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An extended abstract of the paper on the subject of:
"Formation of humanitarian culture of foreign students on the basis of humanitarian
and axiological conceptual approach to education"
Problem setting. The urgency of the
problem of humanitarian culture formation
in foreign students is determined by a
range of factors associated with profound
changes occurring in various spheres of
Ukrainian society, loss of social ideals.
Formation of humanitarian culture in foreign students is a guarantee of stability in
Ukrainian society during their education.
The humanistic paradigm of education is a
resource, which is intended to ensure the
fulfillment of modern educational tasks in
condition of constant changes and mixture
of different cultures.
Recent research and publications
analysis. Contemporary trends in the development of society have caused the
emergence of certain approaches to universal scientific studies, among which the
most relevant in the framework of our research are a cultural approach (researchers A. Asmolov, I. Beh, L. Kolmogorova, S.

Maksimenko, etc.) and humanitarianaxiological approach, presented in the
works by I. Bekh, O. Vishnevsky, O. Sukhomlynska, N. Tkacheva, N. Shchurkova,
etc., who consider values as existential reference points that determine life of an individual as a whole. In the framework of
these approaches, in our opinion, it is advisable to consider the essence and content
of the humanitarian culture of foreign students. At the same time, they do not give
any idea of the formation peculiarities of
this phenomenon in a foreign student in the
context of a new cultural situation for him.
Paper objective. The purpose of this
article is to analyze the essential characteristics of the humanitarian culture of foreign students in the context of the humanitarian-axiological conceptual approach to
education; to reveal the peculiarities of the
forms, means and methods of the humani-
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tarian culture formation in foreign students
in the process of studying.
Paper main body. The implementation of culturological and humanitarianvalue approaches in teaching students, in
particular foreign ones, means to strengthen the curriculum of the disciplines that
ensure the improvement of the general cultural level, spiritual development of the
student, his value system, his theoretical
and practical preparation for corresponding culture activities. Studying the structure and content of the humanitarian culture within the framework of the presented
conceptual approaches has enabled scientists to design a theoretical basis for the
study of this phenomenon in scientific and
methodological context. In the general
phenomenon of humanitarian culture, scientists distinguish such components as
epistemological, axiological, praxeological, communicative, and others.
This structure of the general humanitarian culture is interesting in the way that
it reveals the interrelations between the
subject areas of the humanitarian culture
and its potentials to influence personality,
such as value orientation, norm-orienting,
socially consolidating and individualizing.
The above mentioned structure of an individual is projected onto the humanitarian
culture content and correlates with its
functions: epistemological, value orientational, normative-orientational, communicative, cultural-identifying and socially
consolidating. Based on the scientific
achievements in the study of the humani-

tarian culture phenomenon and taking into
account national and individual psychological characteristics of foreign students,
we identify the humanitarian culture of
foreign students as the culture of
knowledge, communication, attitude and
activity on the basis of their national and
individual psychological peculiarities.
As a maturity criterion for the fullfledged humanitarian personality, scientists distinguish the degree of discursive
thinking development in the personality,
which is proposed to be based on the principles of multiculturalism, interdisciplinary
integration, dialogue and the consideration
of national and individual psychological
characteristics of parties to study.
Conclusions of the research. In accordance with the aforementioned perspective of restorative modernization, on the
basis of the humanitarian-axiological conceptual approach to education, the formation of the humanitarian culture in foreign students should take place on the basis of interconnection of the principles of
multiculturalism, interdisciplinary integration, taking into account certain nationalcultural and individual peculiarities of students, which contribute to the expansion of
humanitarian component as a basis for the
formation of a holistic-cultural (value,
moral-spiritual, humanistic) perception of
the world, the formation of basis values,
such as: responsibility and duty, dignity
and honor, diligence and patriotism, mercy
and respect to an individual.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями.
Актуальність проблеми формування гуманітарної культури студентів визначається комплексом факторів, пов’язаних
із глибокими змінами, що відбуваються
в економічній, соціальній і духовній
сферах українського суспільства, втратою суспільних ідеалів. Студенти, що
приїжджають на навчання в Україну,

