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СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ

Анотація. Актуальність даного дослідження є беззаперечною, адже у ХХІ ст. все більшого значення 
набуває осмислення суті мультикультуралізму та міжкультурної складової освіти. У доповіді міжнародної 
комісії ЮНЕСКО, присвяченій проблемам розвитку освіти, зазначено, що в сучасних умовах зазнає переосмис-
лення цільове призначення освіти у контексті викликів загальнопланетарного масштабу (глобалізаційних та 
міграційних процесів). Це вимагає посилення уваги до процесу формування ціннісних орієнтацій особистості 
у зазначеної категорії фахівців в процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти України. Мета 
дослідження: здійснення теоретичного аналізу формування ціннісних орієнтацій особистості майбутніх 
фахівців соціономічних професій в процесі міжкультурної освіти. Методи дослідження: систематизація та 
аналіз науково-педагогічної літератури, порівняння, класифікація, узагальнення. Подано теоретичний аналіз 
становлення ціннісних орієнтацій особистості в процесі формування міжкультурної компетентності 
майбутніх фахівців соціономічних професій. Зазначений процес розглядаємо в контексті реалізації 
міжкультурної освіти в рамках професійної підготовки зазначеної категорії фахівців у закладах вищої 
освіти України. Зроблено висновок, що ціннісні орієнтації є фактично механізмом реалізації особистісних 
цінностей індивідуума, вони утворюють органічний тандем із мотиваційною сферою особистості; в 
процесі міжкультурної освіти активізуються і прискорюються такі процеси як аксіогенез, культурогенез 
і соціогенез, що розглядаються у якості методологічної основи процесу формування ціннісних орієнтацій 
майбутніх фахівців соціономічних професій та впливають на зміни у ціннісно-смисловій сфері особистості 
студентів. 

Ключові слова: ціннісні орієнтації особистості, міжкультурна освіта, міжкультурна компетентність, 
фахівці соціономічних професій.
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Вступ. У контексті наростаючої культурної глоба-
лізації і міграції, їхнього впливу на розвиток суспіль-
ства в Україні та світі все більшого значення набуває 
осмислення суті мультикультуралізму для єднання 
людей з різних етнокультурних спільнот та вдоско-
налення міжкультурної складової освіти. Особли-
во актуальною ця проблема є для майбутніх фахів-
ців соціономічних професій, це вимагає посилення 
уваги до процесу формування ціннісних орієнтацій 
особистості у зазначеної категорії фахівців в процесі 
їх професійної підготовки у закладах вищої освіти 
України. Саме тому у контексті нашого досліджен-
ня ми робимо спробу схарактеризувати становлен-
ня ціннісних орієнтацій особистості та формування 
міжкультурної компетентності майбутніх фахівців 
соціономічних професій в контексті міжкультурної 
освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
няття «ціннісні орієнтації» вчені розглядають як со-
ціальну настанову, що регулює поведінку індивіда. 
Проблему формування ціннісних орієнтацій осо-
бистості студентів в процесі професійної підготовки 
в тій чи іншій мірі схарактеризовано у наукових пу-
блікаціях українських дослідників: Н. Антонова [1], 
О. Бреусенко [4], В. Голован [7], Н. Іванців [12], Е. 
Заредінова [11], З. Карпенко [13], О. Научитель [16], 
Г. Радчук [18], І. Тишик [19] та інші. Роль і вплив 
цінностей та ціннісних орієнтацій на становлення 
особистості розкрито в працях зарубіжних науков-

