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Про документ

Цей документ є результатом проекту Ради Європи, який передбачає чоти-
ри фази запровадження (2012–2017). Під час першої фази було розробле-
но концептуальну модель компетентностей, необхідних громадянам для 
ефективної участі в культурі демократії. Документ описує модель і методи, 
що були використані для її створення, і призначений для читачів, які бажа-
ють зрозуміти основоположні твердження та характеристики цієї моделі.

Друга фаза проекту присвячується розробці дескрипторів (наприклад, 
тверджень або опису того, як людина може діяти, якщо опанує компетент-
ності, передбачені цією моделлю). Третя фаза важлива для того, щоб визна-
читись, як співвіднести дескриптори з кваліфікаційними рівнями. Четверта 
фаза – випуск супровідної документації, адресованої працівникам освіти 
та управлінцям, зі стислим описом розробленої моделі компетентностей, 
а також поясненням, яким чином модель і дескриптори можна викорис-
товувати під час складання навчальних програм, підготовки педагогічних 
матеріалів та розробки нових форм оцінювання (з метою самооцінювання 
чи оцінювання іншими).

Усі матеріали, які стануть результатом реалізації цього проекту, увійдуть до 
Рамки компетентностей Ради Європи, необхідних для культури демократії.
Детальніша інформація про проект на веб-сторінці www.coe.int/competences.
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Передмова

Рада Європи вже довгий час активно працює у сфері освіти для де-
мократичного громадянства та міжкультурного діалогу. Наша Євро-
пейська культурна конвенція вперше набрала сили 1954 року. Коли 

спогади про війну ще були живі в пам’яті людей на всьому континенті, а 
новий перерозподіл світу ще тривав, країни Європи дійшли згоди в тому, 
що заохочуватимуть вивчення мов, історії та цивілізації заради єдності, 
щоб допомогти «зберегти і втілити в життя ідеали та принципи, які нале-
жать до наших спільних здобутків».

Відтоді Рада Європи відіграє ключову роль у відновленні довіри та порозу-
міння через освіту в багатьох конфліктних ситуаціях, які виникали в Європі. 
Діючи через освіту, ми допомогли багатьом молодим країнам перейти до 
демократії. Звичайно, основою демократії є інституції та закон, але її прин-
ципи втілюються в діях та поведінці громадян. Отже, культури демократії 
потрібно навчати, її необхідно стимулювати та підтримувати.

Сьогодні перед європейськими державами постали виклики, які вимагають 
посилення підтримки Організацією на місцях. Зростання міграції, дедалі 
більша різноманітність, сплеск інформаційних технологій та глобаліза-
ційних процесів мають значний вплив на людей. Частіше, ніж будь-коли, у 
нашому оточенні з’являються люди, які, живучи пліч-о-пліч, мають зовсім 
різні переконання, походження та світогляд. Така багатоманітність євро-
пейських суспільств вітається, але водночас змушує нас серйозно помірку-
вати над тим, як ми розвиваємо спільні цінності, що мають нас об’єднувати, 
яким чином можемо запобігти зіткненню різних світоглядів, які ставлення 
та поведінку можемо прийняти, а які ні. 

Це нелегкі питання, але необхідно думати над їх вирішенням. Тому що 
небезпека реальна, і вона вже підтверджена численними терористичними 
актами: молоді радикально налаштовані європейці, яким промили мізки 
для того, щоб вони відвернулися від демократичного життя, ведуть війну 
проти своїх співвітчизників. Такий екстремізм може вкоренитися, якщо 
молодь не навчиться розуміти багатоманітність, не боятися її, самостійно 
критично мислити.
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Тому Рада Європи ознайомлює освітян континенту з новітніми підходами до 
опанування компетентностей, які дадуть змогу їхнім носіям мирно співіснува-
ти в культурно багатоманітному демократичному суспільстві. Оскільки наші 
нації зростають і стають дедалі більше змішаними, ці знання та навички ста-
ватимуть дедалі важливішими. Нашою метою є розповісти людям не тільки 
про що варто замислюватись, а й як мислити, щоб жити у світі, у якому не всі 
поділяють їхні погляди. Проте кожен із нас зобов’язаний дотримуватися демо-
кратичних принципів, що дає змогу співіснувати різним культурам. 

Компетентності були розроблені таким чином, щоб країни могли адаптува-
ти їх до власних потреб та різних культурних реалій. 

Ця Рамка допоможе вчителям прищеплювати дітям такі цінності, як то-
лерантність і повага, щоб вони усвідомили свої права та обов’язки щодо 
інших. Ми й надалі навчатимемо демократії, даватимемо поради стосовно 
імплементації Рамки компетентностей та допомагатимемо в навчанні тих, 
хто втілюватиме їх у життя. Сподіваюся, що всі наші країни підтримають 
цю амбітну та сучасну ініціативу.