входять в наше суспільство як суб’єкти
поведінки і діяльності. У зв’язку з вищезазначеним важливо приділяти увагу
формуванню гуманітарної культури в
іноземних студентів, які становлять у
період їхнього навчання частку українського суспільства, що є запорукою його стабільності.
Гуманістична парадигма освіти на
противагу знаннєвій переносить акцент
з обов’язкового формування знань,
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умінь і навичок як традиційного уявлення про мету освіти, на особистісні
аспекти, проголошуючи гармонійний
розвиток особистості як найвищий рівень її прояву. Зазначена парадигма є
тим ресурсом, який покликаний забезпечити виконання сучасних освітніх завдань, дозволить забезпечити реалізацію цілей освіти, грамотно застосовувати їх у реальних умовах, зокрема постійних змін і перетину різних культур.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
у
яких
започатковано
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор. Сучасні тенденції розвитку суспільства спричинили виникнення
таких підходів загальнонаукового масштабу, як: андрагогічний, гуманістичний, акмеологічний, діяльнісний, гуманітарно-аксіологічний,
компетентнісний, особистісно орієнтований та інші.
В контексті зазначеного питання особливо важливими є культурологічний та
гуманітарно-аксіологічний. Вивченням
аспектів культурологічного підходу
займаються такі дослідники, як:
А. Асмолов, І. Бех, Л. Колмогорова,
С. Максименко та ін. Гуманітарноаксіологічний підхід та шляхи його реалізації представлено у працях І. Беха,
О. Вишневського, К. Слесик, О. Сухомлинської, Н. Ткачової, Н. Щуркової та
ін., які розглядають цінності як смисложиттєві орієнтири, що визначають життя особистості в цілому. В межах зазначених підходів, на наш погляд, доцільно
розглянути сутність і зміст гуманітарної культури іноземних студентів.
Виділення не вирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим
присвячується дана стаття. Питання
гуманітарної культури розглядалось такими
представниками
науки,
як
А. Арнольдов, А. Запесоцький, Л. Павлова, С. Савельєва, Е. Шиянов та ін. Незважаючи на те, що наведені праці суттєво впливають на розвиток теорії гуманітарної культури, вони, разом з тим,
не дають уявлення про психолого-

педагогічні аспекти даного поняття й
про особливості формування цього феномену в іноземного студента у контексті
нової для нього культурної ситуації.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета даної статті –
здійснити аналіз сутнісної характеристики гуманітарної культури іноземних
студентів в контексті гуманітарноаксіологічного концептуального підходу до освіти; розкрити особливості форм,
засобів і прийомів її формування в іноземних студентів у процесі навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Забезпечення якості навчання іноземних студентів, яке повинно функціонувати в
постійному режимі оновлення і розвитку, сприяючи їх підготовці до ефективного навчання в системі української
освіти, неможливе без урахування та
реалізації сучасних концептуальних
підходів загальнонаукового та освітнього масштабу. При цьому постає необхідність сконцентрувати увагу на концептуальних підходах, які є особливо
актуальними у контексті заявленої теми,
що, на наш погляд, сприятиме забезпеченню гармонізації навчання та освіти
студентів і дозволить їм повніше оволодіти сучасними знаннями у руслі обраної професії.
Проаналізуємо сутність таких сучасних концептуальних підходів до
освітньої діяльності, як гуманітарноаксіологічний та культурологічний,
з’ясуємо їх місце, роль та шляхи реалізації у системі навчання іноземних студентів. Серед концептуальних засад сучасної вітчизняної освіти одне із провідних місць посідає культурологічний
підхід. Як зазначає В. Гуменюк, становлення культурологічної позиції у сфері
освіти обумовлене наявністю негативних факторів і суперечностей, які мають
соціально-культурний характер, а саме:
зниження якості освіти через “культурне старіння” змісту і форм, порушення
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принципу їх культуровідповідності; недостатність культуромісткості змісту
освіти, домінування “знаннєвого” підходу над “ціннісним” [5, с. 11]. Порушують культурологічний принцип освіти також недооцінка її взаємодії з культурою, невміння педагогів застосовувати культурологічні методи навчальновиховної діяльності; низька культурна
грамотність значної кількості педагогів,
які не здатні повною мірою забезпечити
існування культури, високу якість життєдіяльності [8, с. 8 - 12].
Відповідно до вищезазначеного
культура фахівця характеризується науковцями [5, с. 11] як вияв зрілості й розвитку всієї системи соціально значущих
особистісних якостей, що продуктивно
реалізується в індивідуальній (суспільно-політичній, професійній, науковій та
ін.) діяльності. Культурологічна підготовка містить могутній когнітивний потенціал, формує ціннісно-мотиваційні
засади професійної діяльності студента,
забезпечує посилення креативних компонентів його освіти.
Основоположники
гуманітарноаксіологічного підходу в освіті І. Алексашина, І. Бех, В. Воронцова та ін. розробили теоретичні й технологічні засади
реалізації аксіологічних принципів у
навчанні, що полягає у створенні умов
для засвоєння підростаючою особистістю загальнолюдських цінностей.
Реалізація культурологічного та
гуманітарно-ціннісного підходів у навчанні студентів, зокрема іноземних, полягає в посиленні у навчальних планах
дисциплін тем, які забезпечують підвищення загальнокультурного рівня, духовного розвитку суб’єкта навчання,
його ціннісних орієнтацій, теоретичну і
практичну підготовку до культуровідповідної діяльності; використанні в навчальному процесі національних культурних здобутків, збагачення змісту навчання кращими зразками світової культури, оволодіння знаннями, вміннями й
навичками, застосування їх у подальшій
96

