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It is emphasized that formation of a professional competence of future junior medical 
specialists depends to a large extent on the quality of educational and methodological 
achievements and the effectiveness of the educational process in the educational environment of 
the medical college, which is aimed at conscious consideration of the possibilities of subjects of 
general, natural and scientific sciences and cycles of training future physicians. 
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ДУХОВНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АРХЕТИП КОМУНІКАТИВНОГО ДІАЛОГУ 

ПИСЬМЕННИКА АНАТОЛІЯ КРИМА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА 
 
На прикладі дослідженнѐ творчості видатного сучасного письменника Анатоліѐ 

Крима розглѐдаятьсѐ проблеми формуваннѐ культурологічної компетентності 
сучасного студента ѐк основи твореннѐ нової культурологічної парадигми сучасності, 
що ю важливим чинником формуваннѐ гуманітарної безпеки суспільства. Методологіѐ 
дослідженнѐ полѐгаю в застосуванні компаративного, історико-логічного, 
синергетичного методів. Досліджуютьсѐ системне твореннѐ культурологічної моделі 
художнього тексту ѐк цілісної функціональної юдності сутності художнього слова й 
навколишнього світу, розширеннѐ уѐвлень про синенергетичну взаюмодія між 
формуваннѐм світоглѐду лядини та гармонійним розвитком соціуму.  

Ключові слова: культурологічна компетентність, культурологічний 
світоглѐд, дискурс, синергіѐ слова, філософсько-психологічний код слова, мистецтво 
спілкуваннѐ, культурологічне середовище, архетип твору.  

 
Постановка проблеми. У час народженнѐ нових моделей духовного 

існуваннѐ лядства – нашого ірраціонального переходу від одніюї епохи до 
іншої, зародженнѐ основ квантового мисленнѐ – надзвичайно важливим ю 
усвідомленнѐ архетипної моделі світу сучасної інноваційної культури, що 
формуютьсѐ в умовах великого напруженнѐ креативної фахової моделі 
духовно-екзистенційного мисленнѐ, ѐке ю основоя діалогу культур.  

Аналіз актуальних досліджень. У сучасних умовах існую низка 
досліджень даної наукової проблеми, серед ѐких виділѐюмо такі напрѐми: 
аксіологічний підхід (В. Андрююв, С. Анісімов, В. Андрущенко, О. Асмолов, 
Г.°Бал, І. Бех, Т. Бутківська, О. Вишневський, Б. Грушунський, В. Грехнюва, 
В. Кремінь, Н. Ничкало, Ю. Пелех, В. Сластьонін, Е. Соколов та ін.); 
особистісний напрѐм, ѐкий представлять К. Абульханова-Славська, 
Б. Ананьюв, О. Асмолов, П. Блонський, Л. Божович, Й. Боришевський, 
Л. Виготський, В. Давидов, У. Джеймс, П. Жане, Г. Костяк, М. Ланге, 

http://orcid.org/0000-0003-4937-6976


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 7 (91) 

337 

О. Леонтьюв, Ф. Лерш, А. Маслоу, В. Мерлін, В. Молѐко, Г. Олпорт, П. Пелех, 
К.°Платонов, К. Роджерс, С. Рубінштейн та ін. Системне використаннѐ 
синергетичного методу у формуванні духовно-екзистенційної моделі діалогу 
культур досліджували Ю. Апресѐн, О. Арцишевська, О. Більюв, І. Горюлов, 
О. Горошкіна, І. Зимнѐѐ, О. Кубрѐкова, О. Луріѐ, Н. Нікітін, М. Пентиляк. 

Про актуальність даної теми свідчить те, що нині існую низка 
досліджень з проблеми формуваннѐ культурологічного світоглѐду на всіх 
етапах освітньої діѐльності, серед ѐких виділѐюмо наступні: формуваннѐ 
культурологічної компетентності ѐк інноваційної парадигми сучасності (І. Бех, 
В. Андрущенко, І. Бех, В. Кремінь, С. Гончаренко, І. Зѐзян, Н. Ничкало, 
В. Огнев’як, Т. Герлѐнд, Л. Герганов, М. Євтух, Л. Єршова, А. Каленський, 
П. Лузан, М. Пантяк, Л. Пригодій, В. Орлов, І. Пасічник, Л. Пуховська, 
В. Радкевич, Л. Романишина, С. Сисоюва, М. Теловата, О. Щербак, В. Ягупов та 
ін.); наукові проблеми культурологічної підготовки студентів, що 
досліджуятьсѐ в сучасній педагогічній науці, професійної освіти у стратегії 
духовно-екзистенційної боротьби за оновленнѐ суспільства (В. Андрущенко, 
В. Кремінь, І. Зѐзян, М. Євтух, І. Сліпухіна, Г. Токмань, О. Шапран та ін.). 