Турбйорн Яґланд, 
Генеральний секретар 

Ради Європи 
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Анотація

У документі описана концептуальна модель компетентностей, яких ма-
ють набути учні, щоб мирно співіснувати з іншими людьми в культурно 
багатоманітному демократичному суспільстві. Передбачається, що мо-

дель буде використана під час ухвалення управлінських рішень і планування 
в освіті для виховання компетентних, демократичних громадян.

Документ містить сім розділів. У першому розділі викладено навчальну 
мету моделі компетентностей, а також пояснюється, чому термін «культу-
ра демократії» використовується в цьому контексті на противагу поняттю 
«демократія». Демократія не може існувати без демократичних інституцій 
та права, а вони, своєю чергою, не функціонуватимуть, якщо не базувати-
муться на культурі демократії, тобто на демократичних цінностях, ставлен-
нях і практиках. Пояснюється взаємозалежність між культурою демократії 
та міжкультурним діалогом у культурно багатоманітному суспільстві, де 
останній є життєво необхідним для залучення всіх громадян до демокра-
тичних дискусій та обговорень.

У другому й третьому розділах описано основні засади моделі компетент-
ностей. Зокрема, у другому розділі висловлюється таке припущення: аби 
брати активну участь у демократичних процесах, громадяни повинні набути 
певних компетентностей, проте їх недостатньо для того, щоб така участь на-
справді відбулася, адже для цього потрібно створити відповідні інституційні 
структури. Отже, компетентності й демократичні інституції мають першочер-
гову вагу для підтримання культури демократії. Окрім того, участь громадян 
у демократичних процесах передбачає подолання соціальної нерівності та 
структурної недосконалості. Інакше представники соціально непривілейова-
них груп залишаться поза межами демократичних процесів незалежно від 
рівня їхньої демократичної компетентності. 
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З третього розділу дізнаємося, як поняття «культура» трактується в моделі 
компетентностей. Усі культури різнорідні, перебувають у протистоянні, ди-
намічні й постійно еволюціонують. Кожна людина є носієм багатьох куль-
тур, які взаємодіють між собою в складний спосіб. Також у розділі розгля-
нуто поняття «міжкультурний». Міжкультурні ситуації виникають тоді, коли 
людина сприймає іншу людину або групу людей, які культурно відрізняють-
ся від неї. Отже, міжкультурний діалог – це діалог між індивідами, які мають 
різну культурну належність. Хоча такий діалог сприяє толерантності та за-
безпечує соціальну цілісність у культурно багатоманітних суспільствах, він 
складний і подеколи потребує чималих зусиль.

У четвертому розділі розглянуто поняття «компетентність». Демократична 
та міжкультурна компетентності пояснюються як здатність мобілізувати й 
застосувати відповідні цінності, ставлення, навички, знання та/або розу-
міння, щоб ефективно та належним чином відповідати на запити, виклики 
й виявляти можливості, які з’являються в демократичних і міжкультурних 
ситуаціях. Компетентність визначається як динамічний процес, коли особа 
активно й адаптивно мобілізує та використовує глибинні психологічні ре-
сурси, щоб діяти в нових обставинах.

На додаток до глобального та цілісного використання терміна «компе-
тентність» (в однині) терміном «компетентності» (у множині) позначають-
ся конкретні індивідуальні ресурси (наприклад, цінності, ставлення, на-
вички, знання та розуміння), що мобілізовуються та використовуються в 
межах компетентної поведінки. Інакше кажучи, компетентність полягає у 
виборі, активуванні та організації компетентностей, а також їх добре ско-
ординованому, адаптивному та динамічному застосуванні в конкретних 
ситуаціях. 

У п’ятому розділі описано робочий метод, за допомогою якого було ви-
значено конкретні компетентності, що увійшли до цієї моделі. Особливою 
характеристикою моделі є те, що вона не створювалася з нуля. Навпаки, 
вона сформована на базі наявних концептуальних схем демократичної 
та міжкультурної компетентностей. У результаті системного аналізу віді-
брали 101 схему. Зазначені схеми декомпозували, щоб визначити складо-
ві компетентностей, з яких сформували споріднені групи. Це дало змогу 
ідентифікувати 55 можливих компетентностей для включення до моделі. 
Щоб звузити їх перелік до практичнішого та зручнішого в роботі, визначи-
ли набір принципових критеріїв і прагматичних тверджень, що допомогло 
відібрати ключові компетентності. У результаті до моделі було включено 
20 компетентностей: 3 набори цінностей, 6 ставлень, 8 навичок і 3 гру-
пи знань та критичного розуміння. А в процесі подальших міжнародних 
консультацій із залученням академічних експертів, працівників освіти та 
управлінців модель було посилено та вдосконалено кожну її деталь.
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20 компетентностей, що включені до моделі

У шостому розділі подано кінцевий варіант моделі з переліком та описом 
усіх складових цінностей, ставлень, навичок, знань і критичного розуміння, 
що дають людині змогу ефективно та належним чином брати участь у культу-
рі демократії. Ця модель відображена в діаграмі, що подана вище, а повний 
список із 20 компетентностей та короткий опис кожної з них наведений у 
таблиці нижче.