професійній діяльності; естетизація
освітньої діяльності, створення культуротворчого середовища розвитку спеціаліста. Звідси все більш усвідомлювана суспільством необхідність пошуку
ефективної людинозберігаючої системи
соціалізації, певною мірою протистоїть
постмодерністським тенденціям розхитування основ самовизначення особистості, експансії ідеалів й ідей «масової
людини», змушує звернутися до освітніх ресурсів гуманітарної культури,
перш за все, щодо аспекту гуманітарної
інкультурації особистості.
Дослідження структури і змісту
гуманітарної культури в межах представлених концептуальних підходів дозволяє звернутися до праць із досліджуваної проблеми А. Арнольдова, Е. Шиянова, А. Запесоцького, Н. Савельєвої.
Так, А. Арнольдов [3] уявляє
структуру гуманітарної культури як
єдине ціле, що виявляється у вигляді
інформаційної системи, внутрішнього
та функціонального її видів.
Е. Шиянов [13] розглядає гуманітарну культуру як культуру знання, почуття, спілкування і творчої дії. На наш
погляд, ці позиції можна також віднести
до загальної культури особистості.
Н. Савельєва [11] визначає інформаційний, рефлексивний і діяльнісний
компоненти досліджуваного поняття, з
огляду на підходи до визначення культури (аксіологічного, особистісного і
діяльнісного), при цьому не враховуючи
комунікаційну її природу.
А. Запесоцький [7] у загальному
феномені гуманітарної культури розрізняє кілька шарів, зокрема аксіологічний
(філософія, мораль, релігія); онтологічний, що виявляється в системі базових
культурних цінностей, у мові, суспільній
моралі, нормах, традиціях; праксеологічний, який виявляється в ідеології, політиці, освіті; художній, що представлений
мистецтвом як універсальним способом
художнього пізнання світу людиною. Ця
структура загальної гуманітарної культу-
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ри цікава тим, що дозволяє виявити взаємозв’язки між предметними її галузями
та потенціалами впливу на особистість,
такими як ціннісно-орієнтаційний, нормоорієнтуючий, соціально-консолідуючий
та індивідуалізуючий.
На думку А.Запесоцького [7], гуманітарна культура особистості виявляється в її духовності, компонентами якої
є інтелект, моральність, цілісний світогляд, гуманістично-орієнтована діяльність. Водночас виділення окремих
компонентів без установлення взаємозв’язків не сприяє виявленню складної природи об’єкта.
Враховуючи наведені вище підходи до визначення структури і змісту гуманітарної культури, водночас вважаємо,
що вони не дають повного уявлення про
психолого-педагогічні аспекти даного
поняття, тому що повною мірою не відображають зв’язки між досліджуваним
явищем та структурою особистості.
Виводячи структуру особистості з
видової будови людської діяльності,
М. Каган [9] характеризує її такими
компонентами: гностичний (обсяг і якість інформації, якою володіє особистість, що складається із знань про зовнішній світ і самопізнання); аксіологічний (визначається системою ціннісних
орієнтацій, тобто ідеалами, життєвими
цілями, переконаннями); творчий (до
його змісту входять отримані і самостійно вироблені особистістю уміння і
навички); художній (визначається рівнем, змістом, інтенсивністю художніх
потреб особистості і способів їх задоволення) потенціалами.
Погоджуємося із Л. Павловою, що
ця структура особистості проектується
на змістову канву гуманітарної культури і співвідноситься з її функціями: гносеологічною, ціннісно-орієнтаційною,
нормо-орієнтуючою, комунікативною,
культурно-ідентифікуючою і соціальноконсолідуючою. Вищезазначене дозволило автору [10] визначити гуманітарну
культуру як культуру знання, спілку-