І. Бех накреслив алгоритм формуваннѐ духовно-екзистенційних 
основ особистості в системному відтворенні «від культури мисленнѐ до 
культури духовного переживаннѐ». У статті «Духовна особистість у 
контексті освітніх викликів» видатний учений І. Бех наголошую: 
«Багатовікове відчуженнѐ лядини від справжніх духовних цінностей 
призвело до кризових ѐвищ, пов’ѐзаних із занепадом духовно-моральних 
ідеалів, посиленнѐм зла і насильства. Девальваціѐ духовних цінностей 
суттюво вплинула на посиленнѐ тенденції зростаннѐ жорстокого 
індивідуалізму, прагматизму, зверхнього ставленнѐ до інших лядей та 
приниженнѐ їхньої гідності, зневаги до рідної культури та історико-
культурних традицій» (Бех, 2019, с. 3).  

Мета статті –  на основі аналізу творчості Анатоліѐ Крима розглѐнути 
проблеми формуваннѐ культурологічного мисленнѐ студентів ѐк предмет 
цілісного та системного дослідженнѐ, що складаю основу гуманітарної 
безпеки суспільства, показати вплив предметів гуманітарного циклу на 
формуваннѐ культурологічного світоглѐду молодої лядини, показати 
тенденції співпраці технічної та гуманітарної складових педагогічно 
зоріюнтованої педагогіки сучасності.  

Матеріали і методи дослідження: під час дослідженнѐ було 
використано компаративний, історико-логічний, синергетичний методи. 
Зазначений методологічний підхід дозволив проаналізувати системне 
твореннѐ гуманітарної безпеки суспільства ѐк складової загальної 
гуманітарної парадигми сучасної інноваційної складової лядино 
центричної педагогіки.  

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 7 (91) 

338 

Виклад основного матеріалу. Особливість творчого архетипу сучасного 
письменника Анатоліѐ Крима полѐгаю у спорідненій юдності генетичних 
пракоренів українського та юврейського народів, коли автор, створяячи 
архетипний міф сучасного інтелектуального мисленнѐ, творить закорінену 
філософсько-екзистенційну модель культурологічної парадигми сучасності. 
У°творчому доробку письменника десѐтки повістей, романів, драм.  

Анатолій Крим – «автор романів «Выбор» (1979; 1989), «Граница 
дождѐ» (1982; 1989), «В ожидании мессии» (1989; усі – Київ), «Девѐтый 
круг» (Уж., 1989), «Труба» (К., 2010); зб. оповідань «Запах сосновой 
смолы», повістей «Неугомонный Абрикосов» (обидві – Ужгород, 1983), 
«Заложники отелѐ “Европа”» (1985; 1991), «Чакона» (1986; усі – Київ), зб. 
«Рассказы о еврейском счастье» (О., 2005; К., 2008; Москва, 2009); п’юс 
«Долгаѐ дорога домой» (1973, Саратов. театр драми, РФ; окреме вид. – К., 
1985), «Наздожени свій поїзд» (1977, реж. В. Опанасенко), «Фиктивный 
брак» (1981; поставлено 1982, реж. А. Литвинчук; окреме вид. – К., 1994), 
«Теплый пепел» (1984, реж. К. Пивоваров), «Нелегалка» (1994, реж. О. 
Мосійчук; усі – Чернів. укр. муз.-драм. театр ім. О. Кобилѐнської), «Азбука 
револяции» (1982), «Лифт на седьмой этаж» (1983), «Продаетсѐ 
динозавр», «Пизанский шкаф» (обидві – 1985), «Еретик» (1986), 
«Евангелие от Ивана» (2003), «Завещание целомудренного бабника» (К., 
2005; Москва, 2008), «Осень в Вероне, или Правдиваѐ историѐ Ромео и 
Джульетты» (К., 2007); сценаріїв «Возвращение блудного мужа», «Дни 
надежды», «Жажда экстрима», «Квартет длѐ двоих» (усі – 2007), «Ой, 
мамочки…» (2008), «Менты. Тайны большого города» (2012)». За 
сценаріѐми Анатоліѐ Крима знѐто цілий рѐд художніх фільмів. 