Сьомий розділ містить висновки: модель буде корисною для планування та 
прийняття рішень в освіті, що сприятиме становленню молодих людей як 
незалежних соціальних агентів, здатних ставити цілі та досягати їх у пропо-
нованих демократичними інституціями межах, поважати права людини. 

Додаток А містить перелік ресурсів зі 101 схеми компетентностей, які були 
досліджені в процесі реалізації проекту. У додатку Б наведено 55 можливих 
компетентностей, виокремлених з-поміж інших у 101 схемі. Додаток В міс-
тить список рекомендованих для прочитання додаткових джерел. 

 Цінності
– поціновування людської
 гідності та прав людини;
– поціновування культурної 
 багатоманітності;
– визнання цінності демократії,
 справедливості, рівності 
 та верховенства права

                Ставлення
– відкритість до культурної 
 інакшості, переконань, світоглядів 
 та практик інших людей;
– повага;
– громадянська свідомість;
– відповідальність;
– самоефективність;
– прийняття невизначеності 
 та неоднозначності

Компетентності
– навички автономного навчання;
– навички аналітичного та 
 критичного мислення;
– навички слухати та спостерігати;
– емпатія;
– гнучкість та адаптивність;
– лінгвістичні, комунікативні 
 навички та багатомовність;
– навички співпраці;
– навички вирішувати конфлікти 

Навички

– знання та критичне 
 розуміння самого себе;
– знання та критичне розуміння
 мови і комунікації;
– знання та критичне розуміння
 світу (політики, юриспруденції,
 прав людини, культури, 
 культур, релігії, історії, ЗМІ, 
 економіки, довкілля
 та сталого розвитку)

       Знання та розуміння
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 Ставлення

Відкритість до культурної інакшості, переконань, світоглядів 
та практик інших людей 

Відкритість – це ставлення до людей, які мають іншу культурну належність 
або переконання, світогляди, дотримуються інакших практик. Це чутливість, 
цікавість, бажання спілкуватися з іншими людьми та поділяти їхній світогляд. 

Повага

Повага виявляється в позитивному ставленні до когось або чогось на осно-
ві усвідомлення того, що хто-небудь або що-небудь має власну важливість, 
вартість чи цінність. Повага до людей, які мають іншу культурну належність, 
інакші вірування, думки або дотримуються інших практик, є життєво важли-
вою для ефективного міжкультурного діалогу та культури демократії.

Компетентності, що дають людині змогу ефективно 
та належним чином брати участь у культурі 
демократії

 Цінності

Поціновування людської гідності та прав людини

Цінність ґрунтується на загальноприйнятому переконанні, що всі люди рів-
ні, а гідність, набір людських прав та фундаментальних свобод однакові для 
кожного з нас. Отже, кожна людина рівною мірою заслуговує на повагу та 
належне ставлення.

Поціновування культурної багатоманітності

Цінність ґрунтується на загальноприйнятому переконанні, що належність до 
різних культур, культурна варіативність та багатоманітність, а також плюра-
лізм думок, поглядів і практик мають сприйматися позитивно, цінуватися та 
заохочуватися.

Поціновування демократії, справедливості, рівності та 
верховенства права

Цей набір цінностей ґрунтується на загальноприйнятому переконанні, що сус-
пільство має функціонувати та управлятися через демократичні процеси, які 
передбачають повагу до принципів справедливості, чесності, рівності та вер-
ховенства права.
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Громадянська свідомість

Громадянська свідомість – це ставлення до спільноти або соціальної групи, до 
якої належить людина і яка є більшою за найближче її оточення (сім’я та дру-
зі). Це передбачає відчуття належності до цієї спільноти, усвідомлення інших 
людей у громаді, усвідомлення наслідків дій щодо цих людей, солідарність з 
іншими членами громади та почуття громадянського обов’язку. 

Відповідальність

Відповідальність – це ставлення до власних дій. Вона передбачає рефлексію 
над своїми діями, формування намірів діяти з моральної позиції, свідомо ви-
конувати ці дії й усвідомлювати власну відповідальність за їх наслідки.

Самоефективність

Самоефективність – це ставлення до самого себе. Воно передбачає позитив-
не переконання у власній здатності здійснювати дії, необхідні для досягнення 
певних цілей, впевненість у коректному розумінні ситуації та виборі відпо-
відних методів для виконання завдань, уникнення перешкод та привнесення 
у світ змін на краще.