вання, ставлення і діяльності. Таким
чином, спираючись на надане розуміння
гуманітарної культури та структури
особистості, Л. Павлова в структурі гуманітарної культури особистості виділяє
такі
компоненти:
інформаційнокогнітивний, комунікативний, аксіологічний, рефлексивно-діяльнісний, художній.
Водночас не викликає сумніву
необхідність врахування в роботі з іноземними студентами різних регіонів їх
національно-психологічних особливостей. Цікаві спостереження в цьому
плані узагальнені в монографії «Соціально-психологічні та фізіологічні проблеми адаптації іноземних студентів»
[4]. Автори дослідження аналізують
національно-психологічні особливості
іноземних студентів з країн Африки,
Південно-Східної Азії, арабських країн
Близького Сходу, Латинської Америки.
Узагальнюючи свої спостереження з приводу африканських студентів,
дослідники ділять їх на «англомовних»
і «франкомовних», що, безперечно,
справедливо. Але, відповідно до наших
спостережень, розподіл студентів на
занадто великі групи не показує всієї
специфіки національного характеру і
особливостей поведінки представників
конкретних країн. Не можна забувати,
що відмінною рисою африканських
студентів є «прихильність етнічному
традиціоналізму» [12].
Дійсно, характерними рисами
студентів з Нігерії та Марокко є емоційна нестійкість, самовпевненість. Це
люди внутрішньо конфліктні, часто
пред’являють великі вимоги до дотримання своїх прав. Коли виникають ситуації, за яких, на їхню думку, їх права
порушуються,
вони
відразу
об’єднуються із земляками з інших вузів для відстоювання своїх прав перед
адміністрацією навчального закладу і
навіть міста. Перевага має бути у всьому – звідси суб’єктивне уявлення нігерійських студентів про своє становище
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в навчальній групі порівняно із студентами інших національностей.
Невідповідність високої самооцінки і реальних успіхів в навчальному процесі породжує негативні емоції, аж до агресії на адресу більш успішних студентів.
В діях викладача, який не зумів оцінити
їх гідно оцінити, вбачають елементи дискримінації.
Так, спостереження показали наявність високого рівня прагнення до
першості в нігерійських та марокканських студентів, для яких характерним є
невідповідність високої самооцінки і
реальних успіхів у навчальному процесі. Це породжує негативні емоції( аж до
агресії) на адресу більш успішних студентів. Щодо студентів з Тунісу, Камеруну і Гани, то у них інтенсивніше проявляються такі риси, як: врівноваженість, доброзичливість, готовність до
співпраці, поваги до культури країни,
що приймає. Ці студенти законослухняні, самокритичні, мають здорове почуття гумору.
Врахування зазначених національно-психологічних особливостей студентів необхідне при виборі виду психологічної допомоги для досягнення психологічної рівноваги, послаблення особистої депресії, налагодження дружнього
соціального контакту з іншими студентами. Звідси безсумнівна важливість
організації та улаштування «безперервної гуманітарної освіти у ВНЗ, необхідність підвищення загальнокультурного
рівня іноземних студентів. Врахування
національнота
індивідуальнопсихологічних особливостей іноземних
студентів дозволяє зробити акцент у
структурі гуманітарної культури на таких компонентах: гностичний, аксіологічний, культурологічний, комунікативний. Отже, ми визначаємо гуманітарну
культуру іноземних студентів як культуру знання, культуру спілкування, культуру ставлення і культуру діяльності
на основі їх національно- та індивідуально-психологічних особливостей. Для
98