ців: І. Бех, Р. Діендорф, І. Кон, А. Ребер, М. Рокич, 
Т. Парсонс, П. Сорокін, Д. Узнадзе тощо. Процес 
розвитку ціннісно-смислової сфери особистості, її 
ціннісних орієнтацій на думку дослідників найбільш 
повно характеризується поняттями «розвиток осо-
бистості» і «виховання особистості». Зазначений 
процес також тісно пов'язаний з такими категоріями 
як «аксіогенез», «соціогенез» і «культурогенез», та 
на думку дослідників корелюється зі становленням 
духовної сфери особистості. Тому аксіогенез, культу-
рогенез і соціогенез – це закономірна інтеріоризація 
у ціннісно-смисловій сфері особистості соціальних і 
культурних досягнень людської цивілізації. Аксіоге-
нетичний, культурогенетичний і соціогенетичний ас-
пекти міжкультурної освіти не можна представити в 
програмно-інструктивній формі. Дослідниками вста-
новлено, що в повній мірі запрограмувати результати 
міжкультурної освіти неможливо, необхідно ввести 
в дію психологічний механізм запуску аксіогенезу, 
культурогенезу і соціогенезу в контексті формування 
міжкультурних компетенції і компетентності. 

В останні роки проблему формування міжкуль-
турної компетентності у різних категорій фахівців 
в контексті міжкультурної освіти досліджували як 
українські (О. Байбакова, І. Бахов, С. Радул, Н. Са-
мойленко, О. Сніговська, О. Тищенко, А. Токарева, 
Ю. Халемендик, Є. Хачатрян), так і зарубіжні дослід-
ники (Г. Ауернхаймер, Дж. Бенкс, Е. Гарсія, К. Грант, 
М. Гібсон, П. Макларен, Б. Парек, С. Нієто, Л. Само-
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вар, К. Слітер та ін.). Попри частково напрацьований 
науковий доробок, актуальною постає проблема фор-
мування ціннісних орієнтацій особистості та між-
культурної компетентності в процесі міжкультурної 
освіти майбутніх фахівців соціономічних професій, 
врахування в майбутній професійній діяльності різ-
номанітності ціннісних орієнтацій представників 
різних етнокультурних спільнот, формування пози-
тивного ставлення до міжкультурного плюралізму.

Метою статті є здійснення теоретичного аналізу 
формування ціннісних орієнтацій особистості май-
бутніх фахівців соціономічних професій в процесі 
міжкультурної освіти. Методи дослідження: систе-
матизація та аналіз науково-педагогічної літератури, 
порівняння, класифікація, узагальнення.

Виклад основного матеріалу. У філософській 
та іншій спеціальній літературі поняття «цінність» 
широко використовується для позначення людсько-
го, соціального і культурного значення певних явищ 
дійсності. Ціннісні орієнтації – це елементи мотива-
ційної структури особистості, на підставі яких від-
бувається вибір тих чи інших соціальних установок 
як цілей або мотивів конкретної діяльності. Цінніс-
ні орієнтації особистості формуються під впливом 
панівної в суспільстві системи цінностей, яка змі-
нюється з розвитком історії. Ціннісні орієнтації ста-
новлять собою інтегративні, вільно та відповідаль-
но обрані особистістю установки, що є ширшими і 
більш включними, ніж будь-які фіксовані або ж на-
віть базові соціальні установки, орієнтири й ідеали. 
Як зазначає Л. Долинська, ціннісні орієнтації – це 
важливі елементи внутрішньої структури особистос-
ті, закріплені життєвим досвідом індивіда й усією 
сукупністю його переживань. Вони відокремлюють 
важливе для певної людини від несуттєвого. Ціннісні 
орієнтації розглядаються як один із компонентів, що 
входить до структури особистості: ціннісні орієнта-
ції – це складне утворення, що вбирає в себе рівні 
форми взаємодії суспільного та індивідуального в 
особистості, специфічні форми усвідомлення осо-
бистістю навколишнього світу, свого минулого, тепе-
рішнього і майбутнього, а також сутності свого влас-
ного «Я». Наявність сформованої системи ціннісних 
орієнтацій забезпечує гармонію внутрішнього світу 
особистості, сприяє систематизації її знань, норм, 
стереотипів поведінки та самоствердженню особис-
тості, реалізації соціальних очікувань [9]. 