Дослідженнѐ творчості Анатоліѐ Крима потребую усвідомленнѐ 
інноваційних духовно-екзистенційних вимірів сучасності, коли найцікавіші 
тексти творѐтьсѐ ѐк частина системної комунікації зі світом.  

Художній твір на початку нового тисѐчоліттѐ вже перестаю відігравати 
суто естетичну роль. На його доля випало стати предтечея народженннѐ 
нових духовних форм сучасного буттѐ, в основі ѐких лежить система 
квантового мисленнѐ.  

Дана система утворяютьсѐ, коли запереченнѐ запереченнѐ стаю 
основоя нової архетипної моделі буттѐ, коли ламаятьсѐ старі стереотипи 
задлѐ народженнѐ нових діювих парадигм, здатних модернізувати духовні 
шлѐхи розвитку лядства. Література перестаю бути «штукоя длѐ штуки» – 
вона розриваю модель чисто літературного простору, вибудовуячи нову 
архетипну систему навколишнього світу.  

За цих умов історико-географічна приналежність літературного тексту 
вириваютьсѐ за межі своюї системи, вибудовуячи нову модель ѐскравого 
світосприйнѐттѐ. Перетин культур утворяю енергія високої вибухової сили. 
У цьому горнилі народжуятьсѐ інноваційні духовні форми осмисленнѐ 
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духовного світу сучасного буттѐ. Особливість даних архетипних моделей 
полѐгаю в тому, що вона опадаю живильними дощами на географічно-
історичну ниву того соціуму, у ѐкому вона витворена.  

Сміюмо стверджувати, що література, творена на українських теренах 
представниками інших націй, – цікаве і самобутню ѐвище не лише длѐ 
української культури; позаѐк, закорінена у власний етнос, вона стаю засобом 
порозуміннѐ між народами. Єврейський світ творчості Анатоліѐ Крима, 
одинаково цікавий ѐк длѐ юврейського, так і длѐ українського народів.  

З відходом тоталітарної системи талановитий художній текст дістав 
унікальну можливість стати засобом ѐк міжчасової комунікації – у 
вертикальному зрізі; так і частиноя географічної комунікації, засобом 
порозуміннѐ між народами – у горизонтальному вимірі. Творчість Анатоліѐ 
Крима творить інноваційний генетичний архетип дружби українського і 
юврейського народів. 

Загальний аналіз видатних культурологічних ѐвищ сучасності 
переконливо доводить, що в системному діалогові культур відбуваютьсѐ 
питоме переміщеннѐ інтелектуального дійства сучасного буттѐ. Достатньо 
поглѐнути на архетипну модель лауреатів Нобелівської премії останніх років.  

Тематичний аналіз їхніх досѐгнень заглибленнѐ у внутрішній світ 
лядської індивідуальності, намаганнѐ переформатувати гносеологічність 
поглѐдів лядства у світ ірреальних площин. Не закривати очі на пекучі 
болѐчки дійсності, а змусити силоя своюї мислительної діѐльності 
примусити лядство силоя думки змінити траюкторія польоту від 
матеріально-духовної площини до духовно-матеріальної.  

Знайти третя точку опори длѐ лядства, коли вихід за межі власного 
«ѐ» диктую необхідність поверненнѐ до площинної рівноваги. Про що б не 
писали видатні письменники сучасної епохи, вони пишуть історія 
поверненнѐ лядства до своїх праоснов. Найбільш чуттювоя і вразливоя 
цариноя длѐ такого виду інтелектуального дійства виступаю література 
інноваційної інтелектуальної епохи, представником ѐкої ю видатний 
письменник сучасності Анатолій Крим. 

Архетипні корені його літературних одкровень, ѐвлені світові 
російськоя мовоя, споріднені з поетичними дороговказами класиків світової 
літератури. Відлуннѐ архетипних коренів українського світобаченнѐ та 
генетичного юврейського проникненнѐ вплітаятьсѐ в колористичну соковиту 
барву текстів, витворяячи шлѐхетне літературне дійство. 

