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8. АНАЛІТИКА

Анотація. 
На прикладі науково-педагогічного діалогу академіка Н. Ничкало та член-кореспондента НАПН України 

О. Щербак досліджена система аксіологічних цінностей як основа творення культурологічної парадигми сучаснос-
ті у вертикальному та горизонтальному часових зрізах – на сучасному етапі та в системі історичного становлен-
ня. Проаналізовано культурологічну компетентність у системному формуванні гармонійної особистості сучасної 
молодої людини. Досліджено функції культурологічної компетентності в системі сучасної професійної освіти, 
дискурс співвіднесення сучасних культурологічних досягнень і парадигми сучасної професійної освіти, досягнен-
ня інноваційної культурології в системі досягнень сучасної педагогіки. На прикладі науково-педагогічного діалогу 
академіка Н. Ничкало та член-кореспондента НАПН України О. Щербак досліджено архетип філософії сучасної 
освіти як парадигму формування культурологічної компетентності сучасного студента, культурологічну основу 
в системі неперервної освіти. Проаналізовано культурологічну основу досягнення сучасних наукових педагогічних 
шкіл у системі інноваційної професійної освіти, проблеми формування культурологічної компетентності.

Ключові слова: культурологічна компетентність; компетенція; підготовка; освітньо-методичний комплекс; 
мистецтво взаємодії культурологічний світогляд; культурологічні знання; навички; вміння; переконання; свідомість.

Визначним досягненням у системі виховання 
сучасної молоді є вміння брати на себе відпові-
дальність і небажання жити в умовах подвійних 
стандартів. Культурологія стає екзистенційним 
фоном діяльності в творчому доробку багатьох 
учених. Культурологія стає мета-діяльністю на 
свідомому рівні інтелектуального розвитку су-
спільства. Її мета – не просто об’єднувати людей 

за інтересами, а власною діяльністю формувати в 
системі соціуму абсолютно нові відношення.

На прикладі синергетичного аналізу науково- 
педагогічного діалогу академіка Н. Ничкало та 
член-кореспондента НАПН України О. Щербак 
досліджено архетип філософії сучасної профе-
сійної освіти як парадигму формування культу-
рологічної компетентності сучасного студента, 
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зокрема аксіологічну основу в системі неперерв-
ної професійної освіти.

На прикладі науково-педагогічного діалогу 
Н. Ничкало та О. Щербак проаналізовано загаль-
ні тенденції інноваційних змін у системі сучасної 
професійної освіти в парадигмі аксіологічного 
складника.

Для розв’язання окреслених завдань і досяг-
нення мети головними методами дослідження 
були загальнонаукові аналіз, синтез, порівнян-
ня та узагальнення. Також було використано се-
мантичний, синергетичний, культурологічний і 
герменевтичний методи. Зазначені методологіч-
ні підходи дали змогу проаналізувати системне 
творення інформаційної безпеки суспільства як 
складника загальної гуманітарної парадигми су-
часної інноваційної освіти. 

Проблема формування граней культури зна-
йшла відображення в зарубіжній і вітчизняній нау-
ковій думці. Досліджується філософія культури 
(П. Гуревич, В. Межуєв, С. Франк та ін.), соціоло-
гія культури (П. Струве та ін.), педагогіка культури 
(С. Гессен, І. Зязюн, В. Кремень та ін.), культуро-
логія як філософський феномен (Б. Кононенко та 
ін.). Сьогодні існують дослідження цієї наукової 
проблеми, серед яких виділяємо: формування 
культурологічної компетентності як інноваційної 
парадигми сучасності (В. Андрущенко, О. Асмо-
лов, Г. Балл, І. Бех, Т. Бутківська, О. Вишневський, 
І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало, Ю. Пелех, 
В. Сластьонін, Е. Соколов та ін.).

Згідно з концептуальними засадами науково- 
педагогічної школи Н. Ничкало, система вищої 
професійної освіти – це ключовий чинник успі-
ху розвитку країни. Архетип творчого діалогу 
Н. Ничкало та О. Щербак – яскраве підтверджен-
ня тих прогресивних тенденцій сучасного духов-
ного розвитку суспільства. Для кінця ХХ – по-
чатку ХХІ ст. характерним інтенсивною появою 
в сучасному культурологічному процесі активіза-
ції системи аксіологічних цінностей у парадигмі 
зв’язків науки та практики. 