успішного навчання у ВНЗ необхідний
досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, зокрема сприйняття, уявлень, пам’яті, мислення, уваги, ерудованості, широти пізнавальних
інтересів, володіння певним колом логічних операцій тощо. [2].
Необхідною умовою успішної діяльності студента є освоєння нових для
нього особливостей навчання у вузі,
усування відчуття внутрішнього дискомфорту і блокування можливості конфлікту з середовищем. Отже, студентський вік є оптимальним для залучення до
світу культури, вдосконалення якостей,
які допоможуть надалі виявити особистісний та інтелектуальний потенціал
дорослої людини. Б. Ананьєв стверджує, що студентський вік є сенситивним періодом для розвитку основних
соціогенних потенцій людини. Вища
освіта має великий вплив на психіку
людини, розвитку її особистості. За час
навчання у ВНЗ, за наявності сприятливих умов, у студентів відбувається розвиток всіх рівнів психіки. Вони визначають специфіку діяльності розуму людини, тобто формують склад мислення,
який характеризує професійну спрямованість особистості.
Отже, якщо навчання у ВНЗ буде
побудовано з урахуванням принципів гуманізації, де особистість студента знаходиться на першому місці, то мову слід
вважати головною конституюючою характеристикою студента, його найважливішою складовою. Таким чином, ми підійшли до питання про важливість розвитку
мовної особистості кожного студента. Як
критерій розвиненості мовної особистості
вчені [6] виділяють ступінь розвитку у
студента дискурсивного мислення (рівні
правильності, інтеріоризації, насиченості,
адекватного вибору, адекватного синтезу). Перших трьох рівнів людина досягає
в процесі свого розвитку, а четвертий і
п’ятий рівні пов’язані з формуванням культури спілкування.
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На наш погляд, побудова освітнього процесу у ВНЗ на принципах інтеграції дозволить об’єднати уривчасті
знання в цілісну картину, а також розкрити і реалізувати особистісний потенціал студентів. Вітчизняні та зарубіжні
дослідники визначають міжпредметну
інтеграцію як умову реалізації процесу
формування навчальної діяльності на
основі міжпредметних зв’язків. Вирізняють три принципи інтегративної організації освіти: 1) єдність інтеграції та
диференціації; 2) антропоцентричний
характер інтеграції; 3) культуровідповідність інтеграції [6].
Як зазначає О. Жеглова, залучення
людини до культури відбувається в
процесі присвоєння нею рідних і чужих
текстів, що дозволяє здійснювати міжпредметну інтеграцію у процесі формування і розвитку гуманітарної культури
іноземних студентів.
Враховуючи дослідження науковців в галузі формування гуманітарної
культури іноземних студентів, ми
прийшли до висновку, що реалізація
міжпредметної інтеграції гуманітарних
дисциплін у ВНЗ повинна здійснюватися на рівні мети, змісту, методів і форм
навчання: вивчення текстів різних стилів і жанрів в сфері історії, філософії,
культурології, мовних дисциплін.
У зв’язку з цим у процесі міжпредметної інтеграції гуманітарних дисциплін необхідний ретельний відбір навчальних текстів і літератури як для аудиторної роботи, так і для самостійного
вивчення студентами. Основними критеріями при відборі текстів ми вважаємо, крім предметного змісту (історичного, психологічного, філософського, культурологічного, мовного), емоційночуттєву орієнтацію, яка торкалася б
емоцій і почуттів, відкривала вікно в
світ своєї та іншої культури.
У процесі роботи для реалізації
принципу єдності інтеграції та диференціації необхідно використовувати вже