Ціннісні орієнтації визначають: 1) загальну спря-
мованість інтересів і прагнень особистості; 2) ієрар-
хію індивідуальних вподобань і зразків; 3) цільові і 
мотиваційні програми; 4) рівень вподобань; 5) уяв-
лення про дійсне і механізми селекції за критеріями 
значущості; 6) міру готовності й рішучості до реалі-
зації власного «проекту життя» [20, с.227]. 

Англійські дослідники як У. Білскі і С. Шварц 
стверджують, що система особистісних цінностей є 
не що інше, як система сформованих особистісних 
переконань; переконання не піддаються змінам і ко-
рекції у ситуаціях повсякденної реальності; вплину-
ти на зміни у переконаннях можна лише внісши змі-
ни в систему засвоєних цінностей особистості, тобто 
в її ціннісно-смислову сферу [21, c.878].

Ціннісно-смислова сфера особистості як об’єкт 
дослідження, привернула до себе увагу цілої групи 
науковців (Н. Антонова [1], І. Бех [3], О. Бреусенко 
[4], Т. Вілюжаніна [5], В. Голован [7], Н. Іванців [12], 
З. Карпенко [13], О. Научитель [16] та ін.). Виходячи 
з аналізу їхніх досліджень можна стверджувати, що 
ціннісно-смислова сфера особистості є фактичним 
відображенням поєднання ціннісних орієнтацій ін-
дивідуума і системи особистісних смислів, що мають 

взаємозалежний характер. В основі ціннісно-смисло-
вої сфери особистості знаходиться інтеріоризована і 
засвоєна певна система цінностей. Вона є відобра-
женням як об’єктивних (суспільних, загальнолюд-
ських), так і суб’єктивних (певних суспільних груп, 
віддзеркаленням ідеологічних, релігійних переко-
нань тощо). 

На думку дослідників (Н. Антонова [1], Т. Ві-
люжаніна [5], З. Карпенко [13]) в структурі цінніс-
но-смислової сфери особистості існує чітка ієрархія 
ціннісних орієнтацій і переконань (від практично-
орієнтованих до теоретико-фундаментальних), а та-
кож відповідне місце займає механізм їх реалізації 
у вигляді динамічної смислової системи. У процесі 
міжкультурної освіти мимоволі відбувається втру-
чання у ціннісно-смислову сферу особистості; адже 
вносяться зміни в систему ціннісних орієнтацій сту-
дентів. Це призводить до певного розмивання сфор-
мованої ієрархії ціннісних орієнтацій. Саме тому 
процес формування міжкультурної компетентності 
має носити вкрай коректний і компромісний харак-
тер і неодмінно враховувати сутність сформованих 
у студентів ціннісних орієнтацій і переконань. Між-
культурна освіта стимулює до певних змін у сутнос-
ті ціннісно-смислової сфери студентів, зокрема, в 
структурі ціннісних орієнтацій, переконань і уста-
новок, формується новий психологічний комплекс 
світоглядно-культурологічної орієнтації, виникає 
системна сукупність установок ціннісного характеру. 

Розглядаючи процес функціонування міжкуль-
турної освіти необхідно виділити механізми, які за-
безпечують її дієвість та ефективність. Відповідно, 
вважаємо, що реалізація процесу формування між-
культурної компетентності відбувається на основі 
функціонування психофізіологічних механізмів (те-
орія активності (А. Лурія), концепція системної ор-
ганізації психічних функцій мозку (Ж. Піаже), теорія 
функціональних систем (С. Рубінштейн) [17] .