На прикладі науково-педагогічного діалогу 
Н. Ничкало та О. Щербак ми спостерігаємо, як 
проблема «людина і суспільство», «людина та 
громадська чи політична діяльність» в умовах су-
часного духовного життя логічніше трансформує-
ться в системну модель як «індивідуальність – ін-
дивідуальність» та проблему творчої взаємодії. 

В історії української культури важливими 
постає осмислення ролі видатних осіб у творен-
ні аксіологічних смислів епохи. Процес твор-
чої взає модії видатних людей створює основи 
для розуміння важливих суспільно-політичних 
висновків, а також допомагає встановити ланцюг 
безперервності в системі творення аксіологічних 
алгоритмів епохи.

В українській науці питання наукової, творчої, 
духовної взаємодії розкрито на прикладі багатьох 

постатей. Проте модель творчої взаємодії в сис-
темі аксіологічних цінностей є малодослідженим 
поняттям. 

Творча взаємодія в системі цього культуроло-
гічного архетипу виступає аксіологічною систе-
мою, адже не лише позбавляє людину від самот-
ності, дає їй можливість творчого діалогу з одно-
думцем, а й посилює її духовне начало. 

Дискурс культурологічної взаємодії набуває 
системного характеру. В умовах дисгармонійних 
процесів гармонія цілісного єднання однодумців 
є важливим складником культурологічної пара-
дигми сучасності. Творча взаємодія видатних 
людей є системно організованою та цілеспрямо-
ваною відповідно до ціннісних орієнтацій епохи.

Культурологічний освітній простір дає змогу 
осмислити світ у глобальних і знакових катего-
ріях, створити цілісну й багатовимірну картину 
світу. На прикладі науково-педагогічного діало-
гу Н. Ничкало та О. Щербак можемо стверджу-
вати, що є багато знакових постатей і багато при-
кладів їхньої творчої взаємодії в історії україн-
ської культури, які слугують гарним прикладом 
для осмислення духовної взаємодії. Технічна 
еволюція суспільства, що спричинила якісне на-
копичення інформаційного матеріалу, увійшла у 
кризовий психологічний та інформаційний пе-
ріоди. В епоху новітніх численних відкриттів і 
технічного розвитку система культурологічних 
дисциплін потребує якісного осмислення як у 
змістовому, так і методичному вимірах. Вона 
покликана уніфікувати досягнення технічних 
галузей знань і співвіднести їх із розвитком гу-
манітарної галузі.

Такі процеси не могли не спричинити кризо-
вий психологічний та інформаційно-технологіч-
ний періоди в системах освіти й науки. Разом з 
тим, в епоху становлення модерної цивілізації та 
розвитку smart/інформаційних технологій систе-
ма культурологічних дисциплін потребує якісно-
го осмислення, осягнення й усвідомлення, всеза-
гальної уніфікації доробків і досягнень технічних 
галузей знань включно зі співвіднесенням рівня 
прогресу в царині технічних дисциплін із посту-
пальним розвитком гуманітарної галузі в систе-
мах знань, пізнання й комунікації. 

На прикладі науково-педагогічного діалогу 
Н. Ничкало та О. Щербак ми бачимо, як у систе-
мі професійної освіти на рівні духовного впливу 
здійснюється опосередкований контроль і, навіть, 
корекція соціальних відносин. Позаяк педагогіч-
на взаємодія перебуває в тісному взаємозв’язку 
із взаємодією педагогічною, тому можемо ствер-
джувати, що інноваційні педагогічні технології 
нерідко бувають перенесеними з системи навко-
лишнього буття. 

Культуролог у художньому творі, починаю-
чи з найдавнішої давнини, створює духовний 
образ людства. Загальні закони цивілізаційного  



108

№ 4 (75) / IV квартал / 2019Освіта та розвиток обдарованої особистості

розвитку підпорядковують собі як розвиток осо-
бистості, так і держави та нації. Таким чином, фі-
лософія буття постає філософією світу, а пошук 
гармонії буття – синонімом краси людської інди-
відуальності.

Час в оновленому культурологічному просто-
рі виступає не «застиглою» субстанцією. Він на-
шаровується етичними й естетичними пластами, 
а тому є можливим повернення з минулого в май-
бутнє й навпаки. Одночасна особистісна присут-
ність, коли думка має матеріальну силу, відобра-
жається в системному вимірі дійсності, буття та 
діяння. 

У системі професійної освіти аксіологічний 
складник духовної свідомості є важливим чинни-
ком формування культурологічної компетентно-
сті студентів, оскільки цінності, норми й ідеали є 
духовним підґрунтям мотивації освітньої та про-
фесійної діяльності.