Питаннѐ перебігу юврейсько-українського культурного діалогу і 
сьогодні викликаю чимало дискусій в інтелектуальних колах України та 
світу. Щодо його літературної складової, то фрагментарність 
представленнѐ творчості сучасних світових авторів українському читачеві, а 
також комерційний фактор впливу на представленнѐ того чи іншого твору 
складаять типову ситуація. Аналіз філософсько-психологічної основи 
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естетичного коду творчості Анатоліѐ Крима переконливо доводить, що дві 
культури перебуваять у постійному творчому діалозі. У духовному 
взаюмопроникненні й використанні їх творчості у змісті професійної освіти 
буде вагомоя основоя длѐ формуваннѐ культури міжнаціонального 
спілкуваннѐ у студентському середовищі. 

Сьогодні українська література  перебуваю в процесі становленнѐ та 
переутвердженнѐ свого місцѐ серед світових літератур.  Інтерес зарубіжного 
літературознавства до української літератури невпинно зростаю. 

Аналогічну картину ми спостерігаюмо в архетипі письменницьких 
одкровень Кадзуо Ісіґуро, творчість ѐкого сучасні дослідники порівняять із 
творчістя Джозефа Конрада та Володимира Набокова, ѐкі творили унікальні 
твори мовоя іншого генетичного архетипу. Але, на наш поглѐд, ѐкраз діалог 
різних культур, закладений у парадигмальному творчому зрізі даних авторів, 
дозволѐю митцѐм ступити на ѐкісно вищий рівень творчого одкровеннѐ, ѐке 
споріднено суголосне із  квантовим мисленнѐм новітньої епохи.  

У творах духовного одкровеннѐ допомагаю перейти безодня 
розхристаного світу. Зв'ѐзок лядського індивідуальності та навколишнього 
світу дозволѐю перейти від ілязорного споглѐданнѐ до ірраціонального 
осмисленого взаюмопроникненнѐ. Рѐтуячи світ ти рѐтуюш себе та рѐтуячи 
своя душу від нищеннѐ. Ти простѐгаюш руку допомоги світові. Такий 
духовний імператив характерний длѐ найбільш знакових творів сучасності.  

На зламі тисѐчоліть  література ѐк вид мистецтва повертаютьсѐ до 
своїх основ, вбираячи в себе невидимі потоку духовної енергії світу. Вона 
стаю лакмусовим папірцем, ѐкий допомагаю лядству усвідомити 
справжність свого існуваннѐ. Знаки-символи, відображені у кращих 
художніх творах сучасності, вбираять у себе хаос навколишнього буттѐ, 
переплавлѐячи його в золоту енергія думки. Література стаю виразником 
найпрогресивніших духовних сентенцій сучасності, стаячи основоя длѐ 
твореннѐ архетипу моделі сучасного інноваційного мисленнѐ.   

Світлана Аліксіювич – виразник моделі більш рапціонально-
прагматичної ніші сучасного квантового мисленнѐ. Вона до найменших 
деталей розкладаю на атоми стигми минулого буттѐ. Секонд-хенд 
обпаленого вогнем парадигми мистецького світу Світлани Аліксіювич маю 
унікальний всеохопний зміст руйнуваннѐ духовних імперій сучасності. Яку 
ціну готове заплатити лядство за свою бажаннѐ не виживати, а вижити? 
Один раз і назавжди відрізати гнійні болѐчки старих цивізаційних систем.    

Образ війни у творчості Світлани Аліксіювич маю всеохопно-узагаль-
нявальний смисл: це війна лядства за свою виживаннѐ. Архетипний смисл 
«жіночої» моделі за духовно-екзистенційну перебудову світу – це повернен-
нѐ до пракоренів лядства, коли жертовність поразки стаю перемогоя.  

Даний архетип новітньої культурологічної епохи ѐскраво відчитуютьсѐ 
в художніх текстах Анатоліѐ Крима. Про такий символізм у творчості Тараса 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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Шевченка писав видатний критик нашої сучасності Григорій Грабович, коли 
жіноче архетипне начало Шевченка ставало гімном супротиву лядства 
проти бездуховності, ѐка веде не просто до занепаду, а до згортаннѐ 
триваннѐ лядських цивілізацій. Мойсеювим ходом у пустелі можна назвати 
драму Анатоліѐ Крима «Нелегалка», що успішно пройшла на сценах 
багатьох театрів.   

