделлю підготовки фахівця О. Федорцова розглядає «опис процесу
здійснення фахової підготовки та проективний варіант формування готовності
до реалізації фахових компетенцій, виконання функцій і набуття якостей, якими
він має володіти» [136, c. 86]. А під моделлю процесу формування
культурологічної компетентності майбутнього інженера-енергетика – цілісне
утворення, яке передбачає вимоги соціального замовлення, мету, компоненти
культурологічної компетентності, виявлені педагогічні умови, педагогічну
технологію формування культурологічної компетентності майбутніх інженерівенергетиків, принципи, етапи, форми організації, методи та засоби навчання;
критерії, показники та рівні сформованості досліджуваної компетентності тощо
[136, c. 90]. Дослідниця переконена, що формування культурологічної
компетентності має ґрунтуватися на таких принципах навчання як принцип
доступності, професійної спрямованості, науковості, міцності засвоєння знань,
наочності, систематичності, послідовності та інтенсивності. Наголошуючи на
тому, що підготовка майбутніх інженерів-енергетиків щодо формування

культурологічної компетентності має багатоступеневій характер, О. Федорцова
зазначає,

що

вона

передбачає

проходження

трьох

послідовних

та

взаємопов’язаних етапів, а саме: підготовчого, основного та завершального.
Так, підготовчий етап сприяє засвоєнню майбутніми інженерами-енергетиками
норм і правил спілкування, формуванню ціннісного ставлення до здійснення
професійного спілкування, забезпечує їхнє культурологічне становлення.
Проходження

другого

етапу

передбачає

здобуття

і

засвоєння

умінь,

спрямованих на розв’язання культурологічних завдань різного рівня складності.
На завершальному етапі відбувається формування культурологічних навичок
майбутніх інженерів-енергетиків на основі вирішення професійно-орієнтованих
ситуацій.
Педагогічне моделювання, на слушну думку С. Яблокова, передбачає
визначення цілей, закономірностей, принципів, змісту, форм організації,
методів,

прийомів,

засобів

навчання,

системи

контролю

та

оцінки

запланованого результату, а також етапів здійснення цього процесу [154].
С. Яблоков вважає, що педагогічна модель формування загальнокультурної
компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами інноваційних
технологій є «впорядкованою сукупністю структурних компонентів, зміст яких
визначає особливість і своєрідність формування цього складного особистісного
ресурсу

під

час

запропонованої

професійної

С. Яблоковим

підготовки»
моделі

[154,

формування

с. 104].

Структуру

загальнокультурної

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами інноваційних
технологій складають концептуальний, змістовий, процесуально-технологічний
й результативний блоки, чия цілісність та взаємодія забезпечує її ефективне
функціонування.

Модель

ґрунтується

на

провідних

положеннях

компетентнісного та культурологічного методологічних підходів. До основних
принципів навчання, які покладено в основу формування загальнокультурної
компетентності майбутніх учителів іноземних мов, учений відносить принцип
системності, етапності, цілісності, фундаментальності, комунікативної та
професійної спрямованості освітньої діяльності, інтенсифікації й оптимізації,
диференціації, зворотного зв’язку, культуровідповідності, гуманізації та

гуманітаризації навчання, а також принцип безперервності освіти [154, c. 108].
Змістовий блок передбачає врахування розробленого алгоритму формування
загальнокультурної

компетентності

майбутніх

учителів

іноземних

мов;

оволодіння суб’єктами навчання загальнокультурними знаннями та уміннями,
необхідними

для

становлення

їх

культурного

досвіду;

застосування

інноваційних технологій при вивчення фахових дисциплін; удосконалення
умінь застосовувати засоби інноваційних технологій під час методичної
підготовки;

здійснення

загальнокультурного
методами,

корекції

спрямування.

прийомами

та

та

контролю
Ефективними

засобами

через

систему

формами

формування

завдань

організації,

загальнокультурної

компетентності майбутніх учителів іноземних мов визначено лекції, практичні
заняття, семінари; розроблені дидактичні матеріали; участь у конференціях,
олімпіадах, конкурсах, вікторинах; участь у проєктній діяльності, презентаціях;
застосування рольових та ділових ігор; написання рефератів, доповідей,
повідомлень, есе, творчих робот різного рівня складності та створення
портфоліо [154]. Процесуально-технологічний блок розробленої моделі
презентує виявлені педагогічні умови, етапи та методи, котрі спрямовані на
формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних
мов.

Ефективне

функціонування

моделі

забезпечується

створенням

педагогічних умов в освітньому процесі закладу освіти. Як стверджує
С. Яблоков,
учителів

формування

іноземних

мов

загальнокультурної
є

безперервним

компетентності
процесом,

який

майбутніх
передбачає

проходження трьох етапів. На першому етапі відбувається формування
відповідної теоретичної бази. Другий етап сприяє засвоєнню отриманих
загальнокультурних знань на рівні репродукцій. Під час проходження третього
етапу майбутні вчителя іноземних мов вчаться переносити й самостійно
застосовувати здобуті знання, уміння та навички під час розв’язання культуроорієнтованих завдань різного рівня складності та завдань, пов’язаних із
іншомовною мовленнєвою діяльністю та міжкультурною комунікативною
взаємодією. Учений зазначає, що кожен із зазначених етапів спрямований не
лише на формування різних структурних компонентів загальнокультурної

компетентності майбутніх учителів, а й не створення основи їх культурного
досвіду майбутніх учителів та розширення їх культурного кругозору. Серед
методів навчання, які ефективно забезпечують формування зазначеної
компетентності, вчений виділяє наступні технології «ігрові, діалогові,
структурно-логічні, особистісно зорієнтовані, креативні, тренінгові, технології
на основі сучасних інформаційно-телекомунікаційних засобів» [154, с. 110].
Дослідник пояснює, що відбір методів навчання здійснювався відповідно до
мети кожного етапу та конкретних завдань кожного навчального заняття.
Результативний блок, який орієнтований на визначення вихідного рівня
сформованості
іноземних

загальнокультурної

мов

на

основі

компетентності

покомпонентних

майбутніх

критеріїв

і

учителів
показників

компетентності, передбачає виконання наступних видів роботи, а саме:
написання есе, творів, контрольних робіт, тестів; захист проєктів та творчих
робіт; презентація авторських портфоліо; написання наукових робіт та доповіді
на студентських конференціях. У висновках С. Яблоков зазначає, що
розроблена й запропонована модель є цілісним, динамічним та відкритим
утворенням, яке надає змогу, по-перше, зробити освітній процес щодо
формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних
мов цілеспрямованим, а, по-друге, визначити відповідність поставленої мети
запланованому результату.
Структурно-функціональна

модель

формування

полікультурної

компетентності майбутніх перекладачів, розроблена М. Моцар, складається із
трьох блоків, зокрема, мотиваційно-цільового, змістовно-технологічного й
оцінююче-результативного [82]. До характерних ознак розробленої моделі
формування полікультурної компетентності майбутніх перекладачів учена
відносить динамічність, цілісність, відкритість, перспективність та гнучкість. У
формуванні

полікультурної

компетентності

майбутніх

перекладачів

мотиваційно-цільовий блок виконує цільову, прогностичну та мотивувальну
функції. Змістовно-технологічний блок, який в освітньому процесі виконує
навчальну,

виховну,

розвиваючу

і

організаційну

функції,

забезпечує

формування полікультурної у процесі вивчення гуманітарних навчальних

дисциплін та навчально-виробничої й перекладацької практик. Результативнооцінний блок запропонованої моделі, функціями якого є діагностична,
стимулююча, коригуюча та рефлексивна, сприяє встановленню зворотного
зв’язку між усіма суб’єктами навчання та своєчасному отриманню інформації
про

ефективність

процесу

формування

полікультурної

компетентності

майбутнього перекладача. Серед методологічних підходів як теоретикометодологічного підґрунтя моделі формування полікультурної компетентності
майбутніх

перекладачів

М. Моцар

виокремлює

системний,

ситуаційно-

суб’єктний й амбівалентний [82]. Як зазначає дослідниця, урахування
провідних положень системного підходу у формуванні полікультурної
компетентності майбутніх перекладачів в освітньому процесі уможливлює
комплексне вивчення досліджуваної проблеми й його розгляд як педагогічної
системи. Крім того, М. Моцар пояснює необхідність застосування системного
підходу у формуванні полікультурної компетентності тим, що освітній процес
слід розглядати, по-перше, як підсистему професійної підготовки майбутніх
перекладачів в умовах вищої лінгвістичної освіти; по-друге, ефективність
процесу формування полікультурної досліджуваного феномена безпосередньо
залежить від організації системних впливів та створення виявленої сукупності
педагогічних умов; по-третє, сама полікультурна компетентність визначається
вченою як система або цілісне комплексне утворення спеціальних знань, умінь,
навичок, цінностей, інтересів, мотивів, професійно значущих особистісноповедінкових якостей, суб’єктного досвіду, наявність яких надає можливість
ефективно здійснювати міжмовну, міжкультурну й міжособистісну професійну
комунікацію [82, с. 99]. Реалізація положень амбівалентного підходу у
формуванні полікультурної компетентності майбутніх перекладачів дає змогу
розглядати явища педагогічної практики максимально різнопланово, коли
вивчення різних елементів освітнього процесу забезпечується шляхом розгляду
протилежних сторін у межах одного поняття, а також шляхом використання
наявних

альтернатив

для

його

опису

[82].

Розроблення

структурно-

функціональної моделі формування полікультурної компетентності майбутніх
перекладачів ґрунтується на сукупності загальнодидактичних та специфічних

принципах навчання. Такими загальнодидактичними принципами визначено
принцип історизму, наочності, науковості, систематичності і послідовності,
зв’язку теорії з практикою, активності, свідомості, відповідальності та
самостійності студентів, а також професійної спрямованості освітньої
діяльності; специфічними – принцип культурної варіативності, принцип
білінгвального

навчання,

принцип

культурної

опозиції,

принцип

конгруентності та принцип емпатії [82, с. 106]. У дослідженні вчена зазначає,
що виокремленні принципи навчання взаємопов’язані між собою і формують
компоненти полікультурної компетентності тільки майбутніх перекладачів
лише у сукупності.
У своїх висновках І. Павленко зазначає, що структурно-функціональна
модель формування загальнокультурної компетентності учнів старшої школи у
процесі вивчення предметів гуманітарного циклу є блоковою, тобто об’єднує
чотири блоки. До цих блоків, кожен із яких виконує певну функцію у
формуванні досліджуваного педагогічного феномена, І. Павленко відносить
цілепокладальний, діагностично-диференційний, практичний та корекційнорозвивальний [98, с. 9]. На глибоке переконання вченої, цілепокладальний блок
забезпечує формування усвідомленого позитивного ставлення суб’єктів
навчання до освітнього процесу, загальнокультурної компетентності, її
значення для подальшої особистісної та професійної самореалізації та
розкриття власного потенціалу. Мета діагностично-диференційного блоку
полягає у вивченні наявного рівня вияву сформованості загальнокультурної
компетентності

та

індивідуально-типологічних

властивостей

суб’єктів

навчання, а також особливостей сприйняття й засвоєння ними предметів
гуманітарного циклу. Практичний блок сприяє імплементації форм організації,
методів, прийомів і засобів навчання і передбачає застосування в освітньому
процесі евристичних, частково-пошукових, дослідних методів навчання та
методів проблемного викладу навчальних матеріалів [98, c. 9]. Корекційнорозвивальний блок спрямовано на розвиток та корекцію процесу формування
складників досліджуваної загальнокультурної компетентності. Методологічну
основу розробленої вченою моделі складає сукупність системно-діяльнісного,

особистісно зорієнтованого, гуманістичного, аксіологічного та ресурсного
підходів [98].
Оригінальною вважаємо структурно-функціональну модель формування
загальнокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей,
розроблену й обґрунтовану О. Малихіним та І. Гриценко [70]. В основу
розроблення

структурно-функціональної

моделі

формування

загальнокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей
покладено такі дидактичні принципи як відповідності змісту навчального
матеріалу

пізнавальним

можливостям

студентів;

міцності

засвоєння

гуманітарних знань; послідовності, системності та систематичності подання
навчального матеріалу; індивідуалізації й диференціації освітнього процесу у
закладі вищої освіти; виховного навчання [70, с. 66]. Учені зазначають, головне
завдання імплементації розробленої ними моделі в освітній процес закладу
освіти полягає у забезпеченні ефективного формування загальнокультурної
компетентності як передумови реалізації власного творчого потенціалу у
подальшій професійній діяльності; стимулювання потреби студентів у
формування загальнокультурної компетентності та створення відповідного
психолого-педагогічного й дидактичного забезпечення процесу формування
загальнокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей [70,
c. 68].
Н. Євтушенко зазначає, що основним методологічним підходом до
розвитку

загальнокультурної

аксіологічний

підхід.

компетентності

Пояснюючи,

що

вчителів

оскільки

математики

є

загальнокультурна

компетентність виявляється в розумовій культурі, загальній ерудиції, культурі
спілкування, саме застосування аксіологічного підходу у її розвитку
уможливлює активне залучення вчителів математики до різних форм
громадської діяльності, зумовлює зростання їхнього загальнокультурного
потенціалу,

сприяє

формуванню

гуманістичного

ставлення

до

себе,

толерантного ставлення до інших, здатності до емпатії у професійному
спілкуванні [39].

Як зазначає Н. Якса, методологічну основу процесу формування
полікультурної компетентності майбутніх вчителів складають особистісно
зорієнтований та діяльнісний підходи [156]. Дослідниця обґрунтовує свою
наукову позицію тим, що застосування особистісно зорієнтованого підходу у
підготовці майбутніх учителів спрямовано на всебічний розвиток особистості
майбутнього фахівця й удосконалення його особистісних і професійно
важливих якостей. Діяльнісний підхід, у свою чергу, уможливлює формування
таких якостей особистості як свідомість, цілеспрямованість та продуктивність,
сприяє

самовизначенню,

самореалізації

та

становленню

компетентного

конкурентноздатного фахівця-педагога.
На відміну від Н. Якси, О. Федорцова вважає, що процес формування
культурологічної

компетентності

майбутніх

інженерів-енергетиків

має

ґрунтуватися на провідних положеннях таких методологічних підходів як
компетентнісний,

акмеологічний,

культурологічний,

комунікативний,

системно-синергетичний, особистісно зорієнтований та функціональний [136].
Учена стверджує, що реалізація компетентнісного підходу у підготовці
майбутніх інженерів-енергетиків уможливлює не лише формування у них
необхідної сукупності компетентностей, а й їхнє поступове перетворення на
всебічно розвинутих фахівців, здатних до реалізації власного творчого
потенціалу,

саморозвитку

й

самовдосконалення.

Застосування

культурологічного підходу забезпечує оволодіння майбутніми інженерамиенергетиками знань різних аспектів професійно орієнтованої культури, навичок
наукової організації дослідження, умінь застосовувати здобуті знання й
навички

у

професійно-творчій

діяльності.

За

словами

О. Федорцової,

культурологічний підхід є «стрижнем розуміння людини, її свідомості й
життєдіяльності,

культуро

творчості»

[136,

с. 49].

Зважаючи

на

це,

імплементація основних ідей саме цього підходу надає змогу створити у закладі
вищої освіти таке культурне середовища, котре сприяє успішному формуванню
в майбутніх інженерів-енергетиків системи цінностей, особистісних та
професійно важливих якостей, забезпечує їхню культурну самореалізації та
їхнє природне входження в соціальне життя. Розглядаючи іншомовну

компетенцію як невід’ємний компонент культурологічної компетентності,
дослідниця наголошує на необхідності застосування комунікативного підходу у
підготовці майбутніх інженерів-енергетиків, який забезпечує формування
комунікативних умінь на навичок, а також здатності спілкуватися з колегами
засобами

іноземної

мови.

Системно-синергетичний

підхід

передбачає

формування культурної компетентності майбутнього інженера-енергетика
шляхом здійснення цілеспрямованого впливу на його особистість як на цілісну
систему; особистісно зорієнтований, у свою чергу, спрямований на формування
досліджуваного феномена шляхом розвитку його індивідуальних якостей,
особистісних,

національних

та

загальнолюдських

цінностей,

зокрема,

моральності, гідності, любові до нації, традицій, рідної мови, сім’ї тощо.
Формування культурологічної компетентності на основі втілення ідей
акмеологічного підходу забезпечує всебічний розвиток майбутніх інженерівенергетиків

як

висококомпетентних

фахівців,

здатних

до

ефективної

самореалізації та готових досягати вершин професіоналізму в конкретному виді
діяльності.

О. Федорцова

зазначає,

що

реалізація

вихідних

положень

функціонального підходу має змогу озброїти майбутніх інженерів-енергетиків
такою системою професійно важливих знань, умінь і навичок, котра забезпечує
їхню успішну адаптацію до подальшої професійної діяльності й формує
прагнення до постійного самовдосконалення та підвищення рівня професійної
майстерності [136].
Досліджуючи

проблему

формування

професійної

компетентності

майбутніх фахівців, С. Вітвицька доходить висновку, згідно якого освітній
процес у закладі вищої освіти має ґрунтуватися на таких принципах як принцип
особистісного цілеутворення, вибору індивідуальної освітньої траєкторії,
метапредметних основ змісту освіти, продуктивності навчання та первинності
освітньої продукції [23]. Розглянемо зазначені принципи більш детально. Так,
як стверджує С. Вітвицька, урахування принципу особистісного ціле утворення
передбачає визначення конкретного результату, який має бути досягнуто в
результаті підготовки у закладі вищої освіти, формулювання та усвідомлення
цілей щодо досягнення визначеного результату. Головна мета принципу вибору

індивідуальної освітньої траєкторії полягає у створенні сприятливих умов для
вибору майбутніми фахівцями оптимальних способів та шляхів досягнення
освітніх цілей та результатів. Реалізація в освітньому процесі принципу
метапредметних основ змісту освіти спрямована на формування ключових
компетентностей майбутніх фахівців шляхом досягнення метапредметних
освітніх результатів. Застосування принципу продуктивності навчання сприяє
розкриттю творчого потенціалу майбутніх фахівців та створенню власного
творчого продукту. Сутність принципу первинності освітньої продукції полягає
в тому, що «об’єкти пізнання і застосовувані ними методи пізнання повинні
відповідати “сьогоденним” об’єктам і методам, які є в досліджуваній галузі
педагогічної діяльності» [23, c. 252].
А. Мельчинська визначає певну сукупність дидактичних принципів,
реалізація яких має забезпечити ефективне формування загальнокультурної
компетентності майбутніх учителів-словесників української мови. До цих
принципів

учена

відносить

принцип

культуровідповідності,

принцип

функційного застосування загальнокультурної компетентності, принцип зв’язку
навчальної теорії з практикою, принцип інтеркультурної комунікації, принцип
гуманістичної спрямованості освітнього процесу та принцип індивідуалізації
освітньої діяльності [77].
Модель формування загальнокультурної компетентності, яка розроблена
І. Ковалинською, містить такі структурні компоненти як мета, завдання,
вимоги,

які

висуваються

до

підготовки

майбутніх

фахівців,

перелік

гуманітарних дисциплін, форми, методи, прийоми й засоби навчання, етапи,
педагогічні умови, компоненти досліджуваної компетентності та запланований
результат [50].
У формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів
іноземних мов Т. Несвірська акцентує увагу на необхідності урахування
основних

положень

компетентнісного,

інтегративно-культурологічного,

діалогового, аксіологічного, особистісно зорієнтованого, плюрилінгвального,
мультикультурного та соціокультурного [85, с. 8]. Учена також зазначає, що
підготовка майбутніх учителів іноземних мов в освітньому процесі закладу

вищої

освіти

має

ґрунтуватися

культуровідповідності,
компетентності,

на

таких

функціонального

цілісності,

принципах

застосування

інтеркультурної

навчання

як

загальнокультурної

комунікації,

гуманістичної

спрямованості педагогічного процесу та індивідуалізації [85, c. 8]. Розроблена
дослідницею

практична

модель

компетентності

майбутніх

учителів

формування
іноземної

загальнокультурної

мови

містить

наступні

структурно-функціональні компоненти: урахування суспільного замовлення,
нормативні документи та концептуальну базу, відповідні програми підготовки
вчителя, виявлені педагогічні умови, засоби та особливості керування й
моніторингу спеціально організованих заходів та результат [85, c. 11].
Реалізація запропонованої практичної моделі формування загальнокультурної
компетентності майбутніх учителів в освітньому процесі закладу вищої освіти
передбачає

проходження

мотиваційно-інформаційного,

операційно-

діяльнісного та результативно-оцінного етапів. Серед ефективних форм
організації, методів, прийомів та засобів формування загальнокультурної
компетентності майбутніх учителів іноземної мови Т. Несвірська виділяє лекції,
семінари, методичні майстерні, комп’ютерні лабораторні роботи, участь у
відео-клубі,

проведення

спрямованому

на

відеотренінгів,

розширення

уявлень

запровадження
суб’єктів

спецкурсу,

навчання

про

загальнокультурну компетентність, самостійну роботу у центрі самопідготовки
[85, с. 13].
А. Павленко

стверджує,

що

методологічну

основу

формування

загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних
закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу
складають

такі

підходи

як

системний,

діяльнісний,

компетентнісний,

культурологічний, особистісно-орієнтований, антропологічний, аналітичний та
аксіологічний [97, с. 61].Ученою розроблено структурно-функціональну модель
формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних
закладів освіти. Запропоновану модель дослідниця розуміє як «певну систему
пов’язаних між собою елементів: завдань, мети, функціональних і структурних
елементів, наукових принципів і підходів, форм, змісту, методів технології

розвитку та формування загальнокультурної компетентності, результату та
показників

і

критеріїв,

компетентності»

[97,

рівнів

c. 123].

