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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ  

«ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА» 
 

У статті досліджується сутність дефініції «професійна культура» 
у соціологічних, психологічних, педагогічних, культурологічних джерелах. 
Узагальнено дефініцію «професійна культура». 

 

В статье исследуется сущность дефиниции «профессиональная 
культура» в социологических, психологических, педагогических, 
культурологических источниках. Обобщенно дефиницию 
«профессиональная культура». 

 

The article examines the nature of the definition of «professional culture» 
in the sociological, psychological, educational, cultural sources. Generalized 
definition of «professional culture». 

 

У сучасних дослідженнях велика увага приділяється умовам 
формування професійної культури, її складовим, але разом із тим 
простежується відсутність єдиного підходу до тлумачення терміну 
«професійна культура». Тому актуальності набуває цілісне вивчення 
сутності цієї дефініції. 

Значну наукову цінність у досліджені даної проблеми мають 
праці С. Арутюнова, Ю. Бромлея, І. Зарецької, І. Ісаєва, С. Ісаєнко, 
Є. Клементьєва, Є. Климова, Л. Когана, Г. Кочетова, Н. Крилової, 
І. Моделя, В. Сластьоніна, Ф. Щербака та інших науковців. Однак 
виникає потреба у узагальнення підходів до визначенні дефініції 
«професійна культура». 

Мета даної статті – проаналізувати дефініцію «професійна 
культура»; визначити та узагальнити підходи до її сутності. 



Аналіз сутності поняття «професійна культура» здійснимо у 
соціологічних, психологічних, педагогічних, культурологічних 
джерелах. Оскільки теорія і практика певної професії як система 
знань, умінь і навичок є феноменом культури, це дає підстави 
стверджувати про існування професійної культури. 

Для розкриття сутності дефініції «професійна культура», 
здійснено аналіз тлумачних словників, який засвідчив відсутність 
тлумачення даної дефініції Так у словниках пояснюється 
«професійна підготовка», «професійна освіта», «професійна 
діяльність», «педагогічна культура», «політична культура», однак 
значення «професійна культура» не зустрічається. Лише в 
«Українському педагогічному словнику» за редакцією С. 
Гончаренко зазначено, що «водночас під культурою розуміють 
рівень освіченості, виховання людей, а також рівень оволодіння 
якоюсь галуззю знань або діяльністю» [1, с. 182]. 

Визначення поняття «професійна культура» знаходимо у 
дослідженнях С. Дружилова, який стверджує, що професійну 
культуру варто розуміти як специфіку культуру професійного 
співтовариства, і як культуру представника даної професії. «Перша 
включає способи організації і розвитку професійної діяльності, 
представленої в продуктах матеріальної і духовної праці, у системі 
професійних цінностей, професійних норм і переконань, 
професійних традицій, що обумовлюють ставлення фахівців до 
предметів і об’єктів їх діяльності. Друга – розглядається як результат 
засвоєння особою основних елементів професійної культури 
співтовариства, як результат професійної соціалізації і професійної 
ідентифікації особистості» [2, с. 5]. 

Учений В. Бєлоліпецький визначає професійну культуру як 
категорію, що характеризує ступінь оволодіння професійною 
групою, специфічним видом трудової діяльності в будь-якій сфері 
суспільного виробництва. Професійна культура виступає способом 
формування та реалізації соціальних сил суб’єкта діяльності. У 
даному визначенні акцентується те що: професійна культура – 
культура професійної групи, яка не повною мірою відповідає 
особистісному характеру набуття людиною культури її професії; 
професійна культура виражає певний ступінь виду праці в умовах 
загального і спеціального розподілу, що цілком відповідає її 
об’єктивному осмисленню [3, с. 63].  

На думку академіка Д. Ліхачьова, професійна культура – це міра, 
якість діяльності людини у визначеній, чітко обмеженій сфері його 



професії; у тому виді діяльності, де вона відчуває себе комфортно, 
впевнено й розкуто [4, с. 7]. 

