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СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Анотація. Культурна компетентність являє собою інтегральну якість особистості, що виявляється у загальній здатності і готовності людини до різноманітної творчої діяльності, соціально орієнтує здобувача вищої освіти на самостійну і успішну життєдіяльність. Метою статті є спроба аналізу формування культурної
компетентності здобувачів вищої освіти як динамічний процес зміни самої людини, його становлення як
культурної особистості. Методологічну основу дослідження становлять підходи: системно-хронологічний,
культурологічний, аксіологічний, порівняльний, ретроспективний, дидактичний. Зазначені підходи ґрунтуються на сукупності методологічних принципів, з-поміж яких: діалектичний, системності, історизму, хронологічний, персоніфікований. У статті розкривається проблема, що до останнього часу у педагогічних дослідженнях не визначені точні параметри, показники і критерії, відповідно до яких можна було б точно і однозначно оцінити культурну компетентність здобувачів. Це частково пов’язано з тим, що ключові компетенції,
що характеризують культурну компетентність здобувачів, – не окрема частина навчального плану, вони інтегровані в його зміст. Труднощі такого визначення обумовлена також ціннісним характером культури і процесу її присвоєння особистістю. Переклад культури на мову компетенцій в освітньому процесі не усуває цієї
проблеми. На відміну від структурованого предметного навчання, культурне становлення особистості носить
надпредметних характер і пов’язане із визначенням ціннісних орієнтацій та особистісних позицій здобувачів.
За результатами дослідження зроблені висновки, що у педагогічній науці склалася теоретична база, яка дозволяє змістовно і організаційно розробляти оцінку процесу культурного становлення здобувачів закладу вищої
освіти. Дослідження доводить, що в практиці освіти вишу поки що не вдається уникнути однобічності та обмеженості в оцінці культурної компетентності; певні труднощі виникають в питанні її цілісного уявлення як
результату якісної освіти. Проблема оцінки культурної компетентності вимагає цілеспрямованого вивчення
з урахуванням специфіки освітнього процесу закладу вищої освіти різного профілю, індивідуальних особливостей присвоєння культури здобувачам і оволодіння ними ключовими компетентностями.
Ключові слова: педагогіка; професійна освіта; економічна освіта; культурна компетентність; загальна
компетентність; професійна компетентність.
Вступ. Підготовка фахівців є одним із засобів
формування культурної компетентності. Культурна
компетентність – це інтегральне якість особистості,
що виявляється у загальній здатності і готовності людини до різноманітної діяльності, соціально орієнтує
особистість на самостійну і успішну життєдіяльність. Системний розгляд оцінки пов’язано з єдністю її теоретичного і технологічного аспектів. Оцінка
культурної компетентності базується на сукупності
педагогічних підходів – нормативного, компетентнісного, особистісного, технологічного.
Принципи оцінки культурної компетентності:
цілісність, динамічність, безперервність, інформативність, циклічність, послідовність, результативність. Основні напрями оцінки – це діяльність за виявленням: а) компетенцій, що відносяться до людини
як особистості, суб’єкта діяльності й спілкування;
б) компетенцій, що відносяться до соціальної взаємодії людини і соціального середовища; в) компетенцій, що відносяться до діяльності людини. Технологія оцінки включає низку компонентів: мета, яка
враховує велику кількість показників оцінюваного
об’єкта; вихідний об’єкт (культурна компетентність),
описаний за допомогою набору певних характеристик; послідовність виконання оціночних операцій,
описана у вигляді технологічної карти; оціночні засоби (вхідні, проміжна, підсумкова діагностика); зво-

ротній зв’язок [9, с. 34-68].
Вважаємо за необхідне визначити три основні
критерії оцінки культурної компетентності студентів: когнітивний, діяльнісний, критерій ставлення.
Адже у педагогічних дослідженнях склався теоретична база, що дозволяє змістовно і організаційно
розробляти оцінку процесу культурного становлення
здобувачів закладу вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Становлення культури особистості як найважливішої
умови її самоорганізації і саморозвитку – одне із провідних завдань сучасної освіти. До того ж на перший
план виходить ідея формування «функціональної
культури», що свідчить про те, що «особистість не
тільки засвоїла сукупність певних фундаментальних
культурологічних знань, а й ефективно реалізує їх в
професійно-трудової, суспільно-політичної і духовній сфері, в сім’ї, в побуті, в дозвіллі, в спілкуванні і
наодинці з собою» [14, c.10]. Визнання культуротворчим функції освіти, значимість культурної розвитку
особистості в освітньому процесі ЗВО закріплено в
державних стандартах вищої освіти останнього покоління, де у вимогах до освоєння основний освітньої
програми названі загальні компетенції (ЗК). Це обумовлює необхідність здійснення оцінки культурної
компетентності здобувачів як важливого результату
освіти. Для ефективного вирішення цього завдання
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потрібно визначити поняття культурної компетентності й основні напрями, принципи і технологію її
оцінки в освітньому процесі закладу вищої освіти.
