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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ І ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ 

У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Суттєві соціально-економічні зміни в Україні, прискорення 
процесів формування полікультурного суспільства актуалізують потребу 
якісних змін у системі вищої освіти. На перший план виходить саме 
компетентнісний підхід у підготовці фахівців соціономічних професій.

Мета статті -  здійснити теоретичний аналіз компетентнісного підходу 
у контексті формування полікультурної компетенції і полікультурної 
компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій.

Актуальність статті визначається необхідністю посилення 
полікультурної складової у навчальному процесі в зв’язку з швидким 
формуванням полікультурного суспільства в Україні.

Стрімкий розвиток суспільства все більш активно ставить на перший 
план завдання підвищення ефективності підготовки фахівців соціономічних 
професій. Це передбачає особливу увагу до формування у студентів 
світоглядних позицій, позитивного ставлення до полікультурного 
плюралізму, підготовленості до міжкультурної комунікації, врахування в 
майбутній професійній діяльності різноманітності культур, статевих, 
конфесійних, соціальних та інших відмінностей.

Результатом впровадження компетентнісного підходу в навчальний 
процес вважається формування компетенцій і компетентностей; 
перенесення акцентів із засвоєння знань на уміння цілеспрямовано 
освоювати інформацію, необхідну для успішної професійної діяльності. 
Відповідно до завдань, які ставить Міністерство освіти і науки України, 
перед закладами вищої освіти, саме упровадження компетентнісного 
підходу покликане підняти на більш високий рівень якість підготовки 
фахівців. Здійснений аналіз проблеми підкреслює зв’язок 
компетентнісного підходу з базовими основами професійної підготовки, 
при цьому саме формування компетенцій і компетентностей є кінцевою 
метою застосування компетентнісного підходу.

Вітчизняні та закордонні науковці за останні десятиріччя
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накопичили певний досвід дослідження теоретичних і практичних засад 
впровадження в навчальний процес компетентнісного підходу і, зокрема, 
формування різних компетенцій і компетентностей.

Обґрунтування сутності і значення компетентнісного підходу 
знаходимо в працях А. Андреєва, К. Баханова, Н. Бібік, О. Гуренко, Е. Зеєра,
І. Зимньої, Г. Лежніної, О. Локшиної, Н. Побірченко, О. Пометун та інших.

Аналізуючи праці зазначених науковців ми дійшли висновку, що 
проблема упровадження компетентнісного підходу у процес професійної 
підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери потребує більш 
детальної розробки як теоретичних так і практичних аспектів його 
реалізації, що є предметом нашого дослідження.

Матеріали статті дозволяють суттєво просунутися в процесі 
розробки визначеної проблеми дослідження, а саме: формування
полікультурних компетенції і компетентності майбутніх фахівців 
соціономічних професій, підвищення ефективності підготовки студентів 
до професійної діяльності у полікультурному середовищі.

У контексті аналізу понятійно-категоріального апарату особливу 
увагу привертають поняття «компетенція» і «компетентність». У нашому 
трактуванні компетенція виступає базовою основою для майбутньої 
діяльності, а компетентність, відповідно, постає особистісно- 
психологічним механізмом реалізації компетенції, тобто цілеспрямованою 
діяльністю. На нашу думку ці поняття тісно взаємопов’язані і 
взаємозумовлені єдиним процесом надбання або освоєння знань, умінь і 
навичок та їхньої реалізації в процесі відповідної діяльності.

Отже, як стверджує М. Нагач, компетентнісний підхід постає 
концептуальною основою професійної підготовки майбутніх фахівців 
(Нагач, 2008, c. 8). Визначальним чинником у перебудові навчального 
процесу на компетентнісній основі вбачається орієнтація на 
інтелектуальний і професійний саморозвиток та самоосвіту особистості, 
спрямованість навчального процесу на формування фахових смислових 
орієнтацій, засвоєння досвіду ефективного застосування освоєних знань, 
умінь і навичок в процесі професійної діяльності.