Г. Кочетов у праці «Механизм процесса профессионализации» 
розглядає професійну культуру як елемент моделі фахівця з вищою 
освітою, в якого до високого ступеня розвинуте вміння 
використовувати наявні та здатність створювати нові стереотипи 
спілкування й маніпулювання з об’єктами [5, с. 3]. Професійну 
культуру Г. Кочетов співставляє із професійною компетентністю: 
знанням фахівцем властивостей продуктів й потребами споживачів, 
здатністю прогнозувати наслідки своїх дій та відповідальність за 
них. 

На думку А. Капської, професійна культура, крім необхідних 
знань, умінь та навичок включає в себе певні особистісні якості, 
норми ставлення до різних складових професійної діяльності [6]. 

Дослідниця Ю. Чернова у праці «Профессиональная культура и 
формирование ее составляющих в процессе обучения» пропонує 
розглядати професійну культуру як аспект системно-діяльнісний, 
вияв системно-соціальної якості людини, її інтегральна 
характеристика. На думку дослідниці, особа завжди є єдністю 
«системи культури» і «системи діяльності». Останнє означає, що, 
аналізуючи систему діяльності особистості, ми опосередковано 
розкриваємо і систему її культури. Адже будь-яка діяльність 
породжує свій образ культури, тому є реальним заміщенням 
категорії діяльності категорією професійної культури [7, с. 57]. 

На нашу думку, уваги заслуговує тлумачення «професійної 
культури» запропоноване професором Л. Коганом. Він 
співвідносить цю дефініцію із поняттям «професійна зрілість», яка 
неможлива без ґрунтовних знань, умінь, досвіду в певній 
професійній діяльності. Зв’язок і єдність професійної зрілості, 
професійної етики, естетики, громадянської й етичної вихованості 
дослідник називає професійною культурою особистості. 

Як зазначають дослідники Н. Нікітіна, С. Смирнов, В. Сластьонін 
професійна культура тісно пов’язана з процесом 
самовдосконалення, який необхідно розглядати як «діяльність 
людини, спрямовану на формування нових і посилення наявних 
позитивних якостей і властивостей, умінь і навичок, а також на 
корегування своїх недоліків» [8, с. 74]. Відповідно до пояснень 
В. Сластьоніна, у контексті професійного самоудосконалення, 
самовиховання, самоосвіти важливе значення набуває професійна 
самореалізація фахівця, що представляє результат пошуку «себе в 



професії», ствердження професійного іміджу, індивідуального 
стилю професійної діяльності, власної професійної ролі, образу «Я», 
розкриття й реалізація свого творчого потенціалу, визначення і 
досягнення професійних перспектив, встановлення нових 
професійних цілей [8]. 

У культурологічному словнику зазначено: «Професійна культура 
характеризує рівень і якість професійної діяльності, які залежать від 
соціально-економічного стану суспільства й сумлінності в 
оволодінні певними знаннями, навичками конкретної професії та їх 
практичному використанні» [9, с. 173]. 

Значна частина науковців приділяють увагу взаємозв’язку 
загальної та професійної культури, визначаючи останню 
невід’ємною частиною загальної культури. Так у дослідженні 
І. Ісаєва «Профессионально-педагогическая культура 
преподавателя» зауважується про базування професійної культури 
на підґрунті культури особистості. Саме це, на думку вченого, дає 
можливість проектувати культуру у сферу професійної діяльності, 
культуру особистості. Тому під професійною культурою науковець 
розуміє систему загальнолюдських рис, професійно-ціннісних 
орієнтацій та якостей особистості, універсальний способів пізнання 
професійної діяльності [10]. 

Аналіз фахових та спеціальних джерел дає підстави 
стверджувати, що дефініція «професійна культура» не є поєднанням 
понять «професіоналізм» і «культура». Це синтез, що створює нове 
суспільне явище, де формується майстерність із загальною 
культурою. Так у професіонала його діяльність служить критерієм 
особистої моральності, дотримання виховного принципу. 
Професійна культура, поєднується з етичними нормами, 
професійною компетентністю, спонукаючи людину до високого 
професіоналізму та особистісного самовираження. 