сформованості

загальнокультурної

Структурно-функціональна

модель,

яка

складається із цільового, концептуального, змістового, технологічного та
результативного блоків, виконує в освітньому процесі певні функції.
На думку І. Шумілової методологічну основу процесу формування
загальнокультурної

компетентності

майбутніх

учителів

гуманітарних

спеціальностей складає органічна єдність таких підходів як системного,
компетентнісного,

рефлексійного,

антропологічного,

культурологічного,

гуманістичного, діяльнісного та регіонального [151]. Як зазначає дослідниця, у
підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей компетентнісний
підхід виконує роль гностичної бази, котра визначає структурні компоненти
загальнокультурної компетентності та сприяє забезпеченню їх всебічного
культурного розвитку. Культурологічний підхід орієнтує майбутніх учителів на
усвідомлення й адекватне сприйняття розмаїття культур та культурних
цінностей у сучасному глобалізаційному суспільстві. Реалізація основних ідей
діяльнісного підходу уможливлює актуалізацію загальнокультурних знань,
умінь та досвіду, здобутих в освітньому процесі, а регіонального – педагогічнокраєзнавчих знань, умінь та суб’єктного досвіду. Застосування принципів
антропологічного підходу забезпечує з боку викладачів, по-перше, ставлення до
майбутнього учителя як до унікальної особистості, по-друге, сприяє
урахуванню його індивідуально-типологічних властивостей. Необхідність
реалізації провідних положень рефлексивного підходу І. Шумілова пояснює
необхідністю розвитку у майбутніх учителів здібності до рефлексії професійної
діяльності. Учена вважає, що визнання рівноправності всіх суб’єктів освітнього
процесу

у

закладах

вищої

освіти

України

забезпечується

шляхом

запровадження гуманістичного підходу [151].
Отже, ураховуючи погляди науковців, які займаються подібною
проблематикою або певним чином дотичні до неї, можна дійти висновку про те,
що

структурно-функційна

загальнокультурної

дидактична

компетентності

модель

студентів

формування
гуманітарних

спеціальностей в освітньому середовищі університету є системою, яка
містить

чотири

актуалізаційний,

взаємопов’язаних

блоки,

а

організаційно-інформаційний,

саме:

пропедевтично-

діяльнісно-креативний

та

результативно-компетентнісний (рис. 2.2).
Розроблену

структурно-функційну

модель

формування

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому середовищі університету представлено у вигляді схематичного
зображення. Таке унаочнення досліджуваного процесу уможливлює більш
детальне розуміння характеру взаємозв’язку між виокремленими структурнофункційними блоками моделі, та педагогічного явища «загальнокультурна
компетентність студентів гуманітарних спеціальностей».
Пропедевтично-актуалізаційний

блок

репрезентовано

такими

складниками як мета, завдання, методологічни підходи та принципи, виявлені
організаційно-дидактичні умови. Головна мета застосування розробленої
моделі полягає у формуванні загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних

спеціальностей

як

супідрядної

компетентності

в

межах

професійної компетентності майбутнього гуманітарія.
Серед завдань виокремлюємо: 1) обґрунтування доцільності моделювання
процесу

формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету на ґрунті
висвітлення особливостей реалізації компетентнісного підходу в реаліях
українських закладів вищої освіти; 2) виявлення й дефініціацію сукупності
організаційно-дидактичних умов, створення яких забезпечить ефективність
формування
конструктів

загальнокультурної
моделі

та

компетентності;

розроблення

їхнього

3) визначення
змістового

блок-

наповнення;

4) конкретизація й детальний опис критеріїв, показників та рівнів вияву
сформованості загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей; 5) розроблення програми дослідно-експериментальної роботи,
уточнити діагностувальний інструментарій для оцінювання рівня вияву
сформованості досліджуваного дидактичного феномена.

Рис. 2.2. Структурно-функційна модель формування загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей в освітньому середовищі університету

Основу

процесу

формування

загальнокультурної

компетентності

студентів гуманітарних спеціальностей складають провідний і супідрядні
методологічні підходи. У контексті нашого дослідження провідним підходом
визначено компетентнісний, супідрядними – суб’єктний, культурологічний,
аксіологічний, акмеологічний, комунікативний, системний, синергетичний та
особистісно зорієнтований (рис. 2.3).
Методологічна основа формування загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей

Супідрядні
підходи

Провідний підхід

Компетентнісний

Суб'єктний

Комунікативний

Культурологічний

Аксіологічний

Акмеологічний

Системний

Синергетичний

Особистісно
зорієнтований

Рис. 2.3. Схематичне зображення методологічної основи формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
Серед принципів навчання, які ефективно сприяють формуванню
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
виділяємо принцип культуровідповідності, принцип інтерактивної взаємодії
всіх учасників освітнього середовища університету, принцип навчання на
основі проблемної ситуації, принцип зв’язку навчання з життям та принцип
гуманістичної спрямованості освітнього процесу.
Наступним

складником

пропедевтично-актуалізаційного

блоку

структурно-функційної моделі формування загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей є організаційно-дидактичні умови,
виявлені й обґрунтовані у підрозділі 2.2. Так, організаційно-дидактичними

умовами, створення яких є необхідністю для ефективного й результативного
формування досліджуваного феномена в освітньому середовищі університету
визначено: 1) активацію мотивації здобуття гуманітарних знань, як ціннісноособистісної

основи

розвитку

особистості

в

умовах

глобалізації;

2) суб’єктивацію процесу навчання гуманітарних дисциплін у вищій школі;
3) створення стимулювального інформаційно-гуманітарного середовища як
засобу константного оновлення змісту загальнокультурної (як складової
гуманітарної) підготовки студентів; 4) інтеграцію організаційних форм,
методів, технологій та засобів навчання на метадисциплінарному рівні в
освітній діяльності студентів гуманітарних спеціальностей; 5) забезпечення
системно-систематичної рефлексійної діяльності студентів гуманітарних
спеціальностей як суб’єктів вияву загальнокультурної компетентності.
Другий блок розробленої моделі – організаційно-інформаційний –
спрямований на визначення ознак створення стимулювального освітнього
середовища;

а

також

розроблення

дидактико-методичного

супроводу

суб’єктивації процесу навчання гуманітарних дисциплін у вищій школі та
суб’єктивації особистості студента-гуманітарія.
Діяльнісно-креативний блок розробленої моделі забезпечує гармонійне
поєднання традиційних і інноваційних форм організації, методів, технологій та
засобів формування загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей та їхню імплементацію в освітній процес закладу вищої освіти.
Теоретичний аналіз наукової педагогічної літератури, здійснений у підрозділі
2.2, дав змогу визначичи найбільш ефективні форми організації, методи,
технології та засоби у формуванні зазначеної компетентності. Серед форм
організації навчання виокремлюємо традиційні лекції, лекції-візуалізації,
лекції-дискусії,
семінарські

лекції-презентації,

заняття,

лекції-прес-конференції,

науково-практичні

конференції,

практичні

тематичні

та

вечори,

екскурсії, конкурси. До ефективних методів відносимо навчальні тренінги,
метод аналізу конкретних навчальних ситуацій, метод мозкового штурму,
метод проєктів, ігрові методи, метод дискусії; технологій – технології
проблемного навчання, інформаційно-комунікаційні технології. Поряд із

традиційними підручниками та посібниками, ефективними засобами навчання
визначенно відкриті освітні електронні ресурси (довідкові й навчальні), вебсторінки

викладачів,

які

містять

навчальну

та

навчально-методичну

інформацію, мережеві пошукові системи тощо.
Застосування методу аналізу конкретних навчальних ситуацій у
формуванні загальнокультурної компетентності сприяє, по-перше, набуттю
ними глибоких знань про особливості професійної діяльності, усвідомленню
специфіки обраної професії, формуванню професійно важливих якостей, а подруге, формуванню необхідних іншомовних комунікативних умінь, збагаченню
та розширенню їхнього лексичного запасу в межах певної тематики [84].
Четвертий

блок

структурно-функційної

моделі

формування

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому середовищі університету – результативно-компетентнісний –
передбачає добір діагносту вального інструментарія; визначення критеріїв,
показників та рівнів вияву сформованості загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей, а також добір ефективних форм,
методів і засобів рефлексійної діяльності студентів-гуманітаріїв.
Добір ефективних форм, методів і засобів рефлексійної діяльності
студентів-гуманітаріїв передбачає формування в них здатності до рефлексії
професійної діяльності та емпатії, аналізувати та реалізувати власні потенційні
можливості задля досягнення успіху у професійній діяльності.
Головним результатом імплементації розробленої структурно-функційної
моделі в освітне середовище університету є позитивна динаміка рівня вияву
сформуваності загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей.
Отже, на основі теоретичного аналізу наукових доробків І. Гриценко [70],
Н. Євтушенко [39], І. Ковалинської [50], М. Моцар [82], Т. Несвірської [85],
А. Павленко

[97],

І. Павленко

[98],

О. Малихіна

[70],

О. Усик

[135],

О. Федорцової [136], І. Шумілової [153], С. Яблокова [154], Н. Якси [156] у
підрозділі 2.3 здійнено теоретичне обґрунтування структурно-функційної
моделі формування загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних

спеціальностей, яка складається з чотирьох взаємопов’язаних конструктивних
блоків,

зокрема,

пропедевтично-актуалізаційного,

організаційно-

інформаційного, діяльнісно-креативного та результативно-компетентнісного.
Структурно-функційна модель, яка містить мету, завдання, визначені провідний
і супідрядні методологічні підходи, принципи й організаційно-дидактичні
умови, сприяє формуванню загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету й
розглядається нами як ефективний інструмент організації й удосконалення
підготовки студентів гуманітаріїв.
Висновки до розділу 2
Другий розділ – «Обґрунтування дидактичної моделі формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей» –
передбачав розв’язання другого та третього завдання нашого дослідження, а
саме: розробити та теоретично обґрунтувати структурно-функційну дидактичну
модель формування загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей
дефініціювати

в

освітньому

сукупність

середовищі

університету;

організаційно-дидактичних

виявити

умов

та

формування

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому середовищі університету як основи моделювання досліджуваного
процесу.
Структурно-функційну
компетентності

студентів

модель
гуманітарних

формування

загальнокультурної

спеціальностей

в

освітньому

середовищі університету визначаємо як схематичне зображення системи, яка
складається з чотирьох взаємопов’язаних конструктних блоків: пропедевтичноактуалізаційного, організаційно-інформаційного, діяльнісно-креативного та
результативно-компетентнісного. Методологічну основу розробленої моделі
складає

сукупність

провідного

(компетентнісного)

та

супідрядних

методологічних підходів.
Отже, провідним методологічним підходом визначено компетентнісний
підхід, супідрядними (реалізація положень яких відбувається на інтегративній

основі відносно провідного) – суб’єктний, культурологічний, аксіологічний,
акмеологічний, комунікативний, системний, синергетичний та особистісно
зорієнтований.
Здійснений

теоретичний

аналіз

наукової

педагогічної

літератури

уможливив виявлення та обґрунтування організаційно-дидактичних умов
формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей в освітньому середовищі університету: 1) активація мотивації
здобуття гуманітарних знань, як ціннісно-особистісної основи розвитку
особистості

в

умовах

глобалізації;

2) суб’єктивація

процесу

навчання

гуманітарних дисциплін у вищій школі; 3) створення стимулювального
інформаційно-гуманітарного середовища як засобу константного оновлення
змісту загальнокультурної (як складової гуманітарної) підготовки студентів;
4) інтеграція організаційних форм, методів, технологій і засобів навчання на
метадисциплінарному рівні в освітній діяльності студентів гуманітарних
спеціальностей;
діяльності

5 забезпечення

студентів

гуманітарних

системно-систематичної
спеціальностей

як

рефлексійної

суб’єктів

вияву

загальнокультурної компетентності.
Головна мета запровадження розробленої структурно-функційної моделі
полягає у досягенні позитивної динаміки рівня вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому середовищі університету.
Основні результати другого розділу відображено в наукових працях
авторки: [47].

Список використаних джерел до розділу 2
1.

Абульханова К. А.

Психология

и

сознание

личности

(Проблемы

методологии, теории и исследования реальной личности) : избранные
психологические

труды.

Москва

:

Московский

психолого-социальный

институт; Воронеж : изд-во «МОДЭК, 1999. 224 с. (Серия: Психологи
Отечества).
2.

Абульханова К. А. Рубинштейновская категория субъекта и ее различные

методологические значения. Психология индивидуального и группового
субъекта / под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. Москва : ПЕР СЭ,
2002. С. 34–51.
3.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. [3-е изд.]. Санкт-Петербург:

Питер, 2001. 288 с. [«Мастера психологи»]
4.

Арістова Н. О.

Інноваційні

методи

формування

іншомовної

комунікативної компетентності у вищій школі України. Наукові записки
Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна».
2014. Вип. 42. С. 183–185.
5.

Арістова Н. О.

формування

Навчальна

комунікативної

дискусія

як

компетентності

ефективний
студентів

інструмент
філологічних

спеціальностей. Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері
національної безпеки: Збірник матеріалів міжвузівського науково-методичного
семінару 25 квітня 2018 р. / За заг. ред. О. С. Лагодинського. Київ : ВДА, 2018.
С. 17–18.
6.

Арістова Н. О. Формування мотивації вивчення іноземної мови у

студентів вищих навчальних закладів : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2015.
240 с.
7.

Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирования личности. Москва:

„Мысль”, 1976. 158 с.
8.

Бєлякова О. С. Загальна культура та інтелігентність особистості на

сучасному

етапі

розвитку

освіти.2012. № 36. С. 179–182.

освіти.

Проблеми

інженерно-педагогічної

9.

Биков В. Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні

інструменти

систем

відкритої

освіти.

Науковий

часопис

НПУ

імені

М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2010.
№ 9. С. 9–15.
10.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія.

Київ : Атіка, 2008. 684 с.
11.

Бінецька Д. Освітнє середовище університету як засіб формування

дослідницьких умінь майбутніх учителів іноземних мов. Науковий вісник
Миколаївського

національного

університетуімені

В. О. Сухомлинського.

Серія : Педагогічні науки. 2016. № 1. С. 16–20.
12.

Бодалев А. А. Мотивация личности : феноменология, закономерности и

механизмы формирования. Москва, 1982. 120 с.
13.

Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. Київ :

Вересень, 1996. 129 с.
14.

Бондар В. І. Дидактика. Київ: Либідь, 2005. 264 с.

15.

Братко М. В.

Освітнє

середовище

вищого

навчального

закладу:

функціональний аспект. Педагогічний процес: теорія і практика. № 1-2 (46-47).
2015. С. 11–17.
16.

Братко М. В. Управління професійною підготовкою фахівців в умовах

Університетського коледжу: теоретичний аспект. ScienceRise: Pedagogical
Education. 2016. No 7. C. 9–16.
17.

Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. Москва :

изд-во «Институт практической психологии» ; Воронеж : Модэк, 1996. 392 с.
18.

Васянович Г. Гуманітарна освіта майбутнього учителя : проблеми якості.

Освітній простір України. 2014. Вип. 2. С. 33–37.
19.

Величко Т. Г. Комп’ютерні технології навчання. Сучасні інформаційні

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Київ-Вінниця. 2002. Вип. 2
(2). С. 17−20.
20.

Вербицкий А. Активные методы обучения в высшей школе: контекстный

подход. Москва, 1989. 127 с.

21.

Вергасов В. М. Активизация познавательной деятельности студентов в

высшей школе : 2-е изд. Киев : Вища школа, 1985. 175 с.
22.

Веремчук А. М. Розвиток професійної рефлексії майбутнього вчителя

іноземної мови : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / А. М. Веремчук;
Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України.. Київ, 2009. 20 с.
1.

Вітвицька С. С. Формування професійної

компетентності у майбутніх

бакалаврів та магістрів. Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний
підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ
ім. І. Франка, 2011. 389 с. С. 248-266.
23.

Власенко О. М.

Особливості

розвитку

освітнього

середовища

педагогічного навчального закладу. Проблеми освіти. № 84. Житомир-Київ,
2015. С. 82–84.
24.

Вознюк О. М. Особливості вивчення гуманітарних дисциплін у технічних

університетах.

Вісник

Національного

технічного

університету

України

«Київський політехнічний інститут. Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка.
2006. Вип. 1. URL: http://novyn.kpi.ua/2006-1/01_Voznyuk.pdf
25.

Волкова Н. П., Батраченко І. Г. Формування рефлексії магістрантів

педагогіки

вищої

школи

у

процесі

професійної

підготовки.

Вісник

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і
Психологія». 2015. № 1. С. 94–101.
26.

Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования : проблемы и

перспективы. Москва: Педагогика, 1987. 263 с.
27.

Гладуш В. А., Лисенко Г. І. Педагогіка вищої школи: теорія, практика,

історія: навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2014. 416 с.
28.

Гончаренко С. У., Мальований Ю. І. Гуманітаризація загальної середньої

освіти. Початкова школа.1995. № 3. С. 4–10.
29.

Гора О. В. Освітнє середовище як фактор формування національної

ідентичності студентів вищих навчальних закладів. Витоки педагогічної
майстерності : збірник наукових праць. Серія : Педагогічні науки. 2011.
Вип. 8(1). С. 97–101.

30.

Гороль П. К., Гуревич Р. С., Коношевський Л. Л., Шестопалюк О. В.

Сучасні інформаційні засоби навчання. Київ: Освіта України, 2007. 536 с.
31.

Грибанова О. Є.

Дидактичний

потенціал

соціально-гуманітарних

дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця.
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній
школах. 2017. Вип. 55. С. 512–517.
32.

Гуревич Р. С., Козяр М. М, Кадемія М. Ю. Шевченко Л. С. Інноваційні

технології навчання в умовах інформатизації освіти. Львів: ЛДУБЖД, 2015.
396 с.
33.

Гуржій А. М., Биков В. Ю., Гапон В. В., Плескач М. Я. Інформатизації і

комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України – 20 років.
Комп’ютер у школі та сім’ї. 2005. № 5. С. 3–11.
34.

Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Глобалізація культури: протиріччя та

тенденції розвитку. Вісник Національного університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого». 2017. № 2(33). С. 29–41.
35.

Деркач Т.,

Деркач О.

Лекція-візуалізація

як

форма

активізації

пізнавальної діяльності студентів коледжу. Освіта. Технікуми. Коледжі. 2016.
№ 3,4(41). С. 59–62.
36.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник. Київ :

Академвидав, 2004. 352 с.
37.

Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія,

практика : монографія. Т. 1. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 400 с.
38.

Дьоміна Г. А. Психологічні особливості емпатії студентів – майбутніх

соціально-психологічних працівників. Актуальні проблеми психології : збірник
наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
Серія : Екологічна психологія. Т. 7, Вип. 32. 2013. С. 73–79.
39.

Євтушенко Н. В. Критерії та рівні сформованості загальнокультурної

компетентності вчителя математики. Вісник Чернігівського національного
педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2015. Вип. 132. С. 102–
105.

40.

Жалдак М. Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи.

Комп’ютер у школі та сім’ї. 2001. №5. С. 2–14.
41.

Желанова В. В. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових

класів: теорія і технологія: монографія / В. В. Желанова; Держ. закл. “Луган.
нац. ун-т імені Тараса Шевченка”.

Луганськ: Вид-во “ЛНУ імені Тараса

Шевченка”, 2013. 482 c.
42.

Занюк С. С. Мотивація та саморегуляція учня. Київ : Главник, 2004. 96 с.

43.

Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посібник. Київ : Либідь, 2002.

304 с.
44.

Заредінова Е. Р. Освітнє

середовище

вищого

навчального закладу:

наукові підходи до трактування структури. Вісник Національного авіаційного
університету. Серія : Педагогіка. Психологія. 2017. Вип. 2(11). С. 54–58.
45.

Зубчевська С. В.

Формування

загальнокультурної

компетентності

студентів аграрного коледжу у позааудиторній діяльності : автореф. дис.. …
канд. пед. наук : 13.00.07 / Світлана Володимирівна Зубчевська; Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 2015. 19 с.
46.

Камінська В. В. Соціокультурне середовище регіону як фактор розвитку

загальнокультурної компетентності педагогів. Педагогічний пошук. 2017. № 4
(96). С. 17–20.
47.

Квітка О. О. Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо

формування

загальнокультурної

компетентності

студентів.

Український

педагогічний журнал. 2020. № 1. С. 69–74. DOI: https://doi.org/10.32405/24111317-2020-2-69-79
48.

Кічук Н. В. Ігрове проектування як інтерактивна дидактична технологія

підготовки фахівців. Наука і освіта. 2005. № 3/4. С. 61–65.
49.

Князян М. О.

Система

завдань

з

формування

загальнокультурної

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. 2016. №
2(12). С. 203–208.
50.

Ковалинська І. В. Формування загальнокультурної компетенції майбутніх

фахівців технічного профілю в процесі вивчення дисциплін гуманітарного

циклу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Інна Володимирівна
Ковалинська; Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2011.
19 с.
51.

Коваль П. М. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні гармонійно

розвиненої особистості студентів втнз з використанням художніх засобів.
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної
еліти.

2011.

Вип.

28(32).

С.

23–33.

URL:

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/12119/1/Elita_2011_28_Koval_Rol.pdf
52.