Здатність лябити – це найбільше благо. І власне за ціюя здатністя 
йде глибока прірва між персонажами п’юси Анатоліѐ Крима «Нелегалка»; 
між тими, ѐкі навчилисѐ пристосовуватисѐ і хочуть видаватисѐ в очах 
оточуячих особливо «правильними», господарѐми життѐ й тими, ѐкі 
беззастережно ідуть за своїм почуттѐм і відстояять свою право на щастѐ. 
Між нами – вічний конфлікт, ѐк одвічний конфлікт між циніками і 
романтиками, між лицарѐми і бандитами.  

Жіночий образ у п’юсі Анатоліѐ Крима, попри своя конкретну 
заглибленість у сучасність, набуваю смислового узагальненого значеннѐ. 
Він ю, одночасно, і причиноя конфлікту, і самим конфліктом, і фантомом 
доби. Письменник сміютьсѐ – крізь сльози розпачу, перечуленнѐ, щастѐ, 
надії... Сміютьсѐ так, ѐк може сміѐтисѐ націѐ, ѐка навчиласѐ йти до свого 
щастѐ через геноциди, голодомори, концтабори, тярми... ѐка навчиласѐ 
мудрості й витривалості, ѐка навчиласѐ перемагати – через біль і 
розчаруваннѐ. Та навіть у тому сміхові відчуваютьсѐ скрип піску на зубах 
Мойсеювої пустелі.  

На основі вивченнѐ культурологічних набутків сучасності можна 
сказати, що важливоя умовоя формуваннѐ сучасного спеціаліста ю 
культура, що проѐвлѐютьсѐ в умінні вирішувати проблеми в умовах 
складності завдань. Понѐттѐ «проектна культура» стаю все більш 
актуальноя в сучасній професійній освіті. Успішність ѐкісної підготовки 
фахівців залежить від становленнѐ проектної культури особистості в 
процесі освіти ѐк важливої частини загальної й професійної культури.  

Визначеннѐ впливу лядського потенціалу, зокрема інтелектуальної 
складової на розвиток держави в умовах глобалізації та окресленнѐ 
проблем, з ѐкими стикаютьсѐ держава при впровадженні інноваційних 
моделей, потребую ѐкісного використаннѐ всіх накопичених 
культурологічних здобутків. У тому числі і в сучасній літературі. Як бачимо з 
вищенаведеного, потенційно інтелектуальним потенціалом володію кожна 
країна, однак оптимально навчитись його використовувати – завданнѐ 
сучасної філософії, естетики, культурології. Ці суспільні процеси не можуть 
не знаходити свого віддзеркаленнѐ в літературі інтелектуального 
напрѐмку, длѐ ѐкої важлива не лише констатаціѐ фактів, а й пошуки нових 
шлѐхів розвитку науки (у тому числі і педагогічної) та суспільства. 

Висновки та перспективи дослідження. На прикладі синергетичного 
дослідженнѐ духовно-екзистенційних коренів творчості сучасного 
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письменника Анатоліѐ Крима розглѐдаятьсѐ архетипи твореннѐ духовно-
екзистенційних вимірів сучасності, коли найцікавіші літературні тексти 
творѐтьсѐ ѐк частина системної комунікації зі світом. У дослідженні 
доводитьсѐ, що художній твір на початку нового тисѐчоліттѐ вже перестаю 
відігравати чисто естетичну роль.   

Осмисленнѐ розвитку культурологічної складової в системі 
формуваннѐ культурологічної компетентності сучасного студента даю 
інноваційний початок наближеннѐ соціуму до загальнолядських 
цінностей, що ю основоя гуманітарної безпеки суспільства. У дослідженні 
показано, ѐк системне порозуміннѐ між народами ю творчоя вимогоя 
зображеннѐ дійсності у творчості Анатоліѐ Крима. Даний художньо-
естетичний вимір стосуютьсѐ глибини й істинності узагальнень, 
культурологічної цінності художньої творчості письменника в цілому.   