Прийняття невизначеності та неоднозначності

Прийняття невизначеності та неоднозначності – це ставлення до невизначених 
ситуацій, які підлягають різним суперечливим інтерпретаціям. Передбачає по-
зитивну їх оцінку та конструктивні дії щодо них. 

 Навички

Навички автономного навчання

Навички автономного навчання необхідні людині для організації, прове-
дення та оцінки власного навчання відповідно до своїх потреб без під-
казок інших.

Навички аналітичного та критичного мислення

Навички аналітичного та критичного мислення необхідні для аналізу та оці-
нювання, систематичного та логічного формування суджень про будь-які 
матеріали (наприклад, тексти, обґрунтування, тлумачення, проблеми, події, 
досвід тощо).

Навички слухати та спостерігати

Навички слухати та спостерігати необхідні для того, щоб розуміти те, що ска-
зано, як це було сказано, невербально помічати та розуміти поведінку людей.

Емпатія

Емпатія – це комплекс навичок, необхідних для розуміння і трактування ду-
мок, переконань та почуттів інших людей, бачення світу очима інших.
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Гнучкість та адаптивність

Гнучкість та адаптивність необхідні для того, щоб регулювати, змінювати 
власні думки, почуття і поведінку, аби ефективно та належним чином діяти 
в нових контекстах та ситуаціях.

Лінгвістичні, комунікативні навички та багатомовність

Лінгвістичні, комунікативні навички та багатомовність необхідні для ефектив-
ної комунікації з людьми, які говорять тією самою або іншою мовою, а також 
для того, щоб виступати посередником між людьми, які говорять різними мо-
вами.

Навички співпраці

Навички співпраці необхідні для успішної участі у спільній діяльності з інши-
ми людьми, спільному виконанні завдань і групових заходах, а також заохо-
чування до співпраці задля досягнення цілей групи.

Навички вирішувати конфлікти

Навички вирішувати конфлікти необхідні для визначення конфліктів, управ-
ління ними та мирного подолання через приведення сторін до оптимальних 
рішень, прийнятних для кожної з них.

Знання та критичне розуміння

Знання та критичне розуміння самого себе

Включає знання та критичне розуміння своїх думок, переконань, почуттів, 
мотивації, власної культурної належності та світоглядної перспективи.

Знання та критичне розуміння мови і комунікації

Передбачає знання та критичне розуміння загальноприйнятих у суспільстві 
вербальних і невербальних способів комунікації, що існують у мові (мовах), 
якою говорить людина, усвідомлення ефектів, які можуть бути зумовлені 
різними стилями мовлення, на інших людей, а також того, що кожна мова 
виражає ті самі культурні сенси унікальним способом.

Знання та критичне розуміння світу

Передбачає значний комплексний масив знань та критичного розуміння ба-
гатьох сфер, як-от політика, юриспруденція, права людини, культура, куль-
тури, релігія, історія, ЗМІ, економіка, довкілля та сталий розвиток.
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1. Вступ

У документі запропоновано концептуальну модель компетентностей, 
що дасть громадянам змогу ефективно брати участь у культурі демо-
кратії. Метою створення моделі є опис компетентностей, яких учні 

мають набути для того, щоб стати успішними, активними громадянами та 
мирно співіснувати з іншими людьми на засадах рівності в культурно бага-
томанітних, демократичних суспільствах. Передбачається, що модель буде 
використана для інформування під час ухвалення управлінських рішень та 
планування в сфері освіти, а також для підготовки учнів до життя як компе-
тентних демократичних громадян1.

Визначення «культура демократії» частіше, ніж «демократія», використовуєть-
ся в цьому контексті для того, щоб наголосити: демократія не може існувати 
без установ та законів, а установи та закони не працюватимуть, якщо вони не 
ґрунтуватимуться на культурі демократії, тобто на демократичних цінностях, 
ставленнях і практиках. Зокрема, це передбачає дотримання верховенства 
права та прав людини, обов’язків у громадському житті, переконання в тому, 
що конфлікти мають бути мирно врегульовані, повагу до інакшості, бажання 
висловлювати власну думку, готовність слухати думки інших, прихильність до 
прийняття рішень більшістю, до захисту прав меншин, а також готовність до 
діалогу в різних культурних середовищах.