Кондратенко Г. П. Позанавчальна діяльність студентів ВНЗ як необхідна

умова формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців.
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія :
Педагогічні науки. 2011. № 13(224), ч. 1. С. 98–108.
53.

Крекотень Є. Г., Гречановська О. В., Теклюк А. І. Проблема мотивації

студентів до вивчення гуманітарних дисциплін у технічному вузі. Матеріали
XLVIII науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного
технічного університету (НТКП ВНТУ–2019) : збірник доповідей. Вінниця :
ВНТУ, 2019. С. 111–114. URL: file:///C:/Users/Asus/Downloads/7911-28149-1PB.pdf
54.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього

простору : монографія. Київ : Педагогічна думка. 2008. 424 с.
55.

Кузьменко В. В.,

Гончаренко Л. A.

Формування

полікультурної

компетентності вчителів загальноосвітньої школи: навч. посіб. Херсон : РІПО,
2006. 92 с.
56.

Лощенова І. Ф. Полікультурне виховання майбутніх учителів у процесі

вивчення іноземних мов: дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ірина Феліксівна
Лощенова; Ін-т пробл. виховання АПН України. Київ, 2004. 224 с.
57.

Макар Л. М. Сутність освітнього середовища в педагогічному процесі.

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній
школах. 2013. Вип. 30(83). С. 229–236.

58.

Малихін О. В.

Дидактичні

механізми

формування

рефлексивної

компетентності студентів. Проблеми освіти: збірник наукових праць. 2015.
Вип. 84. С. 206–211.
59.

Малихін О. В. Інформаційно-навчальне середовище як засіб ефективної

організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних
навчальних

закладів.

Наукові

записки

Тернопільського

національного

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка.
2010. № 3. С. 33–38.
60.

Малихін О. В. Методи і засоби організації самостійної навчальної

діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Теоретичні
питання культури, освіти та виховання: [зб. наук. пр.]. 2009. Вип. 39. С. 81–86.
61.

Малихін О. В. Методологічні основи визначення дидактичних умов у

дослідженнях

з

теорії

навчання

(у

вищій

школі).

Наукові

праці

[Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу
«Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. 2013. Т. 215. Вип. 203.
С. 11–14.
62.

Малихін О. В. Організація самостійної роботи студентів у процесі

вивчення іноземних мов : історико-дидактичний аспект. Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Серія : Філологічні науки. 2015. Вип. 215, Ч. 1. С. 154–159.
63.

Малихін О. В. Педагогічне моделювання системи організації самостійної

навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Молодь і ринок. № 11(70). 2010. С. 21–27.
64.

Малихін О. В. Педагогічні умови організації самостійної навчальної

діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Проблеми
сучасного підручника: [зб. наук. пр. / за наук. ред. В. М. Мадзігона]. № 1. 2010.
С. 665–675.
65.

Малихін О. В. Принципи організації самостійної освітньої діяльності

студентів.

Педагогіка

формування

творчої

особистості

у

вищій

загальноосвітній школах: зб. наук. праць. КПУ, 2017. Вип. 53(106). С. 482–490.

і

66.

Малихін О. В.

Розуміння

світоглядного

потенціалу

предметів

гуманітарного циклу в контексті організації профільного навчання : історикодидактичний аспект. Дидактика : теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук.
ред.

д-ра

пед.

наук

Г. О. Васьківської].

Київ :

Вид-во

НПУ

імені

М. П. Драгоманова, 2015. С. 11–15.
67.

Малихін О. В. Суть і дидактичні умови формування стилю навчальної

діяльності учнів сучасних загальноосвітніх навчальних закладів. Гуманізація
навчально-виховного процесу : зб. наук. пр / [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка].
Слов’янськ, 2013. Вип. LXI. С. 358–365.
68.

Малихін О. В.

Технологія

формування

пізнавальної

самостійності

студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі навчання
іноземної мови. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. 2011.
Вип. 31. С. 110–121.
69.

Малихін О. В.,

Арістова Н. О.

Мовна

компетентність

майбутніх

філологів: педагогічне розуміння феномену. Балканско научно обозрение. 2018.
№ 1. С. 53–55.
70.

Малихін О. В.,

Гриценко І. С.

Формування

загальнокультурної

компетентності студентів філологічних спеціальностей : монографія. Київ :
Видавництво ТОВ «НВП«Інтерсервис», 2015. 492 с.
71.

Малихін О. В.,

Павленко І. Г.,

Лаврентьєва О. О.,

Матукова Г. І.

Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. Київ : КНТ, 2014. 262 с.
72.

Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-

пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін. Соціалізація особистості :
зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
2000. Вип. 2. С. 153–161.
73.

Маркова А. К.,

Матис Т. А.,

Орлов А. Б.

Формирование

мотивации

учения. Москва : Просвещение, 1990. 192 с.
74.

Марусинець М. М.

Професійна

рефлексія

майбутнього

вчителя

початкових класів: теорія і практика формування : монографія. ІваноФранківськ : Жовтий, 2012. 419 с.

75.

Марусинець М. М. Система формування професійної рефлексії майбутніх

учителів початкових класів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мар’яна
Михайлівна Марусинець; Інститут педагогіки НАПН України. Київ, 2012. 454 с.
76.

Маслоу А. Г. Мотивация и личность / [пер. с англ. Татлыбаева А. М.].

СПб. : Евразия, 1999. 479 с.
77.

Мельчинська А.

Формування

загальнокультурної

компетентності

майбутніх учителів-словесників у процесі професійної підготовки. Формування
загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник наукових праць /
за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2013. C. 76–78. URL : http://eprints.zu.edu.ua/12914/1/2.pdf
78.

Методика

формування

міжкультурної

іншомовної

комунікативної

компетенції: курс лекцій / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е та ін.; за
ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2011. 344 с.
79.

Методологічні засади педагогічного дослідження : монографія / авт. кол. :

Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило [та ін.] ; за заг. ред.. В. С. Курила,
Є. М. Хрикова; Держ. закл. “Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка”. Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. 248 с.
80.

Мішеніна Т. М.

Теорія

і

практика

формування

дидактичної

компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей : монографія.
Київ : Педагогічна думка, 2013. 315 с.
81.

Молодиченко Н. А., Дем’яненко Т. А. Формування загальнокультурної

компетентності під час вивчення іноземної мови. Імідж сучасного педагога.
2018. № 4 (181). C. 68–71.Ошибка!
електронного

наукового

Недопустимый

фахового

объект

гиперссылки.

журналу:

Сайт
URL:

http://isp.poippo.pl.ua/article/view/135769 DOI: https://doi.org/10.33272/2522-97292018-4 (181)-68-71
82.

Моцар М. М. Формування полікультурної компетентності майбутніх

перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання : дис. …
канд. пед. наук : 13.00.04 / Марія Миколаївна Моцар; Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2018. 313 с.

83.

Навчання через дебати: різноманіття поглядів: адаптований переклад з

анг. / А. Шнайдер, М. Шнурер; за заг. ред. О. І. Пометун; пер.: Г. Гупан, Т.
Клекота. Київ : БФ «Вчителі за демократію та партнерство», 2009. 320 с.
84.

Негрівода О. Методи кесів у навчанні іншомовного лексічного матеріалу

на

засадах

комунікативно-когнітивного

підходу.

Актуальнi

питання

гуманiтарних наук : збірник наукових праць. Вип. 19. Т. 1. 2018. С. 190-195.
DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/19.167635
85.

Несвірська

Т. В.

Формування

загальнокультурної

компетентності

майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки : автореф.
дис. … канд.. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Вікторівна Несвірьска ;
Житомирський

державний

університет

імені

Івана

Франка.

Житомир,

2012. 21 с.
86.

Нищак І. Д. Педагогічні умови реалізації методичної системи навчання

інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій. Науковий
вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота.
2017. Вип. 1(40). С. 175–178.
87.

Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології :

навч. посіб. Київ : Видав. центр «Просвіта»; Пошук.-видав. агентство «Книга
Пам’яті України», 2000. 368 с.
88.

Онкович Г. В. Використання інтегрованого простору знань у навчальному

процесі засобами медіаосвіти. Вища освіта України. 2009. № 2. Дод. 1. Тем.
вип. «Наука і вища освіта в Україні: міра інтеграції». С. 166–172.
89.

Онкович Г. В. Медіадидактика вищої школи : український досвід. Вища

освіта України. 2013. № 1. С. 23–29.
90.

Онковч Г. В., Онкович А. Д. Медіаосвіта як ресурс розвитку сучасного

суспільства. Проблеми освіти : наук. зб. Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти МОНМС України. 2012. Вип. 73. С. 3–6.
91.

Опалюк Т. Л. Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо

формування соціальної рефлексії майбутніх вчителів. Молодий вчений. 2017. №
12. С. 433–437.

92.

Опалюк Т. Л. Застосування інтерактивних методів навчання у процесі

формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Пед. науки : зб. наук.
праць. 2017. Вип. LXXVII, т. 2. С. 95–100.
93.

Опалюк Т. Л. Формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у

процесі вивчення гуманітарних дисциплін: теоретико-методологічний аспект :
монографія. Київ : Педагогічна думка, 2018. 296 с.
94.

Осадченко І. І. Теорія і практика ситуаційного навчання у підготовці

майбутніх учителів початкової школи : монографія. Умань : Жовтий, 2011.
414 с. Бібліогр.: с. 357–414.
95.

Освітні технології: навч.-метод. посіб. за ред. О. М. Пєхоти. Київ: А.С.К.,

2004. 256 с.
96.

Осницкий А. К.

Психологические

механизмы

самостоятельности.

Москва; Обнинск : ИГ-СОЦИН, 2010. 232 с.
97.

Основи

соціальної

психології:

навчальний

посіб.

/

За

ред.

М. М. Слюсаревського. Київ: Міленіум, 2008. 495 с.
98.

Павленко А. Ю. Формування загальнокультурної компетентності учнів

професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів
суспільно-гуманітарного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /
А. Ю. Павленко; Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Житомир, 2015. 142 с. URL: http://eprints.zu.edu.ua/19457/1/dys_Pavlenko.pdf
99.

Паршук С. М.,

Тарасюк А. М.

Формування

загальнокультурної

грамотності майбутніх учителів початкової школи. Збірник наукових праць
[Херсонського державного університету]. Серія : Педагогічні науки. 2017.
Вип.

75(3).

С. 74–78.

URL:

https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/1565/1419
100. Пелех Ю. В.

Ціннісно-смисловий

концепт

професійної

підготовки

майбутнього педагога : монографія / ред. М. Б. Євтух. Рівне: Тетіс, 2009. 400 с.
101. Перетяга Л. Є.

Дидактичні

умови

формування

полікультурної

компетентності молодших школярів : дис. канд. пед. наук : 13.00.09 /
Л. Є. Перетяга; Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди.

Харків,

2008.

247

с.

URL:

http://pedagogy-

journal.kpu.zp.ua/archive/2009/1/68.pdf
102. Перова С. В. Соціально-гуманітарні дисципліни в розвитку ключових
компетентностей майбутніх учителів-філологів. Вісник ЛНУ імені Тараса
Шевченка. 2010. № 16 (203). С. 145–151.
103. Петько Л.

Педагогічна

сутність

у

визначенні

поняття

«освітнє

середовище». Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»: збірник наукових праць. Серія : Педагогіка. Психологія. Філософія.
2014. Вип. 34. С. 109–118.
104. Пєхота О. М,

Старєва А. М.

Особистісно

орієнтоване

навчання:

підготовка вчителя: монографія. 2-ге вид. доп. та перероб. Миколаїв: Іліон,
2006. 272 с.
105. Письменна Н. Особистісно-орієнтований підхід у контексті гуманізації
навчально-виховного процесу. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2013.
№ 8(1). С. 250–255.
106. Підготовка

майбутнього

вчителя

до

впровадження

педагогічних

технологій / [авт.-упор. О.М. Пєхота]. Київ : А.С.К., 2003. 240 с.
107. Пов’якель Н. І. Професійна рефлексія психолога-практика. Практична
психологія та соціальна робота. 1998. № 6–7. С. 3–6. Перепроверить
108. Подзигун О. А.

Педагогічні

умови

застосування

інформаційних

технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови : дис. ...
канд. пед. наук : 13.00.04 / О. А. Подзигун; Вінницький державний
педагогічний університет імені М. Коцюбинського. Вінниця, 2009. 217 с.
109. Подлевська Н. В. Розвиток культури спілкування у студента-філолога
вищого навчального закладу. Викладання мов у вищих навчальних закладах
освіти.

2011.

Вип.

18.

С. 190−197.

URL:

http://www-

center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/230.pdf
110. Пометун О. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії.
Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика
навчання. 2012. № 1. С. 3–7.

111. Пометун О. І. Реалізація компетентнісного і діяльнісного підходів у
сучасному підручнику історії. Український педагогічний журнал. 2015. № 2.
С. 146–157.
112. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Інтерактивні технології навчання. Київ :
Наук. світ, 2004. 85, [1] с.
113. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання : наук.-метод. посібник. Київ: А.С.К., 2004. 192 с.
114. Попов Р. А. Теоретичні й методологічні основи компетентнісного підходу
в

організації

самостійної

освітньої

діяльності

студентів

філологічних

спеціальностей. Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього
філолога: теоретичні і практичні аспекти : монографія / за ред. проф.
О. В. Малихіна. Частина 1. Київ : Видавничий центр НУБіП України,
2017. С. 313–401.
115. Радул В. В. Формування соціальної зрілості майбутнього вчителя в
громадській і науково-дослідній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 /
Радул Валерій Вікторович, АПН України, Інститут педагогіки. Київ, 1993. 184
с. Бібліогр: с. 162−180.
116. Рахманов В. О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх
інженерів

в

умовах

освітньо-інформаційного

середовища

технічного

університету. Київ : НАУ, 2017. 296 с.
117. Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця : монографія /
Т. О. Дмитренко, К. В. Яресько, Т. В. Колбіна, С. В. Копилова, Ж. В. Давидова,
В. М. Нагаєв, Н. Д. Кабусь, С. К. Костючков. Херсон : Вишемирський В. С.,
2014. 424 с.
118. Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична
реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України /
В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. Лещенко, С. Г.
Литвинова, В. І. Луговий, В. В. Олійник, О. М. Спірін, М. П. Шишкіна / наук.
ред. В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка,
2019. 214 с.

119. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. Санкт-Петербург:
Питер, 2003. 512 с.
120. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи. Москва : Гос. учеб.-пед. издво Наркомпроса РСФСР, 1940. 596 с.
121. Руденко Ю.

Лекція-візуалізація

супроводу формування

як

форма

професійно-методичної

психолого-педагогічного
спрямованості

майбутніх

вихователів закладів дошкільної освіти. Науковий вісник Миколаївського
національного університету В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки.
2019. № 2 (65). С. 242−247. DOI: 13.33310/2518-7813-2019-65-2-242-247
122. Сисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих : навчальнометодичний посібник. Київ: ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.
123. Сластенин В. А., Елисеев В. К. Рефлексивная культура учителя как
субъекта педагогической деятельности. Педагогическое образование и наука.
2005. № 5. С. 37–42.
124. Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды в концепции
развивающего обучения. Москва : Экопсицентр РОСС, 2000. 230 с.
125. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии.
Психология человека: Введение в психологию субъективности: учеб. пособ. для
вузов. Москва : Школа-Пресс, 1995. 384 с.
126. Сокол І., Сопіна О., Свириденко І. Застосування технології дебатів для
розвитку ключових компетентностей учнів. Психолого-педагогічні проблеми
сільської

школи.

2017.

Вип.

57.

С. 112–119.

URL:

http://journals.uran.ua/index.php/2307-4922/article/viewFile/162853/161884
127. Сухомлинська О.

Концептуальні

засади

формування

духовності

особистості на основі християнських моральних цінностей. Шлях освіти. 2002.
№ 4. С. 13–18.
128. Терно С. Світ критичного мислення : образ та мімікрія. Історія в сучасній
школі. 2012. № 7-8. С. 27–39.
129. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів : навч.
посіб. : у 2-х ч. / за заг. ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Житомир. держ. пед.

ун-т, 2001. Ч. ІІ : Технології соціально-педагогічної підготовки майбутніх
учителів. 192 с.
130. Топузов О. М.
методичного

Дидактична

забезпечення

прогностика

створення

в

сучасного

контексті

теоретико-

підручника.

Проблеми

сучасного підручника. 2014. Вип. 14. С. 12–20.
131. Топузов О. М. Проблемна ситуація в теорії проблемного навчання. Шлях
освіти. 2007. № 1. С. 12–16.
132. Топузов О. М. Проблемність як основа наукового і навчального пізнання.
Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Житомир,
2008. Вип. 42. С. 12–15. Бібліогр.: 6 назв.
133. Топузов О. М. Розвиток технології проблемного навчання як засобу
саморозвитку особистості в навчально-виховному процесі. Педагогіка вищої та
середньої школи : зб. наук. праць. Київ, 2010. Вип. 29. С. 18–25. Бібліогр.: 10
назв.
134. Удовіченко Г. М. Реалізація положень системного підходу у контексті
формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних
навчальних закладів. Молодь і ринок. 2016. № 4. С. 57–62.
135. Усик О. Ф.

Формування

соціокультурної

компетентності

студентів

філологічних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін :
автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Олена Федорівна ; Криворізькій
державний педагогічний університет. Кривій Ріг, 2010. 20 с.
136. Федорцова О. Г. Формування культурологічної компетентності майбутніх
інженерів енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. …
канд. пед. наук : 13.00.04 / Олена Григорівна Федорцова; Житомирський
державний університет імені Івана Франка. Житомир, 2016. 311 с.
137. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : кол.
монограф. / [авт. кол.: Г. О. Васьківська, В. І. Кизенко, С. Е. Трубачева,
С. П. Бондар, Л. А. Липова, О. В. Барановська, С. В. Косянчук, Н. В. Захарчук] ;
за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської. Київ : Пед. думка, 2015. 288 с.:
іл. Бібліограф.: 310 назв.

138. Хайрулліна Ю. О.

Світоглядна

культура

особистості:

структурно-

функціональний аналіз : монографія. Ю. О. Хайрулліна ; Мін-во освіти і науки,
молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : видво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 235 с.
139. Халецька Л. Л.

Роль

культурного

середовища

в

розвитку

загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін. Збірник
тез Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового
сторіччя: досягнення та перспективи» (20-27 квітня 2015 року; на базі КЗ
«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». URL:
https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp20/2/khalecka_tezi.pdf
140. Хаюк Ю. Формування загальнокультурної компетентності засобами
інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі. Формування
загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник наукових праць /
за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка,
2013. С. 78-80. URL: http://eprints.zu.edu.ua/12914/1/2.pdf
141. Хекхаузен Х.

Мотивация

и

деятельность:

в

2-х

т.

/

ред.

Б. М. Величковский. Москва: Педагогика, 1986. Т.1. 407 с.
142. Хуторской А. Практикум по дидактике и современным методикам
обучения. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 541 с.
143. Хуторской А. В. Системно-деятельностный подход в обучении : науч.метод. пособие. Москва : Эйдос: Ин-т образования человека, 2012. 62 с.: ил.,
табл. 592.
144. Цимбалару А. Освітній простір: сутність, структура

і

механізми

створення. Український педагогічний журнал. 2016. № 1. С. 41–50.
145. Шапран Ю. П., Шапран О. І. Типологія

освітнього

середовища

в

умовах компетентнісно-зорієнтованої педагогічної освіти. Педагогічна освіта:
теорія і практика. Серія :Педагогіка. Психологія. 2015. № 23. С. 4–10.
146. Шварп Н. В.

Реалізація

принципу

професійної

спрямованості

у

викладанні гуманітарних дисциплін. Проблеми інженерно-педагогічної освіти.
2012. № 34-35. С. 49–54.

147. Шестель О. Формування загальнокультурної компетентності студентів
напряму підготовки «Туризм» у процесі вивчення дисципліни «Світова
художня

культура».

Науковий

вісник

Миколаївського

національного

університету імені В. О. Сухомлинського. Серія Педагогічні науки». 2017. №
1. С. 252–256.
148. Шпиталевська Г. Р. Зміст і структура загальнокультурної компетентності
молодших школярів. Збірник наукових праць Бердянського державного
педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2012. № 2. URL :
http://bibl.com.ua/pravo/16257/index.html?page=44
149. Штонда О. Г. Дидактичні умови забезпечення наступності у навчанні
студентів педагогічних університетів. Педагогіка та психологія. 2015. Вип. 50.
С. 40−47. URL: http://oaji.net/articles/2015/1054-1450946793.pdf
150. Шумілова І. Ф.
загальнокультурної

Критерії,

показники

компетентності

та

майбутніх

рівні

сформованості

учителів

гуманітарних

спеціальностей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015.
№

10

(54).

С. 195-203.

URL:

https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/2420/1/Kryterii%2C%20pokaz
nyky%20ta%20rivni%20sformovanosti.pdf
151. Шумілова І. Ф.
загальнокультурної

Методологічні

орієнтири

з

питань

компетентності

майбутніх

учителів

формування
гуманітарних

спеціальностей. Conference Proceedings of the 2nd International Scientific
Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care
and Pharmacy (October 23 – 27, 2014, Opole, Poland). The Academy of
Management

and

Administration

in

Opole,

2014.

С. 140-142.