Відомо, що соціальна психологія досліджує 
процес соціалізації у контексті аксіогенезу, культу-
рогенезу і соціогенезу. До основних, психологіч-
но обґрунтованих моделей соціалізації належать: 
концепція «соціального навчання» (Дж. Г. Доллард, 
Б. Скіннер та ін.); концепція «міжособистісного 
спілкування» (Дж. Г. Мід, Ч. Х. Кулі та ін.); «пси-
хоаналітична теорія» або «теорія особистісного 
контролю» (З. Фрейд та ін.); «когнітивна теорія» 
(А. Маслоу, Ж. Піаже та ін.); концепція «рольового 
тренінгу» (Т. Парсонс та ін.); теорія «інкультурації» 
(Ф. Боас, В. Малиновський та ін.) [7]. 

На думку дослідників (О. Бреусенко [4], Т. Вілю-
жаніна [5], В. Голован [7]) особливо важливу роль 
у формуванні ціннісних орієнтацій особистості віді-
грає таке явище як аксіогенез. Так, Г. Радчук ствер-
джує, що аксіогенез здійснюється через психологічні 
механізми, серед яких провідними називають адап-
тацію як процес пристосування; соціалізацію як про-
цес прийняття зовнішніх стосовно індивіда ціннос-
тей; ідентифікацію як процес пізнання іншого інди-
відуума, входження у його систему мотивів, цілей і 
цінностей. Особливе місце у процесі аксіогенезу від-
водиться інтерналізації як складному механізму, що 
передбачає свідоме і активне сприймання дійсності, 
а також активне відтворення прийнятих норм і цін-
ностей у своїй діяльності [18]. Українська дослідни-
ця Е. Заредінова припускає, що вирішальну роль у 
процесах аксіогенезу, культурогенезу і соціогенезу 
відіграють такі психологічні механізми як адаптація, 
соціалізація, інтеріоризація, інтерналізація та інтро-
екція. Зокрема, вона стверджує, що інтерналізація є 
складним психологічним механізмом становлення 
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і розвитку ціннісно-смислової сфери особистості, 
що полягає у ґрунтовному сприйнятті та активно-
му відтворенні у своїй діяльності нових духовних 
цінностей. Інтроекція – це механізм привласнення 
чужих переконань і їхнє автоматичне визнання сво-
їми [11]. М. Лукашевич стверджує, що існує тісний 
взаємозв'язок між явищами аксіогенезу, культуро-
генезу і соціогенезу, з одного боку, і процесом со-
ціокультурної адаптації особистості до суспільних і 
культурологічних реалій, з іншого боку. Розуміючи 
необхідність адаптації індивідуума до реалій між-
культурного суспільства як невідворотний процес, 
з’ясуємо рушійні мотиви діяльності майбутнього 
фахівця соціономічної професії у міжкультурному 
середовищі. «Під впливом адаптаційної потреби (що 
структурно складається з коригуючої та орієнтуваль-
ної потреб) здійснюється полімотиваційне, тобто під 
спільним впливом потреб кожного виду відбувається 
формування у свідомості людини загальної мети та 
програми адаптивної діяльності. У цьому разі мета 
полягає в оптимізації взаємодії індивідуума та серед-
овища в нових умовах, а програма передбачає орієн-
тацію й оцінювання цих умов (адаптивної ситуації), 
корекцію поведінки особистості й соціального се-
редовища з метою досягнення оптимізації їх взаємо-
дії. У результаті узгоджуються інтереси особистості 
та соціального середовища і на цьому новому рівні 
узгодження триває соціальна діяльність, пов’язана із 
задоволенням нових потреб» [14, c.98-99].

На нашу думку цінності міжкультурного спряму-
вання (міжкультурного суспільства) або «мозаїчної 
культури», це – знання основоположних засад світо-
вих культур, духовних цінностей, виховання такої 
особистісної якості як етнічна толерантність. Вважа-
ємо, що саме остання відіграє фундаментальну роль 
у формуванні міжкультурної компетентності. Зокре-
ма, Т. Атрощенко стверджує, що «по-перше, міжет-
нічна толерантність має бути сформована в кожного 
майбутнього фахівця …; по-друге, вона передбачає 
повагу й шанобливе ставлення до представників 
іншого етносу; по-третє, охоплює позитивну етніч-
ну ідентичність і відсутність негативних етнічних 
стереотипів; по-четверте, базується на розумінні чи 
сприйманні етнічних культурних зразків, ідей, ду-
мок, традицій, вірувань, звичаїв, норм, зразків пове-
дінки представників іншого етносу» [2, c.98]. 

