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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Реформування вітчизняної освіти, її 

переорієнтація на європейські стратегії та цінності висувають особливі вимоги до 

підготовки майбутніх фахівців, які мають бути висококваліфікованими й 

висококультурними людьми. Оновлення освіти все більше пов’язується з процесами 

інформатизації та цифровізації, які стали невід’ємними ознаками розбудови 

сучасного постіндустріального суспільства. Саме це суспільство потребує фахівців 

нової формації, які не лише мають фундаментальні знання й ґрунтовну практичну 

підготовку, а й вільно орієнтуються в цифровому середовищі, здатні раціонально 

діяти в різних сферах життєдіяльності людини. І саме тому шлях цифровізації є 

наразі одним із ключових чинників реформування освітньої системи України. 

Підготовка майбутніх культурологів у закладах вищої освіти також має 

враховувати тенденції інформатизації та цифровізації суспільства, оскільки 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, мережі Інтернет, стрімка 

еволюція засобів мультимедіа (кросмедіа, трансмедіа та ін.) призвели до 

виокремлення цифрової культури в її різноманітних формах і жанрах як сучасного 

феномену, що в свою чергу принципово змінило буття культури й мистецтва, 

процеси культуротворчості та культуросприйняття.  

Культурологічна освіта на сьогодні стала предметом досліджень багатьох 

науковців: відомими вченими (В. Андрущенко, Г. Балл, І. Бушман, С. Гончаренко, 

Л. Губерський, І. Зязюн, В. Огнев’юк, В. Руденко, С. Сисоєва, Т. Усатенко, А. Флієр 

та ін.) проаналізовано теоретико-методологічні засади культурології освіти як 

наукового напряму на стику філософії освіти, культурології та інноваційної 

педагогіки, що дозволяє інтерпретувати освіту як культурний феномен; визначено 

загальнодидактичні аспекти культурологічної підготовки фахівців вищої школи 

(Г. Васянович, Г. Дегтярьова, Л. Зеліско, Н. Москаленко та ін.).  

Проблеми гуманітарної освіти, культурологічної та поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів з акцентом на художньо-естетичному та мистецькому розвитку 

особистості представлено в дослідженнях Л. Бутенко, Т. Вінник, В. Дряпіки, 

І. Зязюна, Т. Іванової, Л. Кондрацької, Л. Масол, Н. Миропольської, Л. Настенко, 

О. Олексюк, Г. Падалки, О. Рудницької, М. Сови, О. Шевнюк, О. Щолокової та ін. 

Теоретико-методологічні засади та моделі культурологічної підготовки в закладах 

вищої освіти, методичне забезпечення культурологічної освіти фахівців різного 

спрямування пропонують Т. Зюзіна, З. Донець, Т. Рейзенкінд, В. Маслов, 

С. Дичковський, Н. Костриця, Г. Кутузова, М. Левенець, Т. Мельничук, 

М. Роганова, О. Смолинська та ін. Низка досліджень присвячена культурологічним 

основам вивчення гуманітарних предметів у школі та методичним аспектам 

викладання художньої культури (О. Аліксійчук, Л. Аристова, М. Боровик, Л. Масол, 

Н. Миропольська, А. Уліщенко, О. Щолокова та ін.). 

В окремих наукових розвідках йдеться про формування культурологічної 

компетентності фахівців різних спеціальностей (О. Кравченко-Дзондза, 

Н. Стеценко, Т. Чикалова, О. Федорцова, О. Чернова), професійної компетентності 

майбутніх культурологів (Н. Наталевич), а також професійну підготовку окремих 
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фахівців-культурологів, зокрема арт-менеджерів та фахівців індустрії дозвілля 

(Л. Кравченко, Т. Суминова, В. Чижиков, Н. Яремака та ін.). 

Проблеми використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій 

в сучасній культурологічній освіті, впливу цифрової культури на організацію 

освітнього процесу, залучення електронних навчальних засобів, цифрових освітніх 

ресурсів, створення цифрового освітнього середовища професійної підготовки 

культурологів практично залишаються поза увагою дослідників. Проте саме 

цифровізація освітнього процесу в умовах розвитку інформаційного суспільства 

може бути реальним чинником оновлення культурологічної освіти. 

На сьогодні вітчизняними й зарубіжними вченими напрацьовано значний 

обсяг матеріалу щодо інформатизації та цифровізації освіти: концептуальні 

проблеми інформатизації освіти досліджено в численних наукових розвідках 

вітчизняних (В. Биков, Р. Гуревич, M. Жалдак, М. Згуровський, В. Іонан, 

А. Коломієць, А. Лазаревич, В. Лапінський, М. Лещенко, Н. Морзе, О. Овчарук, 

С. Семеріков, О. Спірін та ін.) та зарубіжних (К. Ала-Мутка (K. Ala-Mutka), 

Д. Белшоу (D. Belshaw), Д. Беррі (D. Berry) та А. Фагерйорд (А. Fagerjord), Д. Бретт 

(D. Brett), М. Браун (М. Brown), М. Варшавер (M. Warschauer), Р. Вуорікарі 

(R. Vuorikari), П. Глістер (P. Gilster), К. Гере (С. Gere), Г. Доббін (G. Dobbin), 

С. Карретеро (S. Carretero), М. Карриган (М. Carrigan), Д. Кларк (D. Clark), 

К. Конвей (С. Conway), М. Лінч (М. Lynch), В. Пурніма (V. Purnima), І. Роберт, 

Дж. Романі (J. Romani), К. Скотт (C. Scott), Г. Солдатова, Дж. Стоммел (J. Stommel), 

О. Феррарі (A. Ferrari), С. Харріс (S. Harris), М. Хенд (M. Hand) та ін.) учених. 

Ґрунтовні розвідки вітчизняних учених присвячено використанню 

інформаційно-комунікаційних технологій у вищій професійній освіті (О. Андрєєв, 

В. Биков, Л. Гаврілова, P. Гуревич, М. Кадемія, М. Кислова, В. Кухаренко, 

Г. Лаврентьєва, С. Литвинова, В. Любарець, О. Муковіз, Т. Муращенко, 

Ю. Носенко, О. Набока, В. Прошкін, Л. Пєтухова, C. Семеріков, Є. Смирнова-

Трибульська, О. Співаковський, Я. Топольник, І. Хижняк, М. Шишкіна, О. Щербіна 

та ін.), формуванню інформаційно-комунікаційної (цифрової) компетентності 

майбутніх фахівців (О. Буйницька, С. Іванова, Л. Карташова, А. Кочарян, Н. Морзе, 

О. Овчарук, Н. Сороко, С. Прохорова, В. Яромчук). 

Не залишаються поза увагою науковців і дослідження різних аспектів 

цифрової культури як феномену інформаційного суспільства (О. Базелюк, 

Л. Гаврілова, Д. Галкін, А. Гук, І. Елінер, М. Журба, О. Карпенко, М. Кириченко, 

О. Крапивенко, І. Красильников, В. Кривошеєв, К. Литвинова, Н. Соколова, 

Я. Топольник, С. Черних, К. Бассет (C. Bassett), Т. Браун (T. Brown), М. Деузе 

(М. Deuze), Г. Крибер (G. Creeber), Р. Мартін (R. Martin), Д. Роулс (D. Rowles), 

М. Хенд (M. Hand), Н. Перкін (N. Perkin) та ін.). 

Науковцями засвідчено й той факт, що використання цифрових технологій у 

реформуванні вітчизняної освіти відбувається цілком у руслі загальносвітових 

тенденцій, до української педагогіки залучаються загальноєвропейські стандарти 

викладання та оцінювання цифрової компетентності (Рамка цифрової 

компетентності для громадян (DigComp 2.0: Digital Competence Framework for 

Citizens), Європейська рамка цифрової компетентності педагогів (European 
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Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu), Рамка електронної 

компетентності (European e-Competence Framework, eCF) та ін.). Інформатизація 

української освіти наразі має міцну нормативно-правову державну підтримку. Серед 

державних документів останніх років, що становлять забезпечення освіти в 

інформаційному суспільстві: Закони України „Про вищу освіту”, „Про освіту”, „Про 

Національну програму інформатизації”; Розпорядження Кабінету Міністрів України 

„Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки”, „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 

Україні”; „Положення про електронні освітні ресурси”, „Положення про 

електронний підручник”, „Положення про Національну освітню електронну 

платформу”; проєкт „Цифрова адженда України – 2020”, Концепція Нової 

української школи та ін. На державному рівні усвідомлюється і необхідність 

„цифрової” модернізації українського суспільства, що наголошено в Аналітичній 

записці відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних 

досліджень „Питання розвитку цифрової культури українського соціуму”. 

Отже, можна засвідчити загальнодержавний інтерес до питань цифровізації 

суспільства, освіти і культури та наявність численних наукових досліджень з різних 

аспектів використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в 

освіті, як у глобальному вимірі, так і конкретно-прикладному. Проте питання 

залучення цих технологій до професійної підготовки культурологів в закладах вищої 

освіти залишаються поки що відкритими й не дослідженими. Відтак постає 

необхідність оновлення підходів до формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів, передусім на основі використання засобів інформаційно-

комунікаційних, зокрема цифрових, технологій.  

Необхідність оновлення професійної підготовки майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій доводиться й вимогами сучасного ринку праці, що 

потребує фахівця культурології, який володіє усіма технологічними новаціями, 

орієнтується у світі цифрової культури та мистецтва, вміло використовує цифрові 

освітні ресурси в професійній педагогічній та культурно-дозвіллєвій діяльності. 

Потужний освітній потенціал інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій 

вже доведений, вони стали невід’ємним складником освітнього середовища закладів 

вищої освіти України та зарубіжжя. Саме тому цифрові технології можуть стати 

фундаментом для розроблення нової системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів.  

Крім того, існує потреба розв’язання об’єктивних суперечностей, що 

виникають між вимогами суспільства до сучасних культурологів та результатами 

їхньої професійної підготовки в закладах вищої освіти України: 

 між стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних (цифрових) 

технологій та неготовністю майбутніх культурологів до їх використання в навчанні 

та подальшій професійній діяльності; 

 між розширенням можливостей використання сучасних цифрових 

технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів, і недостатньою розробленістю 

методичного забезпечення щодо їх застосування майбутніми культурологами в 

умовах освітнього процесу та професійної діяльності; 
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 між необхідністю розвитку інформаційно-комунікаційного (цифрового) 

складника професійної компетентності майбутніх культурологів та відсутністю 

науково обґрунтованих підходів щодо створення цілісної системи формування цієї 

компетентності засобами цифрових технологій; 

 між реформуванням системи вищої освіти під впливом суттєвих 

суспільних інновацій, активним розробленням електронних освітніх ресурсів для 

різних освітніх ланок та відсутністю ґрунтовних наукових розвідок щодо теорії й 

практики навчання майбутніх культурологів застосовувати цифрові технології з 

метою професійного саморозвитку й самоосвіти; 

 між творчою природою професійно-педагогічної та культурно-дозвіллєвої 

діяльності культуролога та переважною спрямованістю науково-методичних 

розробок на репродуктивний характер підготовки здобувачів спеціальності 034 

Культурологія у закладах вищої освіти України. 