Попри той факт, що впродовж останніх де-
сятиліть у розвитку культурологічної сфери 
помітні тенденції практичної відсутності фор-
мування у людей почуття доброти, милосердя, 
співчуття, порозуміння, взаємодопомоги, а ЗМІ 
переповнені пропагандою насильства, жорсто-
кості тощо, все таки за допомогою культуро-
логічного складника у процесах модернізації 
сучасної освіти створюється відповідне сере-
довище, в якому формується культурологічна 
мета в дії, вираження її в динамічному процесі, 
в алгоритмі та реалізації.

Сучасному етапу розвитку вітчизняної істо-
рико-педагогічної думки притаманна динамічна 
інтеграція знань. Перевагу надають комплексно-
му, всебічному аналізу об’єктивних історичних 
явищ, а домінантою наукових досліджень стає 
посилення зв’язків між науками та науковими 
явищами.  

Ці проблеми є складниками культурологічної 
підготовки студентів технічних університетів. 
Досвід показує, що приклади з життя видатних 
діячів сучасності стають для студентів зразками 
для наслідування, а теорія їхньої освітньої діяль-
ності набуває якісної осмисленості. Лише такий 
процес здатен сформувати таланти для динаміч-
ної конкурентоспроможності країни. 

На прикладі науково-педагогічного діалогу 
Н. Ничкало та О. Щербак ми бачимо тісну спів-
працю науки та практики, постійне розуміння 
світу сучасної молодої людини. Як і у 1960-х рр., 
спостерігаємо гуманітаризацію технічної інтелі-
генції, яка не відображається в концептуальній 
зміні діяльності, а в системному олюдненні – ви-
сокоякісних технічних процесів. 

Люди в творчій діяльності видатних діячів су-
часності шукають відповіді на злободенні явища 
дійсності, оскільки виникає гостра потреба об’єк-
тивного переосмислення суспільно- політичних 
подій із позиції досягнень сучасного історико- 

філософського вчення, коли домінанта роль у цих 
процесах має належати людській індивідуаль-
ності та здатності особистості до перетворення 
явищ об’єктивної дійсності.

Сучасна освіта тримає руку на пульсі форму-
ванні загальнолюдських цінностей, які є рушій-
ними силами суспільного прогресу. Більшість су-
часних учених стверджує, що модернізація осві-
ти має передбачати створення діалогічної моделі 
сучасного суспільства. 

Культура – це суспільний процес формування 
самосвідомості особистості, основою якого є ду-
ховність. Гуманітаризація освіти є одним з ос-
новних чинників гуманізації суспільства, оскіль-
ки через систему освіти забезпечується процес 
соціалізації, професіоналізації особистості, а за 
цієї структури засвоюються норми, правила й 
цінності духовної культури суспільства.

Модернізація освіти спонукає звернути увагу 
на гуманітарно-культурологічні підходи в підго-
товці до життя молоді, на розвиток молодих лю-
дей, як суб’єктів не лише професійної, а й гума-
нітарної культури суспільства. Формування науко-
вих шкіл у різних галузях знань потрібне не лише 
для посилення ефективності досліджень, а й для 
збереження системного аксіологічного архетипу 
доби.

Якісні зміни в розвитку сучасного культуроло-
гії як фундаменту для гуманітаризації студентів 
технічних університетів, змушують по-новому 
розглянути дидактичні можливості цих духовних 
явищ суспільства.

Сучасний студент потребує емоційного заці-
кавлення в пізнанні цих явищ. Більше того, ін-
новаційне використання окремих предметів гу-
манітарного циклу буде корисним не лише для 
гуманітарного виховання студента, а й для акти-
візації мисленнєвої діяльності, пошуків внутріш-
ніх ресурсів для ефективного отримання освітніх 
послуг, а згодом – і для продуктивної професійної 
діяльності.

Творчий симбіоз науково-педагогічного діало-
гу Н. Ничкало та О. Щербак має багатовимірний 
характер: від творчої наукової співпраці до ак-
тивних пошуків становлення та розвитку україн-
ського суспільства. Спільні наукові пошуки ма-
ють також глибинний характер: минуле для них є 
не простим набором фактів, а триванням живого 
духу нації, народу, реальним продовженням ве-
ликої франкової справи, де живе «дух, що тіло 
зве до бою».