У Декларації принципів толерантності проголо-
шується право людей всіх національностей і етнічних 
груп на духовно-культурне самовизначення, коли ко-
жен представник етнокультурних спільнот має право 
вільно дотримуватися своїх переконань і ціннісних 
орієнтацій, а також сприяти іншим людям у реаліза-
ції їхніх духовно-культурних потреб та інтересів [8]. 
Аналізуючи міжетнічну толерантність як наукову 
категорію Т. Атрощенко стверджує, що «сформована 
міжетнічна толерантність забезпечує взаємоповагу 
людей, дозволяє уникати руйнівних соціальних роз-
біжностей, запобігати конфліктам та агресії на між-
національному ґрунті. Міжетнічна толерантність 
акумулює в собі значний загальноосвітній та вихов-
ний потенціал, спрямований на підвищення рівня 
загальної культури особистості, культури мислення, 
готує до міжкультурної комунікації з представни-
ками різних етнічних груп, допомагає глибше про-
никнути в систему цінностей і життєвих орієнтирів 
та при цьому грамотно інтегрувати їх у власну кар-
тину світу та розширити власне світобачення» [2, 
c.92]. Схожої позиції дотримується і І. Тишик, яка 
стверджує, що міжетнічна толерантність у сучасних 
соціокультурних умовах – це невід’ємна професій-
но спрямована якість особистості, що включає вза-

ємоповагу до іншого етносу, його духовності, що 
дозволяє представникам різних етносів налагодити 
змістовний міжетнічний діалог [19]. Міжетнічна то-
лерантність є фактично ціннісно-культурологічною 
основою взаємодій і взаємостосунків представників 
різних етнокультурних спільнот і груп, засобом за-
побігання міжетнічних і релігійних конфліктів, яв-
ляє собою потужний виховний потенціал, допомагає 
краще зрозуміти духовні цінності інших культур. 
В. Євтух, трактує тандем понять «міжетнічна толе-
рантність» і «міжкультурна толерантність» фактично 
як єдину категоріальну цілісність, відображення про-
цесу конструктивних і дружніх взаємовідносин між 
представниками різних етнокультурних спільнот, 
пошуку компромісних позицій у культурологічних 
питаннях, ставленнях до інших духовних цінностей 
і релігій, готовність до міжкультурного діалогу і по-
шуку взаєморозуміння [10]. 

У загальному методологічному контексті зазна-
ченого дослідження міжетнічна толерантність роз-
глядається нами як базова основа міжкультурної 
компетентності, як одна із засадничих цінностей 
ціннісно-смислової сфери особистості. Сформульо-
вану у майбутніх фахівців соціономічних професій 
міжетнічну толерантність ми розглядаємо не лише 
як важливу основу міжкультурних компетенції і ком-
петентності, але й як складову основи професійної 
компетентності. Аналізуючи суть наукових понять 
«міжетнічна толерантність» та «міжкультурна ком-
петенція» ми також брали до уваги наукове бачення 
зазначених категорій Т. Атрощенко, яка стверджує, 
«що міжетнічна толерантність має опиратися на між-
культурну компетенцію, яка належить до соціально-
професійних компетенцій майбутнього педагога по-
чаткових класів і безпосередньо повинна охоплювати 
знання звичаїв та установок конкретного соціуму, які 
формують індивідуальні та групові установки; інди-
відуальні мотивації, форми поведінки, невербальні 
компоненти (жести, міміка), національно-культурні 
традиції, системи цінностей. У нашому досліджен-
ні міжкультурну компетенцію ми трактуємо як здат-
ність до налагодження сприятливих відносин між 
представниками різних етносів, на основі знань про 
національно-культурні особливості означеного етно-
су» [2, c.226-227]. 