Таким чином, компетентнісний підхід постає в органічній єдності із 
діяльнісним і особистісним підходами, утворюючи з ними новий 
методологічний симбіоз. Зокрема, про це засвідчує наукова позиція 
Т. Олійник, яка вважає, що «компетентнісний підхід в освіті пов’язаний із 
особистісно-орієнтованим і діяльнішим підходами до навчання, оскільки 
стосується особистості студента й може бути реалізованим тільки в процесі 
виконання студентом певного комплексу дій» (Олійник, 2006, c. 69).

Відповідно компетентнісний підхід можна розглядати як спрямування 
навчального процесу на формування сукупності інтелектуальних, 
психологічних якостей і властивостей особистості, її світоглядних уявлень, 
засвоєння професійно спрямованих знань, умінь і навичок, що дозволить 
майбутньому фахівцю соціономічних професій ефективно реалізовувати на 
практиці свій інтелектуальний і професійний потенціал.
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Аналіз праць науковців (Н. Бібік, Т. Зимньої, О. Локшиної,
Н. Тализіної, В. Шепель та ін.) дозволяє стверджувати, що дослідники, 
зазвичай, аналізують сутність понять «компетенція» і «компетентність» 
за допомогою таких дефініцій як «готовність», «уміння», «навички», 
«спроможність», «здатність» тощо. Нам імпонує визначення 
взаємозв’язку і взаємозумовленості в трактуваннях понять «компетенція» 
і «компетентність» дослідниками (Е. Зеєр, Л. Павлова, А. Хуторський,
В. Шадрікова), які трактують формування компетенції як процесуальну 
дію, процес надбання певного (визначеного) об’єму знань, умінь і 
навичок, а сформованість компетентності як їх реалізацію, кінцевий 
результат професійної підготовки, спроможність реалізовувати надбаний 
за період навчання у закладі вищої освіти інтелектуально-професійний 
потенціал. Підтвердження такого наукового підходу знаходимо у працях
В. Шапаря: «компетентність -  це психосоціальна якість, що означає силу 
і впевненість, які ґрунтуються на відчутті власної успішності і 
корисності, що дає людині усвідомлення своєї спроможності ефективно 
взаємодіяти з оточенням» (Шапарь, 2009, c. 188-189).

Зазначене дозволяє висловити припущення про те, що 
компетентність має яскраво виражену психологічну сутність, що й 
спонукає до її трактування саме у психологічному контексті. Так 
Ю. Борець трактує її як «психічне утворення особистості, яке включає 
специфічні знання, мислення та практичні уміння і навички, що є 
своєрідним рядом особистісних проявів, які надходять від моделі 
людської діяльності, міжособистісної взаємодії, ефективних рішень, 
побутової і фахової діяльності» (Борець, 2016, с.13).

Так Т. Щербакова визначає компетентність у сфері педагогічної 
діяльності як інтегральну психологічну характеристику вчителя, що дає 
йому спроможність ефективно забезпечувати реалізацію навчально- 
виховного процесу за допомогою проективної, гностичної, рефлексивної, 
селективної і перетворювальної функцій (Щербакова, 2006, с.14).

Більш ґрунтовне трактування компетентності у психологічному 
аспекті знаходимо у працях Т. Яценко. Дослідниця визначає 
компетентність як «характеристику особистості та активності індивіда, 
що включає систему суб’єктивно значущих психологічних знань та 
відповідних їм умінь і навичок, відношень, особистісних властивостей, 
які забезпечують конгруентну поведінку, ефективне і конструктивне 
вирішення, разом з тим і нестандартних, внутрішньо особистісних, 
міжособистісних, професійних і таких, що виникли у процесі діяльності 
проблем, а також задач саморозвитку» (Яценко, 2011, с. 293).

Аналізуючи категоріальні стосунки між компетенцією і 
компетентністю необхідно взяти до уваги, що Радою Європи у 1997 році 
було визначено п’ять базових компетенцій:

1. Політична та соціальна компетенції, як спроможності 
особистості до активної участі у житті суспільства, сформованість 
потреби брати участь у роботі громадських інституцій. Тнакше кажучи -
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це сформований світогляд громадянина демократичного, правового 
суспільства).