Необхідність розв’язання означених суперечностей, об’єктивна потреба й 

соціальна значущість якісної професійної підготовки майбутніх культурологів, що 

вільно орієнтуються в сучасних формах цифрової культури, відсутність системності 

у використанні цифрових технологій у вищій професійній культурологічній освіті 

зумовили актуальність теми дослідження – „Система формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри теорії і практики 

початкової освіти в межах комплексної теми дослідження „Професіоналізм 

педагога: теоретичні і методичні аспекти” (номер державної реєстрації – 

0115U003313), а також комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри 

педагогіки вищої школи „Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі” 

(номер державної реєстрації 0114U001251) ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет” (м. Слов’янськ). Тему дисертаційної роботи затверджено 

Вченою радою ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (протокол 

№ 10 від 29 червня 2017 р.). 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх культурологів у 

сучасних умовах цифровізації освіти. 

Предмет дослідження – система формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 

Мета дослідження полягає в розробленні, науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 

У процесі розв’язання поставленої проблеми відповідно до мети, предмета та 

концептуальних положень сформульовано такі завдання дослідження: 

1. Обґрунтувати методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх 

культурологів в умовах цифровізації освіти, проаналізувати сучасний стан розвитку 

культурологічної освіти в Україні. 

2. Конкретизувати сутність і структурувати поняття „професійна 

компетентність майбутніх культурологів” в контексті процесів цифровізації освіти. 
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3. Проаналізувати поняття цифрової культури, цифрової грамотності та 

цифрової компетентності в сучасному науковому обігу. 

4. Вивчити та класифікувати цифрові освітні ресурси професійної підготовки 

майбутніх культурологів. 

5. Змоделювати та обґрунтувати систему формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, визначити 

педагогічні умови й методи її ефективної реалізації. 

6. Розробити навчально-методичне забезпечення системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. 

7. Діагностувати рівні сформованості ІК-(цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів, схарактеризувати етапи впровадження 

розробленої системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій в умовах сучасного закладу вищої 

освіти. 

8. Експериментально перевірити ефективність системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій та проаналізувати результати її впровадження. 

Концепція дослідження полягає в оновленні підходів та вимог до 

використання цифрових технологій у вищій школі України, що зумовлено 

процесами реформування вітчизняної системи освіти, її входженням до 

європейського освітнього простору, впливом цифрових освітніх інновацій ХХІ ст. 

Вагомого значення в цьому процесі набувають цифрові освітні ресурси, які 

забезпечують функціонування цифрового освітнього середовища закладу вищої 

освіти, формування індивідуальної освітньої траєкторії кожного студента, значно 

збільшують мотивацію до опанування майбутньої професії. 

Основні концептуальні положення визначають стратегію й тактику розробки 

наукової проблеми формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій, що ґрунтуються на методологічному, 

теоретичному й практичному концептах. 

Методологічний концепт визначає превалювання системного, 

культурологічного, синергетичного, аксіологічного, особистісного, діяльнісного, 

ресурсного, інформаційного, компетентнісного підходів, їх взаємозв’язок і 

взаємодію в процесі використання цифрових технологій у професійній підготовці 

майбутніх культурологів. Основні ідеї, що утворили підґрунтя для моделювання 

системи, зумовлені стратегічними положеннями розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, зокрема повномасштабним входженням країни до 

глобального інформаційного простору, упровадженням цифрових технологій у всі 

сфери суспільного життя (електронний (цифровий) парламентаризм, цифрова 

економіка, електронний документообіг, цифрова наука та ін.). Відзначимо також, що 

статус глобальної педагогічної парадигми в межах дослідження процесів залучення 

цифрових технологій у професійну підготовку культурологів набув 

компетентнісний підхід. 
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Теоретичний концепт дослідження забезпечено положеннями провідних 

педагогічних теорій, зокрема теорії інформатизації (цифровізації) освіти, 

педагогічної герменевтики, синергетики та аксіології, компетентнісної освітньої 

парадигми, що уможливило визначення ключових дефініцій, розуміння проблеми 

дослідження, проведення аналізу фактів і явищ, на основі чого сформульовано 

визначення понять цифрової культури як сучасної форми існування культури, що 

демонструє процеси оцифровування традиційної культури та виникнення нових 

артефактів та мистецьких практик на основі цифрового кодування (NetArt, 

комп’ютерна музика, віртуальні інсталяції та ін.); цифрової культури особистості 

(педагога, культуролога, фахівця іншої галузі) як системи поведінки особистості в 

умовах цифрового суспільства, що включає культуру комунікації (Web-спілкування, 

Network Etiquette), раціональне споживання інформації (медіаграмотність), 

розвинене критичне мислення та ефективне використання цифрових технологій для 

забезпечення особистих потреб та успішної професійної діяльності; уточнено 

тлумачення цифрових освітніх ресурсів як інтерактивних навчальних засобів, що 

розроблені з допомогою цифрових технологій та відповідають сучасним процесам 

цифровізації освіти. 

Змодельовано систему формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій, що складається із концептуально-

цільового, змістово-процесуального, оцінно-рефлексивного компонентів та 

базується на принципах інформатизації освіти, відкритої освіти, мультимедійності, 

активізації творчої діяльності засобами цифрових технологій. 

Результатом реалізації системи є сформований інформаційно-комунікаційний 

(цифровий) складник професійної компетентності майбутніх культурологів, яка 

визначається як інтегративна здатність особистості на основі здобутих знань, умінь і 

навичок, сформованих ціннісних орієнтацій та досвіду здійснювати професійну 

діяльність з використанням цифрових технологій. Сформованість ІК-(цифрового) 

складника стає чинником ефективного формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів у цілому. 

Практичний концепт формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій забезпечено:  

 розробкою й застосуванням комплексу навчально-методичних засобів, 

зокрема цифрового освітнього ресурсу – електронного посібника „Українська 

культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”; спецкурсу „Цифрові технології 

сучасної культурологічної освіти” та відповідного дистанційного курсу, 

розміщеного в навчальних середовищах Moodle та Google Classroom, що дозволило 

реалізувати принципи змішаного навчання; навчально-методичного посібника 

„Мультимедійні навчальні засоби в підготовці майбутніх культурологів” з 

рекомендаціями щодо практичного застосування цифрових технологій, зокрема 

цифрових освітніх ресурсів різних типів під час формування професійної 

компетентності фахівців культурології;  

 визначенням педагогічних умов формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, серед яких: упровадження 

в освітній процес авторських цифрових освітніх ресурсів; надання майбутнім 
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фахівцям культурології необхідного комплексу знань, умінь і навичок роботи в 

цифровому освітньому середовищі, забезпечення педагогічного керування цим 

процесом; використання засобів змішаного навчання для реалізації системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій; 

 виокремленням комплексу методів застосування цифрових технологій у 

професійній підготовці майбутніх культурологів, серед них загальнодидактичні 

методи (наочно-демонстраційний та проблемно-пошуковий, реалізовані засобами 

цифрового навчання в формах проєктної діяльності), а також методи, специфічні для 

культурологічної та мистецької освіти (метод створення історико-культурного 

контексту засобами візуалізації, метод асоціативних зв’язків між видами мистецтв, 

метод аналізу-інтерпретації художніх творів). 

Практична реалізація теоретично обґрунтованої та розробленої системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій передбачала дотримання відповідних етапів (діагностичний, 

змістово-практичний, аналітико-підсумковий) її впровадження і спрямовувалася на 

кінцевий результат – підвищення рівня інформаційно-комунікаційного (цифрового) 

складника професійної компетентності майбутніх фахівців спеціальності 034 

Культурологія як визначального чинника професійного розвитку майбутніх 

культурологів на сучасному етапі інформатизації культури і освіти. 

Для досягнення поставленої мети й виконання завдань на різних етапах 

наукового пошуку використано комплекс методів дослідження: теоретичні: аналіз 

філософської, культурологічної, мистецтвознавчої, психолого-педагогічної, 

методичної літератури з визначеної проблеми, нормативно-правових документів для 

визначення поняттєво-категоріального апарату; вивчення й узагальнення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань цифровізації освіти та розвитку 

цифрової культури; моделювання для створення моделі системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій; емпіричні: педагогічне анкетування, експертне опитування, тестування, 

бесіди, спостереження за процесом використання цифрових технологій; 

педагогічний експеримент; методи математичної статистики для кількісного та 

якісного аналізу й перевірки достовірності результатів експериментальної роботи, 

реалізовані з використанням програмних засобів MS Excel, модуля „Статистика” 

навчальних середовищ Moodle та Google Classroom; критерію Пірсона  

(хі-квадрат) – χ2. 

Наукова новизна одержаних результатів полягають у тому, що вперше: 

 теоретично обґрунтовано та розроблено систему формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій як цілісну, 

керовану сукупність компонентів (концептуально-цільового, змістово-

процесуального, оцінно-рефлексивного), що враховує потреби та вимоги 

інформатизації освіти з метою загальнодидактичного, навчально-методичного та 

інформаційно-технологічного забезпечення освітнього процесу; 

 побудовано модель системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій;  
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 визначено специфічні принципи використання цифрових технологій у 

професійній підготовці майбутніх культурологів (принцип інформатизації освіти, 

принцип відкритої освіти, принцип мультимедійності, принцип активізації творчої 

діяльності засобами цифрових технологій); 

 схарактеризовано педагогічні умови реалізації системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій (упровадження в освітній процес авторських цифрових освітніх ресурсів; 

надання майбутнім фахівцям культурології необхідного комплексу знань, умінь і 

навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, забезпечення педагогічного 

керування цим процесом; використання засобів змішаного навчання для реалізації 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій); 

уточнено:  

 сутність поняття „професійна компетентність майбутніх культурологів”, 

що тлумачиться як інтегративна здатність особистості на основі здобутих знань 

(усвідомлення онтології, гносеології культури, культурної семантики, теорій і 

концепцій культури та ін.), розвинених умінь і навичок (ефективної комунікації, 

зокрема спілкування з мистецтвом, форм міжкультурної взаємодії, інтерпретації 

культури та цифрової комунікації і творчості тощо), сформованих ціннісних 

орієнтацій, духовної культури та досвіду здійснювати професійну діяльність з 

використанням цифрових технологій; сутність понять „цифрова культура”, 

„цифрова компетентність”, „цифрова грамотність”, „інформаційно-комунікаційна 

(цифрова) культура”, „цифрові освітні ресурси”; 

 структуру професійної компетентності майбутніх культурологів у єдності 

п’яти компонентів: мистецтвознавчого; психолого-педагогічного; 

культурологічного; організаційно-економічного; інформаційно-комунікаційного 

(цифрового), що узгоджується із процесами цифровізації суспільства, культури і 

освіти; 

 критерії та показники діагностування сформованості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності майбутніх 

культурологів; 

удосконалено форми і методи професійної підготовки фахівців спеціальності 

034 Культурологія з використанням цифрових технологій; діагностичний 

інструментарій вимірювання сформованості професійної компетентності майбутніх 

культурологів; 

набули подальшого розвитку наукові уявлення про: методологічні підходи до 

сучасної підготовки майбутніх культурологів з урахуванням специфіки застосування 

цифрових технологій; класифікацію цифрових освітніх ресурсів з культурології; 

специфіку підготовки майбутніх культурологів в умовах цифровізації культури і 

освіти, зокрема особливості інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів. 