Вивчення соціально-психологічних особливос-
тей процесу формування міжкультурної компетент-
ності має базуватися на загально психологічній те-
орії діяльності [15]. Саме вона дозволяє осмислити 
міжкультурну освіту як органічне поєднання освіти 
і соціокультурних процесів у динаміці розвитку і 
становлення, що й дає можливість створити модель 
міжкультурної освіти у теоретико-методологічному і 
соціально-психологічному аспектах, тобто в законо-
мірностях і принципах її побудови, функціонування 
і розвитку. Отже, процес формування міжкультур-
них компетенції і компетентності характеризується 
активною соціокультурною взаємодією викладачів і 
студентів, з одного боку, та соціально-психологічни-
ми особливостями суб’єктів взаємодії, з іншого боку.

Процес формування міжкультурної компетент-
ності ми розглядаємо як психологічний механізм 
трансформації ціннісно-смислової сфери особистос-
ті у щось нове, а саме у виникнення нових ціннісних 
орієнтацій, переконань і установок, які в цілому відо-
бражають цінності міжкультурного суспільства або 
«мозаїчної культури». У цьому контексті потребує 
роз’яснення поняття «психологічний механізм». Іс-
нують різні його визначення. Основним психологіч-
ним механізмом процесу формування міжкультурної 
компетентності нам вбачається соціалізація, хоча Ге-
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расимова [6], поєднує її із адаптацією.
На нашу думку, процес міжкультурної освіти сти-

мулює до певних змін у сутності ціннісно-смислової 
сфери студентів, зокрема, в структурі ціннісних орі-
єнтацій, переконань і установок. Формується новий 
психологічний комплекс світоглядно-культурологіч-
ної орієнтації, виникає системна сукупність устано-
вок ціннісного характеру; з’являється здатність тер-
пимо сприймати спосіб життя представників різних 
етнокультурних спільнот, їхній менталітет, культуру, 
національні звичаї, традиції, обряди; виникає спро-
можність до компромісів у виникаючих конфліктах 
етнічно-релігійного характеру, готовність до кон-
структивної взаємодії з людьми різних національнос-
тей і віросповідань. Отже, міжкультурну компетент-
ність розуміємо як соціально-психологічний комп-
лекс реалізації сформованих ціннісних орієнтацій, 
переконань і установок міжкультурного характеру, 
сформовану якість особистості (тандем міжетнічної 
і міжкультурної толерантності), розвинуту здатність 
знаходити взаєморозуміння з представниками різних 
етнокультурних спільнот, уміння і навички здійсню-
вати ефективну професійну діяльність.

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні 
висновки:

1. У процесі міжкультурної освіти активізуються 
і прискорюються такі процеси як аксіогенез, культу-
рогенез і соціогенез, що розглядаються у якості ме-
тодологічної основи процесу формування ціннісних 
орієнтацій майбутніх фахівців соціономічних про-
фесій, що прямо позначається на змінах у ціннісно-
смисловій сфері особистості студентів, їхніх цінніс-
них орієнтацій, переконаннях і установках.

2. Сформульовану у майбутніх фахівців соціоно-
мічних професій міжетнічну толерантність ми роз-

глядаємо не лише як важливу основу міжкультурної 
компетентності, але й як важливу складову профе-
сійної компетентності. Міжетнічна толерантність є 
фактично ціннісно-культурологічною основою вза-
ємодій і взаємостосунків представників різних ет-
нокультурних спільнот і груп, засобом запобігання 
міжетнічних і релігійних конфліктів.