2. Соціокультурна компетенція як наявність сформованих 
переконань полікультурного характеру; певного об’єму знань про інші 
культури, їхні духовні цінності; сформованість толерантного ставлення 
до представників інших етнокультурних груп, готовність до 
конструктивних взаємодій із ними).

3. Комунікативна компетенція -  здатність вступати в активні 
комунікативні стосунки, спроможність отримувати необхідну інформацію. 
Складовою частиною цієї компетенції є білінгвальна компетенція, адже 
єднання народів Євросоюзу в єдину європейську спільноту нового 
цивілізаційного типу вимагає від індивідуума володіння кількома мовами).

4. Інформаційна компетенція -  спроможність до активного 
пошуку, засвоєння і застосування отриманої інформації. Передбачає 
освоєність інструментарію необхідного для здобуття інформації, в тому 
числі володіння новітніми інформаціно-комунікативними технологіями).

5. Компетенція реалізації здібності та бажання до неперервного 
здобуття знань, яка передбачає сформовану потребу у постійному 
здобутті нових знань, особливо професійного спрямування, високий 
рівень змобілізованості особистості на постійний і неперервний пошук і 
засвоєння все нової і нової інформації) (Докторович, 2005, c. 23).

Існують різні трактування компетентнісного підходу. Дослідники 
компетентнісний підхід трактують як: -  процес надбання різного роду 
компетенцій і компетентностей; як реалізація нового, інноваційного, 
освітнього курсу в системі вищої освіти (Антіпова, 2006, c. 59); як 
невід’ємний супровід сучасного навчального процесу, складова ідеальної 
освітньої моделі, ефективний механізм підготовки фахівців сучасної 
формації (Андрєєва, 2005, c. 22); як формування здатності до ефективної 
діяльності. «Природа компетентності така, що вона може проявлятися 
лише в органічній єдності з особистісними ціннісними орієнтаціями, 
тобто в умовах глибокої особистісної зацікавленості в даному виді 
діяльності. Отже, ціннісні орієнтації особистості є основою будь-якої 
компетентності» (Бондар, 2003, c. 9).

Специфіка компетентнісного підходу полягає в тому, що поряд із 
освоєнням «готових» знань в процесі навчальних занять, важливий 
акцент приходиться на самоосвітню підготовку студентів, активізацію 
їхньої пізнавальної активності (Лічман, 2012, c. 63).

Ю. Майсурадзе проаналізував компетентнісний підхід у контексті 
класифікації сформованих компетентностей. Зокрема, дослідник поділив 
їх на такі три групи:

• ознакою першої групи компетентностей є засвоєння певного 
об’єму необхідних знань, умінь і навичок;

• ознакою другої групи є включення в перелік засвоєних у закладі 
вищої освіти знань, здатностей і спроможностей, досвіду роботи за фахом;
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• ознакою третьої групи є різні компетентності, які формуються 
залежно від мети навчання, а також взаємозв’язку засвоєних знань, умінь 
і навичок та їх реалізації в процесі професійної діяльності (Майсурадзе, 
1976, c. 286).

На думку Б. Ельконіна «компетентнісний підхід висуває на перше 
місце не інформованість того, хто навчається, а уміння розв’язувати 
проблеми, що виникають: у пізнанні і поясненні явищ дійсності; у 
стосунках людей; етичних нормах, при оцінюванні власних вчинків; у 
життєвій практиці при виконанні соціальних ролей; при орієнтуванні в 
середовищі проживання, правових нормах та адміністративних 
структурах, споживчих та естетичних цінностях; ситуації вибору 
професії та оцінці своєї готовності до навчання в професійному 
навчальному закладі; вибору стилю й способу життя, способів 
розв’язання конфліктів» (Ельконін, 2002, c. 27).