У моделі, що описана в цьому документі, міжкультурний діалог розгля-
дається як такий, що має ключове значення для демократичних процесів 
у культурно багатоманітних суспільствах. Фундаментальним принципом 
демократії є те, що люди, на яких поширюється вплив політичних рішень, 
повинні мати змогу висловлювати власні погляди під час ухвалення таких 
рішень, а ті, хто ухвалює рішення, повинні до них дослухатися. Міжкультур-
ний діалог – це єдиний найважливіший спосіб висловлювання думок, праг-
нень, проблем та потреб для представників іншої культури. Це означає, що 
в культурно багатоманітних суспільствах міжкультурний діалог є вирішаль-
ним для ведення демократичної дискусії, дебатів, обговорень, а також для 
надання громадянам можливості впливати на ухвалення політичних рішень 
на рівноправних умовах. Демократичне ставлення має вирішальне значен-
ня для міжкультурного діалогу, оскільки тільки тоді, коли люди визнають 
рівність одне одного, можлива комунікація, що ґрунтується на взаємопо-
вазі, і тільки тоді можливий діалог. Культура демократії та міжкультурний 
діалог за своєю суттю є взаємозалежними в культурно багатоманітних сус-
пільствах.

У цьому документі термін «громадяни» використовується на позначення людей, на яких 
поширюється вплив ухвалених демократичних рішень і які залучені до функціонування 
демократичних процедур та інституцій (а не лише на позначення тих, хто має легальне 
громадянство та паспорт конкретної країни).

1.
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Як зазначено в «Білій книзі з міжкультурного діалогу» (2008)2 Ради Європи, 
компетентності, якими мають володіти громадяни, щоб брати активну участь 
у культурі демократії, не набуваються автоматично; навпаки, їх потрібно ви-
вчати та практикувати. І освіта в цьому має відіграти ключову роль. 
Освіта ставить перед собою чимало завдань, серед яких підготовка людей до 
ринку праці, підтримка особистого розвитку та надання широкого спектра 
передових знань. Крім того, освіта також відіграє вкрай важливу роль у під-
готовці людей до життя як демократичних громадян. Вона має скеровувати 
та підтримувати їх під час набуття ними компетентностей, необхідних для 
того, щоб ефективно брати участь у демократичних процесах та міжкультур-
ному діалозі. 

Освітня система наділяє учнів такими компетентностями, можливостями та 
необхідними навичками для того, щоб вони стали активними учасниками 
демократичних процесів, міжкультурного діалогу та життя суспільства зага-
лом. Вона також надає їм змогу діяти як незалежним соціальним агентам, що 
здатні ставити цілі в житті та досягати їх. Модель компетентностей було роз-
роблено для вдосконалення навчальних планів з метою розширення можли-
востей усіх, хто навчається3.

2.

3.

Рада Європи (2008). «Біла книга з міжкультурного діалогу: жити разом у рівності й гіднос-
ті». Страсбург: Комітет міністрів, Рада Європи. Доступ: www.coe.int/t/dg4/intercultural/
source/white%20paper_final_revised_en.pdf, доступ 17 лютого 2016 року.
Варто зазначити, що ця Рамка має застосовуватися не тільки до учнів загальних на-
прямів освітньої діяльності, а й до учнів зі спеціальними освітніми потребами. Учні 
зі спеціальними освітніми потребами (які можуть мати фізичні, емоційні, поведінкові, 
сенсорні відхилення і розлади та які навчаються чи ні на загальних напрямах освітньої 
діяльності) мають ті самі права та фундаментальні свободи, що й інші учні, зокрема 
право на освіту. Використання цієї Рамки для таких студентів є життєво необхідним, 
щоб забезпечити їхню участь у демократичних процесах та міжкультурному діалозі, 
щоб дати розкритися їхньому потенціалу.
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2. Вихідне положення:
компетентності необхідні,
але недостатні

Перед тим як окреслити модель, важливо звернути увагу на два вихідні 
положення, що лежать в основі цього підходу. Перше: аби брати ак-
тивну участь у демократичних процесах, громадянам необхідно набу-

ти певних компетентностей, проте їх недостатньо для того, щоб така участь 
насправді відбулася. Це пояснюється кількома причинами.