URL:

http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/2_2014.pdf#page=142
152. Шумілова І. Ф. Обґрунтування умов формування загальнокультурної
компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. Збірник
центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науковопрактичної конференції: «Досягнення науки в 2015 році», м. Київ: збірник
статей (рівень стандарту, академічний рівень). Київ: Центр наукових

публікацій.

2015.

Ч. 2.

С.

73-78.

URL:

http://cnp.org.ua/Archive/Kiev_december_part2.pdf#page=73
153. Шумілова І. Ф.

Самоосвіта

студентів

з

питань

формування

загальнокультурної компетентності. Наукові записки Бердянського державного
педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». Вип. 1. 2016. С. 318328.
154. Яблоков С. В. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх
учителів іноземної мови засобами інноваційних технологій : дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.04 / С. В. Яблоков; Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2016. 298 с.
155. Яковлев Е. В.,

Яковлева

Н. О.

Педагогическая

концепция

:

методологические аспекты построения. Москва : ВЛАДОС. 2006. 239 с.
156. Якса Н. С. Формування полікультурної компетентності

майбутніх

вчителів у процесі професійної підготовки. Професійна педагогічна освіта:
акме-синергетичний підхід : монографія / За ред. О. А. Дубасенюк. Житомир :
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 389 с.
157. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию.
Москва : Смысл, 2001. 366 с.
158. A World of Culture. URL: https://www.worldofcultures.org/
159. Aristova N. O. Interactive teaching methods implementation in the process of
future philologists’ professional agency forming on the basis of participatoryinteractive approach following. Development and modernization of philological
sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph.
Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 2–17.
160. Aristova N. O. The Usage of Interactive Teaching Methods in L2 Classroom to
Enhance Future Philologists’ Subjectness. Edukacia – Technika – Informatyka,
Rzeszow, 2017. P. 53–57.
161. Breaking News English. URL: https://breakingnewsenglish.com
162. Country Navigator. URL: https://countrynavigator.com
163. Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com
164. English Grammar. URL: https://www.englishgrammar.org

165. English Practice. URL: https://www.english-practice.at
166. Exam English. URL. https://www.examenglish.com
167. Free English Study. URL: https://www.free-english-study.com
168. History. URL: https://www.history.com/
169. Internet

Encycopedia

of

Ukraine

.URL:

Online.

URL:

http://www.encyclopediaofukraine.com/
170. Learn

American

English

https://www.learnamericanenglishonline.com
171. Learn English. URL: https://learnenglish.britishcouncil.org
172. Malykhin O. V., Aristova N. O. & Kovalchuk V. I. (2019). Investigation into
open educational resources for learning English in developing future philologists’
instrumental values. Society. Integration. Education. Proceedings the International
Scientific Conference. May 24th-25th 2019, vol. III, 512–526. Available at:
http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3833/3827
173. My English Pages. URL: https://www.myenglishpages.com
174. On This Day. URL: https://www.onthisday.com/
175. Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in LanguageTeaching. NY :
Cambridge University Press, 2001. 128 р.
176. TED Talks. URL: https://www.ted.com/
177. The People History. URL: http://www.thepeoplehistory.com/
178. Topics. URL: http://www.topics-mag.com
179. UNESCO World Heritage Centre. URL: https://whc.unesco.org
180. Voice

of

America

Special

English.

http://www.voanews.com/specialenglish
181. Watch Know Learn. URL: http://www.watchknowlearn.org
182. World Culture Encyclopedia. URL: https://www.everyculture.com/

URL:

РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ ДІЄВОСТІ
ДОСЛІДЖУВАНОЇ МОДЕЛІ
3.1. Розроблення критерійно-діагностувального інструментарію для
вияву рівня сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей
У контексті нашого дослідження головна мета підрозділу 3.1 полягає в
розробленні необхідного критерійно-діагностувального інструментарію, яке
охоплює визначення критеріїв, показників та рівнів вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, а
також добору сукупності методик діагностики рівня вияву сформованості
кожного компонента у структурі досліджуваного дидактичного феномена.
Обґрунтування критеріїв та показників рівня вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
потребує, по-перше, визначення сутності зазначених понять, а по-друге,
здійснення

теоретичного

досліджуваної
А. Краснощок
І. Павленко [11],

аналізу

проблематики
[7],

М. Моцар

Д. Паніотова

наукової

педігогічної

(С. Зубчевська
[8],Т. Несвірська
[12],

[2],
[9],

С. Троянська

літератури

з

І. Ковалинська

[6],

А. Павленко

[10],

О. Усик

[18],

[16],

О. Федорцова [19], Л. Халецька [21], І. Шумілова [23], С. Яблоков [24]). Так,
згідно з «Сучасним тлумачним словником української мови», критерій слід
розгядати як «підставу для оцінки, визначення або класифікація чогось;
мірило» [с. 361], а показник – як «1. Доказ, ознаку, свідчення чого-н. 2. Дані про
результати роботи, діяльності» [15, c. 566]. Тобто, під критерієм розуміємо
критичне мірило, за яким можна адекватно оцінити рівень сформованості
загальнокультурної компетентності у студентів гуманітарних спеціальностей. У
свою чергу, під показником розуміємо дані про наявні результати підготовки
студентів гуманітарних спеціальностей у закладах вищої освіти, спрямованої на
формування знань, умінь, навичок, особистіснх та професійно важливих
якостей, котрі є виявом досліджуваного педагогічного феномена.

Досліджуючи проблему формування культурологічної компетентності
майбутніх інженерів-енергетиків О. Федорцова виділяє п’ять критеріїв і
показників рівня вияву її сформованості [19]. До критеріїв учена відносить
ціннісно-мотиваційний, інформаційно-змістовий, діяльнісно-організаційний,
когнітивно-технологічний та рефлексійний. Учена зазначає, що визначені
критерії мають відповідні показники, за якими й оцінюється рівень
сформованості культурологічної компетентності інженерів-енергетиків. Крім
того, ученою виявлено три рівні вияву сформованості культурологічної
компетентності, зокрема, репродуктивний, конструктивний та творчий. У ході
дослідження О. Федорцова з’ясувала, що майбутні інженери-енергетики із
репродуктивним рівнем вияву сформованості культурологічної компетентності
вирізняються наявністю базових культурологічних знань, умінь та якостей,
котрі необхідні для здійснення професійної діяльності. Проте, здобуті знання,
уміння та якості виявляються не систематично та потребують подальшого
розвитку. Учена додає, що такі майбутні інженери-енергетики не здатні
оцінювати себе адекватно, не вміють керувати власною поведінкою під час
комунікативної взаємодії, не володіють ґрунтовними знаннями про культуру та
не виявляють бажання їх поповнювати. Більш того вони не прагнуть
відвідувати такі культурні заходи як арт-виставки, галереї, музеї, театри тощо.
Майбутні

інженери-енергетики,

чий

рівень

вияву

сформованості

культурологічної компетентності є конструктивним, володіють знаннями щодо
основ

спілкування,

професійно-комунікативними

та

культурологічними

уміннями, особистісними якостями. Незважаючи не те, що такі майбутні
інженери-енергетики виявляють інтерес щодо здобуття нових знань про
культуру, вони зазнають труднощів, пов’язаних із реалізацією комунікації в
навчальних ситуаціях, які проєктують майбутню професійну діяльність. Крім
того, О. Федорцова вважає, що вони не здатні до здійснення рефлексії та
спиратися на творчий досвід інших. Майбутні інженери-енергетики, які
вирізняються активністю, ініціативністю, високим рівнем культурологічних
знань та умінь застосовувати їх на практиці, здатністю до здійснення рефлексії
та прагненням здобувати більш глибокі знання знань про національну та

світову культуру, мають творчий рівень вияву сформованості культурологічної
компетентності.
Як зазначає С. Яблоков, розроблення критеріїв і показників рівня вияву
сформованості
іноземних

загальнокультурної

мов

педагогічного
когнітивний,

відбувалося

феномена

[24].

компетентності

відповідно
Учений

ціннісно-орієнтаційний

та

до

майбутніх

структури

виділів

три

учителів

досліджуваного

критерії,

зокрема,

комунікативно-діяльнісний.

Так,

когнітивний критерій відбиває науково-теоретичну і загальнокультурну
підготовленість майбутніх учителів іноземних мов. Серед його показників
учений виокремлює сформованість системи загальнокультурних знань та
загальнопланетарного способу мислення; усвідомлення себе як людини, яка
належить національній й світовій культурі, власної ідентичності сучасній
культурі, етапів розвитку культури, відповідальності за майбутнє своєї країни
та всього світу; орієнтація в проблематиці засвоєння культурно-освітнього
простору та здатність до осмислення й аналізу проблем його засвоєння;
обізнаність у світоглядних, освітніх, культурних, політичних, соціальних,
економічних, екологічних, етико-естетичних проблемах; теоретична готовність
до аналізу та розв’язання визначених проблем; розуміння й орієнтація
майбутніх учителів у базових елементах культури [24, c. 111-112]. До
показників ціннісно-орієнтаційного критерію вчений відносить сформованість
ціннісних орієнтацій до здійснення майбутньої професійної діяльності; стійкої
потреби й інтересу до самостійного засвоєння культурної спадщини; умінь
використовувати надбані загальнокультурні знання та навички відповідно до
різних

комунікаційних

ситуацій

педагогічної

діяльності;

уміння

використовувати середовища спілкування як джерело інформації про культурні
цінності; здобутий власний досвід засвоєння культурної спадщини; ціннісні
орієнтири у культурі та здатність емоційно сприймати культурну спадщину як
ціннісну систему тощо [24, c. 112]. Оцінювання рівня вияву сформованості
загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, на
думку С. Яблокова, можна здійснити на основі показників комунікативнодіяльнісного критерію. Наведемо деякі з них: уміння орієнтуватися в

культурному потоці, заінтересувати аудиторію розповідями про культурні
цінності, застосовувати засоби й технології інтеркультурної взаємодії,
обізнаність у різних видах джерел культури; уміння грамотно викладати думки;
сформованість вторинної мовної особистості, яка може реалізувати себе в
межах «діалогу культур», долати міжкультурні та мовні бар’єри; володіння
культурою міжособистісних відносин тощо [24, c. 113-114]. Конкретизація
показників

когнітивного,

ціннісно-орієнтаційного

та

комунікативно-

діяльнісного критеріїв надала С. Яблокову змогу визначити три рівні вияву
сформованості

зазначеної

компетентності.

Такими

рівнями

визначено

репродуктивний або низький, продуктивний або середній, творчий або високий.
Під

рівнями

вияву

сформованості

загальнокультурної

компетентності

майбутніх учителів науковець розглядає «певні якісні стани, ступені
загальнокультурного

розвитку

особистості»

[24,

c. 114].

Розглянемо

характеристику кожного із рівнів, запропонованих С. Яблоковим. Майбутні
вчителя

іноземних

мов

із

низьким

рівнем

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентності не здатні здійснити ґрунтовний аналіз
конкретної ситуації, не вміє сформулювати проблему, розв’язує наявні
проблеми здебільшого інтуїтивно тощо. Середній рівень вияву сформованості
загальнокультурної компетентності притаманний майбутнім учителям, які
здатні проаналізувати ситуацію, сформулювати проблему та знайти оптимальні
способи дій у стандартних ситуаціях, проте його ефективність у нестандартних
ситуаціях значним чином залежить від зовнішніх обставин. Високий рівень
вияву сформованості загальнокультурної компетентності передбачає наявність
у майбутніх учителів глибоких аналітичних умінь, умінь формулювати
проблеми, умінь щодо пошуку оптимальних способів досягнення поставленої
мети у ситуаціях різного ступеня складності; умінь виявляти творчий підхід до
розв’язання різноманітних завдань та здійснювати аналіз власних дій,
спрямованих на досягнення певного результату [24, c. 114-115].
За М. Моцар, критеріями оцінювання рівня вияву сформованості
полікультурної компетентності майбутніх перекладачів є гносеологічний,
праксеологічний й аксіологічний [8]. Ученою визначено чотири рівня

сформованості досліджуваного педагогічного феномена: низький, базовий,
середній та високий [8].
Зазначаючи, що кожен складник загальнокультурної компетентності
суб’єктів

навчання

характеризується

певними

критеріями,

І. Павленко

виокремлює п’ять критеріїв оцінювання рівня вияву її сформованості [11]. До
показників когнітивно-аксіологічного складника вчена відносить самостійність,
системність і глибину розуміння суб’єктами навчання культурних феноменів;
наявність теоретичних знань щодо розвитку культури; системність осмислення
культурних проблем; активація культуро орієнтованих цінностей; широта
культурних інтересів тощо. Показники емпірико-процесуальногого складника
дають змогу оцінити наявність у суб’єктів навчання позитивного досвіду
застосування набутих гуманітарних знань задля розширення особистісного
культурного простору та вмінь і навичок ефективної комунікативної взаємодії з
представниками різних культурних груп. Серед показників інформативного
складника

І. Павленко

вирізняє

наявність

високого

рівня

компетентності, уміння знаходити, аналізувати й критично

цифрової
оцінювати

інформацію з різних джерел, а також уміння презентувати здобуту інформацію
за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Креативнопізнавальний

критерій

загальнокультурної

компетентності

містить

такі

показники як уміння бачити культурологічні проблеми, знаходити оптимальні
шляхи її розв’язання та створювати власний творчий продукт; комунікативноособистісний – уміння взаємодіяти з представниками різних культур,
толерантність та здатність до емпатії, усвідомлення національної ідентичності,
здатність аналізувати власну культуротворчої діяльність тощо. Учена пропонує
оцінювати

сформованість

загальнокультурної

компетентності

суб’єктів

навчання за чотирма рівнями, зокрема, високим оптимальним, високим,
середнім та початковим. Як зазначає І. Павленко рівень вияву сформованості
кожного

із

структурних

складників загальнокультурної

компетентності

суб’єктів навчання визначався шляхом застосування аналізу творчих продуктів
їх навчально-пізнавальної діяльності, тестових завдань, завдань тестового,

дослідницького та творчого характеру; організації та здійснення безпосередніх
спостережень, співбесід з вчителями, опитувань учнів тощо.
До критеріїв оцінювання рівня вияву сформованості мотиваційноціннісного

компонента

загальнокультурної

компетентності

Д. Паніотова

відносить усвідомлення майбутніми інженерами культурних цінностей,
прагнення до самовдосконалення, здатність до рефлексії, інтерес до здійснення
комунікативної взаємодії; уміння співпрацювати під час розв’язання проблем,
пов’язаних із професійною діяльністю; ціннісні орієнтації; відчуття потреби
застосовувати здобуті гуманітарні знання та оновлювати їх; прагнення до
постійного саморозвитку та самовдосконалення [12]. Змістовно-ціннісний
компонент загальнокультурної компетентності схарактеризовано наступними
критеріями: знання духовної, матеріальної, національної та світової культури;
професійної етики, технології й психології професійного спілкування; сучасних
інформаційних процесів; знання щодо опрацювання наукової літератури тощо.
Критеріями

оцінювання

процесуального

компонента

загальнокультурної

компетентності, на думку Д. Паніотової, є вміння оперувати набутими
знаннями у сфері культури, дотримувати правила поведінки, загальноприйняті
у відповідній галузі професійної діяльності; управляти власною освітньою
діяльністю; виховувати ціннісне ставлення до професійної діяльності [12]. Для
оцінювання управлінського компонента загальнокультурної компетентності
майбутніх інженерів Д. Паніотова використовує вміння планувати, аналізувати,
здійснювати рефлексію тощо [12]. Цікавим визначаємо дослідницький підхід
ученої

щодо

характеристику

рівнів

сформованості

загальнокультурної

компетентності майбутніх інженерів, згідно якого диференційовано три рівні її
сформованості,

а

саме:

репродуктивний,

конструктивний

та

творчий.

Дослідниця зазначає, що майбутні інженери із репродуктивним рівнем
сформованості загальнокультурної компетентності не вирізняються наявністю
стійкого інтересу до здобуття гуманітарних знань, умінь і навичок. У
розв’язанні професійних завдань майбутні фахівці здатні застосовувати лише
стереотипні

підходи.

Конструктивний

рівень

сформованості

загальнокультурної компетентності майбутніх інженерів схарактеризовано

достатнім інтересом до здобуття знань у галузі культури, здатністю виконувати
завдання самостійно; отримання задоволення від роботи з навчальною
інформацією; особистісними та професійно важливими якостями. Майбутні
інженери із творчим рівнем сформованості загальнокультурної компетентності
здатні й готові успішно виконувати професійну діяльність на основі добутих в
освітньому процесі закладу вищої освіти гуманітарних знань, умінь і навичок.
С. Троянська

пропонує

оцінювати

рівень

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентності згідно критеріїв, котрі відображають
компоненти, виявлені у її структурі, а саме: когнітивного, ціннісноорієнтаційного та комунікативно-діяльнісного [16]. До критеріїв когнітивного
компонента вчена відносить здатність суб’єктів навчання до системного
усвідомлення особистісних, світоглядних та соціальних проблем; здатність до
розв’язання проблем; наявність глибоких теоретичних знань у галузі культури
та усвідомлення власної ідентичності в її межах. Критеріями ціннісноорієнтаційного компонента, на думку дослідниці, є здатність cуб’єктів навчання
визначати інтереси в різних сферах культури; прагнення до самостійного
оволодіння знаннями щодо культурної спадщини; досвід освоєння культурних
джерел; наявність ціннісних орієнтацій та здатність до емоційного сприйняття,
співпереживання та оцінювання різноманітних культурних явищ. Прикладами
критеріїв, за якими можна оцінити рівень вияву сформованості комунікативнодіяльнісного

компонента

загальнокультурної

компетентності

суб’єктів

навчання, є вміння застосовувати власний комунікаційний потенціал під час
спілкування з іншими, здатність працювати з інформацією, здобутою при
вивчення культурної спадщини,

та здатність її застосовувати у практичній

діяльності тощо.
Сформованість загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких
дисциплін, на думку Л. Халецької, можна оцінити за п’ятьма рівнями, зокрема,
початковим, середнім, достатнім, високим та творчим [21]. Учена стверджує,
що вчителі мистецьких дисциплін із початковим рівнем вияву сформованості
загальнокультурної компетентності вирізняються наявністю базових знань,
умінь та навичок. Проте, не маючи достатнього досвіду роботи та не володіючи

педагогічними технологіями, вони не готові розв’язувати проблемні ситуації,
не здатні контролювати власні емоції тощо. Загальна культура вчителів
мистецьких

дисциплін

з

середнім

рівнем

вияву

загальнокультурної

компетентності не відповідає повною мірою стандартам, які є необхідними для
здійснення ефективної професійної діяльності. Достатній рівень вияву
сформованості загальнокультурної компетентності дає вчителям мистецьких
дисциплін змогу спрямовувати творчу діяльність на вдосконалення власної
освіти та саморозвиток. Такі вчителя володіють педагогічними технологіями, із
захопленням ставиться до навчального предмету, який вони викладають та
здатні передати позитивне ставлення до предмету своїм учням. Л. Хілецька
зазначає, що вчителі мистецьких дисциплін із високим рівнем вияву
сформованості загальнокультурної компетентності володіють мистецтвом
менеджменту та само менеджменту, на заняттях застосовують інноваційні
художньо-педагогічні технології, виявляють прагнення до самоосвіти та
саморозвитку.

Зважаючи

не

те,

що

творчий

рівень

сформованості

загальнокультурної компетентності є найвищім, вчителі, які його досягли
здатні не лише застосовувати наявні методичні доробки під час здійснення
професійної діяльності, а й розробляти власні. Крім того вони вільно
орієнтуються у виборі педагогічних технологій та займаються наставницькою
діяльністю [21].
І. Ковалинська конкретизувала критерії та показники рівня вияву
сформованості загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців технічного
профілю [6]. До цих критеріїв учена віднесла ціннісно-орієнтаційний,
когнітивний та практичний. І. Ковалинською також визначено три рівні вияву
сформованості

загальнокультурної

компетенції,

зокрема,

творчий,

продуктивний та репродуктивний. У своєму дослідженні вчена зазначає, що
репродуктивний

рівень

сформованості

загальнокультурної

компетенції

майбутніх фахівців технічного профілю характеризується невизначеністю
спрямованості на гуманістичні цінності, низькою мотивацію до навчання,
відсутністю навичок розв’язання завдань творчого характеру й культури
взаємодії із учасниками комунікативного процесу. Такий фахівець не здатний

адаптуватися до швидкозмінних соціально-економічних умов. Майбутні
фахівці

технічного

профілю

із

продуктивним

рівнем

сформованості

загальнокультурної компетенції не завжди спроможні розв’язувати творчі
завдання, не прагнуть до реалізацій власних можливостей у професійній
діяльності. Незважаючи на сформовані комунікативні вміння, такі фахівці не
здатні до ефективної взаємодії з іншими. Майбутні фахівці із творчим рівнем
вияву сформованості загальнокультурної компетенції вирізняються високою
культурою поведінки; готовністю до постійних змін, готовністю до ефективної
і плідної співпраці, високим рівнем комунікативної культури та моральних
норм, прагненням до перетворювальної діяльності, готовністю до творчої
самореалізації.