Тому зупинимося на аналізі теоретичних положень,
що дозволяють надати педагогічну характеристику
оцінки культурної компетентності здобувачів.
Поняття «компетенція» і «компетентність», які
набули у цей час міждисциплінарний характер, створюють теоретичну підставу для розуміння змісту
культурної компетентності здобувачів ЗВО. Керуючись працями І. Зимової [13, с.20-26] та ін., правомірно розглядати компетенцію як наявність знань,
умінь, інтелектуальних і особистісних здібностей,
необхідних для ефективного виконання завдання
певного рівня складності в основних значеннях:
а) коло повноважень, наданих законом; б) знання і
досвід в певній галузі. Зіставляючи поняття компетенції з поняттями «знання», «вміння», «навички»,
дослідники підкреслюють, що компетенція є більш
складною соціально-особистісної структурою, заснованої на прийнятті тих чи тих цінностей, досвіді,
знаннях, потребах і спрямованості. Вона виявляється
в мобілізації особистістю отриманих знань, досвіду,
в конкретних ситуаціях для вирішення різноманітних завдань ([17, с.204] та ін.). Під компетентністю
розуміють, найчастіше, практичне володіння особистістю відповідними компетенціями.
У межах компетентнісного підходу в педагогіці
визначилося поняття «ключові» (універсальні, базові) компетенції», складові особистісну основу діяльності. Згідно із І.А.Зимової [13, с.20-26], поряд
з когнітивним і практичним досвідом, їм притаманні мотиваційно-смислові, стосункові і регуляторні
складові. Розгляд сутності ключових компетенцій на
основі публікацій попередників, дозволяє стверджувати, що вони забезпечують нормальну життєдіяльність людини в соціумі і характеризують культурну
компетентність особистості. Таким чином, культурна компетентність здобувача є інтегральним якістю
особистості, що виявляється в загальній здатності і
готовності до різноманітної діяльності, заснованим
на знаннях і досвіді, які купуються в процесі освіти
і соціально орієнтують особистість на самостійну і
успішну життєдіяльність.
Основу для розуміння сутності і змісту культурної компетентності здобувачів становлять наукові
положення про людину та її розвитку, обгрунтовані
вченими: а) людина є суб’єкт спілкування, пізнання,
діяльності (А. М. Алексюк і ін. [1]); б) людина проявляється в системі відносин до суспільства, людей, до
себе, до праці; в) компетентність людини має вектор
акмеологічного розвитку (А.А.Деркач [10]).
Ці положення звучать в характеристиці груп
ключових компетенцій, виділених І.А.Зимової:
а) компетенції, що відносяться до самої людини
як особистості, суб’єкта діяльності й спілкування;
б) компетенції, що відносяться до соціальної взаємодії людини і соціального середовища; в) компетенції,
що відносяться до діяльності людини [13, c.20-26].
Спираючись на наведені положення, культурну компетентність правомірно трактувати як здатність людини реалізувати в діяльності сукупність культурних
(ключових) компетенцій.
Метою статті є спроба аналізу формування
культурної компетентності здобувачів вищої освіти
як динамічний процес зміни самої людини, його становлення як культурної особистості. Ця особливість
повинна знайти відображення при оцінці культурної
компетентності здобувачів закладу вищої освіти.
Методологічну основу дослідження становлять підходи: системно-хронологічний, культурологічний,

аксіологічний, порівняльний, ретроспективний, дидактичний. Зазначені підходи ґрунтуються на сукупності методологічних принципів, з-поміж яких: діалектичний, системності, історизму, хронологічний,
персоніфікований. У роботі використано комплекс
методів дослідження: загальнонаукових, історикопедагогічних та спеціально-історичних.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах значення оцінки культурної компетентності зростає в зв’язку з підвищенням вимог до якості вищої
освіти. Б.А.Жигалов, вивчаючи оцінку якості освіти
у вищих навчальних закладах, пропонує розглядати
її як систему, з точки зору єдності загального, особливого і одиничного [12, c.34-86]. Це положення
представляється продуктивним з точки зору методології розробки оцінки культурної компетентності
здобувачів в освітньому процесі закладу вищої освіти, так як дозволяє створити цілісну систему оцінки
культурної компетентності з урахуванням її багатоаспектності, динамічного і діяльнісного характеру
її формування у здобувачів закладу вищої освіти. У
зв’язку із цим відзначимо, що спільним є уявлення
про оцінку як типовому педагогічному явищі з властивими йому складовими (метою, принципами, змістом, методами, результатами), особливе – напрями,
параметри і методи оцінки культурної компетентності як інтегральної якості особистості, одиничне
– оціночні дії, необхідні для оцінювання конкретних
культурних компетенцій.