Практичне значення дослідження визначено розробленням і впровадженням 

у практику роботи закладів вищої освіти системи формування професійної 
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компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 

Розроблено методичне забезпечення означеної системи, до якого ввійшли: 

 цифровий освітній ресурс – електронний посібник „Українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття” для поглибленого вивчення здобувачами 

бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 034 Культурологія вітчизняної 

культури в контексті загальноєвропейських художньо-естетичних напрямів і 

тенденцій; 

 навчально-методичний комплекс дисципліни – спецкурсу „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти” для майбутніх фахівців спеціальності 

034 Культурологія, що вміщує навчальну і робочу програми, плани-конспекти 

лекцій, інтерактивні мультимедійні презентації до лекцій, плани практичних занять, 

завдання для практичної та самостійної роботи студентів, тести для контролю знань 

і умінь студентів;  

 дистанційний курс „Цифрові технології сучасної культурологічної освіти”, 

розміщений у навчальних середовищах Moodle та Google Classroom, який забезпечує 

опрацювання матеріалів спецкурсу та дозволяє у повній мірі реалізувати принципи 

змішаного навчання; 

 навчально-методичний посібник „Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх культурологів” щодо практичного застосування цифрових 

технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів різних типів для формування 

професійної компетентності фахівців культурології. 

Основні положення, результати й висновки дисертаційної роботи можуть бути 

використані викладачами культурологічних дисциплін закладів вищої освіти, 

учителями-практиками та науковцями для подальшого обґрунтування теоретичних і 

методичних засад формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів, для створення цифрових освітніх ресурсів та впровадження їх у 

практику професійного розвитку майбутніх фахівців культурології. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес таких закладів вищої 

освіти: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ) 

(довідка № 35 від 10.12.2019 р.); Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія” Харківської обласної ради (довідка 208/1 від 06.03.2020 р.); 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (довідка 

№ 694 від 21.02.2020 р.); Державний заклад „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) (довідка № 1/430 від 25.05.2020 р.); 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (довідка № 18/17-

1016 від 25.05.2020 р.); Криворізький державний педагогічний університет (довідка 

№ 09/1-678/3 від 20.11.2019 р.); Державний вищий навчальний заклад „Донбаський 

державний педагогічний університет” (довідка № 68-20-184 від 06.03.2020 р.); 

Бердянський державний педагогічний університет (довідка № 57-08/973 від 

02.10.2019 р.); Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського (довідка № 06/26 від 01.06.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача в працях, опублікованих у співавторстві. 

Одержані автором результати є самостійним внеском у розроблення системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 
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цифрових технологій. Ідеї, що належать співавторам публікацій, не 

використовувались у матеріалах дисертації. У працях, опублікованих у 

співавторстві, автору належить: аналіз принципів мультимедійної підтримки 

дистанційного мистецького навчання [3], класифікація мультимедійних навчальних 

засобів, використовуваних у підготовці майбутніх культурологів [5], підбір та 

редагування мультимедійного контенту (ілюстративного матеріалу) [6; 7], 

теоретичне обґрунтування визначення поняття „цифрова культура” [13], аналіз 

нормативно-правового забезпечення відкритого доступу до освітніх ресурсів [21], 

визначення специфіки дистанційних курсів з музичного мистецтва [25], пошук та 

аналіз інформаційних даних щодо журналів із музичного мистецтва та освіти в 

наукометричній базі Scopus [30], теоретичні аспекти ідентифікації духовності в 

особистісному просторі [31], пошук та систематизація інформаційних даних щодо 

розвитку української культури кінця ХІХ – початку ХХ століття [38]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження доповідалися й отримали позитивну оцінку на засіданнях, теоретичних 

і методичних семінарах кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ 

,,Донбаський державний педагогічний університет”; на науково-практичних 

конференціях, форумах, круглих столах, симпозіумах, семінарах різного рівня, 

зокрема: Міжнародних – „Розвиток наукових досліджень” (Полтава, 2013), 

„Людина, суспільство, комунікативні технології” (Харків – Красний-Лиман, 2013, 

2016), „Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка” (Донецьк, 2013), 

„Патріотичне виховання молоді в контексті історико-культурного та соціально-

психологічного розвитку Луганщини XX-XXI ст.” (Луганськ, 2014), „Перспективні 

інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті” (Одеса, 2015), „Modern Problems 

of Improve Living Standards in a Globalized World” (Opole – Berdyansk – Slavyansk, 

Poland – Ukraine, 2016), „Modern Problems of Management : Economics, Education, 

Health Care and Pharmacy” (Opole, Poland, 2017), „Формування цінностей 

особистості: європейський вектор і національний контекст” (Дрогобич, 2017), 

„Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті 

інтернаціоналізації освіти” (Мелітополь, 2017), „World scientific and technical trends” 

(Karlsruhe, Germany, 2017), „Теорія та практика управління педагогічним процесом” 

(Одеса, 2017), „Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World” 

(Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky, Poland – Georgia – Ukraine, 

2017), „Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми 

освіти” (Кропивницький, 2017), „Інформація, комунікація і управління знаннями в 

глобалізованому світі” (Київ, 2018), „Сучасна освіта – доступність, якість, визнання” 

(Краматорськ, 2018), „Scientific developments: yesterday, today, tomorrow” (Мінськ, 

Білорусь, 2018), „Психолого-педагогічні Челпанівські читання (у рамках фестивалю 

„Світ психології”)” (Київ, 2018), „Професіоналізм педагога в умовах освітніх 

інновацій” (Слов’янськ, 2017, 2018, 2019), „Теоретико-прикладні аспекти сучасної 

педагогічної науки і освіти: європейський вектор” (Івано-Франківськ, 2019); 

Всеукраїнських: „Актуальні питання сучасної науки і освіти” (Слов’янськ, 2014, 

2015), „Зі стародавності в XXI століття” (Святогірськ, 2015), „Науково-практична 

конференція ЛНАУ” (Харків, 2016), „Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення” 
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(Слов’янськ, 2016), „Культуротворче буття людини початку XXI століття: естетико-

культурологічний та історичний вимір” (Слов’янськ, 2016, 2017, 2018), „Етико-

естетична традиція у вітчизняній культурі” (Київ, 2017), „Слово Шевченка: вчора, 

сьогодні, завтра” (Слов’янськ, 2017), „До 145-річчя від дня народження Л. 

Українки” (Київ – Дніпро – Слов’янськ, 2017), „Перспективні напрями сучасної 

науки та освіти” (Слов’янськ, 2017, 2019), „Феномен української нації (до 

ювілейних дат М. Костомарова, М. Драгоманова, М. Грушевського)” (Слов’янськ, 

2017), „Інформаційні технології – 2018” (Київ, 2018), „Проблеми розвитку 

документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному 

середовищі” (Рівне, 2018 р.), „Економіко-гуманітарні проблеми сьогодення” 

(Краматорськ, 2018), „Науково-літературні читання” (Часів Яр, 2018), „Професійна 

підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій” (Івано-Франківськ, 2018), 

афілійований міні-EdCamp Sloviansk „Готуємо вчительство Нової української 

школи” (Слов’янськ, 2018), „Актуальні питання мистецької педагогіки: інноваційні 

та традиційні підходи викладання мистецьких дисциплін” (Хмельницький, 2018), 

„Профорієнтаційна робота як науково-практична система підготовки особистості до 

свідомого вибору професії” (Івано-Франківськ, 2019), „Інформаційні технології в 

професійній діяльності” (Рівне, 2019). 

Публікації. Основні положення дисертаційної праці відображено в 

46 публікаціях (із них 36 одноосібних), зокрема: 1 одноосібна монографія; 3 розділи 

в колективних монографіях; 7 навчально-методичних посібників; 13 статей в 

наукових фахових видання України; 6 статей в періодичних виданнях зарубіжних 

країн та виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, зокрема 2 статті 

в журналах, індексованих в наукометричній базі Web of Science; 16 публікацій 

апробаційного характеру та в інших виданнях. 

Кандидатська дисертація на тему „Естетико-антропологічні виміри музики в 

контексті європейської філософсько-естетичної думки” зі спеціальності 09.00.08 – 

естетика була захищена у 2010 році в спеціалізованій вченій раді Д 29.051.05 у 

Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля 

(м. Луганськ). Її матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, 8 додатків на 

93 сторінках, списку використаних джерел (619 найменувань, 127 із них – 

англійською мовою), списку використаних цифрових освітніх ресурсів 

(56 найменувань). Робота містить 19 таблиць та 115 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації – 592 сторінки, основний текст викладено на 385 сторінках рукопису. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету, 

представлено його концепцію, завдання, розкрито методологічні та теоретичні 

засади, схарактеризовано методи дослідження. Розкрито наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення здобутих результатів, наведено дані щодо 

апробації й упровадження матеріалів дисертаційної роботи. 
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У першому розділі – „Теоретичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів на сучасному етапі оновлення освіти” 

– здійснено теоретичний аналіз розробленості проблеми професійної підготовки 

майбутніх культурологів в умовах цифровізації освіти, зокрема розглянуто основні 

методологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців спеціальності 034 Культурологія засобами цифрових технологій; 

проаналізовано сучасний стан розвитку культурологічної освіти в Україні, надано 

авторське розуміння змісту і структури професійної компетентності майбутніх 

культурологів на сучасному етапі оновлення освіти. 

Аналіз психолого-педагогічної, культурологічної, мистецтвознавчої, 

методичної літератури (Т. Зюзіна, Т. Іванова, Л. Кондрацька, Л. Кравченко, 

О. Кравченко-Дзондза, Т. Мельничук, Н. Москаленко, Л. Настенко, Н. Наталевич, 

Т. Рейзекінд, М. Сова, Н. Стеценко, Т. Чикалова, О. Чернова, О. Шевнюк, 

К. Щедролосєва, О. Щолокова, Н. Яремака та ін.), освітніх програм, вітчизняного й 

зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх культурологів дозволив 

визначити загальнофілософські й загальнонаукові методологічні орієнтири 

дослідження професійної компетентності майбутніх фахівців культурології. Серед 

них: системний, культурологічний, синергетичний, аксіологічний, особистісний, 

діяльнісний, ресурсний, інформаційний. Особливого значення набув 

компетентнісний підхід, оскільки серед ключових понять дослідження 

компетентність та її складники. 

На основі аналізу сучасного стану розвитку культурологічної освіти в Україні 

зроблено узагальнення щодо змісту професійної підготовки фахівців спеціальності 

034 Культурологія, наявних освітніх програм та спеціалізацій, що пропонують 

заклади вищої освіти України. Надано огляд обов’язкових навчальних дисциплін 

фахової підготовки культурологів та вибіркових компонентів освітніх програм, 

професійних кваліфікацій та сфери працевлаштування майбутніх культурологів. 

Доведено, що дисципліни, зорієнтовані на використання цифрових технологій у 

професійній підготовці культурологів введено до освітньої програми лише одного 

вітчизняного ЗВО, а саме Острозької академії, що пропонує здобувачам вищої 

освіти вибірковий блок дисциплін „Кіберкультура”. На підставі аналізу наукових 

розвідок із різних аспектів культурологічної освіти зроблено висновок щодо 

існування декількох моделей культурологічної освіти, серед яких: культурно-

історична; культурно-антропологічна; культуротворча; полікультурна; діалогова. 

Відзначено, що до переліку моделей культурологічної освіти доцільно додати 

цифрову модель, оскільки на сучасному етапі тотальної дигіталізації культурного 

простору суспільства опанування культури та культурологічна освіта не можливі 

поза цифровими технологіями. 