наявні в учнів знання і досвід з гуманітарних та професійних дисциплін під
час штучно змодельованих викладачем
ситуацій спілкування. Саме тому зіставлення нового, набутого студентами досвіду з наявними у них знаннями і відчуттями завжди супроводжує процес
поповнення, здобування індивідуального досвіду спілкування в соціумі.
Культура в межах університетського гуманітарного культурологічного
знання має бути представлена максимально широко, через канали всіх культурологічних дисциплін. Специфіка культурології полягає в тому, що всі види
духовної творчості (мистецтво, наука,
освіта, релігія) розглядаються в її контексті не самостійно, а з погляду загальних закономірностей розвитку культури певної епохи.
Врахування напрацювань науковців
(Л. Павлова, О. Жеглова та ін.) дозволило
нам дійти висновку, що в процесі формування гуманітарної культури в іноземних
студентів необхідно використовувати і
принцип полікультурності, і принцип діалогічності, (співпраці, співтворчості вихователя і вихованця), який передбачає,
що людина за своєю суттю є діалогічною,
що сприятиме здійсненню гуманітарному
принципу інтеграції і передбачатиме взаємозв’язок мети, змісту і методів навчання (табл. 1).
На наш погляд, використання підручників з країнознавства та інших гуманітарних напрямів [1] дає можливість врахування зазначених принципів
у формуванні гуманітарної культури
іноземних студентів під час навчання, а
також дозволяє організувати роботу на
засадах співробітництва. Так, зміст підручника з країнознавства дає можливість здійснити лінгвокультурне порівняння аналогічних культурних феноменів в Україні та на батьківщині студентів.
Наприклад: гімн, пам’ятки, свята, традиції, обряди, видатні особистості та ін.
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Таблиця 1.
Взаємозв’язок змісту, методів і результатів формування гуманітарної
культури студентів
Мета
Сприяння засвоєнню іноземними студентами гуманітарної культури на основі
оволодіння
ними культурологічною і мовною теоріями і практикою
Можливість практичного проживання ситуацій міжкультурного спілкування, оволодіння
соціальними відносинами, інтерсоціальними цінностями

Зміст
1. Країнознавство
2. Культурологія
3. Українознавство
4. Українська мова
5. Порівняльне країнознавство
6. Філософія
7. Психологія і педагогіка

Розвиток культурної чутливості і культурної сприйнятливості, емпатії, толерантності в спілкуванні
Виявлення ціннісної основи світової
культури, формування особистісної
оцінки цінностей,
звернення до інтерсоціальних цінностей

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, у площині нашого дослідження відповідно до
вищезазначеного ракурсу відновлюючої
модернізації на основі гуманітарноаксіологічного концептуального підхо100

Методи
Діалогічні
Інтерактивні
Ігрові

Уміння
Врахування національно-культурних
та індивідуальних
особливостей іноземних студентів

Рольове
вання

моделю- Уміння соціокультурного
такту,
вміння подвійного
Симуляція
бачення
ситуації
спілкування, вміння
Сценарій
керувати своєю поведінкою на основі
загальнолюдських
інтерсоціальних
цінностей
Формування емпатії Уміння подвійного
бачення
ситуації,
емпатичних відносин до партнерів у
спілкуванні, вміння
керувати власними
емоціями під час
спілкування
Ціннісний
аналіз Уміння виокремлюпродуктів культури вати культурні цінності, зіставляти з
цінностями рідної
культури, знаходити і усвідомлювати
подібності та відмінності в системах
цінностей
ду до освіти формування гуманітарної
культури іноземних студентів має ґрунтуватися на взаємозв’язку принципів
полікультурності, міжпредметної інтеграції,
врахування
національнокультурних та індивідуальних особливостей студентів, що сприяє розширен-
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ню гуманітарної складової як основи
формування цілісно-культурного (ціннісного, морально-духовного, гуманістичного) сприйняття світу, базових цінностей, як-от: відповідальність і обов’язок,
гідність і честь, працьовитість і патріотизм, милосердя і повага до особистості.

В контексті розглянутого питання вважаємо важливим подальше дослідження міжпредметного змісту формування гуманітарної культури студентів,
а також сучасних методів її розвитку в
іноземних студентів.
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