3. Ціннісні орієнтації є механізмом реалізації осо-
бистісних цінностей індивідуума; вони утворюють 
органічний тандем із мотиваційною сферою осо-
бистості. Міжкультурна освіта стимулює до певних 
змін у сутності ціннісно-смислової сфери студентів, 
зокрема, в структурі ціннісних орієнтацій, переко-
нань і установок, формується новий психологічний 
комплекс світоглядно-культурологічної орієнтації, 
виникає системна сукупність установок ціннісного 
характеру. Процес формування міжкультурної ком-
петентності є психологічним механізмом трансфор-
мації ціннісно-смислової сфери особистості у щось 
нове, а саме у виникнення нових ціннісних орієнта-
цій, які в цілому відображають цінності міжкультур-
ного суспільства. 

Таким чином перед організаторами міжкультур-
ної освіти стоїть завдання побудувати її модель у та-
кій проекції: по-перше, переконати студентів у необ-
хідності формування міжкультурної компетентності 
як важливої складової професійної компетентності 
для успішної діяльності у міжкультурному середови-
щі; по-друге, переконати їх, що успішність їх про-
фесійної діяльності і конкурентоздатність в сучас-
них умовах у значній мірі буде залежати від їх знань 
міжкультурного характеру; по-третє, ознайомлення 
з духовними цінностями різних культур неминуче 
вплине на сформовану у студентів систему духовних 
цінностей і знайде свою практичну реалізацію у май-
бутній професійній діяльності.
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FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF FUTURE SPECIALISTS OF SOCIONOMIC 
PROFESSIONS IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL EDUCATION

Abstract. In the XXI century it is becoming increasingly important to understand the essence of multiculturalism 
and intercultural component of education. The report of the UNESCO International Commission on Educational 
Development states that in modern conditions the purpose of education is being reconsidered in the context of global 
challenges (globalization and migration processes). This requires increasing attention to the process of formation 
of value orientations of the specialists of socionomic professions in the process of professional training in higher 
education institutions of Ukraine. The purpose of the study is to carry out a theoretical analysis of the formation of 
value orientations of the future professionals of socionomic professions in the process of intercultural education. 
Research methods include systematization and analysis of scientifi c and pedagogical literature, comparison, 
classifi cation, generalization. The theoretical analysis of the formation of value orientations of future specialists 
in socionomic professions is considered in the context of the implementation of intercultural education in higher 
education institutions of Ukraine. The authors concluded that the process of formation of intercultural competence is 
a psychological mechanism for transforming the value-semantic sphere of personality into something new, namely 
the emergence of new value orientations, beliefs and attitudes that refl ect the values of intercultural society. In the 
process of intercultural education the axiogenesis, culturogenesis and sociogenesis are activated and accelerated, 
which directly aff ects changes in the value-semantic sphere of students' personality, their value orientations, beliefs 
and attitudes. Our axiological approach in substantiating the socio-psychological foundations of the process of forming 
intercultural competence of future specialists of socionomic professions is also based in axiopsychology of higher 
education, as a direction in socio-psychological research, which allows to shift the vector of intercultural education 
from external aspects of learning internal factors of activation of the value-semantic sphere, self-organization of 
educational and cognitive activity of students.

Key words: value orientations of personality, intercultural education, intercultural competence, specialists of 
socionomic professions.



НАУКОВИЙ ВІСНИК
УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія

ПЕДАГОГІКА

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Збірник наукових праць

Випуск 1 (50)

Комп’ютерна верстка                Тополянський С.І.

Статті подані в авторській редакції

Здано до набору 23.04.2022. Підписано до друку 29.04.2022.
Формат 60х84. Папір офс. Гарнітура Times New Roman.

Друк різогр.  Ум. друк. арк. 39.
Наклад 300 прим. Замовлення №36

Віддруковано з готового оригінал–макета
Видавництво УжНУ «Говерла»

88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 18.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників, 

і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія Зm №32 від 31 травня 2006 року