Спільність життєвих переконань і долі була ви-
рішальним імперативом у постійному творчому 
діалозі науково-педагогічного алгоритму Н. Нич-
кало та О. Щербак. Основою цієї моделі творчої 
взаємодії є такі домінанти: розвиток і саморозви-
ток, самореалізація, творчість, як необхідність 
самореалізації кожного вихованця, а також його 
здатності до всеохоплюючого пізнання світу. 
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Досвід творчого діалогу Н. Ничкало та 
О. Щербак є, разом з тим, парадигмою форму-
вання культурологічної компетентності студен-
тів. Цей досвід допомагає розробити науково- 
методичні рекомендації щодо впровадження в 
освітній процес моделі та методики формування 
культурологічної підготовки на засадах сталого 
розвитку особистості майбутніх фахівців. 

Таким чином, на прикладі творчого діалогу 
Н. Ничкало та О. Щербак бачимо, як відбуваєть-
ся інноваційне оновлення сучасної професійної 
освіти, розширення ціннісної переорієнтації пе-
дагогічних інновацій сучасності. Такий систем-
ний принцип є основою формування культуро-
логічної компетентності майбутніх фахівців- 
професіоналів. Такий принцип постає важливим 
у сучасний період, оскільки нова доба якісних 
інноваційних перетворень сучасного суспільства 
потребує фахівців, які здатні не лише виконувати 
рішення, а й вміють доводити до кінця будь-яку 
справу, що є логічно й ідеологічно вмотивованою 
на тому чи іншому етапі тривання підприємниць-
кої діяльності. 
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Yakubovska Mariia, Stakhiv Mariia. System of 
Axiological Bases in Archetypes a Combination of 
Science and of Life Practice.

Summary. 
On the example of the academician’s N.G. Nichkalo 

and corresponding member of the National Academy 
of Pedagogical Sciences of Ukraine O.I. Shcherbak 
scientific-pedagogical dialogue the axiological values 
system as a basis of modernity cultural paradigm 
creation in vertical and horizontal temporal sections – 
at the present stage and in the system of historical 
formation is investigated. The cultural competence 
in the modern young man’s harmonious personality 
systematic formation is analyzed. The functions of 
cultural competence in the modern vocational education 
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system, the discourse of modern cultural achievements’ 
correlation and the paradigm of modern professional 
education, the achievement of innovative cultural 
studies in the achievements of modern pedagogy system 
are investigated. On the example of  N.G. Nichkalo’s 
and O.I. Shcherbak scientific-pedagogical dialogue 
the archetype of the modern education philosophy 
as a paradigm of forming modern student’s cultural 
competence, the cultural basis in the system of 
continuous education is investigated. The cultural basis 
of modern scientific pedagogical schools’ achievement in 
the system of innovative vocational education, problems 
of cultural competence formation are analyzed.

Modern education keeps a pulse on the universal 
values’ formation, which are the driving force of 
social progress. Most modern scholars argue that the 
modernization of education should entail the dialogical 
model of modern society creation.

Key words: cultural competence formation; cultural 
competence formation model; cultural preparation 
model; educational and methodological complex; art 
of interaction cultural outlook; cultural knowledge;, 
cultural skills; cultural beliefs; cultural awareness.

 
Якубовская М.С., Стахив М.А. Cистема аксио-

логических основ в архетипах сочетания науки и 
практики жизни.

Аннотация.
На примере научно-педагогического диалога акаде-

мика Н. Ничкало и член-корреспондента НАПН Украи-

ны А. Щербак исследована система аксиологических 
ценностей как основа создания культурологической 
парадигмы современности в вертикальном и горизон-
тальном временных срезах – на современном этапе и 
в системе исторического становления. Проанализиро-
вана культурологическая компетентность в систем-
ном формировании гармоничной личности современно-
го молодого человека. Исследованы функции культуро-
логической компетентности в системе современного 
профессионального образования, дискурс соотнесения 
современных культурологических достижений и пара-
дигмы современного профессионального образования, 
а также достижения инновационной культурологии 
в системе достижений современной педагогики. На 
примере научно-педагогического диалога академика 
Н. Ничкало и член-корреспондента НАПН Украины 
А. Щербак исследован архетип философии совре-
менного образования как парадигма формирования 
культурологической компетентности современного 
студента, культурологическая основа в системе не-
прерывного образования. Проанализированы культу-
рологическая основа достижения современных науч-
ных педагогических школ в системе инновационной 
профессионального образования, а также проблемы 
формирования культурологической компетентности.

Ключевые слова: культурологическая компетент-
ность; компетенция; подготовка; образовательно- 
методический комплекс; искусство взаимодействия; 
культурологическое мировоззрение; культурологиче-
ские знания; навыки; умения; убеждения; сознание.
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