У руслі педагогічного знання системний розгляд
оцінки пов’язано з єдністю її теоретичного і технологічного аспектів. Теоретичний аспект оцінки, поряд
із трактуванням поняття культурної компетентності, представлений комплексом принципів. Для здійснення оцінки культурної компетентності здобувачів
вищої освіти мають значення такі принципи: цілісності, динамічності, безперервності, інформативності, циклічності, послідовності, результативності.
Застосування комплексу названих принципів спрямовано на виявлення стану і перспектив розвитку
культурної компетентності здобувачів як цілісного
якості особистості, на оцінку сформованості ключових компетенцій, забезпечення доцільною технології
і поєднання різних форм і видів оціночної діяльності,
отримання достатньої інформації про якість процесу
становлення культурної особистості здобувача [11,
c.178-187].
Оцінка культурної компетентності базується на
сукупності педагогічних підходів – нормативного,
компетентнісного, особистісного, культурологічного, технологічного.
Нормативний і компетентнісний підходи дозволяють визначити основні напрями оцінки культурної
компетентності – співвіднести необхідні Держстандартом загальнокультурні компетенції з групами
ключових компетенцій і виконати необхідну їх конкретизацію у конкретній ситуації оцінки. Модель
оцінювання, заснована на стандартах, передбачає
можливість відповідності цим стандартам більшості учнів, створює підставу для уніфікації освітнього
процесу і рівності умов формування культурної компетентності для всіх здобувачів.
Особистісний підхід дозволяє врахувати при
оцінці сутнісну специфіку культурної компетентності здобувача – вона відображає об’єктивну зв’язок
індивіда і культури. Здобувач вищої освіти не тільки
розвивається на основі об’єктивувати суті людини
(культури), а й вносить в неї щось нове, тобто стає
суб’єктом культури. Концепція культурологічного
підходу в освіті органічно доповнює і вписується в
особистісний підхід. Це виявляється у тому, що про-
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цес інкультурації походить від особистості до цін- напрямах різних видів діяльності здобувача);
ностей культури, а процес оволодіння ними індивіду– критерій ставлення (оцінка особистісної акальний і пов’язаний з особливостями, здібностями, тивності, культурних ціннісних орієнтацій і переваг,
потребами кожного здобувача [9, c.86-189].
потреб в діяльності тощо) [7; 2, с.27-33; 3, с.110-118;
Технологічний підхід сприяє забезпеченню 15, с.254-267; 16, с.54-57].
організаційної послідовності оціночних дій. ТехДотримання цим критеріям дає можливість зронологія оцінки культурної компетентності включає бити висновок про здатність здобувача до усвідомтакі компонентів: мета, що спирається на велику леної культурної життєдіяльності в суспільстві, про
кількість показників оцінюваного об’єкта; вихід- наявність різних складових культури особистості:
ний об’єкт (культурна компетентність), описаний культури поведінки, спілкування і комунікації; кульза допомогою набору певних характеристик; послі- тури пізнання і мислення в навчальному процесі;
довність виконання оціночних операцій, описана у включеності в соціально значиму (суспільну) діяльвигляді плану або технологічної карти; оціночні за- ність і соціальну взаємодію; наявність потреб у пізсоби (вхідні, проміжна, підсумкова діагностика); зво- нанні, розвитку, творчої самореалізації, здатність до
ротний зв’язок, що забезпечує істинність отриманої саморозвитку, саморегуляції тощо. Вивчення кульфактичної інформації.
турних потреб і ціннісних орієнтацій здобувачів доТехнологічна організація оціночної діяльності зволяє уявити перспективи розвитку культурної компередбачає визначення основних напрямів оцінки. Ці петентності [6, c.23-26].
напрями доцільно виділити відповідно до основними
Висновки. Таким чином, серед показників кульгрупами ключових компетенцій: оцінка компетенцій, турної компетентності здобувачів вищої освіти можщо відносяться до студента як особистості, суб’єкта на виділити пріоритетні показники, які найбільшою
діяльності й спілкування; оцінка компетенцій, що за- мірою визначають можливість молодих до розвитку
безпечують взаємодії студента в соціумі; оцінка ком- в різних напрямах. До числа таких показників прапетенцій, що забезпечують діяльність (пізнавальну, вомірно віднести володіння культурою спілкуванкомунікативну та ін.) [8, c.512-517].