Такі

фахівці

здатні

розв’язувати

творчі

завдання

та

реалізовувати творчий потенціал у професійній діяльності.
С. Зубчевська

пропонує

оцінювати

рівень

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентності за трьома наступними критеріями, а саме:
комплекс

знань

про

змістові

характеристики

загальнокультурної

компетентності та її усвідомлення її важливість для майбутньої професійної
діяльності; орієнтація на оволодіння загальнокультурною компетентністю як
особистісно-

і

професійно-значущою

цінністю;

досвід

реалізації

загальнокультурної компетентності у ситуаціях міжособистісної та професійної
діяльності [2]. До показників першого критерію дослідниця відносить знання
про зміст і сутність загальнокультурної компетентності, усвідомлення її
значення для особистісної та професійної діяльності, обізнаність із нормами і
правилами культурної поведінки та культури спілкування, способами їх
дотримання у міжособистісній взаємодії та професійній діяльності [2]. Учена
вважає,

що

компетентності,

характер
потреба

ставлення
у

компетентності, бажання до

студентів

формуванні

до

загальнокультурної

власної

загальнокультурної

встановлення і

розвитку міжособистісної

комунікації на основі загальноприйнятих у суспільстві норм і правил культури
спілкування є показниками другого критерію. Рівень загальнокультурної
компетентності студентів можна також оцінити ще за одним критерієм,
показниками якого вчена вбачає у вмінні здійснювати культуротворчу

діяльність, спрямовану на особистісний та професійний саморозвиток та
самовдосконалення, прагнення дотримувати норми і правила поведінки,
прийнятної у суспільстві тощо.

У своїх висновках С. Зубчевська також

зазначає, що сформованість загальнокультурної компетентності студентів
аграрних коледжів можна оцінити за трьома критеріями, зокрема, низьким,
середнім та високим. Так, студенти із низьким рівнем сформованості
загальнокультурної компетентності не вирізняються глибокими знаннями про
зміст і сутність загальнокультурної компетентності та не орієнтовані на
дотримання норм і правил поведінки у сучасному багатонаціональному
суспільстві. Крім того, їхнє уявлення про ступінь її значущості для здійснення
ефективної професійної діяльності майбутнього є фрагментарними. Студенти,
чий рівень сформованості загальнокультурної компетентності є середнім,
мають

несистематизовані

знання

та

уявлення

про

загальнокультурну

компетентність та її значення для здійснення успішної професійної діяльності,
на завжди орієнтовані на дотримання норм і правил поведінки у сучасному
багатонаціональному

суспільстві.

Високий

рівень

сформованості

загальнокультурної компетентності студентів, на думку С. Зубчевської,
виявляється у наявності у них ґрунтовних теоретичних знань про сутність
загальнокультурної компетентності, уявлень про значення зазначеної ключової
компетентності для майбутньої професійної діяльності, умінні дотримувати
нормами і правила поведінки та культури спілкування у багатонаціональному
суспільстві, позитивному ставленні до культурної спадщини людства тощо [2].
Задля

оцінювання

компетентності

студентів

рівня

вияву сформованості

аграрного

коледжу

загальнокультурної

С. Зубчевська

пропонує

використовувати наступний діагностичний інструментарій: спостереження;
авторські анкети, розроблені дослідницею та загальновизнані методики та
тести. Серед тестів учена виокремлює «Тест на терпимість» та «Тест
комунікативних умінь» (Л. Міхельсон, адаптація Ю. Гільбуха); методик –
«Схильність до відтворення негативних емоційних інграм» (В. Бойко);
«Діагностика емоційного інтелекту» (Н. Холл); «Спрямованість особистості»

(Т. Пашукова);

«Діагностика

комунікативного

контролю»

(М. Снайдер);

«Діагностика комунікативної толерантності» (В. Бойко) [2].
Цікавою для нашого дослідження є науково позиція А. Краснощок щодо
професійно важливих і особистісних якостей майбутніх правоохоронців, які
мають бути сформовані під час їх соціально-гуманітарної підготовки та які
дають змогу оцінити рівень вияву сформованості їх загальнокультурної
компетентності [7]. Учений зазначає, що визначені ним двадцять вісім
професійних і особистісних якостей класифіковані за шістьма групами,
зокрема,

морально-політична,

громадянська,

професійна,

соціально-

психологічна, психічна та фізична. Варто зазначити, що в оцінюванні рівня
вияву сформованості загальнокультурної компетентності морально-політична,
громадянська, професійна групи визначені А. Краснощок як пріоритетні.
Розглянемо, які якості включено до складу цих трьох груп більш детально. Так,
морально-політична група, на думку дослідника, містить такі якості як
моральна свідомість і самосвідомість; переконаність майбутніх правоохоронців
у необхідності дотримання загальнолюдських моральних цінностей; наявність
морального ідеалу; патріотизм; національна й громадянська гідність та повага
до патріотичних традицій українського народу. Такі якості як національна та
громадянська свідомість і самосвідомість, переконаність у необхідності
дотримання державних інтересів, наявність ідеалу громадянина-патріота
України, вірність громадянському й службовому обов’язку, громадянська
дисциплінованість та повага до державної мови вчений відносить до складу
громадянської групи. Група професійних якостей включає переконаність у
необхідності самовдосконалення, мужність, дисциплінованість, ініціативність,
рішучість та любов до справи. Серед якостей, які входять до соціальнопсихологічної групи, вчений виокремлює повага майбутніх правоохоронців до
командирів, товариськість, повагу до честі й гідності товаришів по службі та
кожної людини та взаємодопомогу. До групи психічних якостей А. Краснощок
відносить

емоційно-вольову

готовність

майбутніх

правоохоронців

до

професійної діяльності, а також мотиваційну та інтелектуальну готовності;
фізичних – переконаність у необхідності удосконалення власного фізичного

розвитку, розвиток сили, швидкості, витривалості, а також розвиток
специфічних фізичних якостей, які необхідні майбутнім правоохоронцям
залежно

від

обраної

спеціальності.

Дослідник

переконаний,

зо

загальнокультурну компетентність майбутніх правоохоронців можна оцінити за
такими трьома критеріями, а саме: гуманістична вихованість; ставлення до
професійної діяльності та ставлення до громадської діяльності. Показниками
визначених критеріїв, на думку вченого, є якості, котрі складають моральнополітичну, громадянську та професійну групи якостей. У результаті дослідної
роботи

науковець

доходить

висновку,

згідно

якого

сформованість

загальнокультурної компетентності можна оцінити за трьома рівнями, а саме:
початковий, середній та достатній. Зазначимо, що вченим було розроблено дві
анкети. Перша анкета дала змогу оцінити рівень вияву сформованості
загальнокультурної компетентності майбутніх правоохоронців за трибальною
шкалою, друга анкета – оцінити особистісні та професійні якості майбутнього
правоохоронця за шестибальною шкалою. А. Краснощок зазначає, що майбутні
правоохоронці із початковим рівнем вияву сформованості загальнокультурної
компетентності, вирізняються низьким рівнем

моральної

свідомості й

самосвідомості. Вони не мають не лише морального ідеалу, а й ідеалу
громадянина-патріота України тощо. Майбутні правоохоронці із середнім
рівнем вияву сформованості загальнокультурної компетентності усвідомлюють
важливість певних професійних й особистісних якостей, але не вважають їх
значущими. Майбутні правоохоронці із високим рівнем вияву сформованості
загальнокультурної

компетентності

розуміють

важливість

зазначених

професійних і особистісних якостей для ефективного здійснення професійної
діяльності, мають моральний ідеал та ідеал громадянина-патріота України.
Вони вирізняються дисциплінованістю, мужністю, ініціативністю тощо.
Т. Несвірська

пропонує

оцінювати

рівень

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови за
ціннісно-мотиваційним, когнітивним, діяльнісним та емоційно-ціннісним
критеріями [9]. До показників учена відносить позитивне ставлення майбутніх
учителів до подальшої педагогічної діяльності як до цінності; наявну потребу у

формуванні й розвитку власної загальнокультурної компетентності; прагнення
до самовдосконалення; наявність ґрунтовних теоретичних знань про світову
культуру; сутність та способи формування загальнокультурної компетентності;
здатність до систематизації та узагальнення здобутих загальнокультурних знань
та вмінь; наявність комунікативних, проєктувальних, пізнавальних, адаптивних,
мотиваційних загальнокультурних умінь; почуття задоволення від реалізації
загальнокультурної діяльності; здатність виявляти культурну толерантність та
практично застосовувати здобуті під час навчання загальнокультурні знання та
вміння тощо [9, c. 10]. Т. Несвірська виокремлює три рівні вияву сформованості
загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови,
зокрема, високий, середній та низький.
Рівень

вияву

сформованості

загальнокультурної

компетентності

майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності О. Тур
визначала шляхом застосування тестових методик на визначення рівня знань
міжкультурних відмінностей, рівня володіння діловим етикетом як складником
корпоративної культури, рівня комунікативної толерантності, діагностувальних
методик – «Оцінка моральних цінностей особистості» та «Ставлення до
критики» [17].
У

науковій

праці «Критерії, показники

загальнокультурної
спеціальностей»

компетентності

під

критеріями

майбутніх
І. Шумілова

та рівні

сформованості

учителів

гуманітарних

розглядає

певні

якості

досліджуваного об’єкту, які дають науковцям можливість оцінювати стан його
розвитку, показниками – кількісні або якісні характеристики рівня вияву
сформованості кожної із визначених якостей [23]. Дослідниця, яка займається
вивченням

проблеми

формування

загальнокультурної

компетентності

майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей, розробила систему критеріїв
та показників зазначеної компетентності відповідно до її структурних
компонентів.

Критеріями

загальнокультурної

оцінювання

компетентності

рівня

майбутніх

вияву

сформованості

учителів

гуманітарних

спеціальностей І. Шумілова визначає мотиваційно-особистісний, когнітивнопроцесуальний та рефлексійний. Розглянемо ці критерії більш детально. Так,

показниками мотиваційно-особистісного критерію є швидкість залучення
студентів до загальнокультурної діяльності та наявність у них стійкого інтересу
до її здійснення; наполегливість у розв’язанні завдань, пов’язаних із освітньої
діяльністю;

інтерес

до

здійснення

аналізу

та

оцінювання

досягнень

національної та світової науки і культури; орієнтація студентів у культурному
та духовному контекстах сучасного українського суспільства; критичність
мислення; здатність до педагогічного спілкування, самовиховання, самоосвіти,
самоактуалізації та самореалізації; професійна спрямованості на здійснення
загальнокультурної діяльності та особистісні та професійно важливі якості. До
показників

когнітивно-процесуального

критерію

І. Шумілова

відносить

сукупність морально-етичних та управлінських якостей майбутніх учителів
гуманітарних спеціальностей. Такими морально-етичних якостями визначено
повага до людини в цілому, моральність, громадянська відповідальність,
духовність, гуманність, наявність педагогічного такту; управлінськими –
цілеспрямованість, моральна вихованість, організованість, самоконтроль,
уміння

планувати

загальнокультурну

діяльність

тощо.

Показниками

рефлексійного критерію, на думку І. Шуміловою, є здатність майбутніх
учителів гуманітарних спеціальностей до самоаналізу, самооцінювання та
удосконалення комунікативних навичок; активність емоційність, здатність до
емпатії та комунікабельність. І. Шумілова виділяє й характеризує три рівні
вияву сформованості загальнокультурної компетентності майбутніх учителів
гуманітарних спеціальностей, а саме: результативний, належний і примітивний.
Майбутні вчителі із результативним рівнем вияву сформованості досліджуваної
компетентності вирізняються наявністю стійкого інтересу до культурних
здобутків

та

культурної

спадщини

України

та

світу;

гуманістичної

спрямованості; гуманітарного мислення; здатності до аналізу та узагальнення
видів мистецтва; прагнення до оволодіння здобутками вітчизняної та світової
культури; здатності до формування культури міжособистісних відносин та
самоосвіти; моральною вихованістю; рефлексивним мислення, дотриманням
норм і правил суспільної поведінки; прагненням до самовдосконалення;
комунікативними уміннями та навичками [23]. Належний рівень вияву

сформованості загальнокультурної компетентності притаманний майбутніх
учителям, які вирізняються наявністю частково реалізованого пізнавального
інтересу

до

оволодіння

нормами

загальнокультурної

поведінки,

реконструктивного характеру загальнокультурної діяльності, ситуативним
пізнавальним інтересом та мотивацією до здійснення загальнокультурної
діяльності; здатні до розкриття творчого потенціалу, толерантності, ре
флексійного мислення [23]. У своїх висновках І. Шумілова зазначає, що
майбутні

вчителі

сформованості

гуманітарних

спеціальностей,

чий

компетентності

є

загальнокультурної

рівень

вияву

примітивним,

не

володіють сформованою системою знань про культурні здобутки людства; у
них відсутня стійка позитивна мотивації до здійснення загальнокультурної
діяльності,

засвоєння

норм

і

правил

культури

спілкування

у

багатонаціональному суспільстві та розвитку професійно важливих та
особистісних якостей; вирізняються звуженим педагогічним кругозором,
несформованим педагогічним світоглядом та відсутністю гуманістичної
спрямованості у спілкуванні із різними суб’єктами навчання тощо [23].
У науковому дослідженні А. Павленко виокремлено чотири критерії
оцінювання рівня вияву сформованості загальнокультурної компетентності
учнів професійно-технічних закладів освіти, відповідно до розумінню сутності і
структури зазначеного педагогічного феномена, а саме: ціннісний, знаннєвий,
діяльнісний та оцінний [10]. Показниками цього критерію вченою визначено
прагнення стати висококваліфікованим фахівцем, здатність до толерантності,
розв’язання конфліктних ситуацій та виявити найкращі комунікативні якості
під час взаємодії з іншими; бажання до самовдосконалення; ставлення до
загальної культури як до цінності; здатність до усвідомленого самовиховання;
усвідомлення

власної

культурної

та

національної

ідентичності.

Серед

показників знаннєвого критерію А. Павленко виділяє глибину знань з історії
України, культури інших країн, з української мови та літератури, мистецтва,
норм і правил культурної поведінки, основ культури спілкування. Показниками
діяльнісного критерію вчена відносить сукупність гностичних, проективних,
конструктивних,

комунікативних

та

творчих

умінь.

Гностичні

уміння

передбачають уміння здійснювати аналіз особистісної і професійної поведінки
та діяльності відповідно до морально-етичних норм та правил спілкування,
прийнятих у сучасному суспільстві. Проєктивні та конструктивні вміння
схарактеризовано вмінням планувати, організувати та здійснювати діяльність, а
також передбачати результати власної діяльності. Комунікативні вміння
виявляються у здатності до ефективної взаємодії, толерантності, емпатії,
мовленнєвого такту. До творчих умінь А. Павленко відносить здатність
розв’язувати типові й нетипові ситуації під час здійснення професійної
діяльності. Четвертий критерій – оцінний – охоплює наступні показники:
здатність до самонавчання; спрямованість на розвиток самостійності; здатність
сприймати світогляд інших, співпереживати; здатність до здійснення аналізу
власних дій і вчинків на основі загальнокультурних цінностей. Досліджуючи
проблему формування загальнокультурної компетентності, А. Павленко такі
чотири рівні її сформованості, зокрема, високий (творчий), достатній
(концептуальний), середній (репродуктивний) та низький (інтуїтивний).
Розглянемо їх більш детально. Так, як зазначає дослідниця, високий (творчий)
рівень

вияву

сформованості

загальнокультурної

компетентності

характеризується свідомим ставленням учнів професійно-технічних закладів
освіти до вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін, прагненням до
творчості; самостійністю; здатністю до самоаналізу й самооцінки; наявністю
комунікативних умінь, емпатії; здатністю до нестандартного розв’язання
освітніх завдань, прийняття альтернативних рішень, відстоювати власну
позицію

тощо

(концептуального)

[10,
рівня

с. 116].

Характерними

загальнокультурної

ознаками

компетентності

достатнього
визначено

наявність позитивного ставлення до суспільно-гуманітарних дисциплін;
пізнавального інтересу до здобуття та розширення загальнокультурних знань;
здатності до самоаналізу та самооцінки; умінь розв’язувати професійні
завдання різного ступеня складності; умінь володіння власним емоційним
станом. Суб’єкти навчання із середнім (репродуктивним) рівнем вияву
сформованості загальнокультурної компетентності вирізняються наявністю
пізнавального інтересу до вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін; знань

основ загальної культури; умінь застосовувати здобуті знання у стандартних
ситуаціях;

прагнення

до

самостійності.

Низький

(інтуїтивний)

рівень

притаманний суб’єктам навчання, у яких відсутній познавальний інтерес до
вивчення

суспільно-гуманітарних

дисциплін,

усвідомлення

практичного

значення здобутих знань, загальнокультурні вміння та навички не сформовані
повною мірою. Учена також зазначає, що такі суб’єкти навчання виявляють
байдужість до саморозвитку та самовдосконалення тощо.
Н. Євтушенко, досліджуючи проблему формування загальнокультурної
компетентності вчителя математики, вважає, що критерії, за якими можна
оцінити рівень вияву її сформованості, є відображенням визначених
структурних

компонентів,

а

когнітивного та діяльнісного

саме:

мотиваційно-ціннісного,

[1]. Основним показником

емоційного,
мотиваційно-

ціннісного критерію є ціннісне ставлення вчителя математики до професійної
діяльності взагалі та загальнокультурної компетентності зокрема, потреба в
розвитку й саморозвитку загальнокультурної компетентності та прагнення до
самовдосконалення. Показниками емоційного критерію визначено відчуття
задоволення від вияву загальнокультурної компетентності, уміння позитивно
оцінювати педагогічну діяльність, здатність сприймати внутрішній світ іншої
людини, наявність педагогічного такту, здатність до толерантності та емпатії.
Когнітивний критерій вирізняється такими показниками як глибокі знання в
галузі української та світової культури, наявність базових знань з математики,
природничих наук, педагогіки та психології, з історії математики, знання про
сутність математичного та інформаційного моделювання. Серед показників
діяльнісного критерію Н. Євтушенко вирізняє вміння вчителя математики
передавати

наявні

знання,

методи

та

технології

щодо

розвитку

загальнокультурної компетентності, здатність до творчого пошуку та рефлексії
[1, с. 103]. Н. Євтушенко також вирізняє чотири рівні вияву сформованості
загальнокультурної компетентності вчителя математики. Такими рівнями є
високий, достатній, середній, низький [1, с. 103]. Так, учитель математики з
високим рівнем вияву сформованості загальнокультурної компетентності, на
думку Н. Євтушенко, вирізняється позитивною мотивацією до здійснення

педагогічної діяльності, здатність до підвищення власного інтелектуального й
загальнокультурного

рівня,

прагнення

до

професійного

саморозвитку,

усвідомлення місії вчителя в розвитку суспільства, глибокі знання в галузі
української та світової культури. Достатній рівень вияву сформованості
загальнокультурної компетентності притаманний вчителю математики, який
відчуває потребу вдосконалювати педагогічну діяльність, поглиблювати знання
в галузі української та світової культури [1, с. 103]. Учитель математики, який
вирізняється

середнім

рівнем

вияву

сформованості

загальнокультурної

компетентності, не розуміє повною мірою цінності культури та презентує
позитивно-пасивне ставлення до поглиблення знань. Крім того, на його
поведінку значним чином впливають прагматичні мотиви, котрі не пов’язані з
професійною діяльністю. Як зазначає Н. Євтушенко, учитель математики, який
виявляє

індиферентне

ставлення

до

розвитку

загальнокультурної

компетентності, не демонструє потребу у професійному саморозвитку й
самовдосконаленні

має

низький

рівень

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентності [1, с. 104].
О. Усик виокремлює наступні критерії, за якими можна оцінити рівень вияву
сформованості

соціокультурної

компетентності

студентів

філологічних

спеціальностей, а саме: ціннісне ставлення до соціально-культурної інформації;
свідомість у використанні соціокультурних знань; гнучкість навичок використання
соціокультурних знань; усталеність (стійкість) використання соціокультурних знань і
навичок комунікативної поведінки [18].
Визначення

критеріїв

та

показників

рівня

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, яке
ґрунтується на результатах теоретичного аналізу наукових праць (С. Зубчевська
[2], І. Ковалинська [6], А. Краснощок [7], М. Моцар [8],Т. Несвірська [9],
А. Павленко [10], І. Павленко [11], Д. Паніотова [12], С. Троянська [16],
О. Усик [18], О. Федорцова [19], Л. Халецька [21], І. Шумілова [23], С. Яблоков
[24]), представлено в таблиці 3.1. Згідно визначеної структури загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей виокремлено наступні
критерії, а саме:

аксіологічно-мотиваційний, суб’єктно-процесуальний,

інформаційно-змістовий, діяльнісно-культурний та суб’єктно-рефлексійний.
Визначені критерії та показники відповідають трьом рівням (низький, середній,
високий) вияву сформованості досліджуваного феномену.
Таблиця 3.1
Критерії та показники рівня вияву сформованості загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
№

Критерій

Показники

з/п
1

Аксіологічно-

-

розуміння

й

мотиваційний

ціннісних орієнтацій

усвідомлення

універсальних

- прагнення до конструктивного спілкування з
представниками різних культур та етносів
- наявність пізнавального інтересу до культурних
надбань українського народу та народів світу
-

мотиваційні

орієнтації

під

час

здійснення

комунікативної взаємодії
- наявність позитивної мотивації та розуміння
необхідності збереження національних та світових
культурних цінностей для наступних поколінь
2

Суб’єктно-

- соціальна активність студентів гуманітарних

процесуальний

спеціальностей, яку спрямовано на збереження
світової культурної спадщини попередніх поколінь
-

здатність

обстоювати

та

здійснювати

популяризацію національних культурних цінностей
шанобливе ставлення до культури представників
інших країн
- організаторські уміння, які сприяють правильній
організації власної діяльності
-

комунікативні

уміння,

які

забезпечують

ефективну взаємодію з різними людьми
-

уміння

запобігати

конфліктам

між

представниками різних культур та етносів
- здатність творчо мислити й здійснювати творчу
діяльність
- здатність налагоджувати успішну взаємодію з
представниками різних культур та етносів
3

Інформаційно-

- знання, уміння та навички, необхідні для

змістовий

ефективного

існування

у

сучасному

багатокультурному середовищі
- знання іноземної мови (іноземних мов) та уміння
їх застосовувати у професійній і життєдіяльності
- знання норм і правил поведінки у сучасному
суспільстві,

універсальних

цінностей,

правил

спілкування з представниками різних культур
- знання та уміння застосовувати інформаційні
технології, необхідні для успішного існування у
сучасному багатокультурному середовищі
- уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
- уміння знаходити, аналізувати, систематизувати й
інтерпретувати інформацію
-

уміння

щодо

збереження

та

поширення

гуманітарних знань
4

Діяльнісно-

-

толерантне

ставлення

до

представників

культурний

різних культурних та етнічних груп (усвідомлення
необхідності збереження культурної і національної
ідентичності, національної та світової культурної
спадщини;

усвідомлення

загальноприйнятих

у

сучасному багатокультурному суспільстві норм,
правил та принципів поведінки)

5

Суб’єктно-

-

здатність запобігати конфліктним ситуаціям

-

здатність до критичного мислення

-

здатність

студентів

гуманітарних

рефлексійний

спеціальностей до рефлексії професійної діяльності
здантість

-

студентів

гуманітарних

спеціальностей до емпатії
*Розроблено автором
Узагальнені

результати

щодо

виокремлення

комплексу

методів

діагностування рівня вияву сформованості загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей представлено в таблиці 3.2.
Студенти з низьким рівнем вияву сформованості загальнокультурної
компетентності ігнорують загальноприйняті правила і норми поведінки у
сучасному

суспільстві,

не

володіють

уміннями

аналізувати

отриману

інформацію та приймати адекватні рішення. Спілкуючись з іншими неповажно
ставляться до думки оточуючих, не прислуховуються до порад, бурно реагують
на зауваженння. У більшості випадків такі студенти не виявляють готовність
зрозуміти й прийняти позицію співрозмовників, не здатні співпереживати їхнім
почуттям. Зазначимо, що студенти з низьким рівнем вияву сформованості
загальнокультурної компетентності вирізняються наявністю інтолерантних
настанов до оточуючих іх людей.