Визначено поняття професійної компетентності майбутніх культурологів, 

яке тлумачиться як інтегративна здатність особистості на основі здобутих знань 

(усвідомлення онтології, гносеології культури, культурної семантики, теорій і 

концепцій культури, у тому числі її сучасних цифрових форм, та ін.), розвинених 

умінь і навичок (ефективної комунікації, зокрема спілкування з мистецтвом, форм 

міжкультурної взаємодії, інтерпретації культури та цифрової комунікації і творчості 
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тощо), сформованих ціннісних орієнтацій, духовної культури та досвіду 

здійснювати професійну діяльність з використанням цифрових технологій. У 

структурі професійної компетентності майбутніх культурологів виокремлено 

мистецтвознавчий, психолого-педагогічний, культурологічний, організаційно-

економічний та інформаційно-комунікаційний (цифровий) складники, компоненти 

кожного із яких (когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-ціннісний) 

відповідають загальній структурі компетентності. Докладно розкрито зміст  

ІК-(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх фахівців 

культурології, розвиток якого є визначальним в системі професійної підготовки 

культурологів, враховуючи сучасні процеси інформатизації та цифровізації 

суспільства і освіти. 

У другому розділі – „Цифрові технології професійної підготовки майбутніх 

культурологів” – здійснено аналіз процесів цифровізації сучасної культури та 

освіти, вітчизняних і зарубіжних нормативно-правових джерел цих процесів; 

сформульовано сучасне тлумачення понять „електронний освітній ресурс”, 

„цифровий освітній ресурс”, „електронний підручник”, „електронна освітня 

платформа”, „електронне (цифрове) освітнє середовище” з урахуванням вітчизняних 

та зарубіжних підходів до цифровізації освіти; класифіковано цифрові освітні 

ресурси з культурології. 

Аналіз базових документів, які визначають магістральні напрями цифровізації, 

зокрема „Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, проєкту 

„Цифровий порядок денний для України”, Концепції розвитку цифрової економіки 

та суспільства України на 2018–2020 роки, положень „Про електронні освітні 

ресурси”, „Про Національну освітню електронну платформу”, загальноєвропейських 

стандартів цифрової компетентності (DigComp 2.0: Digital Competence Framework 

for Citizens, European Framework for the Digital Competence of Educators: 

DigCompEdu, European e-Competence Framework, eCF та ін.) дозволив з’ясувати 

основні напрями цифровізації освіти та вибудувати стратегію формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. 

Цифрові технології розглядається в дослідженні як такі, що забезпечують 

бінарне кодування інформації та дозволяють стиснути величезну кількість 

інформації на невеликих пристроях зберігання даних. Серед споріднених понять: 

„комп’ютерні технології”, „мультимедійні технології”, „інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ)”. Наразі ІКТ еволюціонували в цифрові технології, 

які охопили всі сфери інформаційного суспільства. 

Вивчення вітчизняної та зарубіжної науково-теоретичної літератури, інтернет-

джерел з проблеми дослідження, зокрема праць В. Бикова, А. Бурова, Д. Галкіна, 

Л. Гаврілової, А. Деникіна, І. Елінера, М. Журби, М. Кириченка, К. Літвінової, 

М. Лещенко, О. Орлової, В. Паршикова, Н. Соколової, Ю. Страковича, С. Черних, 

О. Шапінської, C. Bassett, D. Belshaw, С. Gere, P. Gilster, G. Creeber, M. Deuze, 

Н. Jenkins, M. Hand, R. Martin, L. Manovich, N. Perkin, Т. O’Reilly, D. Rowles та ін. 

уможливило надання авторського тлумачення понять цифрової культури, цифрової 

грамотності та цифрової компетентності, що забезпечило теоретичне підґрунтя 
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моделювання системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій. 

Цифрова культура є сучасною формою існування культури, що демонструє 

процеси оцифровування традиційної культури та виникнення нових артефактів та 

мистецьких практик на основі цифрового кодування. У складі цифрової культури 

виокремлено цифрову грамотність та цифрову компетентність. При цьому цифрова 

грамотність вказує передусім на досконале користування електронними засобами, 

на сформованість умінь і навичок роботи з „цифрою”, а цифрова компетентність – 

на впевнене й водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в 

публічному просторі та приватному спілкуванні. 

Одним із ключових у дослідженні стало поняття „цифрові освітні ресурси” 

(ЦОР), що визначаються як інтерактивні навчальні засоби, розроблені з допомогою 

цифрових технологій у відповідності до сучасних вимог цифровізації освіти. 

Цифрові освітні ресурси з культурології класифіковано на такі групи: 

 цифрові підручники й посібники як електронні навчальні видання, що 

повністю чи частково забезпечують реалізацію навчального процесу;  

 інформаційно-довідкові цифрові видання, що мають функцію додаткового 

інформаційного забезпечення організації процесу навчання; 

 навчально-розвивальні та ігрові цифрові ресурси, що дозволяють 

реалізувати один із ключових принципів оновлення сучасної школи, передусім її 

початкової ланки – принцип навчання з використанням ігрових технологій; 

 цифрові освітні ресурси „малих” форм, що мають функцію практичного 

забезпечення принципу наочності через використання засобів мультимедіа. 

Наведено зразки ЦОР з культурології та різних видів мистецтва, які доцільно 

використовувати під час професійної підготовки майбутніх культурологів. 

У третьому розділі – „Науково-теоретичне обґрунтування системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій” – теоретично обґрунтовано і змодельовано систему 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій, висвітлено концептуальні основи й логіку моделювання 

системи; виокремлено принципи як основоположні системотворчі чинники, що 

визначають зміст, організаційні форми та методи освітнього процесу згідно з метою 

дослідження; проаналізовано форми й методи, використання яких забезпечує 

функціонування системи. 

Розроблення системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій передбачало докладне вивчення 

наявних педагогічних систем, пов’язаних із різними аспектами професійної 

підготовки фахівців культурології, а також систем культурологічної підготовки 

фахівців галузі Освіта/Педагогіка, які зазвичай ґрунтуються на закономірностях 

системного підходу як одного із фундаментальних підходів сучасного наукового 

пізнання, що зумовлює дослідження явищ у взаємодії і зв’язках їх компонентів, 

знаходження в системі цих відносин провідних тенденцій і основних 

закономірностей (О. Ярошинська). 
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На основі узагальнення наукових пошуків Н. Кострици, Т. Мельничук, 

Л. Настенко, М. Сови, О. Шевнюк, Н. Яремаки представлено систему формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій як цілісну, керовану сукупність компонентів (концептуально-цільового, 

змістово-процесуального, оцінно-рефлексивного), що враховує потреби та вимоги 

інформатизації освіти з метою загальнодидактичного, навчально-методичного та 

інформаційно-технологічного забезпечення освітнього процесу (рис. 1). 

Концептуально-цільовий компонент системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій утворено 

сукупністю та взаємодією мети й завдань експериментального дослідження, 

методологічних засад використання цифрових технологій, зокрема цифрових 

освітніх ресурсів, у професійній підготовці майбутніх культурологів, до яких 

належить низка науково-теоретичних підходів та принципів організації цього 

процесу. Метою змодельованої системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій є розвиток ІК-(цифрового) 

складника вказаного педагогічного явища, що забезпечує ефективність професійної 

підготовки фахівців спеціальності 034 Культурологія й відповідає вимогам 

компетентнісної парадигми освіти та сучасному етапу функціонування 

інформаційного суспільства. 

Загальнофілософськими й загальнонауковими методологічними орієнтирами 

моделювання та впровадження системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій стали такі наукові підходи: 

системний, культурологічний, синергетичний, аксіологічний, особистісний, 

діяльнісний, ресурсний, інформаційний, компетентнісний. Визначальним 

теоретичним системотворчим чинником проєктування системи стали принципи:  

загальнодидактичні, визначені вітчизняними теоретиками й практиками 

педагогіки вищої школи (А. Алексюк, В. Галузинський, М. Євтух, І. Зязюн, Г. Сагач 

та ін.): 

 фундаментальності, що передбачає наукову ґрунтовність і сучасність 

основних теоретичних положень культурології, підтверджених практикою; 

 системності, який вимагає досягнення змістовної, структурно-

функціональної єдності навчального процесу в міждисциплінарній кооперації; 

 єдності логічного та історичного як відображення співвідношення реальної 

суспільної динаміки культурних досягнень людства та їх концентрування у 

теоретичних моделях світу та ідеалі людини; 

 єдності національного і загальнолюдського як діалектики особливого і 

загального в людській культурі, усвідомлення історичної місії свого народу в 

контексті світового культурного процесу; 

 єдності суспільного і особистого, що розуміється як органічний 

взаємозв’язок суспільного загальнолюдського досвіду культури та його 

відображення в індивідуальній свідомості особистості як споживача, транслятора і 

творця культурних цінностей; 
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Рис. 1. Система формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій 
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 єдності теорії і практики, що віддзеркалюється у тлумаченні 

культурологічної освіти як інструменту освоєння соціальних процесів у мінливому 

середовищі буття, а також у діяльнісних, проєктних технологіях культурологічної 

освіти; 

 єдності навчання і виховання як цілісності усіх структур культурологічної 

освіти, аудиторних та позааудиторних форм її організації; 

специфічні, що ґрунтуються на загальних закономірностях сучасної освіти, 

відображають вимоги інформаційного суспільства до професійної компетентності 

майбутніх фахівців культурології, визначають пріоритетні напрями освітньої 

діяльності студентів у процесі професійного розвитку:  

 принцип інформатизації освіти, спрямований на підвищення якості 

освітнього процесу на основі використання новітніх цифрових технологій в умовах 

стрімкої інформатизації (цифровізації) освітнього процесу, інтеграції вітчизняної 

освіти до європейського освітнього простору; реалізація принципу дозволяє 

використовувати форми і методи електронного (e-learning) та змішаного навчання 

(blended learning); 

 принцип відкритої освіти, дотримання якого відповідає політиці 

відкритого доступу до навчально-наукових ресурсів та побудові „відкритого 

навчального середовища”, оскільки цифрові освітні ресурси, спроєктовані й 

впроваджені під час реалізації системи, є відкритими для усіх користувачів, 

доступними для використання усіма бажаючими залучитися до електронних 

навчальних засобів із культурологічних дисциплін;  

 принцип мультимедійності, пов’язаний зі специфічною культурою 

мультимедіа як синтетичним середовищем інтеграції візуальних та аудіальних видів 

мистецтв, що виникло в кінці ХХ століття завдяки мультимедійним технологіям; 

урахування цього принципу мало особливе значення при проєктуванні й створенні 

електронних (цифрових) освітніх ресурсів, що увійшли до навчально-методичного 

забезпечення системи; 

 принцип активізації творчої діяльності засобами цифрових технологій, що 

відбиває ще одну концептуальну закономірність професійної підготовки майбутніх 

культурологів – забезпечення розвитку професійної компетентності активним 

залученням до різних форм творчої діяльності із використанням цифрових 

технологій. 

Змістово-процесуальний компонент як стрижневий у системі формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій вміщує такі складники: 

1. Визначення та структурування професійної компетентності здобувачів 

вищої освіти спеціальності 034 Культурологія у мистецтвознавчий, психолого-

педагогічний, культурологічний, організаційно-економічний та інформаційно-

комунікаційний (цифровий) компоненти на основі вивчення наявного досвіду 

підготовки культурологів. Для нашого дослідження ключовим виявився ІК-

(цифровий) компонент професійної компетентності майбутніх фахівців 

культурології, розвиток якого, на нашу думку, є визначальним в системі професійної 
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підготовки культурологів, враховуючи сучасні процеси інформатизації та 

цифровізації суспільства і освіти. 

2. Розроблення навчально-методичного забезпечення формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій, підготовки майбутніх фахівців до ефективного використання цифрових 

технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів у професійній діяльності. 