Передусім культура демократії вимагає наявності не тільки компетентних 
громадян, а й політичних та юридичних структур і процедур, що допомо-
жуть їм використовувати свої компетентності. Це пов’язано з інституційни-
ми структурами, процедурами та можливостями активної участі громадян, 
які вони надають або, навпаки, блокують. Тобто це механізм, що дозволяє 
або ж, навпаки, стримує, демократичні та міжкультурні дії, які можуть вчи-
няти громадяни. Проілюструємо це на простому прикладі: якщо країна на 
національних виборах позбавляє права голосу мігрантів першого покоління 
до їхньої повної натуралізації, тоді вже немає значення, наскільки демокра-
тично компетентним є такий мігрант, він усе одно не зможе скористатися 
своїми компетентностями до повної натуралізації. Ось складніший приклад: 
можливості громадян брати участь у демократичних процесах обмежуються, 
якщо немає жодного інституційного, консультаційного каналу або устано-
ви (або існує лише кілька), через які вони можуть повідомити свою думку 
політикам та управлінцям. У такому разі громадянам доведеться вдаватися 
до альтернативних демократичних дій, якщо вони хочуть, щоб їхній голос 
почули. Третій приклад: якщо немає інституційних механізмів або структур 
для підтримання міжкультурного діалогу, люди менш схильні брати участь у 
такому діалозі. Проте якщо уряди вживатимуть активних заходів і створюва-
тимуть місця та простір для сприяння такому діалогу (наприклад, культурні, 
соціальні, освітні центри, клуби для молоді, заклади відпочинку та віртуальні 
простори), а також заохочуватимуть використання таких закладів для між-
культурної діяльності, то громадяни, швидше за все, приєднаються до між-
культурного діалогу. Інакше кажучи, залежно від їх конфігурації інституційні 
домовленості можуть дозволяти, спрямовувати або, навпаки, обмежувати та 
гальмувати використання громадянами своїх демократичних та міжкультур-
них компетентностей. Тож використання компетентностей залежить не тіль-
ки від того, набула їх особа чи ні. Таким чином, якщо демократичні інституції 
не можуть існувати самі по собі (без супроводження їхньої діяльності куль-
турою демократії), то й культура демократії не може існувати самодостатньо 
(без функціонування відповідних інституцій).
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Набуття демократичних та міжкультурних компетентностей також недо-
статньо, щоб громадяни змогли брати участь у демократичних процесах 
та міжкультурному діалозі. Систематичні невідповідність та дискриміна-
ція, нерівномірний розподіл ресурсів у суспільствах здатні унеможливити 
участь людей на рівних умовах незалежно від рівня їхніх компетентностей 
(наприклад, обмеження доступу до джерел інформації, до часових та фі-
нансових ресурсів, що необхідні для участі). Наслідком цього є нерівномір-
ний розподіл сили голосу та інституційна недосконалість, що призводить 
до домінування тих, хто має привілейоване становище у використанні де-
мократичних та міжкультурних можливостей. Систематична маргіналізація 
та виключення з демократичних процесів і міжкультурних обмінів можуть 
призвести до відторгнення громадян від життя суспільства та їх цілкови-
того відчуження. А тому мають бути вжиті спеціальні заходи для реаліза-
ції права рівноправної участі членів соціально незахищених груп. Інакше 
кажучи, недостатньо лише забезпечити громадян компетентностями, що 
визначені в цій моделі. Необхідно також вжити заходів для подолання не-
рівності та структурних недоліків.

Таким чином, цей підхід передбачає, що зазначені компетентності є необ-
хідними для участі громадян у демократичних процесах та міжкультурно-
му діалозі, але їх недостатньо для забезпечення такої участі. Хоча в цьому 
документі йдеться передусім про компетентності, яких потребують грома-
дяни, про необхідність створення відповідних інституцій та подолання не-
рівності в суспільстві ніколи не треба забувати.
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3. Вихідне положення: 
всі культури внутрішньо 
неоднорідні, суперечливі 
та динамічні

Наступне вихідне положення, що лежить в основі цього підходу, сто-
сується використання поняття «культура». Поняттю «культура» важко 
дати визначення, тому що культурні групи за своєю природою різнорід-

ні й охоплюють чимало різних практик та норм, які нерідко суперечать одна 
одній, змінюються з часом і сприймаються кожною людиною по-різному. 
При цьому кожна окрема культура включає три основні аспекти: матері-
альні ресурси, що використовуються членами групи (приміром, знаряддя, 
їжа, одяг), соціально розподілені ресурси групи (наприклад, мова, релігія, 
правила соціальної поведінки) та суб’єктивні ресурси, які використовують-
ся окремими членами групи (наприклад, цінності, ставлення, вірування та 
практики, які зазвичай є системою орієнтирів для осмислення і ставлення 
до світу). Культура групи включає всі три аспекти – це матеріальні, соці-
альні та суб’єктивні ресурси. Загальний набір ресурсів розподіляється по 
всій групі, але кожен окремий її член виділяє і використовує лише частину 
культурних ресурсів, потенційно доступних їм.

Таке визначення поняття «культура» передбачає, що різні за розміром 
групи є носіями відмінних культур. До таких груп належать нації, етнічні 
та релігійні групи, міста, квартали, підприємства, професійні спілки, сек-
суальні меншини, групи людей з обмеженими можливостями, групи різ-
них вікових категорій та сім’ї. Саме тому всі люди одночасно належать до 
багатьох різних груп та різних культур.