Ми поділяємо наукову позицію М. Докторович, яка вважає, що 
компетентнісний підхід базується не лише на засвоєнні студентом знань і 
навичок, необхідних йому для успішної професійної діяльності, але й на 
мотивах, ціннісних орієнтаціях, які спонукають його до активної 
пізнавальної діяльності. В процесі реалізації компетентнісного підходу 
особистість саморозвивається, самовдосконалюється,
самоактуалізується. Саме компетентнісний підхід відповідає за 
вдосконалення індивідуумом своєї особистості, конструювання стосунків 
і відносин, є чинником, який впливає на формування різноманітних 
компетенцій і компетентностей, вкрай необхідних індивідууму в 
реальному житті (Докторович, 2013, c. 62).

Більшість дослідників розглядає феномен компетентнісного підходу 
як складне багатокомпонентне освітньо-професійне явище методологічного 
характеру. Результатом застосування компетентнісного підходу є 
формування компетенцій і компетентностей, які, в свою чергу, є фактично 
симбіозом тих чи інших компонентів. Враховуючи, що реалізація 
полікультурної компетентності відбувається в органічному поєднанні із 
професійною компетентністю, нашу увагу не може не привернути проблема 
визначення компонентів професійної компетентності.

Зокрема, О. Чуракова до компонентів професійної компетентності 
майбутніх фахівців соціономічної сфери відносить:

• мотиваційно-ціннісний компонент (світоглядні уявлення 
фахівця, набір його ціннісних орієнтацій, мотиваційні спрямування у 
контексті освоєння своєї професії);

• когнітивно-технологічний (освоєння і володіння базовою сумою 
професійно спрямованих знань, умінь і навичок);

• морально-етичний (фахівцю соціономічного профілю мають 
бути притаманні такі особистісні якості як гуманність, толерантність, 
співчутливість, доброта, людяність тощо);

• комунікативний (володіння технологією комунікації, культурою 
спілкування);
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• рефлексивно-діяльнісний (здатність до рефлексії, креативності в 
діях, спроможність до імпровізації, самоаналізу і самокорекції власної 
професійної діяльності) (Чуракова, 2005, c. 52-53).

Схожий підхід до трактування суті і визначення складових знаходимо 
у працях Т. Гур’янова. Провідними компонентами полікультурної 
компетентності дослідниця вважає: когнітивний, що трактується нею як 
сформованість базової основи знань полікультурного характеру; 
мотиваційно-ціннісний, що лежить в основі виникнення полікультурного 
світогляду і базується на ціннісних орієнтаціях і духовних цінностях 
полікультурного суспільства, і діяльнісний, що забезпечує реалізацію 
засвоєних знань полікультурного характеру, а також полікультурного 
світогляду у полікультурному середовищі (Гур’янова, 2008, c. 11).

На думку української дослідниці О. Гуренко провідними 
компонентами полікультурної компетентності є такі: мотиваційно- 
ціннісний, що характеризує наявність ціннісних орієнтацій у 
полікультурному просторі, мотивацію на позитивні професійні 
взаємостосунки з представниками іноетнічного населення); 
особистісний, який характеризує особистісні здатності, що виявляються в 
певних психологічних якостях; комунікативний (здатність до іншомовної 
комунікації); когнітивний (знання та вміння, пов’язані з 
полікультурністю, особливостями соціально-педагогічної роботи в 
полікультурному суспільстві); діяльнісно-поведінковий, що характеризує 
певну модель професійної взаємодії з представниками різних етнічних 
спільнот, та рефлексивний (здатність до самоаналізу та самооцінки 
професійних дій у полікультурному просторі)» (Гуренко, 2014, c. 186).

Важливою проблемою практичного спрямування є визначення 
професійно спрямованих умінь майбутніх фахівців соціономічних 
професій. На нашу думку вони є складовою частиною як полікультурної 
компетенції так і полікультурної компетентності. До них ми відносимо:

• аналітичні уміння (наявність аналітичних здібностей, спроможності 
до самоаналізу власної навчальної, а в перспективі професійної діяльності);

• прогностичні уміння (це здатність визначати мету майбутньої 
професійної діяльності із передбачення ймовірних її результатів, врахування 
можливих перепон і засобів їхнього подолання, планування ймовірних дій);