Навчально-методичне забезпечення системи вміщує: 

 авторський цифровий освітній ресурс – електронний посібник „Українська 

культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” для поглибленого вивчення здобувачами 

бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 034 Культурологія вказаного 

періоду розвитку вітчизняної культури в контексті загальноєвропейських художньо-

естетичних напрямів і тенденцій. ЦОР структурований у п’ять розділів, відповідно 

до основних видів українського мистецтва, що розвивались у досліджуваний період: 

література і театр, архітектура та скульптура, живопис, музичне мистецтво та 

кінематограф. Кожен розділ вміщує стислий нарис із відомостями щодо загальних 

тенденцій розвитку конкретного виду мистецтва, домінуючих стильових напрямів, 

творчі портрети діячів тієї чи іншої галузі української культури і мистецтва, 

посилання на відеоматеріали, список рекомендованої літератури та Інтернет-джерел. 

Пропонується для перегляду галерея портретів вітчизняних діячів кінця ХІХ – 

початку ХХ століття, репродукції та фотографії творів мистецтва, а також 

фрагменти музичних творів для слухання. До структури е-посібника включено 

додаткові інформаційно-довідникові підрозділи – глосарій та іменний покажчик, а 

також контрольно-оцінювальний підрозділ – різнорівневі тести. Цифровий освітній 

ресурс розміщено в мережі Інтернет (рис. 2); 

 

 
 

Рис. 2. Головна сторінка електронного посібника “Українська культура кінця 

ХІХ – початку ХХ століття” (http://ukr-music.paradox.dn.ua/) 

 

 навчально-методичний комплекс дисципліни – спецкурсу „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти” для майбутніх фахівців спеціальності 

http://ukr-music.paradox.dn.ua/
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034 Культурологія, що вміщує навчальну і робочу програми, плани-конспекти 

лекцій, інтерактивні мультимедійні презентації до лекцій, плани практичних занять, 

завдання для практичної та самостійної роботи студентів, тести для контролю знань 

і умінь студентів;  

 дистанційний курс „Цифрові технології сучасної культурологічної освіти”, 

розміщений у навчальних середовищах Moodle та Google Classroom, який забезпечує 

опрацювання матеріалів спецкурсу та дозволяє у повній мірі реалізувати принципи 

змішаного навчання; 

 навчально-методичний посібник „Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх культурологів” щодо практичного застосування цифрових 

технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів різних типів для формування 

професійної компетентності фахівців культурології. 

3. Визначення педагогічних умов, що забезпечують реалізацію змодельованої 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій:  

 упровадження в освітній процес авторських цифрових освітніх ресурсів: е-

посібника „Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”, який доповнює 

викладання курсу „Історії української культури”, містить значну кількість 

культурологічного та мистецтвознавчого матеріалу для загальнокультурного й 

професійного розвитку майбутніх культурологів, формування їхніх духовно-

ціннісних орієнтирів; комплексу цифрових освітніх ресурсів малої форми, 

створених із використанням інтернет-сервісів Glogster, Cacoo, Thinglink 

(інтерактивні плакати); Сoogle, Freemind, Xmind, MindMeister, iMindMap 

(інтелектуальні карти); Piktochart, Visual.ly, Many Eyes (інфографіка); Microsoft 

PowerPoint, Open Office Impress, Prezi, AppleKeynote, Haiku Deck, Slides 

(інтерактивні презентації) для візуалізації культурологічного контенту дисциплін 

професійно зорієнтованого циклу;  

 надання майбутнім фахівцям культурології необхідного комплексу знань, 

умінь і навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, забезпечення 

педагогічного керування цим процесом, що було реалізовано розробленням та 

впровадженням у практичну підготовку майбутніх культурологів спецкурсу 

„Цифрові технології сучасної культурологічної освіти”;  

 використання засобів змішаного навчання для ефективної реалізації 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій; серед різновидів змішаного навчання було обрано гнучку 

модель (Flex Model), коли більша частина навчання проводиться в Інтернеті і 

реалізується засобами дистанційного навчання при аудиторному консультуванні та 

підтримці викладачів за необхідністю. Середовищем змішаного навчання було 

обрано сервіс Google Classroom, що входить до Додатків Google для освіти (Google 

Apps for education). 

4. Визначення методів застосування цифрових технологій у професійній 

підготовці майбутніх культурологів, серед яких актуальні на сьогодні: 
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 загальнодидактичні методи: наочно-демонстраційний та проблемно-

пошуковий, реалізовані засобами цифрового навчання в формах проєктної 

діяльності; 

 методи, специфічні для культурологічної та мистецької освіти: метод 

створення історико-культурного контексту засобами візуалізації (так зване 

контекстне вивчення культури і мистецтва, своєрідне „занурення” в епохи з 

допомогою цифрових технологій), метод асоціативних зв’язків між видами мистецтв 

(засновується на теоретичних положеннях сучасного мистецтвознавства та 

культурології щодо інтонаційності та виразності художніх мов різних видів 

мистецтв), метод аналізу-інтерпретації художніх творів як різновид художньо-

аналітичної діяльності під час сприймання творів мистецтва та явищ художньої 

культури. 

5. Теоретичне обґрунтування етапів та послідовності впровадження 

експериментальної системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій, виокремлення діагностичного: 

вивчення вихідного рівня сформованості інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника професійної компетентності за визначеними критеріями й 

показниками, реалізація комплексу діагностичних методів, зокрема опитування, 

анкетування, тестування, проєктна діяльність тощо; змістово-практичного: 

залучення цифрових технологій опанування професійно зорієнтованих дисциплін 

підготовки майбутніх культурологів; аналітико-підсумкового: аналіз результатів 

системного впровадження цифрових технологій у процес професійної підготовки 

майбутніх фахівців спеціальності 034 Культурологія. 

Оцінно-рефлексивний компонент системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій включає 

визначення критеріїв з відповідними показниками та засобами діагностики  

ІК-(цифрового) складника, рівнів розвитку цього педагогічного феномену та 

результативного підсумку ефективності пропонованої системи. 

Оцінювання ефективності запропонованої системи проводилося на основі 

перевірки сформованості інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів. Серед виокремлених 

критеріїв:  

 мотиваційно-ціннісний, показниками якого виступають сформованість 

потреби у використанні цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів, 

для здійснення освітньої діяльності; сформований інтерес і позитивне ставлення до 

застосування ЦОР у навчанні та професійній діяльності; прагнення до опанування 

нових цифрових форм і жанрів культури; 

 когнітивний, сформованість якого доводить обсяг теоретичних знань 

(цифрова культура та її прояви в різних видах мистецтва, знання теоретичних основ 

цифрових технологій, зокрема мультимедіа, хмарних технологій, особливостей 

онлайн-навчання тощо); сукупність знань для створення власного цифрового 

освітнього середовища;  

 операційно-діяльнісний, з показниками: уміння й навички роботи в 

цифровому освітньому середовищі; уміння й навички роботи в дистанційних 
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навчальних середовищах Moodle та Google Classroom; здатність творчої діяльності 

для розроблення й впровадження цифрових освітніх ресурсів; критичність і 

гнучкість мислення, здатність до здійснення проєктної діяльності; 

 рефлексивний, сформованість якого засвідчує здатність до адекватної 

самооцінки власних можливостей та перспектив використання цифрових 

технологій; бажання підвищити власний рівень інформаційно-комунікаційної 

(цифрової) компетентності, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення у сфері 

цифрових технологій; готовність до опанування інновацій в галузі цифрової 

культури. 

Діагностичний інструментарій моніторингових досліджень системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій включив опитування, анкетування, тестування, експертне 

оцінювання, виконання проєктів. 

У четвертому розділі – „Експериментальна перевірка ефективності 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій” – схарактеризовано перебіг і аналіз результатів 

експериментальної роботи з проблеми дослідження; подано інформацію щодо 

діагностування сформованості ІК-(цифрового) компонента професійної 

компетентності майбутніх культурологів, на підставі чого зроблено висновок про 

головні чинники, що забезпечують його ефективний розвиток. 

Експериментальна система формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій впроваджувалась поетапно. 

На діагностичному етапі (2014 – 2016 рр.) здійснено вибір експериментальних 

методів дослідження, які в подальшому використовувались як основні, визначено 

базові для проведення педагогічного експерименту заклади вищої. Фокус-групою 

дослідження були майбутні бакалаври культурології освіти (НПУ імені 

М. П. Драгоманова (м. Київ), Харківська гуманітарно-педагогічна академія, 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ЛНУ імені 

Тараса Шевченка (м. Старобільськ), Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича), але впровадження результатів дослідно-експериментальної 

роботи в інші ЗВО мало певну специфіку: в ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет” спеціальність 034 Культурологія відкрита лише для 

магістерського рівня вищої освіти, тому до апробації цифрових освітніх ресурсів, 

зокрема електронного посібника „Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ 

століття”, розробленого в межах спроєктованої системи, було залучено студентів 

факультету початкової, технологічної та професійної освіти (ОП 013 Початкова 

освіта з вибірковою частиною „Музика”) для навчально-методичного доповнення 

курсів „Історії української культури” та „Історії української музики”. Крім того, 

технічна експертиза та апробація електронного навчального засобу „Українська 

культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” проводилась за участі фахівців-

інформатиків Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, Криворізького державного педагогічного університету та 

Бердянського державного педагогічного університету. 
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Другий, змістово-практичний, етап (2016 – 2018 рр.) був пов’язаний з 

заглибленням у вивчення можливостей залучення цифрових технологій до процесу 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів, а також із 

вивченням вихідних рівнів сформованості інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів за 

визначеними критеріями й показниками з використанням комплексу діагностичних 

методів, зокрема анкетування, тестування, проєктної діяльності тощо. 

На основі теоретичного аналізу наукової та педагогічної літератури, 

інформаційних ресурсів мережі Інтернет було змодельовано систему формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій, розпочато формувальний етап педагогічного експерименту. 

Впровадження системи супроводжувалося обґрунтуванням форм та методів, а також 

визначенням педагогічних умов, які мали забезпечити ефективність розробленої 

системи. 

На цьому етапі на підставі занурення в специфіку функціонування сучасної 

цифрової культури та вивчення можливостей оновлення професійної підготовки 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій було розроблено цифровий 

освітній ресурс – електронний посібник „Українська культура кінця ХІХ – початку 

ХХ століття”; до професійної підготовки майбутніх фахівців культурології було 

включено спецкурс „Цифрові технології сучасної культурологічної освіти”, 

викладання якого було підтримано дистанційним курсом, розміщеним в навчальних 

середовищах Moodle та Google Classroom. Було розроблено навчально-методичний 

посібник „Мультимедійні навчальні засоби в підготовці майбутніх культурологів” з 

рекомендаціями щодо практичного застосування цифрових освітніх ресурсів різних 

типів під час формування професійної компетентності фахівців культурології.  

Цифрові освітні ресурси, спроєктовані й залучені до формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів, а також наявні ЦОР інших авторів були 

використані як засоби навчання – об’єкти навчального процесу, завдяки яким цілей 

навчання можна досягти більш ефективно; як об’єкти вивчення (було здійснено 

аналіз наявної мультимедійної продукції з культурології та мистецтва, опрацьовано 

програми, що дозволяють створювати й редагувати мультимедійний контент 

вивчення культурологічних дисциплін у процесі опанування спецкурсу „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти”); як засоби діяльності, завдяки чому 

було організовано і здійснено контроль самостійної роботи студентів у процесі 

опанування названого спецкурсу та вивчення додаткових модулів у професійно 

зорієнтовані дисципліни („Культурологія”, „Історія світової культури”, „Історія 

української культури”, „Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності”). 