Зазвичай серед культурних груп спостерігається невелика варіативність, 
тому що ресурси, які надаються разом із членством у групі, часто обмежені, 
їх нелегко отримати, а ще вони інколи не сприймаються окремими людьми 
та субгрупами. Крім того, навіть межі самої групи і те, хто перебуває все-
редині або зовні групи, можуть оскаржувати її члени, адже культурні межі 
часто є нечіткими.
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Така внутрішня варіативність і конфронтація культур частково є наслідком 
того, що всі люди належать одночасно до багатьох груп і культур, які їм 
притаманні, фактично поєднуючи різні культури. Тому те, яким чином вони 
ставляться до будь-якої культури, залежить, принаймні частково, від погля-
дів, властивих іншим культурам, носіями яких вони також є. Інакше кажучи, 
культурні зв’язки перетинаються таким чином, що кожна людина посідає 
своє унікальне культурне місце. Крім того, сенси та почуття, якими люди 
прив’язані до певних культур, завжди персоналізовані як наслідок власної 
життєвої історії, особистого досвіду.

Належність до різних культур є нестійким, динамічним поняттям, в основі 
якого лежать соціальна та культурна ідентичності, що піддаються змінам, 
коли людина перебуває в тій чи іншій ситуації і має кілька перехресних 
культурних належностей, що виділяються на тлі конкретного соціально-
го контексту. Зміна характеру культурної належності також пов’язана зі 
зміною інтересів, потреб, цілей та очікувань людей. Крім того, на групи та 
їхні культури впливають політичні, економічні та історичні події, а також 
культури інших груп, взаємодія з ними. З часом група може зазнавати 
динаміки й через внутрішні суперечки її учасників про значення, норми, 
цінності та практику.

Базовий концепт «культура», що використовувався для розробки цієї 
моделі, корелюється з концептом «міжкультурний». Якщо всі ми належ-
ні до множинних культур і всі ми беремо участь у цілому культурному 
сузір’ї, то кожна міжособистісна ситуація є потенційно міжкультурною. 
Часто, спілкуючись з іншими людьми, ми реагуємо на них як на таких, 
що мають низку фізичних, соціальних та психологічними ознак, котрі 
відрізняють їх від інших людей. Проте іноді ми не відповідаємо понят-
тям, які існують у їхній культурі, і тоді об’єднуємо їх з іншими людьми, 
що мають ці зв’язки з ними. 

Є кілька факторів, які спонукають нас розглянути нашу Рамку в контексті не 
лише індивідуального, а й міжособистісного та міжкультурного. Одним із 
таких факторів, зокрема, є наявність виразних культурних символів і прак-
тик, які сприяють тому, що особа починає мислити культурними категорі-
ями, часто використовувати їх, щоб сформувати думку про інших людей. 
Ці категорії прості та легкодоступні під час спілкування, вони допомагають 
зрозуміти, чому інша людина поводиться певним чином. 

Отже, міжкультурні ситуації виникають тоді, коли індивід сприймає іншого 
індивіда (або групу індивідів) як такого, що є культурно відмінним від ньо-
го. Коли людина сприймається як член культурної групи, а не як індивід, 
тоді вона часто категоризується і може виявляти себе як член культурної 
групи, а не просто як окрема особистість. Таким чином, якщо говорити про 
міжкультурні ситуації, то це можуть бути люди з інших країн, із різних регіо-
нальних, мовних, етнічних груп та різних віросповідань, що відрізняються 
одне від одного способом життя, статтю, віком, освітою, зайнятістю, рівнем 
релігійності, сексуальною орієнтацією тощо.
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З огляду на зазначене вище можемо визначити міжкультурний діалог як 
відкритий обмін поглядами на основі взаєморозуміння та поваги між ін-
дивідами або групами індивідів, які сприймають себе як таких, що мають 
різну культурну належність.

Є ґрунтовні наукові підтвердження того, що міжкультурний діалог при-
швидшує процес сприйняття культурних розбіжностей, знижує рівень нето-
лерантності, упереджень та стереотипів, сприяє цілісності демократичних 
суспільств та допомагає успішно вирішувати конфлікти. Утім, це може бути 
нелегкий процес. Особливо коли сторони діалогу сприймають одна одну 
як представників ворожих одна щодо одної культур (наприклад, унаслідок 
минулих або теперішніх збройних конфліктів) або коли учасник перекона-
ний, що його культурній групі значної шкоди (наприклад, відкрита дискри-
мінація, матеріальна експлуатація або геноцид) завдала інша група, до якої 
належить його співрозмовник. За таких обставин міжкультурний діалог 
може бути надзвичайно складним і потребувати неабиякої міжкультурної 
компетентності й значної емоційної та соціальної чутливості, відданості, 
наполегливості, мужності.