Таблиця 3.2
Структурні компоненти, критерії та показники рівня вияву сформованості загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей та відповідний комплекс методів діагностування
№

Структурні

Критерії

Показники

з/п

компоненти

1

Аксіологічно-

Аксіологічно-

-

мотиваційний

мотиваційний

ціннісних орієнтацій

розуміння

й

усвідомлення

Методи діагностування
універсальних Методика «Профіль особистості»
(Автор: Ш. Шварц)

- прагнення до конструктивного спілкування з Методика
представниками різних культур та етносів

«Діагностика

мотиваційних

орієнтацій

- наявність пізнавального інтересу до культурних міжособистісних
надбань українського народу та народів світу

комунікаціях»

(Автори: І. Ладанов, В. Уразаєва)

- мотиваційні орієнтації під час здійснення Методика
комунікативної взаємодії

у

«Огляд

цінностей»

Автор: Ш. Шварц)

- наявність позитивної мотивації та розуміння Опитувальник «Спрямованість на
необхідності збереження національних та світових пізнавальну активність» (Автор:
культурних цінностей для наступних поколінь

Н. Курдюкова)
Методика «Пізнавальна потреба»
(Автор: В. Юркевич)

2

Суб’єктно-

Суб’єктно-

- соціальна активність студентів гуманітарних Методика «Оцінка самоконтролю

процесуальний процесуальний спеціальностей, яку спрямовано на збереження в спілкуванні» (М. Снайдер)
світової

культурної

спадщини

попередніх Методика

поколінь
-

здатність

«КОС»

(Автори:

В. Синявський, Б. Федорішин)
обстоювати

популяризацію

та

національних

здійснювати
культурних

цінностей
- шанобливе ставлення до культури представників
інших країн
- організаторські уміння, які сприяють правильній
організації власної діяльності
-

комунікативні

уміння,

які

забезпечують

ефективну взаємодію з різними людьми
- здатність творчо мислити й здійснювати творчу
діяльність
- здатність налагоджувати успішну взаємодію з
представниками різних культур та етносів
3

Інформаційно-

Інформаційно- - знання, уміння та навички, необхідні для -

змістовий

змістовий

ефективного

існування

у

результати

підсумкового

сучасному семестрового контролю

та

багатокультурному середовищі

-

спостереження,

бесіди

зі

- знання іноземної мови (іноземних мов) та уміння студентами
їх застосовувати у професійній і життєдіяльності
- знання норм і правил поведінки у сучасному
суспільстві,

універсальних

цінностей,

правил

спілкування з представниками різних культур
- знання та уміння застосовувати інформаційні
технології, необхідні для успішного існування у
сучасному багатокультурному середовищі
- уміння орієнтуватися в інформаційному просторі
- уміння знаходити, аналізувати, систематизувати
й інтерпретувати інформацію
-

уміння

щодо

збереження

та

поширення

гуманітарних знань
4

Діяльнісно-

Діяльнісно-

-

толерантне

ставлення

до

представників Експрес-опитувальник

культурний

культурний

різних культурних та етнічних груп (усвідомлення толерантності»
необхідності

збереження

культурної

національної

ідентичності,

національної

світової

культурної

спадщини;

і Г. Солдатова,

«Індекс
(Автори:

О. Кравцова,

та О. Хухлаєв, Л. Шайгерова)

усвідомлення «Тест

опису

поведінки

загальноприйнятих

у

сучасному особистості» (Автор: К. Томас)

багатокультурному суспільстві норм, правил та Методика
принципів поведінки)
-

«Діагностика

комунікативної

здатність запобігати конфліктним ситуаціям

- здатність до критичного мислення

толерантності»

(Автор: В. Бойко)
Методика

«Самооцінка

конфліктності»

(Автор:

В. Ряховський)
Адаптований

тест

критичного

мислення (Автор: Л. Старкі)
5

Суб’єктно-

Суб’єктно-

-

здатність

рефлексійний

рефлексійний

спеціальностей

студентів
до

рефлексії

діяльності
-

здантість

гуманітарних Опитувальник

«Методика

професійної вимірювання

рівня

рефлексійності»
студентів

спеціальностей до емпатії

(Автор

:

гуманітарних А. Карпов)
Методика

визначення

рівня

сформованості рефлексії (Автор:
О. Рукавишникова)
Опитувальник
здатності

до

«Діагностування
емпатії»

Мехрабіан, М. Епштейн)
*Розроблено автором

(А.

У студентів з середнім рівнем вияву сформованості загальнокультурної
компетентності наявні толерантні й інтолерантні риси, що й впливає на
відміності у поведінці залежно від ситуацій, в яких вони можуть опинитися.
Такі студенти не вирізняються високою інтенсивністю пізнавальних інтересів,
інтерес здебільшого залежить від завдання та розуміння того, що вони можуть
його виконати; не готові виявляти толерантне ставлення до представників
різних етнічних груп. Варто зазначити, що під час здійснення певної діяльності
студенти

з

середнім

рівнем

вияву

сформованості

загальнокультурної

компетентності рідко виявляють ініціативність, не завжди готові брати на себе
відповідальність, вибірково ставляться до участі в культурно-просвітниціьких
заходах, які організовуються в університеті.
Студенти з високим рівнем вияву сформованості загальнокультурної
компетентності толерантно ставляться до представників різних етнічних й
релігійних груп, здатнію обстоювати власну думку, поважати погляди інших,
зорієнтовані на конструктивну взаємодію, здатні приймати адекватні рішення,
вирізняються наявністю стійкого пізнавального інтересу до поглиблення
наявних знань, умінь та навичок, спрямовані на реалізаційю власного
потенціалу у подальшій професійній діяльності. Такі студенти завжди займають
активну позицію, прагнуть брати учать у всіх культурно-просвітницьких
заходах, які організовує адміністрація університету та викладачі, активні,
ерудовані, ініціативні, не бояться брати на себе відповідальність.
Застосування

експрес-опитувальника

«Індекс

толерантності»,

який

складається з 22 тверджень, було спрямовано на здійснення діагностування
таких аспектів толерантності студентів гуманітарних спеціальностей як
толерантність як риса особистості, етнічна толерантність та соціальна
толерантність.
Задля оцінювання здатності студентів гумантіраних спеціальностей
запобігати конфліктним ситуаціям було застосовано методику «Тест опису
поведінки особистості» (Автор: К.Томас), яка містить 30 тверджень Методика
уможливлює виявлення п’яти способів регулювання конфліктних ситуацій

студентами, а саме: співпраця, суперництво, пристосування, компроміс й
усунення.
Опитувальник «Методика вимірювання рівня рефлексійності» надає
змогу

виявити

рівень

вияву

рефлексійності

студентів

гуманітарних

спеціальностей, порівняти рівень вияву сформованості рефлексійності як
їхньох особистісної та професійно важливої якості. Опитувальник складається з
27 тверджень, з яких 15 є прямими, 12 – зворотніми. Студенти мали оцінити
запропоновані твердження за 7-ми бальною шкалою (варіанти відповідей : 1 –
абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – скоріше невірно; 4 – не знаю; 5 – скоріше
вірно; 6 – вірно; 7 – абсолютно вірно).
Отже, здійсненний аналіз наукових праць уможливив виокремлення
критеріїв, показників та рівнів вияву сформованості загальнокультурної
компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей.

діагностичнокритеріального та розроблення відповідного діагносту вального
інструментарія. Критерії, за якими здійснювалося діагностування рівня вияву
сформованості загальнокультурної компетентості студентів гуманітарних
спеціальностей і які повністю відповідають конструктивним компонентам
зазначеного педагогічного феномена, визначено аксіологічно-мотиваційний,
суб’єктно-процесуальний, інформаційно-змістовий, діяльнісно-культурний та
суб’єктно-рефлексійний. Рівень вияву сформованості загальнокультурної
компетентості

студентів

гуманітарних

спеціальностей

за

аксіологічно-

мотиваційним критерієм оцінювався за допомогою наступних методик, а саме:
методики

«Профіль

мотиваційних
В. Уразаєва),

особистості»

орієнтацій
методики

«Спрямованість

на

у

(Ш. Шварц),

міжособистісних

«Огляд

пізнавальну

цінностей»
активність»

метотики

«Діагностика

комунікаціях»
(Ш. Шварц),

(І. Ладанов,

опитувальника

(Н. Курдюкова),

методики

«Пізнавальна потреба» (В. Юркевич). Діагностика рівня вияву сформованості
загальнокультурної компетентості студентів гуманітарних спеціальностей за
суб’єктно-процесуальним

критерієм

відбувалася

шляхом

застосування

методики «Оцінка самоконтролю в спілкуванні» (М. Снайдер) та методики
«КОС»

(В. Синявський,

Б. Федорішин).

Результати

підсумкового

та

семестрового контроля, спостереження, бесіди зі студентами надали змогу
оцінити

рівень

вияву

сформованості

загальнокультурної

компетентості

студентів гуманітарних спеціальностей за інформаційно-змістовим критерієм.
З

метою

визначити

рівень

вияву

сформованості

загальнокультурної

компетентості студентів гуманітарних спеціальностей за діяльнісно-культурним
критерієм

було

обрано

експрес-опитувальник

«Індекс

толерантності»

(Г. Солдатова, О. Кравцова, О. Хухлаєв, Л. Шайгерова), «Тест опису поведінки
особистості» (К. Томас), методику «Діагностика комунікативної толерантності»
(В. Бойко),

методику

адаптований

тест

«Самооцінка
критичного

конфліктності»
мислення

(В. Ряховський)

(Л. Старкі).

та

Застосування

опитувальника «Методика вимірювання рівня рефлексійності» (А. Карпов),
методики визначення рівня сформованості рефлексії (О. Рукавишникова) та
опитувальника
М. Епштейн)

«Діагностування
надали

змогу

здатності
оцінити

до
рівень

емпатії»

(А. Мехрабіан,

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентості студентів гуманітарних спеціальностей за
суб’єктно-рефлексійним критерієм.
Визначені

критерії,

показники

й

рівні

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
надали змогу оцінити ефективність розробленої й упровадженої в освітнє
середовище університету авторської структурно-функційної моделі.
3.2. Програма експериментальної роботи з імплементації авторської
моделі в освітній процес вищої школи
З метою можливості педагогічного експерименту було висунуто гіпотезу,
сформульовано мету дослідної роботи та визначено зміст етапів, сформовані
експериментальна та контрольна групи студентів гуманітарних спеціальностей.
Мета дослідної роботи полягала у комплексній апробації дієвої
ефективності структурно-функційної моделі формування загальнокультурної
компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей

в

освітньому

середовищі університету на основі створення виявлених й обгрунтованих
організаційно-дидактичних умов.

Експериментальна робота базувалася на припущенні по те, що
імплементація розробленої авторської структурно-функційної моделі в освітнє
середовища університету на основі створення виявлених й обґрунтованих
організаційно-дидактичних умов забезпечить сформованість високого рівня
вияву загальнокультурної компетентності формування загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей.
Експериментальною базою дослідження були наступні заклади вищої
освіти:

Тернопільський

національний

педагогічний

університет

імені

Володимира Гнатюка, Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди. Задля здійснення дослідно-експериментальної апробації
дієвої ефективності структурно-функційної дидактичної моделі формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому

середовищі

університету

на

основі

створення

сукупності

відповідних організаційно-дидактичних умов на різних етапах педагогічного
експерименту було залучено 225 студентів гуманітарних спеціальностей (115
студентів гуманітарних спеціальностей – експериментальна група та 110
студентів гуманітарних спеціальностей – контрольна група).
Ефективність розробленої структурно-функційної моделі формування
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому середовищі університету перевірялася на основі педагогічного
експерименту,

який

передбачав

проходження

трьох

етапів,

зокрема,

констатувального, формувального та контрольного.
Завдання констатувального етапу педагогічного експерименту:
1) відібрати групи студентів гуманітарних спеціальностей для участі в
експериментальному дослідженні;
2) конкретизувати

й

описати

критерії,

показники

та

рівні

вияву

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому середовищі університету;
3) виокремити комплекс методів діагностування рівня вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей;

4) визначити початковий рівень вияву сформованості загальнокультурної
компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей

в

освітньому

середовищі університету на основі застоування виокремлениого комплексу
методів діагностування;
5) виявити

й

обґрунтувати

організаційно-дидактичні

умови

як

основи

розроблення структурно-функційної моделі формування загальнокультурної
компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей

в

освітньому

середовищі університету.
Головна мета формувального етапу педагогічного експерименту полагала
в

перевірці

формування

ефективності

розробленої

загальнокультурної

структурно-функційної

компетентності

студентів

моделі

гуманітарних

спеціальностей в освітньому середовищі університету.
Сутність

контрольного

етапу

полягала

в

здійсненні

оцінювання

ефективності розробленої структурно-функційної моделі шляхом порівняння
результатів

щодо

компетентності

рівня

студентів

вияву

сформованості

гуманітарних

загальнокультурної

спеціальностей

контрольної

та

експериментальної груп, отриманих на констатувальному та контрольному
етапі експерименту.
Завдання контрольного етапу педагогічного експерименту:
1)

визначити висхідний рівень вияву сформованості загальнокультурної

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей експериментальної та
контрольної груп після проведення формувального етапу експерименту;
2)

порівняти

результати

щодо

рівня

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
експериментальної та контрольної груп на констатувальному та контрольному
етапі експерименту;
3)

обробити, проаналізувати й узагальнити результати педагогічного

експерименту;
4)

oцiнити

формування

ефективність

розробленої

загальнокультурної

структурно-функційної

компетентності

студентів

моделі

гуманітарних

спеціальностей в освітньому середовищі університету й сформулювати
висновки.
Застосування методу ситуативного аналізу (case-study) у процесі
формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей сприяє розвитку їхнього критичного мислення; уміння шукати,
аналізувати й узагальнювати необхідну інформацію; застосовувати отриману
інофрмацію задля прийняття адекватного рішення; дослуховуватися до думки
інших; обстоювати власну точку зору; а також активізує їхню пізнавальну
самостійність й активність. Зазначимо, що імплементація зазначеного методу
під час вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови
(англ.) передбачало урахування наступної сукупності дидактичних принципів
навчання, а саме: принципу навчання на основі реальних ситуацій; доступності;
зв’язку навчання з життям; мотивації освітньої діяльності; індивідуалізації та
диференціації навчання. Розглянемо приклади ситуацій, запропонованих
студентам. Так, під час вивчення такої теми як «Сulture and Identity” студенти
аналізували наступні ситуації (приклади 3.1-3.3):
Приклад 3.1
Cultural Shock in Ukraine
My name is Tracy Davids and I would like to share my experience of living in
Ukraine several years ago. I am an economist now but 10 years ago when I was a
student I had an opportunity to go to Kyiv to participate in an international exchange
programme for students. I loved being there and I still have a lot of peasant memories
of my university days. But there are some things which I will never be able to forget.
These things mostly concern some eating habits of Ukrainians. You know, I think the
biggest shock for me was to see people eat “salo”, if you understand what I mean …
People asked me to try it and always told me that it was impolite to refuse. I did not
want to insult anyone but it was beyond my control.
Приклад 3.2
Eating habits in India
Next month I am going to India on my business trip. My colleagues who went
there half a year ago told me about some eating habits which I think will be difficult

to follow. I give you one example that really struck me. The members of the family
they lived with always ate with hands and no one used their left hand. When my
colleagues asked why, they were told that it was considered rude and disrespectful to
eat with the left hand. I do not want to offend anyone but I am a natural left-hander.
Now I do not know what to do in this situation should I stay at home and not to go
anywhere or should I learn how to eath with the right hand?
Приклад 3.3
Easter in Ukraine
I think it is a great opportunity to get to know about Ukrainian culture and
people celebrating a religious holiday with them. And last year my dream came true.
My Ukrainian friends invited me to stay with them at Easter. I would never forget
such amazing experience. I learnt that in the Ukrainian language Easter is called
Paskha and for most Ukrainians it is one of the most important religious holidays a
year. Like in many other countries many Ukrainians keep Lent which means that they
do not eat food of animal origin, do not consume alcohol, visit church services
regularly etc. Some days before the celebration people bake Easter cakes, dye eggs
which are called krashanky, and cook many delicious dishes (home-made sausages
are mouth-watering). Now I know how to bake Easter cakes (Paskas) and to dye eggs
….
Головним інструментом технологій проблемного навчання є проблема,
розв’язання якої потребує певних зусиль з боку студентів і спонукає їх
розумової праці. Застосування технологій проблемного навчання уможливлює
створення в освітньому процесі сприятливих умов для всебічного розвитку
студентів гуманітарних спеціальностей як професіоналів, які здатні виконувати
завдання

різного

загальнокультурної

рівня

складності

компетентності

взагалі,

та

компетентності

формування
зокрема.

Під

їхньої
час

розв’язання певної проблеми студенти вчаться аналізувати й доцільно
використовувати інформацію, приймати виважені рішення, відповідально
ставитися до професійних обов’язків, бути самостійними та впевненими у
власні можливості.