На третьому, аналітико-підсумковому, етапі дослідження (2019 – 2020 н.р.) 

було завершено формувальний етап педагогічного експерименту, здійснено 

опрацювання отриманих експериментальних результатів, сформульовано висновки, 

визначено перспективи подальших досліджень означеної проблеми. Загалом в 

експериментальній роботі брали участь 47 викладачів культурологічних дисциплін 

закладів вищої освіти (8 докторів наук, 29 кандидатів та 10 викладачів без наукового 
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ступеня); 565 здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 

034 Культурологія.  

Експериментальна перевірка ефективності системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій 

проводилася із застосовуванням комплексу різноманітних методів, серед яких: 

традиційні методи (спостереження, бесіди, вивчення й узагальнення педагогічного 

досвіду) педагогічного дослідження; педагогічний експеримент; тестування 

(використовувалися тести на етапі діагностики рівня засвоєння знань, умінь, 

ступеню сформованості якостей особистості тощо); виконання проєктів із 

застосуванням цифрових технологій; анкетування; метод експертного оцінювання; 

статистичні методи аналізу отриманих даних. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту діагностовано 

вихідний рівень сформованості ІК-(цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів як ключового чинника їхнього 

професійного розвитку на основі виокремлених критеріїв: мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивного.  

З урахуванням зарубіжних документів (Стандартів ІК-компетентності для 

вчителів ЮНЕСКО (UNESCO’s ICT Competency Framework for Teachers), Рамок 

цифрової компетентності DigComp 2.0 та DigComp 2.1 (The Digital Competence 

Frameworks for Citizens)), вітчизняних психолого-педагогічних досліджень із 

проблем вивчення рівнів навченості суб’єктів освітнього процесу з різних 

предметних галузей, наукових розвідок В. Бикова, А. Кочаряна, Н. Морзе, 

О. Овчарук, О. Спіріна, І. Хижняк із проблеми сформованості ІКТ-компетентності 

майбутніх учителів (викладачів) та відповідно до виокремлених у дослідженні 

критеріїв і показників визначено рівні сформованості ІК-(цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів та їхнє змістовне наповнення: 

 високий рівень, який характеризують глибокі знання цифрових технологій 

та їх можливостей для розв’язання професійних завдань; вільне володіння 

відповідним тезаурусом, зокрема щодо цифрової культури та її проявів у різних 

видах мистецтва, прагнення до опанування нових цифрових форм і жанрів культури; 

критичність і гнучкість мислення, здатність до здійснення проєктної діяльності; 

креативність та мобільність мислення, сформовані уміння роботи з цифровими 

технологіями, зокрема цифровими освітніми ресурсами, мотивація та стійкий 

інтерес до розроблення нових електронних навчальних засобів з культурології та 

різних видів мистецтва; сформовані уміння й навички роботи в дистанційних 

навчальних середовищах Moodle та Google Classroom; використання інновацій при 

застосуванні цифрових технологій тощо; націленість на досягнення високого рівня 

інформаційно-комунікаційної компетентності в професійній діяльності; готовність 

до опанування інновацій в галузі цифрової культури; 

 достатній рівень сформованості ІК-(цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів, що характеризується стійкими знаннями 

цифрових технологій, які необхідні для здійснення освітньої та професійної 

діяльності культуролога; сформованими вміннями використання цифрових освітніх 

ресурсів, достатньою мотивацією та інтересом до їх застосування у професії; 
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знаннями специфіки сучасних форм цифрової культури; адекватною самооцінкою 

власних можливостей та перспектив використання цифрових технологій; 

сформованою потребою в постійному оновленні знань про можливості застосування 

цифрових технологій в подальшій професійній діяльності (як історико-теоретичній 

культурологічній діяльності, так і викладанні культурологічних дисциплін в 

закладах освіти різного рівня, організації культурно-дозвіллєвої діяльності тощо); 

здатністю до творчої діяльності в галузі розроблення й впровадження цифрових 

освітніх ресурсів; 

 середній рівень з неглибоким володінням тезаурусом в галузі 

інформаційного освітнього середовища, зокрема жанрами і формами цифрової 

культури, слабко сформованими навичками роботи в ІК-середовищі, поверхневою 

орієнтацією в наявних цифрових освітніх ресурсах, роботи в дистанційних курсах та 

середовищі Google Classroom, неглибокими знаннями у сфері використання освітніх 

інтернет-ресурсів для навчання та професійної діяльності; низькою мотивацією та 

інтересом до сучасної цифрової культури, сформованими основними уміннями 

користувача-початківця у сфері використання цифрових технологій; 

 низький рівень з характерною відсутністю мотивації використання 

цифрових технологій у навчанні та професійній діяльності; поверхневими 

теоретичними знаннями процесів розвитку сучасного інформаційного суспільства, 

зокрема цифрової культури; слабкою орієнтацією в здійсненні пошукових та 

аналітичних процедур засобами цифрових технологій; обмеженістю 

культурологічного тезаурусу в сфері форм і жанрів цифрової культури, навичок 

освітньо-професійної діяльності в умовах цифрового освітнього середовища; 

наявністю несистематизованих загальних уявлень про сучасні ЦОР, дистанційні 

курси з фахових дисциплін, майже відсутніми уміннями та навичками виконання 

завдань із застосуванням цифрових технологій, а також здійснення професійної 

діяльності. 

Основними методами на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

були: анкетування викладачів культурологічних дисциплін закладів вищої освіти з 

метою визначення позиції щодо застосування цифрових технологій, зокрема 

електронних освітніх ресурсів з культурології, бесіди з викладачами, педагогічне 

спостереження; анкетування й тестування студентів – майбутніх культурологів з 

метою перевірки рівнів мотивації застосування цифрових технологій у навчальній та 

подальшій професійній діяльності, а також сформованості знань і умінь їх 

використовувати (мотиваційно-ціннісний та когнітивний компоненти); виконання 

завдань проєктної діяльності (операційно-діяльнісний компонент ІК-(цифрового) 

складника професійної компетентності майбутніх культурологів); анкетування для 

з’ясування розвиненості рефлексивного компоненту досліджуваного явища; 

спостереження, співбесіди зі студентами; статистичний аналіз отриманих даних. 

Проведені на констатувальному етапі діагностичні зрізи довели, що проблема 

залучення цифрових технологій до професійної підготовки майбутніх культурологів 

є практично невирішеною. При наявності досить високої мотивації до використання 

цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів, у майбутній професійній 

діяльності та занурення у специфіку сучасної цифрової культури, студенти не мають 
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ґрунтовних знань у цій галузі, не володіють необхідним комплексом умінь і навичок 

роботи в цифровому освітньому середовищі, демонструють слабкі творчі прояви у 

розробці власних проєктів. За результатами констатувальних зрізів було засвідчено, 

що в більшості респондентів переважає середній рівень за більшістю критеріїв: 

мотиваційно-ціннісним (256 осіб, 46 %), когнітивним (248 респондентів, 44,29 %) та 

рефлексивним (230 осіб, 41,7 %). За операційно-діяльнісним (300 осіб, 53,57 %) 

переважав низький рівень сформованості ІК-(цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх фахівців спеціальності 034 Культурологія. 

Метою проведення формувального етапу експерименту було визначення 

ефективності змодельованої системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, що забезпечувалось 

реалізацією окреслених педагогічних умов.  

Відтак до освітнього процесу підготовки майбутніх культурологів було 

залучено цифровий освітній ресурс „Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ 

століття” як додатковий навчальний засіб у вивченні професійно зорієнтованої 

дисципліни „Історія української культури” (розділ „Українська культура ХІХ – 

початку ХХ століття”). Матеріали посібника вводилися для унаочнення 

теоретичного лекційного матеріалу (мультимедійні сторінки ЦОР, а також 

мультимедійні інтерактивні презентації супроводжували розповіді викладача про 

вказаний етап розвитку вітчизняної культури, естетико-стильові закономірності 

провідних художніх напрямів епохи, окремих діячів культури), поглиблювали 

багатовимірний естетичний простір лекційних занять. Зібрані в електронному 

посібнику текстові нариси з історії культури, а також додатковий інформаційно-

довідковий матеріал (стислі біографічні відомості про діячів культури і мистецтва 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, іменний покажчик, до якого включені персоналії 

не лише вказаного періоду, а й вітчизняних літераторів, філософів, художників 

інших епох, а також глосарій, який містить терміни з різних галузей культури й 

мистецтв) були використані під час підготовки до практичних занять та розроблення 

проєктів.  

Майбутні культурологи використовували й додаткові цифрові освітні ресурси 

для самостійного опрацювання (електронні мультимедійні інформаційно-довідкові 

видання: „Перлини української культури”, мультимедійна енциклопедія „Світова 

художня культура”, матеріали мистецького проєкту „Моя Україна. Бервиˮ, 

культурологічного онлайн-артпроєкту „Історія мистецтв”, проєкту Google Arts & 

Culture, численних віртуальних екскурсій ” та ін.), відео-версії творів вітчизняного 

музичного мистецтва (опери „Мойсей” М. Скорика, сучасної української опери-

реквієму „IYOV” Р. Григор’єва та І. Разумейка на сакральні тексти, 

експериментальних балетних вистав „Весни священної” І. Стравінського, фольк 

опери-балету „Коли цвіте папороть” Є. Станковича, української класичної опери 

„Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, поставлених у Львівському 

оперному театрі тощо). Студенти мали можливість передивитися низку 

документальних кінофільмів про життя і творчість видатних діячів української 

культури, зокрема сюжети із циклу україномовних телепередач канадського 

літературознавця М. Стеха „Очима культури” студії KontaktTV, присвячені 
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питанням вітчизняної культурної спадщини та національної ідентичності, 

документальні фільми і програми українського телебачення. 

Майбутні культурологи опановували спецкурс „Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіті”, в якому цифрові технології, зокрема цифрові освітні 

ресурси, ставали об’єктами вивчення. Студентам надавали відомості про 

можливості цифрових технологій в представленні інформації з культурологічних 

дисциплін, розглядалися культурологічні, соціологічні й мистецтвознавчі аспекти 

сучасної цифрової культури, було звернено увагу й на поняття цифрової грамотності 

та цифрової компетентності як такі, що входять до поняття цифрової культури та є 

ключовими у переліку компетентностей та навичок ХХІ століття (навчання 

впродовж життя). Майбутні фахівці культурології мали можливість зануритися в 

сучасні форми і жанри цифрової культури (NetArt, комп’ютерний перформанс, 

електронна музика та ін.), усвідомити процеси поступового переводу культурних 

артефактів у цифровий формат. Студенти ознайомлювалися із цифровими освітніми 

ресурсами з культурологічних та мистецьких дисциплін (електронними 

підручниками, посібниками, інформаційно-довідковими виданнями, навчально-

розвивальними засобами для шкільного навчання та ін.), їх визначенням, 

класифікацією, аналізували їх з точки зору можливостей залучення до викладання 

„Художньої культури” та інтегрованого курсу „Мистецтво” в загальноосвітній 

школі. Огляд цифрових освітніх ресурсів різних типів супроводжувало опанування 

основних вимог, що висуваються до їх створення. Впровадження курсу відбувалось 

в умовах змішаного навчання з використанням середовища Google Class. 

До змісту самостійної роботи майбутніх культурологів в курсі „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти” входило створення культурологічних 

проєктів, що вимагало розвинених умінь і навичок роботи в цифровому освітньому 

середовищі, побудови власної стратегії розроблення проєкту з використанням 

цифрових технологій та реалізації творчих проявів. 

