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Наскрізною	 проблемою	 ефективної	трансформації	економі-
чного,	політичного,	світоглядного,	ціннісного	буття	українсько-
го	 суспільства	 початку	 ХХІ	 століття	 став	 розвиток	 освіти,	 пере-
осмислення	 усіх	 форм,	 методів	 та	 технологій	 транслювання	
знання	та	інформації.	

Дослідженню	 проблеми	 професійно-педагогічної	 комуніка-
ції	 та	 формуванню	 професійно-педагогічної	 комунікативної	
компетентності	 особистості	 присвячені	 численні	 праці	 науко-
вців,	у	яких	тим	чи	іншим	чином	розглянуті	його	ключові	мето-
дологічні	аспекти.	

Варто	також	ураховувати,	що	професійно-педагогічна	кому-
нікативна	 компетентність	 особистості	 має	 глибинні	 джерела,	
тісно	 пов’язані	 з	 особистісними	 рисами	 особистості,	 мотивами	
його	діяльності,	особистісними	соціокультурними	і	комунікати-
вними	настановами,	ціннісними	орієнтирами.	

Важливою	 складовою	 загальної	 професійно-педагогічної	
комунікативної	 компетентності	 особистості	 є	 полікультурна	
компетентність.	

Теоретичній	 аналіз	джерел	дозволяє	констатувати	 існуван-
ня	різних	поглядів	щoдo	вищевказаного	поняття.	
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Так,	В.	Кузьменко,	Л.	Гончаренко	визначають	полікультурну	
компетентність	як	здатність	особистості	жити	й	діяти	в	багато-
культурному	 суспільстві	 [1,	 с.	91].	 Цієї	 думки	 дотримується		
О.	Щукін,	відзначаючи,	що	формування	полікультурної	компете-
нтності	є	 безперервним	процесом,	 значущим	 чинником	 якого	є	
освіта	[2,	с.	139].	О.	Щеглова	розглядає	досліджуваний	феномен	
як	 комплексну,	 особистісну	 якість,	 котра	 формується	 в	 процесі	
професійної	підготовки	на	основі	толерантності,	що	характери-
зується	свідомістю	власної	багатокультурної	ідентичності,	що	й	
проявляється	 в	 здатності	 розв’язку	 професійних	 завдань	 конс-
труктивної	взаємодії	[3,	с.	94].	

Л.	Воротняк	визначає	полікультурну	компетентність	як	зда-
тність	 людини	 інтегруватися	 в	 іншу	 культуру	 при	 збереженні	
взаємозв’язку	 з	 рідною	 мовою,	 культурою,	 яка	 ґрунтується	 на	
поєднанні	особистісних	якостей,	синтезованих	знаннях,	уміннях	
і	 навичках	 позитивної	 міжетнічної	 й	 міжкультурної	 взаємодії,	
що	в	результаті	сприяє	безконфліктній	ідентифікації	особистос-
ті	в	багатокультурному	суспільстві	та	її	інтеграції	в	полікульту-
рний	світовий	простір	[4,	с.	106].	

Отже,	 узагальнюючи	найбільш	 значущі,	 на	наш	погляд,	ви-
значення	та	наукові	концепції	вітчизняних	і	зарубіжних	авторів,	
визначаємо	полікультурну	компетентність	особистості	як	інтег-
ративну	якість	особистості	майбутнього	фахівця,	що	формується	
в	 процесі	 навчання	 та	 включає	 систему	 полікультурних	 знань,	
умінь,	 навичок,	 інтересів,	 потреб,	 мотивів,	 цінностей,	 полікуль-
турних	 якостей,	 досвіду,	 соціальних	 норм	 і	 правил	 поведінки,	
необхідних	 для	 повсякденного	 життя	 й	 діяльності	 у	 сучасному	
полікультурному	суспільстві.		

Л.	Данилова	 в	 структурі	 полікультурної	 компетентності	
особистості	виділяє	такі	компоненти:	1)	мотиваційно-ціннісний	
компонент,	який	включає	мотиви,	мету,	ціннісні	установки	сту-
дента,	що	передбачає	ставлення	до	майбутньої	професійної	дія-
льності	як	до	цінності	та	потреби	студента	у	формуванній	само-
вихованні	 своєї	полікультурної	 компетентності;	 2)	когнітивний	
компонент,	 який	 характеризує	 сукупність	 знань	 про	 культуру,	
сутність	 і	способи	самовиховання	полікультурної	компетентно-
сті;	здатність	до	систематизації	й	узагальненню	знань;	3)	діяль-
ний	 компонент,	 який	 передбачає	 наявність	 умінь	 вступати		
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в	 інтеркультурну,	 передавати	 інструментарій	 самопізнання	 й	
саморозвитку	іншому,	рефлексувати	власну	діяльність	 і	поведі-
нку;	4)	емоційний	–	обумовлює	позитивне	оцінювання	педагогі-
чних	явищ	із	опорою	на	соціальні	та	особистісні	значимі	ціннос-
ті,	здатність	сприймати	внутрішній	світ	іншого	й	ототожнювати	
себе	з	ним	[5,	с.	10].	

В	основі	загальної	обізнаності	особистості	у	царині	культу-
ри,	 що	 є	 у	 будь-якому	 випадку	 складовою	 та	 важливим	 компо-
нентом	 загальної	 професійно-педагогічної	 комунікативної	ком-
петентності	особистості,	І.	Васютенкова	виділяє	такі	структурні	
компоненти:	1)	у	складі	професійного	компонента	автор	розгля-
дає	 культуру	 спілкування,	 методичну,	 інформаційну,	 рефлекси-
вну	культури;	2)	культурологічний	компонент	передбачає	знан-
ня	 й	 розуміння	 рідної,	 світової,	 іншомовної	 культур,	 культури	
міжкультурного	 спілкування	 –	 культурою	 безконфліктного	 іс-
нування;	 3)	 особистісний	 компонент	 визначає	 сукупність	 якіс-
них	 характеристик,	 що	 відображають	 моральну	 позицію,	 яка	
пронизує	всі	складові	полікультурної	компетентності	[6,	с.	19].	

Отже,	виявлено	специфіку	комунікативної	діяльності	особи-
стості,	яка	 ґрунтується	 на	поліфункціональності	 взаємодії	з	 уч-
нями,	 колегами,	 батьками	 учнів.	 Поліфункціональність	 профе-
сійно-педагогічної	 комунікативної	 діяльності	 особистості	 ви-
значається	здатністю	особистості	до	організації	власної	комуні-
кативності	у	процесі	освітньої,	виховної,	розвивальної	діяльнос-
ті;	здатністю	до	варіативності	(застосування	різних	тактик,	мо-
делей,	стилів,	засобів	комунікації),	інтегративності,	багаторівне-
вості	побудови	комунікативної	діяльності	(стимулювання	реци-
пієнта,	здійснення	контролю	та	самоконтролю,	самооцінка,	ана-
ліз,	корекція,	прогнозування	комунікативного	процесу).	
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