• проективні уміння (це спроможність до перетворення визначеної 
мети діяльності у конкретні завдання, обрання для їхньої реалізації 
методів і засобів реалізації, створення програм діяльності);

• рефлексивні уміння (володіння рефлексією, спроможність до 
критичного самоаналізу власної діяльності, корекція зазначеної 
діяльності на підставі самоаналізу);

• комунікативні уміння (спроможність до конструктивного 
спілкування з клієнтами -  представниками різних етнокультурних груп, 
уміння знаходити необхідну інформацію і її застосовувати; уміння 
спостерігати, аналізувати і використовувати в ході комунікативної 
діяльності власні спостереження).
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Таким чином, співставлення категоріального трактування і 
співвіднесеності полікультурної компетенції і полікультурної 
компетентності дозволяє дійти висновку, що вони є категоріально 
невіддільні і лише в єднанні спроможні забезпечити необхідний 
результат -  підготувати майбутніх фахівців соціономічних професій до 
роботи з клієнтами у полікультурному середовищі.
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Пришляк О. Ю. Проблема визначення сутності полікультурної 
компетенції і полікультурної компетентності майбутніх фахівців 
соціономічних професій у контексті компетентнісного підходу

У статті аналізується компетентнісний підхід як методологічна 
основа формування полікультурних компетенції і компетентності. 
Підкреслюється, що результатом впровадження компетентнісного 
підходу в навчальний процес є формування полікультурних компетенції і 
компетентності. Відповідно компетентнісний підхід розглядається як 
процес формування сукупності інтелектуальних, психологічних якостей і 
властивостей особистості, її світоглядних уявлень, засвоєння професійно 
спрямованих знань, умінь і навичок, що дозволить майбутньому фахівцю 
соціономічної сфери ефективно реалізовувати на практиці свій 
інтелектуальний і професійний потенціал.

Ключові слова: компетентнісний підхід, фахівці соціономічних 
професій, полікультурна компетентність, полікультурна компетенція, 
компоненти полікультурної компетентності.
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Пришляк О. Ю. Проблема определения сущности 
поликультурной компетенции и поликультурной компетентности 
будущих специалистов соцономических профессий в контексте 
компетентностного подхода

В статье анализируется компетентностный подход как 
методологическая основа формирования поликультурных компетенции и 
компетентности. Подчеркивается, что результатом внедрения 
компетентностного подхода в учебный процесс является формирование 
поликультурной компетнции и поликультурной компетентности. 
Соответственно компетентностный подход рассматривается как процесс 
формирования мировоззренческих представлений личности, 
приобретения профессионально направленных знаний и умений, что 
позволяет будущему специалисту социономической сферы эффективно 
использовать в процессе профессиональной деятельности свой 
интеллектуальный и профессиональный потенциал.

Ключевые слова: компетентностный подход, специалисты
социономических профессий, поликультурная компетентность, 
поликультурная компетенция, компоненты поликультурной компетентности.

Pryshlyak O. The Problem of Determining the Essence of 
Intercultural Competencies and Competence of Future Specialists of 
Socionomic Professions in the Context of the Competence Approach

The article analyzes the competence approach as a methodological basis 
for the formation of intercultural competencies and competence. It is 
emphasized that the result of introducing a competent approach in the 
educational process is the formation of competencies and competence; 
transferring the emphasis from the acquisition of knowledge to the formation of 
skills and aptitudes purposefully use the acquired knowledge for successful 
professional activities. Accordingly, the competence approach can be 
considered as a program of restructuring the educational process for the 
formation of a set of intellectual, psychological qualities and personality traits, 
its ideological ideas, the acquisition of professionally oriented knowledge, skills 
and abilities, which will enable the future specialist of the socionomic sphere to 
implement effectively their intellectual and professional potential in practice.

The article also analyzes the problem of determining the hierarchical 
subordination and comparison of the concepts of intercultural competencies 
and competence, their role in the formation of the readiness of future 
specialists of the socionomic sphere to provide social and psychological 
services to clients, representatives of various ethno-cultural groups.

Key words: competence approach, specialists of sociolonomic
professions intercultural competencies and competence.
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