Наприкінці формувального етапу проведено низку контрольних зрізів, 

аналогічних до констатувальних діагностичних процедур, з метою вимірювання 

кожного компоненту ІК-(цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів. Аналіз результатів контрольного тестування майбутніх 

культурологів засвідчив, що студенти експериментальних груп показали вищі 

показники сформованості досліджуваного складника професійної компетентності за 

кожним критерієм, ніж студенти контрольних груп (табл. 1). 

Якісні зміни сформованості ІК-(цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів експериментальних груп довели 

ефективність запропонованої системи. Студенти, які брали участь в 

експериментальній роботі, продемонстрували досить високий рівень зацікавленості 

у використанні засобів цифрових технологій у навчанні та подальшій професійній 

діяльності, глибокі знання форм і жанрів цифрової культури, критичність і гнучкість 

мислення, здатність до аналізу під час опрацювання електронного контенту. Вони 

вміло використовували засоби цифрових технологій для виконання практичних 

завдань і професійно зорієнтованих проєктів; виявляли сформовані уміння роботи з 
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програмним забезпеченням та онлайн сервісами, з інтересом занурювались у творчі 

експерименти в галузі цифрової культури та мистецтва. 

Таблиця 1  

Рівні сформованості ІК-(цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів експериментальних і контрольних груп на 

контрольному етапі (%) 

 
Рівні Критерії сформованості ІК-(цифрового) складника  

Мотиваційно-

ціннісний 

Когнітивний Операційно-

діяльнісний 

Рефлексивний 

Групи 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 24,81 8,47 15,18 9,49 15,55 7,12 24,44 13,90 

Достатній 21,48 15,93 25,19 19,32 18,15 9,15 22,60 14,96 

Середній 40,37 43,39 47,41 41,02 49,25 31,19 42,22 43,73 

Низький 13,33 32,20 12,22 30,17 17,05 52,54 10,74 27,41 

 

Показники сформованості ІК-(цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів отримані з достатньою вірогідністю, що 

підтверджено статистично із використанням критерію хі-квадрат (χ²). 

ВИСНОВКИ 

У дослідженні наведено теоретичне обґрунтування й нове вирішення 

проблеми професійної підготовки фахівців культурології в умовах цифровізації 

освіти, що виявилося в розробці теоретико-методичних засад та впровадженні 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій. 

Відповідно до поставленої мети та сформульованих завдань педагогічного 

дослідження під час наукового пошуку отримано такі основні результати: 

1. Визначено загальнофілософські й загальнонаукові методологічні 

орієнтири дослідження професійної компетентності майбутніх культурологів, серед 

яких наукові підходи: системний, оскільки провідною метою дослідження є 

розроблення й експериментальна перевірка системи формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців культурології засобами цифрових технологій; 

культурологічний, що забезпечує методологічне підґрунтя та врахування 

специфічних особливостей підготовки культурологів у закладах вищої освіти та 

зорієнтований на підготовку кожного фахівця як людини культури; синергетичний, 

що створює умови для побудови системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів у її (системи) постійному розвитку й саморозвитку; 

аксіологічний, завдяки якому акцентовано увагу на цінностях сучасного суспільства 

й освіти, які мають бути враховані в підготовці культурологів; особистісний, 

орієнтований на створення освітнього середовища, в якому забезпечуватиметься 

розвиток і саморозвиток кожної особистості майбутніх культурологів; діяльнісний, 

пов’язаний із активною діяльністю майбутніх фахівців, застосуванням набутих 
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теоретичних знань на практиці, успішною інтеграцією в соціумі й професійною 

самореалізацією культурологів; ресурсний, що забезпечує розвиток зовнішніх і 

внутрішніх ресурсів розвитку особистості майбутніх фахівців культурології; 

інформаційний, на якому ґрунтується інформаційне забезпечення, формування й 

функціонування цифрового освітнього середовища професійної підготовки 

майбутніх культурологів; компетентнісний, як такий, що спрямований передусім на 

досягнення результату професійної підготовки фахівців і виступає в якості ключової 

освітньої парадигми. 

Аналіз сучасного стану розвитку культурологічної освіти в Україні, аналіз 

наявних освітніх програм спеціальності 034 Культурологія бакалаврського та 

магістерського рівнів вищої освіти, що пропонуються здобувачам в ЗВО України, 

дозволив з’ясувати, що професійна підготовка культурологів у вишах має досить 

різновекторне спрямування й залежить від загальної місії навчального закладу, що 

приводить до значної розбіжності в переліку обов’язкових дисциплін та 

різноманіття вибіркових компонентів освітніх програм. Вектори навчання 

культурологів у закладах вищої освіти України мають різну спрямованість через 

специфіку майбутньої професійної реалізації: культуролог має бути готовим 

працювати і в галузі освіти / педагогіки, і економічній та соціальній галузі, зокрема 

індустрії культурно-дозвіллєвих, готельних, туристичних, розважальних послуг, 

займатись науковою та науково-дослідною діяльністю в сфері гуманітарних та 

суспільних наук, бути фахівцем-викладачем закладів загальної та спеціальної 

мистецької освіти тощо. 

2. Конкретизовано сутність поняття „професійна компетентність майбутніх 

культурологів”, яку ми тлумачимо як інтегративну здатність особистості на основі 

здобутих знань (усвідомлення онтології, гносеології культури, культурної 

семантики, теорій і концепцій культури та ін.), розвинених умінь і навичок 

(ефективної комунікації, зокрема спілкування з мистецтвом, форм міжкультурної 

взаємодії, інтерпретації культури та цифрової комунікації і творчості тощо), 

сформованих ціннісних орієнтацій, духовної культури та досвіду здійснювати 

професійну діяльність з використанням цифрових технологій. У структурі 

професійної компетентності майбутніх культурологів у контексті процесів 

цифровізації суспільства, культури і освіти вважаємо за необхідне виокремити 

наступні складники: мистецтвознавчий; психолого-педагогічний; культурологічний; 

організаційно-економічний; інформаційно-комунікаційний (цифровий). Кожен із 

названих складників відповідає загальній структурі компетентності, саме тому 

формування й розвиток кожного з них має відбуватися у відповідності до 

когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивно-ціннісного компонентів. Для 

нашого дослідження ключове значення має зміст інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх фахівців 

культурології, розвиток якого є визначальним в системі професійної підготовки 

культурологів, враховуючи сучасні процеси інформатизації та цифровізації 

суспільства і освіти. 

3. Розглядаючи цифровізацію як ключовий чинник модернізації вітчизняної 

освіти, нами конкретизовано визначення низки понять: 
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 „цифрову культуру” ми розуміємо як сучасну форму існування культури, 

яка демонструє процеси оцифровування традиційної культури та виникнення нових 

артефактів та мистецьких практик на основі цифрового кодування (NetArt, 

комп’ютерна музика, віртуальні інсталяції та ін.). Цифрову культуру особистості 

(педагога, культуролога, фахівця іншої галузі) ми розглядаємо як систему поведінки 

особистості в умовах цифрового суспільства, що включає культуру комунікації 

(Web-спілкування, Network Etiquette), раціональне споживання інформації 

(медіаграмотність), розвинене критичне мислення та ефективне використання 

цифрових технологій для забезпечення особистих потреб та успішної професійної 

діяльності; 

 „цифрова грамотність” розглядаємо як поняття, значно вужче за 

цифрову культуру, їй підпорядковане та таке, що вказує на сформованість умінь і 

навичок використання цифрових технологій, це здатність ефективно і безпечно 

використовувати сучасні цифрові технології в роботі та навчанні, в професійному та 

особистісному розвитку; 

 „цифрову компетентність” ми тлумачимо, ґрунтуючись на визначенні 

А. Ferrari в міжнародних документах, як набір знань, умінь, ставлень (включаючи 

здатності, стратегії, цінності та обізнаність), що необхідні для використання 

інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових медіа з метою виконання 

завдань; вирішення проблем; спілкування; управління інформацією; 

співробітництва; створення і поширення змісту; та побудови знання ефективно, 

результативно, відповідно, критично, творчо, самостійно, гнучко, етично, 

рефлексивно для роботи, відпочинку, спільної діяльності, навчання, спілкування, 

задоволення споживчих потреб та забезпечення можливостей для реалізації прав. 

4. Уточнено визначення поняття „цифрові освітні ресурси” як інтерактивні 

навчальні засоби, що розроблені з допомогою цифрових технологій та відповідають 

сучасним процесам цифровізації освіти; ЦОР фактично є ідентичними засобам 

відкритої освіти, оскільки відкритий доступ до цифрових навчальних засобів є 

одним із трендів вітчизняного і зарубіжного е-навчання (e-learning). Класифіковано 

цифрові освітні ресурси професійної підготовки майбутніх культурологів на такі 

групи: цифрові підручники й посібники як електронні навчальні видання, що 

повністю чи частково забезпечують реалізацію навчального процесу; інформаційно-

довідкові цифрові видання, що мають функцію додаткового інформаційного 

забезпечення організації процесу навчання; навчально-розвивальні та ігрові цифрові 

ресурси, що дозволяють реалізувати один із ключових принципів оновлення 

сучасної школи, передусім її початкової ланки – принцип навчання з використанням 

ігрових технологій; цифрові освітні ресурси „малих” форм, що мають функцію 

практичного забезпечення принципу наочності через використання засобів 

мультимедіа. 

5. Обґрунтовано концептуальні основи побудови системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів. Систему формування 

професійної компетентності фахівців спеціальності 034 Культурологія засобами 

цифрових технологій визначено як цілісну, керовану сукупність компонентів 

(концептуально-цільового, змістово-процесуального, оцінно-рефлексивного), що 
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враховує потреби та вимоги інформатизації освіти з метою загальнодидактичного, 

навчально-методичного та інформаційно-технологічного забезпечення освітнього 

процесу. В основу моделі названої системи покладені загальнодидактичні та 

специфічні принципи (інформатизації освіти; відкритої освіти; мультимедійності; 

активізації творчої діяльності засобами цифрових технологій).  

Визначено педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій: упровадження в освітній 

процес авторських цифрових освітніх ресурсів; надання майбутнім фахівцям 

культурології необхідного комплексу знань, умінь і навичок роботи в цифровому 

освітньому середовищі, забезпечення педагогічного керування цим процесом; 

використання засобів змішаного навчання для реалізації системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. Визначено методи застосування цифрових технологій у професійній 

підготовці майбутніх культурологів, серед яких актуальні на сьогодні: 

загальнодидактичні методи (наочно-демонстраційний та проблемно-пошуковий, 

реалізовані засобами цифрового навчання в формах проєктної діяльності), а також 

методи, специфічні для культурологічної та мистецької освіти (метод створення 

історико-культурного контексту засобами візуалізації, метод асоціативних зв’язків 

між видами мистецтв, метод аналізу-інтерпретації художніх творів). 

6. Розроблено навчально-методичне забезпечення системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій, до якого увійшли: 

 цифровий освітній ресурс – електронний посібник „Українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття” для поглибленого вивчення здобувачами 

бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 034 Культурологія вказаного 

періоду розвитку вітчизняної культури в контексті загальноєвропейських художньо-

естетичних напрямів і тенденцій; 

 навчально-методичний комплекс дисципліни – спецкурсу „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти” для майбутніх фахівців спеціальності 

034 Культурологія, що вміщує навчальну і робочу програми, плани-конспекти 

лекцій, інтерактивні мультимедійні презентації до лекцій, плани практичних занять, 

завдання для практичної та самостійної роботи студентів, тести для контролю знань 

і умінь студентів;  

 дистанційний курс „Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти”, розміщений у навчальних середовищах Moodle та Google Classroom, який 

забезпечує опрацювання матеріалів спецкурсу та дозволяє у повній мірі реалізувати 

принципи змішаного навчання; 

 цифровий модуль „Цифровізація сучасної культури” до дисциплін 

фахової підготовки культурологів бакалаврського рівня, зокрема курсів „Історія 

світової художньої культури”, „Історія та теорія світової культури”, „Історія 

української культури”, „Художня культура з методикою викладання”; 

 навчально-методичний посібник „Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх культурологів” щодо практичного застосування цифрових 
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технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів різних типів для формування 

професійної компетентності фахівців культурології. 