Вважаємо за необхідне зауважити, що у філософських і 
соціологічних джерелах немає єдності в тлумаченні дефініції 
«професійна культура». Одними авторами (С. Батишев, Н. Крилова) 
вона використовується як один із способів соціалізації особистості, 
інші (Г. Соколов, О. Уманський) протиставляють поняттю «загальна 
культура», треті (Е. Клементьєв, Л. Коган, В. Провоторов, 
Ф. Щербак та ін.) – розглядають професійну культуру як загальну 
культуру особистості. 

Так у площині соціалізації особистості професійну культуру 
розглядає С. Батишев. Відповідно до міркувань ученого, вона 



характеризує соціально-професійну якість суб’єкта праці. Це також 
досліджується у працях В. Беніна, який вважає професійну культуру 
способом формування і реалізації соціальних сил суб’єкта 
діяльності. 

Професор С. Батишев визначає професійну культуру як 
характеристику рівня компетентності фахівця і ставлення його до 
праці та до себе як до суб’єкта праці [11], виділяючи два блоки в 
структурі професійної культури: професійно-організаційний 
(знання, уміння, досвід, майстерність); соціально-етичний (загальне 
ставлення до праці, етично-вольові якості, через які визначають 
ставлення до предмета, процесу, засобів, результатів і учасників 
професійної діяльності). 

Як систему соціальних якостей, що забезпечують рівень 
професійної діяльності та визначають її особистісний зміст, 
ставлення до праці, розглядає професійну культуру Н. Крилова. 
Дослідниця виокремлює два рівні сформованості професійної 
культури (початковий і високий). Початковий (інформаційний) – 
ступінь сформованості професійних знань, умінь і здібностей 
майбутнього фахівця недостатньо високий; високий – рівень 
майстерності, яка полягає у високому ступені творчої самовіддачі 
спеціаліста, широкому кругозорі, великому обсязі спеціальних 
знань, умінь, інтересів, творчому розумінні проблемних ситуацій, 
розвинутих продуктивних здібностях [12]. 

Виникнення професійної культури С. Арутюнов та Ю. Бромлей у 
площині етнографії пояснюють розділом людської діяльності на 
трудову й побутову. Професійна культура розуміється ними як 
сукупність спеціальних знань і досвіду їх реалізації у професійній 
діяльності [13]. Як зазначає Ю. Бромлей, особливістю професійної 
культури є існування певних норм поведінки фахівців [14, с. 137]. 

Українська дослідниця проблем формування професійної 
культури С. Ісаєнко шляхом узагальнення праць науковців, які 
проводили аналіз професійної культури з позицій аксіологічного, 
діяльнісного та особистісного підходів, робить висновок, що 
«професійна культура – це цілісне особистісне утворення, сутністю 
якого є діалектичний зв’язок усіх елементів культури індивіда, яке 
динамічно та нелінійно розвивається, специфічно проявляючись у 
сфері професійної діяльності та спілкування» [15, с. 28]. 

Зауважимо, що на основі узагальнення теоретичних досліджень 
науковців, професійну культуру розглядають як невід’ємну частину 
загальної культури особистості, або як складне структурне 



утворення, яке базується на свідомому засвоєнні, безперервному 
розвитку та використанні цілісної системи спеціальних професійних 
знань, умінь і навичок, або як професійноважлива якість для 
високоефективної професійної діяльності в ситуаціях, що 
потребують мобілізації глибинних особистісних ресурсів фахівця. 

Таким чином, на підставі вищезазначеного ми пропонуємо 
трактувати професійну культуру як складне, інтегративне соціально-
психологічне утворення, яке зароджується у системі відношень до 
соціального середовища, визначає світоглядні орієнтири, ціннісні 
установки, загальну концепцію професійної підготовки фахівця. 
Професійна культура є якісною ознакою соціального розвитку, 
конкретною цілісністю, створеною людською діяльністю. Вона 
характеризується через визначеність людської діяльності як систему 
найважливіших і необхідних властивостей певного фаху. 
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