Суттєву роль у формуванні загальнокультурної компетентності відіграє
метод дискусії, оскільки його застосування надає можливість залучити
студентів

гуманітарних

спеціальностей

до

конструктивної

взаємодії;

стимулювати пізнавальний інтерес до теми, яку вони вивчають; навчити їх
поважати один одного, толерантно ставитися до переконань та поглядів інших;
відкрито й тактовно висловлювати власні думки; аналізувати інформацію,
здобуту під час спілкування. Наведемо приклади питань до теми «Сulture and
Identity», котрі можна застосовувати з метою проведення групової дискусії під
час вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс основної іноземної
мови (англійська)» (приклад 3.4).
Приклад 3.4
Do you agree that culture affects anyone’s life? Explain your point of view.
Do you agree that religion affects anyone’s life? Explain your point of view.
Do you agree that living in a multicultural society expands somebody’s horizons?
Explain your point of view.
Do you think that culture is important? Do people who surround you think that
culture is important? Explain your point of view.
What are the different cultures in the world?
Do you believe that national identity is pivotal in protecting natural culture?
Do you believe that national identity is pivotal in protecting world culture?
Are ethnic minority cultures well respected and protected in the world?
What do you have to know to be become successful in the globalized world?
What is the oldest tradition in Ukraine? What are some examples of old Ukrainian
traditions? Do people still follow them? Why do people follow traditions? Is Ukraine
famous for its traditions? What is your favourite tradition?
What way do you celebrate New Year in your family? Are there any family traditions
to celebrate New Year in your family?
Ще

один

метод,

який

ефективно

впливає

на

формування

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, є
метод «Мозковий штурм». Його застосування сприяє розвитку комунікативних
умінь студентів, умінь поважати один одного, навичок працювати в команді,

критичного мислення тощо, стимулює розвиток їхнього пізнавального інтересу,
збагачує й вдосконалює досвід конструктивної взаємодії. Приклад застосування
методу «Мозковий штурм» під час вивчення теми «Culture and Identity»
наведено на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Унаочнення застосування методу «Мозковий штурм» на тему «What
are some things that define culture?»
Створення

й

упровадження

елементів

інформаційно-гуманітраного

середовища у підготовку студентів гуманітарних спеціальностей, спрямованого
на

застосування

відкритих

освітніх

електронних

ресурсів,

сприяло

забезпеченню освітнього процесу та визначених суб’єктів навчання необхідною
дидактичною й методичною підтримкою. Застосування широкого спектру
відкритих електронних ресурсів під час вивчення та викладання таких
навчальних дисциплін як «Практичний курс основної іноземної мови
(англійська)» та «Лінгвокраїнознаство країн англійської мови» ефективно
вплинуло на розвиток сукупності ключових і предметних компетентностей
студентів

гуманітарних

спеціальностей,

їхньої

загальної

культури,

формуванння таких особистісних та професійно важливих якостей як
активність, ініціативність, відповідальність, дисциплінованість, толерантність,

здатність жити у багакультурному суспільстві, що, у свою чергу, забезпечило
формування високого рівня їхньої загальнокультурної компетентності.
Під час формувального етапу, студентам експериментальної групи було
надано

вичерпну

інформацію

щодо

застосування

відкритих

освітніх

електронних ресурсів (довідкових та навчальних), які озброюють їх глибокими
теоретичними знаннями з історії світової культури, культури повсякденності,
про життя людей у різних країнах світу, про моральні, духовні й культурні
цінності, про правила поведінки у сучасному глобалізованому суспільстві, а
також сприяє формуванню високого рівня знань з англійської мови.
Інформація,

яка

міститься

на

сторінках

дібраних

відкритих

освітніх

електронних ресурсів, викликала неабиякий інтерес у студентів гуманітарних
спеціальностей. Працюючи над індивідуальними та колективними проєктами
на тему «Сulture and Identity», «Similarities and Differences of Life in Towns and
Cities», «Greeting Customs in Different Countries of the World», «Сultural
Differences between Ukraine and the USA», «Cultural Differences between Ukraine
and Japan», «Similarities and Differences of Celebrating New Year in Different
Countries of the World», «Everyday Life All Around the World» студенти мали
змогу знаходити й аналізувати необхідну інформацію, дізнатися про світову
культурну спадщину, культурні традицій та звичаї, історію, забобони, які
існують в різних країнах світу, повсякденнє життя людей не лише в
англомовних країнах, а й інших країна. Робота студентів з відкритими
освітніми електронними ресурсами сприяла підвищенню їхньої загальної
ерудиції, формуванню світогляду, усвідомленню власної життєвої позиції,
важливості загальнолюдських цінностей, необхідності дотримання правил
культурної поведінки. Підготовка студентами звітних матеріалів, пов’язаних із
розв’язанням запропонованих проєктів, стимулювала їх до висловлення власної
думки, толерантного ставлення до поглядів інших учасників проєкту, сприяла
розвиткові їхніх комунікативних та презентаційних умінь, навичок працювати в
команді. Наведемо деякі приклади щодо застосування відкритих довідкових
електронних ресурсів. Так, одним із найкорисніших ресурсів став сайт «A world
of Cultures» (рис. 3.2) Завдяки інформації, яка знаходиться на його сторінках,

студенти мали можливість дізнатися багато нового та цікового про повсякденне
життя людей в різних країнах світу [25].

Рис. 3.2. Наочне зображення стартової сторінки сайту «A world of Cultures»
Варто зазначити, що неабиякий інтерес викликала сторінка з інформацією
про Україну (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Наочне зображення сторінки сайту «A world of Cultures», присвяченої
Україні
Застосування

інформації,

яка

міститься

на

сайті

«Енциклопедія

Британніка» [26], уможливило озброєння студентів широким спектром знань у
галузі культури, про різні форми і види культур, про норми і правила
культурної поведінки у сучасному багатокультурному середовищі (рис. 3.4).

1
Рис. 3.4. Наочне зображення сторінки сайту «Encyclopedia Britannica»,
присвяченої темі «Культурна глобалізація»
«UNESCO World Heritage Centre» є офіційним сайтом ЮНЕСКО, який
містить вичерпну інформацію про світову культурну спадщину, яка зберіглася
дотепер [28]. Його унікальність полягає забезпеченні користувачів фотоматеріалами, можливістю використати надану інформацію під час підготовки
індивідуальних, групових та колективних проєктів тощо (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Наочне зображення стартової сторінки сайту «UNESCO World Heritage
Centre»
Застосування такого відкритого довідкового електронного ресурсу як
«Енциклопедія

України

в

Інтернеті»

передбачало

надання

студентам

експериментальної групи повної інформації про Україну, а саме: повсякденне
життя українських людей, національну культурну спадщину, традиції та звичає,
сприяє формуванню уявлення про основні національні цінності, мовальні та
духовні якості українського народу [27]. Матеріали, які розміщені на сайті,
були використанні при підготовці навчальних проєктів на такі теми як «Відомі

українські художники та скульптори», «Роль українського мистецтва у сітовому
просторі», «Вища освіта в Україні» тощо.
Розглянемо

результати

загальнокультурної

щодо

рівня

компетентності

вияву

студентів

сформованості

контрольної

та

експериментальної груп на констатувальному етапі експерименту за кожним
виокремленим критерієм. Так, проведене дослідження дає змогу стверджувати
про майже однакові вияви показників за аксіологічно-мотиваційним критерієм.
Високий рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності
діагностовано в 0,9 % студентів експериментальної групи й 1,8 % студентів
контрольної групи. 47,8 % студентів експериментальної групи та 51,8 %
студентів

контрольної

групи

вирізняються

середнім

рівнем

вияву

сформованості загальнокультурної компетентності, низький − у 51,3 %
студентів експериментальної групи й 46,4 % студентів контрольної групи
(табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей за аксіологічно-мотиваційним критерієм на
констатувальному етапі
Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

(кількість / відсоток)

(кількість / відсоток)

Констатувальний етап

Констатувальний етап

Кількість

%

Кількість

%

Низький

51

46,4

59

51,3%

Середній

57

47,8 %

55

51,8 %

Високий

2

1,8 %

1

0,9 %

Усього

110

100%

115

100%

Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних
оцінювався

спеціальностей
шляхом

за

застосування

суб’єктно-процесуальним
відповідного

критерієм

діагностувального

інструментарію. Проаналізовані й систематизовані емпіричні дані щодо рівня
вияву сформованості досліджуваного педагогічного феномена у студентів
контрольної

та

експериментальної

груп

за

відповідним

критерієм

продемонстровано в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4
Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей за суб’єктно-процесуальним критерієм на
констатувальному етапі
Рівні
Контрольна група
Експериментальна група
(кількість / відсоток)

(кількість / відсоток)

Констатувальний етап

Констатувальний етап

Кількість

%

Низький

52

47,3

54

47,0

Середній

54

49,1

56

48,7

Високий

4

3,6

5

4,3

Усього

110

100

115

100

%

Результати експерименту дають змогу стверджувати, що 47,0 % студентів
експериментальної групи та 47,3 % студентів контрольної групи мають низький
рівень вияву сформованості загальнокультурної компетеності за суб’єктнопроцесуальним критерієм. Середній рівень діагностовано в 48,7 % студентів
експериментальної

та

49,1 %

контрольної

груп.

4,3 %

студентів

експериментальної й 3,6 % студентів контрольної груп мають високий рівень
сформованості загальнокультурної компетеності.
За

результатами

дослідження

визначено,

що

45,2 %

студентів

експериментальної та 44,5 % студентів контрольної груп мають низький рівень
вияву сформованості загальнокультурної компетентності за інформаційнозмістовим критерієм. 53,0 % студентів експериментальної групи та 52,7 %
студентів контрольної групи мають середній рівень вияву сформованості
загальнокультурної компетентності. Високий рівень вияву сформованості
загальнокультурної

компетентності

виявлено

лише

в

експериментальної групи та 2,7 % студентів контрольної груп.

1,7%

студентів

Емпирічні дані щодо рівня вияву сформованості загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за інформаційнозмістовим критерієм подано в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5
Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей за інформаційно-змістовим критерієм
Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

(кількість / відсоток)

(кількість / відсоток)

Констатувальний етап

Констатувальний етап

Кількість

%

Кількість

№

Низький

49

44,6

52

45,2

Середній

58

52,7

61

53,1

Високий

3

2,7

2

1,7

Усього

110

100

115

100

Далі звертаємося до результатів оцінювання рівня вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за
діяльнісно-культурним критерієм (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей за діяльнісно-культурним критерієм
Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

(кількість / відсоток)

(кількість / відсоток)

Констатувальний етап

Констатувальний етап

Кількість

%

Кількість

%

Низький

35

31,8 %

42

36,5 %

Середній

54

49,1 %

54

47,0 %

Високий

21

19,1 %

19

16,5 %

Усього

110

100

115

100

Дослідження стану сформованості загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей за діяльнісно-культурним критерієм
надало

змогу

отримати

наступні

результати:

низький

рівень

вияву

сформованості загальнокультурної компетентності діагностовано в 36,5 %
студентів експериментальної та 31,8 % студентів контрольної груп. 47,0 %
студентів

експериментальної

вирізняються

наявністю

та

49,1 %

середнього

студентів
рівня

контрольної

вияву

груп

сформованості

загальнокультурної компетентності. 16,5 % студентів експериментальної та
19,1 % студентів контрольної груп мають високий рівень сформованості
загальнокультурної компетентності.
Перейдемо

до

розгляду

результатів

оцінювання

рівня

вияву

сформованості загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей за суб’єктно-рефлексійним критерієм (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей за суб’єктно-рефлексійним критерієм
Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

(кількість / відсоток)

(кількість / відсоток)

Констатувальний етап

Констатувальний етап

Кількість

%

Кількість

%

Низький

49

44,5 %

49

42,6 %

Средній

56

50,9 %

57

49,6 %

Високий

5

4,5 %

9

7,8 %

Усього

110

100

115

100

Низький рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей за суб’єктно-рефлексійним критерієм
визначено в 42,6 % студентів експериментальної та 44,5 % студентів
контрольної груп. 49,6 % студентів експериментальної та 50,9 % студентів
контрольної

груп

мають

середній

рівень

вияву

сформованості

загальнокультурної компетентності; 7,8 % студентів експериментальної та
4,5 % студентів контрольної груп – високий.
Таким чином, на констатувальному етапі експерименту здійснено
діагностування висхідного рівня вияву сформованості загальнокультурної
компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей

за аксіологічно-

мотиваційним, суб’єктно-процесуальним, інформаційно-змістовим, діяльніснокультурним та суб’єктно-рефлексійним критеріями. Це дало можливість
виявити рівень вияву досліджуваного феномена покомпонентно й його
загальний рівень.
Статистичне оброблення й аналіз результатів педагогічного експерименту
щодо

ефективності

функційної

імплементації

дидактичної

компетентності

студентів

розробленої

моделі

авторської

формування

гуманітарних

структурно-

загальнокультурної

спеціальностей

в

освітньому

середовищі університету спрезентовано у підрозділі 3.3.
3.3. Аналіз й узагальнення результатів експериментальної роботи
Головна мета формувального етапу педагогічного експерименту полягала
в перевірці припущень щодо ефективності розробленої авторської структурнофункційної моделі формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних

спеціальностей

у

освітньому

середовищі

університету.

Навчальними дисциплінами щодо формування зазначеної компетентості обрано
«Практичний

курс

основної

іноземної

мови

(англійська

мова)»

та

«Лінгвокраїнознавство країн англійської мови».
З метою апробації дієвості розробленої структурно-функційної моделі
формування

загальнокультурної

компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей та динаміки змін рівня вияву її сформованості проведено
контрольні зрізи знань до початку формувального етапу експерименту та після
його закінчення. Зазначимо, що рівень вияву сформованості загальнокультурної
компетентності

студентів

гуманітарних

спеціальностей

визначався

за

допомогою відповідного діагностувального інструментарію. На контрольному
етапі експерименту проведено зіставлення розподілів студентів-гуманітаріїв в

експериментальних

і

контрольних

групах

за

рівнями

сформованості

загальнокультурної компетентності. Порівнювалися відповідні розподіли
досліджуваних масивів на початку й після завершення формувального етапу
експерименту. Сформульовано в цьому випадку такі припущення:
-

емпіричні розподіли студентів експериментальних груп за рівнями

вияву сформованості загальнокультурної компетентності на початку й після
завершення експерименту не відрізняються між собою (Н0);
-

емпіричні розподіли студентів експериментальних груп за рівнями

вияву сформованості загальнокультурної компетентності на початку й після
завершення експерименту відрізняються між собою (Н1), що може бути
підтверджено застосуванням методів математичної статистики та відповідних
методик доведення статистичної значущості змін.
Аналіз отриманих результатів надав можливість констатувати наявність
суттєвої позитивної динаміки рівнів вияву сформованості загальнокультурної
компетентності

в

експериментальній

групі

на

контрольноовому

етапі

експерименту згідно визначених критеріїв – аксіологічно-мотиваційного,
суб’єктно-процесуального, інформаційно-змістового, діяльнісно-культурного
та суб’єктно-рефлексійного. Порівняння результатів засвідчує приблизно
однаковий (відсутні статистично значущі розбіжності) початковий рівень вияву
сформованості

загальнокультурної

компетентності

студентів

в

експериментальній і контрольній групах (табл. 3.8).
Таблиця 3.8.

Пірсона

Коефіцієнт

Високий

Середній

Низький

Високий

Середній

Низький

Високий

Середній

критерієм)

Низький

відповідним

Група (%)

Узагальнені результати діагностування рівнів вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей та динаміка змін (за компонентами у порівнянні
констатувального та контрольного етапів педагогічного експерименту)
Констатувальний Контрольний
Компонент
Динаміка
2
етап
(за
етап

Аксіологічномотиваційни
Суб’єктнопроцесуальний
Інформаційнозмістовий
Дяльніснокультурний

Суб’єктнорефлексійний

ЕГ

51,3

47,8

0,9

27,8 52,2 20,0 -23,5

4,3

19,1

44,24

КГ

46,4

51,8

1,8

37,3 59,1

-9,1

7,3

1,8

4,42

ЕГ

47,0

48,7

4,3

26,1 52,2 21,7 -20,9

3,5

17,4

35,47

КГ

47,3

49,1

3,6

37,3 51,8 10,9 -10,0

2,7

7,3

8,44

ЕГ

45,2

53,0

1,7

26,1 54,8 19,1 -19,1

1,7

17,4

34,38

КГ

44,5

52,7

2,7

33,6 58,2

-10,9

5,5

5,5

8,45

ЕГ

36,5

47,0 16,5 18,3 49,6 32,2 -18,3

2,6

15,7

29,91

КГ

31,8

49,1 19,1 23,6 50,9 25,5

-8,2

1,8

6,4

4,94

ЕГ

42,6

49,6

7,8

22,6 53,9 23,5 -20,0

4,3

15,7

32,75

КГ

44,5

50,9

4,5

33,6 58,2

7,3

3,6

6,67

3,6

8,2

8,2

-10,9

Результати діагностування рівня вияву сформованості загальнокультурної
компетеності

студентів

гуманітарних

спеціальностей

за

аксіологічно-

мотиваційним критерієм на контрольному етапі експерименту відображено в
таблиці 3.9.
Ступінь узгодженості відповідей респондентів в експериментальній і
контрольній групах на початку формувального експерименту обчислено за
допомогою коефіцієнта Пірсона (  ).
2

Для експериментальної групи студентів коефіцієнт Пірсона набуває
значень:

2 

(1  23) 2 (55  60) 2 (59  32) 2


 44,24
(23)
(60)
(32)

Таблиця 3.9.
Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей за аксіологічно-мотиваційним
критерієм на контрольному етапі експерименту
Рівні

Контрольна група
На початку
експерименту

Високий

2

Наприкінці
експерименту

4

Експериментальна група
На початку
експерименту

1

Наприкінці
експерименту

23

Середній
Низький

57
51
110

Усього
За

табличною

65
41
110

інформацією

55
59
115

«Критичні

60
32
115

значення

χ2 -критерію,

що

відповідають різним ймовірностям похибки та різним ступеням свободи»,
з’ясовуємо ступінь значущості різниці на початку й наприкінці дослідної роботи
в розподілі оцінок. Здобуте нами значення 44,24 є більшим, ніж відповідне
табличне значення 10,59663 (m–1=2 ступенів свободи й імовірність похибки
менше, ніж 0,05).
Для контрольної групи студентів коефіцієнт Пірсона набуває значень:
-

(2  4) 2 (57  65) 2 (51  41) 2
 


 4,42
(4)
(65)
(41)
2

Здобуте нами значення 4,42 є меншим, ніж відповідне табличне значення
10,59663 (m–1=2 ступенів свободи й імовірність похибки менше, ніж 0,05). Це
означає, що немає підстав заперечувати нульову гіпотезу про однаковий
розподіл рівнів вияву сформованості загальнокультурної компетентності
студентів

гуманітарних

спеціальностей

за

аксіологічно-мотиваційним

критеріем на різних етапах проведення експерименту.
За

результатами

аналізу

з’ясовано,

що

на

контрольному

етапі

експерименту відбулися динамічні позитивні зміни рівнів вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за
аксіологічно-мотиваційним

критеріем.

Зокрема,

високий

рівень

вияву

сформованості загальнокультурної компетентності мають 20 % студентів
експериментальної та 3,6 % студентів контрольної груп, середній рівень –
52,2 % студентів експериментальної та 59,1 % студентів контрольної груп.
Показник низького рівня знизився до 27,8 % у студентів експериментальної та
37,3 % у студентів контрольної груп (табл. 3.10).
Таблиця 3.10
Динаміка змін рівнів вияву сформованості загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за аксіологічномотиваційним критеріем на контрольному етапі

Компонент
(за

Група Констатувальний

Контрольний

етап

(%)

Динаміка

етап
Високий

Середній

Низький

Високий

Середній

Низький

Високий

Низький

критерієм)

Середній

відповідним

Аксіологічно-

ЕГ

51,3

47,8

0,9

27,8

52,2 20,0 -23,5

4,3

19,1

мотиваційний

КГ

46,4

51,8

1,8

37,3

59,1

7,3

1,8

Результати

діагностування

рівнів

3,6

вияву

-9,1

сформованості

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за
суб’єктно-процесуальним критерієм на контрольному етапі експерименту
відображено в таблиці 3.11.
Таблиця 3.11
Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей за суб’єктно-процесуальним критерієм на
контрольному етапі експерименту
Рівні
Контрольна група
Експериментальна група
На початку

Наприкінці

На початку

Наприкінці

експерименту

експерименту

експерименту

експерименту

Високий

4

12

5

25

Середній

54

57

56

60

Низький

52

41

54

30

Усього

110

110

115

115

Для експериментальної групи студентів коефіцієнт Пірсона набуває
значень:
(5  25) 2 (56  60) 2 (54  30) 2
 


 35,47
(25)
(60)
(30)
2

За табличною інформацією «Критичні значення χ2 -критерію, що
відповідають різним ймовірностям похибки та різним ступеням свободи»,
з’ясовуємо ступінь значущості різниці на початку й наприкінці дослідної
роботи в розподілі оцінок. Здобуте нами значення 35,47 є більшим, ніж

відповідне табличне значення 10,59663 (m–1=2 ступенів свободи й імовірність
похибки менше, ніж 0,05).
Для контрольної групи студентів коефіцієнт Пірсона набуває значень:

2 

(4  12) 2 (54  57) 2 (52  41) 2


 8,44
(12)
(57)
(41)

Здобуте нами значення 8,44 є меншим, ніж відповідне табличне значення
10,59663 (m–1=2 ступенів свободи й імовірність похибки менше, ніж 0,05). Це
означає, що немає підстав заперечувати нульову гіпотезу про однаковий
розподіл рівнів вияву сформованості загальнокультурної компетентності
студентів гуманітарних спеціальностей за суб’єктно-процесуальним критерієм
на різних етапах проведення експерименту.
За

суб’єктно-процесуальним

критерієм

високий

рівень

вияву

сформованості загальнокультурної компетентності досягли 21,7 % студентів
експериментальної та 10,9 % студентів контрольної груп, середнього рівня –
52,2 % студентів експериментальної та 51,8 % студентів контрольної груп.
Показник низького рівня знизився до 21,6 % у студентів експериментальної та
37,3 % у студентів контрольної груп (табл. 3.12).
Таблиця 3.12

Суб’єктнопроцесуальний

Високий

Середінй

Низький

Високий

Середінй

Низький

Високий

Низький

критерієм)

Середінй

Динаміка змін рівнів вияву сформованості загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за суб’єктнопроцесуальним критерієм на контрольному етапі
Група Констатувальний Контрольний
Компонент
Динаміка
етап
етап
(за відповідним (%)

ЕГ

47,0

48,7

4,3

26,1 52,2 21,7 -20,9

3,5

17,4

КГ

47,3

49,1

3,6

37,3 51,8 10,9 -10,0

2,7

7,3

Узагальнені результати діагностування рівнів вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за

інформаційно-змістовим критерієм на контрольному етапі експерименту
представлено в таблиці 3.13.
Таблиця 3.13
Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей за інформаційно-змістовим критерієм на
контрольному етапі експерименту
Рівні
Контрольна група
Експериментальна група
На початку
Наприкінці
На початку
Наприкінці
експерименту експерименту експерименту експерименту
Високий
3
9
2
22
Середній

58

64

61

63

Низький

49

37

52

30

Усього

110

110

115

115

Для експериментальної групи студентів коефіцієнт Пірсона набуває
значень:

2 

(2  22) 2 (61  63) 2 (52  30) 2


 34,38
(22)
(63)
(30)