7. Організовано і проведено процедуру діагностики рівнів сформованості  

ІК-(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів, 

для чого визначено основні критерії, показники та відповідні рівні, обґрунтовано та 

виокремлено інструментарій діагностики. Серед інструментів оцінювання провідне 

місце посіли анкетування, тестування та проєктна діяльність. 

Вивчення рівнів сформованості ІК-(цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів було здійснено за чотирма критеріями:  

 мотиваційно-ціннісним з відповідними показниками: сформованість 

потреби у використанні цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів, 

для здійснення освітньої та професійної діяльності; сформований інтерес і 

позитивне ставлення до застосування ЦОР у навчанні та професійній діяльності; 

прагнення до опанування нових цифрових форм і жанрів культури; 

 когнітивним з показниками: обсяг теоретичних знань у сфері цифрової 

культури, теоретичних основ цифрових технологій, хмарних технологій, 

особливостей онлайн-навчання тощо; володіння відповідним тезаурусом; сукупність 

технічних знань для створення власного цифрового освітнього середовища;  

 операційно-діяльнісним, показниками якого виступають уміння й 

навички роботи в цифровому освітньому середовищі, зокрема в дистанційних 

навчальних середовищах Moodle та Google Classroom; здатність творчої діяльності 

для розроблення й впровадження цифрових освітніх ресурсів; критичність і 

гнучкість мислення, здатність до здійснення проєктної діяльності; 

 рефлексивним з показниками: здатність до адекватної самооцінки 

власних можливостей та перспектив використання цифрових технологій; бажання 

підвищити власний рівень ІК-(цифрової) компетентності, прагнення до 

саморозвитку і самовдосконалення у сфері цифрових технологій; готовність до 

опанування інновацій в галузі цифрової культури. 

8. Реалізовано експериментальну перевірку ефективності розробленої системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій в умовах сучасного закладу вищої освіти, що відбувалась у 

перебігу діагностичного, змістово-практичного та аналітико-підсумкового етапів. 

Результати контрольних зрізів засвідчили, що в студентів експериментальних 

груп зросла мотивація до вивчення жанрових форм сучасної цифрової культури, 

підвищився інтерес до цифрових освітніх ресурсів, що стимулювало заглиблення у 

сферу культурологічного тезаурусу, опанування наявних цифрових освітніх ресурсів 

та якіснішого й творчого виконання проєктних завдань. Показники сформованості 

ІК-(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

експериментальних груп виявилися значно вищими ніж у студентів контрольних 

груп. 

Отже, результати проведеного педагогічного експерименту дозволяють 

стверджувати, що впровадження системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій сприяє формуванню 

інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника цієї компетентності і таким 
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чином позитивно впливає на загальне зростання показників професійного розвитку 

майбутніх фахівців культурології, і обґрунтовують ефективність пропонованої 

експериментальної системи. 

Дисертаційна робота не вирішує всіх аспектів проблеми використання 

цифрових технологій у професійній підготовці фахівців спеціальності 034 

Культурологія. Продовження пошуку за цією проблематикою доцільно здійснювати 

в таких напрямах: обґрунтування теоретико-методичних засад формування та 

розвитку єдиного цифрового освітнього середовища для підготовки майбутніх 

культурологів; розроблення цифрового навчально-методичного забезпечення для 

викладання професійно зорієнтованих дисциплін на бакалаврському та 

магістерському рівнях вищої освіти; оновлення змісту сучасної культурологічної 

освіти через залучення нових курсів, пов’язаних із процесами цифровізації культури 

і освіти. 
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Воронова Н. С. Система формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2020. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове розв’язання 

проблеми формування професійної компетентності майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій. Визначено особливості підготовки фахівців 

культурології на сучасному етапі цифровізації освіти. Надано тлумачення 

професійної компетентності майбутніх культурологів як інтегративної здатності 

особистості на основі здобутих знань (усвідомлення онтології, гносеології культури, 

культурної семантики, теорій і концепцій культури та ін.), розвинених умінь і 

навичок (ефективної комунікації, зокрема спілкування з мистецтвом, форм 

міжкультурної взаємодії, інтерпретації культури та цифрової комунікації і творчості 

тощо), сформованих ціннісних орієнтацій, духовної культури та досвіду 

здійснювати професійну діяльність з використанням цифрових технологій. 

Визначено зміст та структуру ІК-(цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх фахівців культурології як ключового чинника її 

формування. Змодельовано систему формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, розроблено навчально-

методичне забезпечення означеної системи, до якого ввійшли цифровий освітній 

ресурс професійної підготовки фахівців спеціальності 034 Культурологія – 

електронний навчальний посібник „Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ 

століття”, навчально-методичний комплекс дисципліни – спецкурсу „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти”; дистанційний курс „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти”, розміщений у навчальних 

середовищах Moodle та Google Classroom; навчально-методичний посібник 

„Мультимедійні навчальні засоби в підготовці майбутніх культурологів”; визначено 

форми і методи ефективної реалізації спроєктованої системи. 

Ключові слова: професійна компетентність, майбутні культурологи, 

інформатизація освіти, цифрові технології, цифрова культура, цифрові освітні 

ресурси, модель, система формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій. 

 

Воронова Н. С. Система формирования профессиональной 

компетентности будущих культурологов средствами цифровых технологий. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

ГВУЗ „Донбасский государственный педагогический университет”. – Славянск, 

2020. 
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В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и научное решение 

проблемы формирования профессиональной компетентности будущих 

культурологов средствами цифровых технологий. Определены особенности 

подготовки специалистов культурологии на современном этапе цифровизации 

образования. Дано толкование профессиональной компетентности будущих 

культурологов как интегративной способности личности на основе полученных 

знаний (онтологии, гносеологии культуры, культурной семантики, теорий и 

концепций культуры и др.), развитых умений и навыков (эффективной 

коммуникации, в том числе общения с искусством, форм межкультурного 

взаимодействия, интерпретации культуры, цифровой коммуникации, творчества и 

т. д.), сформированных ценностных ориентаций, духовной культуры и опыта 

осуществлять профессиональную деятельность с использованием цифровых 

технологий. Определено содержание и структура ИК-(цифровой) составляющей 

профессиональной компетентности будущих специалистов культурологии как 

ключевого фактора ее формирования. Смоделирована система формирования 

профессиональной компетентности будущих культурологов средствами цифровых 

технологий, разработано учебно-методическое обеспечение указанной системы, 

куда вошли цифровой образовательный ресурс профессиональной подготовки 

специалистов специальности 034 Культурология – электронное учебное пособие 

„Украинская культура конца XIX – начала ХХ века”, учебно-методический 

комплекс дисциплины – спецкурса „Цифровые технологии современной 

культурологической образования”; дистанционный курс „Цифровые технологии 

современного культурологического образования”, расположен в учебных средах 

Moodle и Google Classroom; учебно-методическое пособие „Мультимедийные 

учебные средства в подготовке будущих культурологов”; определены формы и 

методы эффективной реализации разработанной системы. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, будущие культурологи, 

информатизация образования, цифровые технологии, цифровая культура, цифровые 

образовательные ресурсы, модель, система формирования профессиональной 

компетентности будущих культурологов средствами цифровых технологий. 

 

Voronova N. S. The System of Developing the Future Culturologists’ 
Professional Competence Using Digital Technologies. – Qualification scientific work 
printed as the manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in Specialty 13.00.04 
„Theory and Methods of Vocational Training”. State Higher Educational Institution 
„Donbas State Pedagogical University”. Sloviansk, 2020. 

The thesis looks into the theoretical and experimental study of the issue of 
developing the future culturologists’ professional competence using digital technologies. 

Reforming the national education system and its reorientation to European strategies 
and values make special demands to the training of future professionals who must be 
highly qualified and highly cultured people. The upgrade of education is increasingly 
associated with the processes of informatization and digitalization, which have become an 
integral part of the development of modern post-industrial society. Thus, the study 
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presents the theoretical substantiation and a new solution to the problem of professional 
training of culturologists in the context of digitalizing the education. 

The concept of „future culturologists’ professional competence” is defined as an 
integrative quality of a personality that includes acquired knowledge, skills and abilities, 
developed value orientations and experience to carry out professional activities. In the 
structure of future culturologists’ professional competence in the context of the processes 
of digitalization of society, culture and education, the art-based, psychological and 
pedagogical, culture-based, organizational and economic, information and communication 
(digital) components are distinguished. The content of each of these components 
corresponds to the general structure of competence, that is why their formation and 
development should take place in accordance with the cognitive, operational and activity-
based, and reflexive and value-based components. The definition of information and 
communication (digital) component of future culturologists’ professional competence has 
key importance for the research. 

The system of developing of future culturologists’ professional competence using 
digital technologies is developed, which is defined as a holistic and manageable set of 
components (conceptual-target, content-procedural, evaluation-reflexive), and takes into 
account the needs and requirements of education informatization to general didactic, 
learning and methodological, information and technological support of the learning 
process. 

The pedagogical conditions of developing future culturologists’ professional 
competence using digital technologies are distinguished: the implementation of the 
author’s digital educational resources in the learning process; giving future culturologists 
the necessary set of knowledge, abilities and skills to work in the digital environment, 
providing the pedagogical management of this process; using the tools of blended learning 
for realizing the system of developing future culturologists’ professional competence using 
digital technologies. The methods of using digital technologies in the process of future 
culturologists’ professional training are identified, which are relevant today: general 
didactic methods (visual and demonstrative, problem-searching, implemented by the tools 
of digital learning in the format of project-based activities). Also, the methods, which are 
special for cultural and artistic work, are revealed (methods for creating a historical and 
cultural context using the tools of visualization, the method of associative links between 
the arts, the method of interpretation of art works). 

The pedagogical and methodological support of thе system of developing of future 
culturologists’ professional competence using digital technologies is developed, which 
includes: 

 the digital educational resource – the electronic guidebook „Ukrainian Culture 
of the Late 19th – Early 20th Century” for advanced study of national culture in the context 
of European artistic and aesthetic areas and trends by bachelors of specialty 034 Culture 
Studies;  

 the teaching complex of the academic discipline – the special course „Digital 
Technologies of Modern Culture Education”;  

 the distance course „Digital Technologies of Modern Culture Education”, 
developed on the basis of the learning environments Moodle and Google Classroom;  

 the teaching guidebook „Multimedia Teaching Tools in the Future 
Culturologists’ Training”. 
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The main regulations, results and conclusions of the thesis can be used by lecturers 

of Culture Studies disciplines at higher education institutions, teachers-practitioners, 
scientists to further substantiate the theoretical and methodological foundations of future 
culturologists’ professional competence, to create digital educational resources and 
implement them in future culturologists’ professional development. 

Key words: professional competence, future culturologists, informatization of 
education, digital technologies, digital culture, digital educational resources, model, 
system of developing of future culturologists’ professional competence using digital 
technologies. 
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