ня, комунікації та взаємодії, володіння культурою
До цього часу у педагогічних дослідженнях не пізнання і мислення, володіння культурою роботи з
визначені точні параметри, показники і критерії, інформацією та інформаційними джерелами. Провідповідно до яких можна було б точно і однознач- відним механізмом зворотного зв’язку в технології
но оцінити культурну компетентність здобувача. Це оціночної діяльності, що забезпечує досить повну
частково пов’язано з тим, що ключові компетенції, інформацію про культурну компетентності, виступає
що характеризують культурну компетентність здобу- систематичний моніторинг досягнень здобувачів в
вачів, – не окрема частина навчального плану, вони цій області. Моніторинг забезпечується комплексом
інтегровані в його зміст. Труднощі такого визначення оціночних методів (спостереження, анкетування,
обумовлена також ціннісним характером культури і опитування, тестування, експертиза, рейтинг цінпроцесу її присвоєння особистістю. Переклад куль- нісних уподобань і культурних потреб, інтерпретури на мову компетенцій в освітньому процесі не тація, узагальнення). Один і той же стандарт може
усуває цієї проблеми. На відміну від структурованого бути досягнутий різними засобами, тому ефективне
предметного навчання, культурне становлення осо- формування культурної компетентності здобувачів в
бистості носить надпредметних характер і пов’язане освітньому процесі вишу залежить від умов, створеіз визначенням ціннісних орієнтацій та особистісних них для цього у закладі вищої освіти. У зв’язку з цим
позицій здобувачів, становленням ціннісних відно- найважливішим показником при оцінці культурної
син, що дозволяють їм адекватно сприймати, розу- компетентності здобувачів є достатність умов, що
міти і пояснювати світ, вибірково ставитися до на- сприяють формуванню даної якості. У педагогічній
вколишніх явищ дійсності, розуміти їх об’єктивну і науці склалася теоретична база, яка дозволяє зміссуб’єктивну значимість, тобто орієнтуватися в світі товно і організаційно розробляти оцінку процесу
духовної і матеріальної культури [7, c.106-109].
культурного становлення здобувачів закладу вищої
Наявні в науковій літературі положення компе- освіти. Дослідження доводить, що в практиці освітентнісного підходу і вказівки на ключові культурні ти ЗВО поки що не вдається уникнути однобічності
компетенції, що містяться в нормативних докумен- та обмеженості в оцінці культурної компетентності;
тах, визнання вченими «людського виміру» куль- певні труднощі виникають в питанні її цілісного уявтурної компетентності, ціннісна сутність культури лення як результату якісної освіти. Проблема оцінки
і процесу її присвоєння дозволяють визначити три культурної компетентності вимагає цілеспрямоваосновних критерії оцінки культурної компетентності ного вивчення з урахуванням специфіки освітнього
здобувачів:
процесу закладу вищої освіти різного профілю, ін– когнітивний критерій (оцінка знань в області дивідуальних особливостей здобувачів культури і
культури особистості, діяльності і соціальних вза- володіння ключовими компетенціями. У перспективі
ємодій, розуміння їх значимості в життєдіяльності подальших досліджень можна буде подолати складлюдини);
нощі із виявленням однобічності в проблемах ціліс– діяльнісний критерій (оцінка навичок і умінь в ного уявлення результатів якості освіти.
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STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF CULTURAL COMPETENCE
Abstract. Cultural competence is an integral quality of personality, which is manifested in the general ability
and willingness of man to various creative activities, socially orients higher education to independent and successful
life. The aim of the article is to analyze the formation of cultural competence of higher education seekers as a
dynamic process of change of the person himself, his formation as a cultural personality. Research methods applied:
system-chronological, culturological, axiological, comparative, retrospective, didactic. The approaches are based
on a set of methodological principles, including: dialectical, systematic, historicism, chronological, personalized.
The article reveals the problem that until recently the pedagogical research did not deﬁne the exact parameters,
indicators and criteria according to which it would be possible to accurately and unambiguously assess the cultural
competence of applicants. This is partly due to the fact that the key competencies that characterize the cultural
competence of applicants are not a separate part of the curriculum, they are integrated into its content. The diﬃculty
of such a deﬁnition is also due to the value nature of culture and the process of its assignment by the individual. The
translation of culture into the language of competencies in the educational process does not eliminate this problem.
In contrast to structured subject learning, the cultural development of the individual is supra-subject in nature and
is associated with the deﬁnition of values and personal positions of applicants. It is concluded that in pedagogical
science there is a theoretical basis that allows meaningful and organizational development of the assessment of the
process of cultural development of higher education institutions. The study proves that in the practice of higher
education it is not yet possible to avoid one-sidedness and limitations in the assessment of cultural competence;
certain diﬃculties arise in the question of its holistic representation as a result of quality education. The problem of
assessing cultural competence requires a purposeful study, taking into account the speciﬁcs of the educational process
of higher education institutions of diﬀerent proﬁles, the individual characteristics of the assignment of culture to
applicants and their mastery of key competencies.
Key words: pedagogy; professional education; economic education; cultural competence; general competence;
professional competence.
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