За табличною інформацією «Критичні значення χ2 -критерію, що
відповідають різним ймовірностям похибки та різним ступеням свободи»,
з’ясовуємо ступінь значущості різниці на початку й після завершення дослідної
роботи в розподілі оцінок. Здобуте нами значення 34,38 є більшим, ніж
відповідне табличне значення 10,59663 (m–1=2 ступенів свободи й імовірність
похибки менше, ніж 0,05).
Для контрольної групи студентів коефіцієнт Пірсона набуває значень:
(3  9) 2 (58  64) 2 (49  37) 2
 


 8,45
(9)
(64)
(37)
2

Здобуте нами значення 8,45 є меншим ніж відповідне табличне значення
10,59663 (m–1=2 ступенів свободи й імовірність похибки менше, ніж 0,05). Це
означає, що немає підстав заперечувати нульову гіпотезу про однаковий
розподіл рівнів вияву сформованості загальнокультурної компетентності

студентів гуманітарних спеціальностей за інформаційно-змістовим критерієм
на різних етапах проведення експерименту (табл. 3.14).
Таблиця 3.14

Суб’єктнопроцесуальний

Високий

Середінй

Низький

Високий

Середінй

Низький

Високий

Низький

критерієм)

Середінй

Динаміка змін рівнів вияву сформованості загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за інформаційнозмістовим критерієм на контрольному етапі
Група Констатувальний Контрольний
Компонент
Динаміка
етап
етап
(за відповідним (%)

ЕГ

45,2

53,0

1,7

26,1 54,8 19,1 -19,1

1,7

17,4

КГ

44,5

52,7

2,7

33,6 58,2

5,5

5,5

8,2

-10,9

Узагальнені результати діагностування рівнів вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за
діяльнісно-культурним

критерієм

на

контрольному

етапі

експерименту

представлено в таблиці 3.15.
Таблиця 3.15
Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей за діяльнісно-культурним критерієм на
контрольному етапі
Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

На початку

Наприкінці

На початку

Наприкінці

експерименту

експерименту

експерименту

експерименту

Високий

21

28

19

37

Середній

54

56

54

57

Низький

35

26

42

21

Усього

110

110

115

115

Для експериментальної групи студентів коефіцієнт Пірсона набуває
значень:
(19  37) 2 (54  57) 2 (42  21) 2
 


 29,91
(37)
(57)
(21)
2

За табличною інформацією «Критичні значення χ2 -критерію, що
відповідають різним ймовірностям похибки та різним ступеням свободи»,
з’ясовуємо ступінь значущості різниці на початку й після завершення дослідної
роботи в розподілі оцінок. Здобуте нами значення 29,91 є більшим, ніж
відповідне табличне значення 10,59663 (m–1=2 ступенів свободи й імовірність
похибки менше, ніж 0,05).
Для контрольної групи студентів коефіцієнт Пірсона набуває значень:
(21  28) 2 (54  56) 2 (35  26) 2
 


 4,94
(28)
(56)
(26)
2

Здобуте нами значення 4,94 є меншим, ніж відповідне табличне значення
10,59663 (m–1=2 ступенів свободи й імовірність похибки менше, ніж 0,05). Це
означає, що немає підстав заперечувати нульову гіпотезу про однаковий
розподіл студентів за діяльнісно-культурним критерієм на різних етапах
проведення експерименту.
За діяльнісно-культурним критерієм показник високого рівня вияву
сформованості загальнокультурної компетентності збільшився до 32,2 % у
студентів експериментальної групи та 25,5 % у студентів контрольної групи,
показник середнього рівня – 49,6 % у студентів експериментальної та 50,9 % у
студентів контрольної груп. Показник низького рівня вияву сформованості
загальнокультурної

компетентності

зменшився

до

18,3 %

у

студентів

експериментальної та 23,6 % у студентів контрольної груп (табл. 3.16).
Таблиця 3.16
Динаміка змін рівнів вияву сформованості загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за діяльніснокультурним критерієм на контрольному етапі
Компонент

Група Констатувальний

Контрольний

Динаміка

(за відповідним

етап

(%)

етап

Високий

Середній

Низький

Високий

Середній

Низький

Високий

Середній

Низький

критерієм)

Діяльнісно-

ЕГ

36,5

47,0

16,5

18,3 49,6 32,2 -18,3

2,6

15,7

культурний

КГ

31,8

49,1

19,1

23,6 50,9 25,5

1,8

6,4

Узагальнені

результати

оцінювання

рівня

вияву

-8,2

сформованості

загальнокультурної компетеності студентів гуманітарних спеціальностей за
суб’єктно-рефлексійним критерієм на контрольному етапі експерименту
відображено в таблиці 3.17.
Таблиця 3.17
Рівень вияву сформованості загальнокультурної компетеності студентів
гуманітарних спеціальностей за суб’єктно-рефлексійним критерієм на
контрольному етапі
Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

На початку
експерименту

Наприкінці
експерименту

На початку
експерименту

Наприкінці
експерименту

5
56
49
110

9
64
37
110

9
57
49
115

27
62
26
115

Високий
Середній
Низький
Усього

Для експериментальної групи студентів коефіцієнт Пірсона набуває
значень:
(9  27) 2 (57  62) 2 (49  26) 2
 


 32,75
(27)
(62)
(26)
2

За табличною інформацією «Критичні значення χ2 -критерію, що
відповідають різним імовірностям похибки та різним ступеням свободи»
з’ясовуємо ступінь значущості різниці на початку й наприкінці дослідної
роботи в розподілі оцінок. Здобуте нами значення 32,75 є більшим, ніж

відповідне табличне значення10,59663 (m–1=2 ступенів свободи й імовірність
похибки менше, ніж 0,05).
Для контрольної групи студентів коефіцієнт Пірсона набуває значень:

2 

(5  9) 2 (56  64) 2 (49  37) 2


 6,67
(9)
(64)
(37)

Здобуте нами значення 6,67 є меншим, ніж відповідне табличне значення
10,59663 (m–1=2 ступенів свободи й імовірність похибки менше, ніж 0,05). Це
означає, що немає підстав заперечувати нульову гіпотезу про однаковий
розподіл студентів за суб’єктно-рефлексійним критерієм сформованості
загальнокультурної компетентності на різних етапах проведення експерименту
(табл. 3.18).
Таблиця 3.18
Динаміка змін рівнів вияву сформованості загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за суб’єктнорефлексійним критерієм на контрольному етапі

Суб’єктнорефлексійний

Динаміка

Високий

Середній

Контрольний
етап
Низький

Високий

Середній

Група Констатувальний
етап
(%)
Низький

Критерій

ЕГ

42,6

49,6

7,8

22,6 53,9 23,5 -20,0

4,3

15,7

КГ

44,5

50,9

4,5

33,6 58,2

7,3

3,6

8,2

-10,9

За суб’єктно-рефлексійним критерієм показник високого рівня вияву
сформованості загальнокультурної компетеності збільшився до 23,5 % у
студентів експериментальної та 8,2 % у студентів контрольної груп, середньог –
до 53,9 % у студентів експериментальної та 58,2 % у студентів контрольної
груп.

Показник

низького

рівня

сформованості

загальнокультурної

компетентності зменшився до 22,6 % у студентів експериментальної та 33,6 % у
студентів контрольної груп.

Отже, як свідчать розглянуті вище результати, у контрольній групі, де
була відсутня цілеспрямована діяльність викладачів і студентів з формування
загальнокультурної компетеності, не було впроваджено авторську структурнофункційну дидактичну модель в освітній процес, рівень вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за
аксіологічно-мотиваційним,

суб’єктно-процесуальним,

інформаційно-

змістовим, діяльнісно-культурним та суб’єктно-рефлексійним підвищився
несуттєво.
За результатами проведеного експерименту з’ясовано, що підготовка
студентів

експериментальної

групи

на

основі

створення

сукупності

обґрунтованих організаційно-дидактичних умов сприяла динамічним змінам
кожного з компонентів структури загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей, що свідчить про ефективність упровадженої
структурно-функційної дидактичної моделі, що була реалізована під час
експериментальної роботи у підготовці студентів гуманітарних спеціальностей
в освітньому середовищі університету.
Таким чином, узагальню вальний аналіз отриманих результатів надав
змогу констатувати наявність суттєвої позитивної динаміки рівнів вияву
сформованості загальнокультурної компетентності в експериментальній групі
на

контрольному

етапі

аксіологічно-мотиваційного,

експерименту

згідно

визначених

суб’єктно-процесуального,

критеріїв

–

інформаційно-

змістового, діяльнісно-культурного та суб’єктно-рефлексійного. Порівняння
результатів засвідчує приблизно однаковий (відсутні статистично значущі
розбіжності) початковий рівень вияву сформованості загальнокультурної
компетентності студентів в експериментальній і контрольній групах на початку
експериментальної роботи та суттєві статистично значущі розбіжності
(набагато вищим є в студентів експериментальної групи у порівнянні зі
студентами контрольної групи) у вияві рівня сформованості загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей після завершення
формувального етапу експерименту, коли було здійснено імплементацію

авторської структурно-функційної моделі на основі створення сукупності
відповідних організаційно-дидактичних умов.
Отже, можна констатувати, що гіпотезу Н0 спростовано і повністю
доведено експериментальним шляхом правильність гіпотези Н1.
Висновки до розділу 3
Згідно визначеної структури загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей (у першому розділі дисертаційної праці) було
виокремлено наступні критерії, за якими визначався рівень сформованості
досліджуваного дидактичного компонента, а саме: аксіологічно-мотиваційний,
суб’єктно-процесуальний, інформаційно-змістовий, діяльнісно-культурний та
суб’єктно-рефлексійний. Визначені критерії та показники відповідають трьом
рівням (низький, середній, високий) вияву сформованості досліджуваного
феномену.
Головна мета формувального етапу педагогічного експерименту полягала
у перевірці припущень щодо ефективності розробленої авторської структурнофункційної

дидактичної

компетентності

студентів

моделі

формування

гуманітарних

загальнокультурної

спеціальностей

у

освітньому

середовищі університету. Навчальними дисциплінами щодо формування
зазначеної компетентості було обрано «Практичний курс основної іноземної
мови (англійська мова)» та «Лінгвокраїнознавство країн англійської мови».
З метою апробації дієвості розробленої авторської структурно-функційної
дидактичної моделі формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей та динаміки змін рівня вияву її сформованості
проведено

контрольні

зрізи

знань

до

початку

формувального

етапу

експерименту та після його закінчення.
На контрольному етапі експерименту проведено зіставлення розподілів
студентів гуманітарних спеціальностей в експериментальних і контрольних
групах за рівнями сформованості загальнокультурної компетентності. Було
сформульовано такі припущення (гіпотезу Н0 та гіпотезу Н1):

-

емпіричні розподіли студентів експериментальних груп за рівнями

вияву сформованості загальнокультурної компетентності на початку й після
завершення експерименту не відрізняються між собою (Н0);
-

емпіричні розподіли студентів експериментальних груп за рівнями

вияву сформованості загальнокультурної компетентності на початку й після
завершення експерименту відрізняються між собою (Н1), що може бути
підтверджено застосуванням методів математичної статистики та відповідних
методик доведення статистичної значущості змін.
Аналіз отриманих результатів надав можливість констатувати наявність
суттєвої позитивної динаміки рівнів вияву сформованості загальнокультурної
компетентності в експериментальній групі на контрольному етапі експерименту
згідно

визначених

процесуального,

критеріїв

–

аксіологічно-мотиваційного,

інформаційно-змістового,

суб’єктно-рефлексійного.

Порівняння

суб’єктно-

діяльнісно-культурного

результатів

засвідчує

та

приблизно

однаковий (відсутні статистично значущі розбіжності) початковий рівень вияву
сформованості

загальнокультурної

компетентності

студентів

в

експериментальній і контрольній групах на початку експериментальної роботи
та суттєві статистично значущі розбіжності (набагато вищим є в студентів
експериментальної групи у порівнянні зі студентами контрольної групи) у вияві
рівня

сформованості

гуманітарних

загальнокультурної

спеціальностей

після

компетентності

завершення

студентів

формувального

етапу

експерименту, коли було здійснено імплементацію авторської структурнофункційної моделі на основі створення сукупності відповідних організаційнодидактичних умов. Таким чином було спростовано гіпотезу Н0 і доведено
експериментальним шляхом правильність гіпотези Н1.
Основні результати третього розділу відображено в наукових працях
авторки: [103-106].
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертаційній праці здійснено теоретичне узагальнення актуальної
проблеми дидактики вищої школи та запропоновано авторські інновації в
контексті її розв’язання.
Результати

теоретико-експериментального

дослідження

доводять

правильність висунутої на його початку гіпотези, а також підтверджують
виконання поставлених завдань.
1. На засадах вивчення особливостей реалізації компетентнісного підходу
в інтегративному поєднанні з іншими методологічними підходами в освітньому
процесі вищої школи, уточнено зміст й описано структуру загальнокультурної
компетентності студентів гуманітарних спеціальностей як дидактичного
феномена.

Загальнокультурну

компетентність

студентів

гуманітарних

спеціальностей визначаємо як інтегративну якість, яка ґрунтується на здобутих
під час підготовки в закладі вищої освіти знаннях, уміннях, навичках,
особистісних та професійно важливих якостях, суб’єктному досвіді й
забезпечує здатність особистості орієнтуватися в культурному розмаїтті
сучасного багатокультурного світового суспільства на основі розуміння й
збереження власної національно-культурної ідентичності та толерантного
ставлення

до

індивідуальних,

національних

й

етнічних

відмінностей

представників різних культур.
На ґрунті узагальнення й урахування наукових позицій українських і
зарубіжних науковців, а також реалізації ідей компетентнісного підходу як
провідного

у

підготовці

майбутніх

гуманітаріїв,

Рекомендацій

Ради

Європейського Союзу щодо ключових компетентностей для навчання протягом
життя, структуру загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей представлено як єдність взаємопов’язаних конструктивних
компонентів:

аксіологічно-мотиваційного,

суб’єктно-процесуального,

інформаційно-змістового, діяльнісно-культурного та суб’єктно-рефлексійного.
2. Розроблено

та

теоретично

обґрунтовано

структурно-функційну

дидактичну модель формування загальнокультурної компетентності студентів
гуманітарних спеціальностей в освітньому середовищі університету, яка

складається з чотирьох взаємопов’язаних конструктних блоків: пропедевтичноактуалізаційного, організаційно-інформаційного, діяльнісно-креативного та
результативно-компетентнісного. Методологічну основу розробленої моделі
складає

сукупність

провідного

(компетентнісного)

та

супідрядних

методологічних підходів.
Головною метою імплементації розробленої структурно-функційної
моделі є досягнення позитивної динаміки рівня вияву сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в
освітньому

середовищі

університету

загалом

та

на

рівні

кожного

конструктивного компонента в межах її структури.
3. Виявлено та дефініційовано сукупність організаційно-дидактичних
умов формування загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних
спеціальностей в освітньому середовищі університету як основу моделювання
досліджуваного процесу: 1) активація мотивації здобуття гуманітарних знань,
як ціннісно-особистісної основи розвитку особистості в умовах глобалізації;
2) суб’єктивація процесу навчання гуманітарних дисциплін у вищій школі;
3) створення стимулювального інформаційно-гуманітарного середовища як
засобу константного оновлення змісту загальнокультурної (як складової
гуманітарної) підготовки студентів; 4) інтеграція організаційних форм, методів,
технологій і засобів навчання на метадисциплінарному рівні в освітній
діяльності студентів гуманітарних спеціальностей; 5) забезпечення системносистематичної рефлексійної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей
як суб’єктів вияву загальнокультурної компетентності.
4. Розроблено експериментальну програму впровадження розробленої
структурно-функційної дидактичної моделі на основі конкретизації критеріїв
(аксіологічно-мотиваційний,

суб’єктно-процесуальний,

інформаційно-

змістовий, діяльнісно-культурний та суб’єктно-рефлексійний) і відповідних
критерійних

показників

компетентності

студентів

вияву

рівня

гуманітарних

сформованості
спеціальностей

загальнокультурної
та

відповідного

діагностувального інструментарію. Визначені критерії та показники відповідають
трьом

рівням

(низькому,

середньому,

високому)

вияву

сформованості

досліджуваного феномена. Навчальними дисциплінами щодо формування
зазначеної компетентості було обрано «Практичний курс основної іноземної
мови (англійська мова)» та «Лінгвокраїнознавство країн англійської мови».
5. Здійснено експериментальну перевірку імплементації дидактичної
моделі в освітній процес вищої школи на основі створення відповідних
організаційно-дидактичних умов.
Аналіз отриманих результатів надав змогу констатувати наявність
суттєвої позитивної динаміки рівнів вияву сформованості загальнокультурної
компетентності в експериментальній групі на контрольному етапі експерименту
згідно визначених критеріїв. Порівняння результатів, отриманих у ході
проведення експериментальної роботи, засвідчило приблизно однаковий
(відсутні

статистично

сформованості

значущі

розбіжності)

загальнокультурної

початковий

компетентності

рівень

вияву

студентів

в

експериментальній і контрольній групах на початку експериментальної роботи
(констатувальний

етап

експерименту)

та

суттєві

статистично

значущі

розбіжності (набагато вищим є в студентів експериментальної групи у
порівнянні зі студентами контрольної групи) у вияві рівня сформованості
загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей
після формувального етапу експерименту, по завершенню імплементації
авторської структурно-функційної моделі на основі створення сукупності
відповідних організаційно-дидактичних умов. Таким чином, було спростовано
гіпотезу Н0 і доведено експериментальним шляхом правильність гіпотези Н1.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування
загальнокультурної

компетентності

студентів.

Подальшого

вивчення

потребують питання розроблення технологій формування загальнокультурної
компетентності студентів різних спеціальностей на основі використання
дидактичного потенціалу психолого-педагогічних дисциплін у визначеному
контексті.
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Додаток Б
Методика «Пізнавальна потреба»
за В. Юркевичем
Виявлення інтенсивності пізнавальної потреби відбувається шляхом
оцінювання освітньої діяльності студентів викладачем (викладачами),
спостережень, проведення бесід зі студентами та викладачами.
Твердження для оцінювання:
1. Як часто студент займається якою-небудь розумовою працею
(для студентів – декілька годин поспіль)
Варіанти відповідей:
А) часто
Б) інколи
В) дуже рідко
2. Як вважає за потрібне вчинити студент, коли поставлене питання на
кмітливість:
Варіанти відповідей:
А) знайти відповідь самостійно
Б) коли як
В) отримати готову відповідь від інших
3. Наскільки багато студент читає додаткової літератури:
Варіанти відповідей:
А) постійно й багато
Б) іноді багато, іноді нічого не читає
В) мало або зовсім нічого не читає
4. Наскільки емоційно студент ставиться до цікавого для нього заняття,
пов’язаного з розумовою діяльністю:
Варіанти відповідей:
А) дуже емоційно
Б) коли як
В) емоції слабо виражені (в порівнянні з іншими ситуаціями)
5. Наскільки часто студент ставить питання:
Варіанти відповідей:
А) часто
Б) коли як
В) дуже рідко
Оброблення результатів:
Кожна відповідь «а» – 5 балів, «б» – 3 бали, «в» – 1 бал. Підраховується
загальна сума балів, за якою можна оцінити інтенсивність пізнавальної
потреби:
17-25 балів – потреба виражена сильно
12-16 балів – потреба виражена помірно
менше 12 балів – потреба виражена слабко.

Додаток В
Діагностика мотиваційних орієнтацій в міжособистісних комунікаціях
(за І. Ладановим та В. Урзаєвою)
Виявлення мотиваційних орієнтацій особистості в міжособистісних комунікаціях та їхньої
гармонійності.
Твердження для оцінювання:
Мій співрозмовник дивиться на предмет обговорення всебічно, беручи до уваги мою точку
зору.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
2.Мой співрозмовник вважає мене гідним поваги.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
3.Коли обговорюються різні погляди, ми вникаємо з партнером у сутність справи. Дрібниці
нас не хвилюють.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
4.Я впевнений, що мій співрозмовник розуміє мої наміри з приводу створення хороших
взаємин з ним.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
5.Мой співрозмовник завжди гідно оцінює мої висловлювання.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
6.Мой співрозмовник відчуває, коли в ході бесіди необхідно слухати, а коли говорити.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
7. Я впевнений, що під час обговорення конфліктної ситуації виявляю стриманість.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
8. Я відчуваю, що співрозмовник може зацікавитися предметом мого повідомлення.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
9. Мені подобається проводити час в бесідах із співрозмовником.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
10. Коли ми із співрозмовником приходимо до згоди, то добре знаємо, що кожному з нас
робити.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
11. Якщо ситуація того потребує, мій співрозмовник готовий продовжити обговорення
проблеми до її розв’язання.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
12. Я намагаюся йти назустріч проханням мого співрозмовника.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
13. Обидва, мій співрозмовник і я, намагаємося догодити один одному.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
14. Мій співрозмовник зазвичай говорить по суть, без зайвих слів.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
15. Після обговорення із співрозмовником різних поглядів я відчуваю, що це йде мені на
користь.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
16. Якщо я засмучений, я використовую занадто різкі висловлювання.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
17. Я намагаюся щиро зрозуміти наміри мого співрозмовника.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
18. Я цілком можу розраховувати на щирість мого співрозмовника.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
19. Я вважаю, що добрі взаємини залежать від зусиль обох сторон.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так
20. Після будь-якої сварки із співрозмовником ми зазвичай намагаємося ставитися один до
одного більш уважно.
А) Саме так
Б) Майже так В) Здається так
Г) Може бути так