На прикладі вивченнѐ творчості сучасного письменника Анатоліѐ 
Крима розширяятьсѐ уѐвленнѐ про синергетичну взаюмодія між 
формуваннѐм світоглѐду лядини та гармонійним розвитком соціального 
буттѐ, що становить основу твореннѐ духовної свободи особистості. У 
дослідженні доводитьсѐ, що художній твір на початку нового тисѐчоліттѐ 
вже перестаю відігравати чисто естетичну роль, на його доля випало стати 
предтечея народженнѐ нових духовних форм сучасного буттѐ. Позаѐк 
дискурс літературного тексту в системі культурологічного осмисленнѐ 
сучасності в часо-просторовому вимірі створяю архетипну модель  
культурологічної парадигми сучасності.   

На прикладі аналізу творчості Анатоліѐ Крима бачимо, що 
культурологічна парадигма сучасності найважливішоя своюя складовоя 
маю формуваннѐ культурологічного світоглѐду, уміннѐ бачити причинно-
наслідкові механізми ѐвищ навколишньої дійсності. 
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РЕЗЮМЕ 
Якубовская Мария. Духовно-экзистенциальный архетип коммуникативного 

диалога писателѐ Анатолиѐ Крыма как средство формированиѐ культурологической 
компетентности. 

На примере исследованиѐ творчества выдаящегосѐ современного писателѐ 
Анатолиѐ Крыма рассматриваятсѐ проблемы формированиѐ культурологической 
компетентности современного студента как основы созданиѐ новой 
культурологической парадигмы современности, что ѐвлѐетсѐ важным фактором 
формированиѐ гуманитарной безопасности общества. Методологиѐ исследованиѐ 
заклячаетсѐ в применении сравнительного, историко-логического, 
синергетического методов. Исследуетсѐ системное создание культурологической 
модели художественного текста как целостного функционального единства 
сущности художественного слова и окружаящего мира, расширѐетсѐ 
представление о синенергетичном взаимодействии между формированием 
мировоззрениѐ человека и гармоничным развитием социума. 

Ключевые слова: культурологическаѐ компетентность, культурологическое 
мировоззрение, дискурс, синергиѐ слова, философско-психологический код слова, 
искусство общениѐ, культурологическаѐ среда, архетип произведениѐ. 

 

SUMMARY 
Yakubovska Mariia. Spiritual-existent archetype of the communicative dialogue of 

the writer Anatolii Krym as a means of cultural competence of a modern student. 
On the example of the study of creativity of the prominent contemporary writer 

Anatolii Krym, the problems of forming the cultural competence of the modern student are 
considered as the basis for the creation of a new cultural paradigm of the present, which is 
an important factor in shaping humanitarian security of society. The role of the artistic text in 
the philosophical and existential reproduction of the model of the epoch of the beginning of 
the 21st century is analyzed, the archetype of creation of the philosophical and psychological 
code of the word is investigated. The methodology of the study is to apply comparative, 
historical-logical, synergistic methods. This methodological approach allows us to analyze the 
systematic creation of the cultural model of the artistic text as a complete functional unity of 
the essence of the artistic word and the world around it. 

The scientific novelty of the work is to broaden the concept of synergetic interaction 
between the formation of the world outlook of the person and harmonious development of 
social being, which is the basis for the creation of spiritual freedom of the individual. 
Comparative analysis of development of literature as the art of words provides an 
opportunity to understand more deeply, on the example of understanding between the 
Ukrainian and Jewish peoples, the cultural component of the universal cultural paradigm of 
our time. 
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Conclusions and prospects of the study. The example of a synergetic study of the 
spiritual-existential roots of the work of a contemporary writer Anatolii Krym examines the 
archetypes of creation of spiritual-existential dimensions of modernity, when the most 
interesting literary texts are created as part of systemic communication with the world. The 
study argues that the work of art at the beginning of the new millennium has ceased to play 
a purely aesthetic role. 

Understanding development of the cultural component in the system of forming the 
cultural competence of the modern student gives an innovative start to the approach of 
society to human values, which is the basis of humanitarian security of society.  

Key words: cultural competence, cultural outlook, discourse, synergy of words, 
philosophical and psychological code of words, art of communication, cultural environment, 
archetype of a work. 

 