Таким чином, можна стверджувати, що всі культури внутрішньо неодно-
рідні, суперечливі та динамічні, а міжкультурні ситуації виникають через 
сприйняття культурних відмінностей між людьми. У цій моделі компетент-
ностей частіше згадуються «люди, які мають іншу культурну належність, ніж 
ми самі» (а не, наприклад, «люди з інших культур»). Міжкультурний діалог 
тлумачиться як відкритий обмін думками між окремими особами або група-
ми, які сприймають себе як такі, що мають різну культурну належність. Він 
надзвичайно важливий для сприяння конструктивній взаємодії через куль-
турні розбіжності та посилення єдності демократичних суспільств, хоча в 
певних обставинах цілковита відкритість може даватися нелегко.
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4. Поняття 
«компетентність», 
що розглядається 
в моделі

Поняття «компетентність» може використовуватися в різний спосіб, зо-
крема і як синонім слова «здатність». Більш технічне тлумачення тра-
пляється в професійній підготовці та освіті, а саме здатність відповідати 

на комплексні вимоги в різних контекстах. У нашій моделі термін «компетент-
ність» означає здатність мобілізовувати й активізовувати відповідні цінності, 
ставлення, навички, знання та/або розуміння, щоб ефективно та належним 
чином відповідати на вимоги, виклики і можливості, що існують у визначе-
ному контексті. Демократичні ситуації є одним із таких контекстів. Отже, де-
мократична компетентність – це здатність мобілізувати й активізувати відпо-
відні психологічні ресурси (тобто цінності, ставлення, навички, знання та/або 
розуміння), щоб ефективно та належним чином відповісти на вимоги, виклики 
і можливості, що виникають у демократичних ситуаціях. Міжкультурна ком-
петентність – це також здатність мобілізовувати й активізовувати відповідні 
психологічні ресурси, щоб ефективно та належним чином реагувати на ви-
моги, виклики та можливості, що виникають у міжкультурних ситуаціях. Коли 
йдеться про громадян, які живуть у культурно багатоманітних демократичних 
суспільствах, міжкультурна компетентність тлумачиться як невід’ємний аспект 
демократичної компетентності (з причин, що вказані у розділі 1).

Важливо зазначити, що демократичні та міжкультурні ситуації трапляються 
не лише у фізичному, а й у цифровому світі. Інакше кажучи, демократичні 
дебати та дискусії, міжкультурні зустрічі та взаємодія відбуваються не тіль-
ки під час особистого спілкування через традиційні друковані та телевізійні 
ЗМІ, листи, петиції тощо, а й через цифрові засоби зв’язку, такі як соціаль-
ні мережі, форуми, блоги, електронні петиції та електронні листи. Модель 
компетентностей, описана в цьому документі, стосується демократичних та 
міжкультурних ситуацій не лише у фізичному, а й у цифровому світі. З цієї 
причини вона є релевантною не тільки для освіти для демократичного гро-
мадянства, освіти в галузі прав людини та міжкультурної освіти, а й для осві-
ти для цифрового громадянства.
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У цій моделі компетентність тлумачиться як динамічний процес, тому що 
вона передбачає відбір, організацію та координацію відповідних психоло-
гічних ресурсів, завдяки яким пізніше індивід може ефективно та належним 
чином адаптуватися до конкретної ситуації. Належна та ефективна адаптація 
передбачає постійний моніторинг результатів поведінки і самої ситуації, а 
також коригування та модифікацію поведінки (що може зумовити мобіліза-
цію інших психологічних ресурсів) у випадку зміни потреб, вимог, що вини-
кають у кожній новій ситуації. Інакше кажучи, компетентна людина мобілізує 
та активізує психологічні ресурси в динамічний спосіб відповідно до ситуації. 

На додаток до такого глобального та цілісного використання терміна «ком-
петентність» (в однині) термін «компетентності» (у множині) використову-
ється, коли йдеться про визначені індивідуальні ресурси (тобто конкретні 
цінності, ставлення, навички, знання та розуміння), що мобілізуються та ак-
тивізуються людиною за компетентної поведінки. Отже, компетентність по-
лягає у виборі, активізації та організації компетентностей і застосуванні їх у 
скоординований, адаптований, динамічний спосіб у конкретній ситуації.

Варто зазначити, що відповідно до цієї моделі компетентності передбачають 
не тільки навички, знання та розуміння, а й цінності та ставлення. Останні 
визначаються як основоположні для ефективної, належної поведінки в демо-
кратичних та міжкультурних ситуаціях.

Однак наміри не входять до набору компетентностей, визначених цією мо-
деллю. Навпаки, вони тлумачаться як такі, що передбачаються самі собою, 
коли йдеться про визначення компетентностей, які є основою для цілої мо-
делі, тобто компетентність як мобілізація та активізація компетентностей 
через поведінку. Якщо компетентності не актуалізовано та не мобілізовано 
(наприклад, не існує наміру їх використовувати), тоді індивід не може вва-
жатися компетентним. Інакше кажучи, намір застосувати компетентності в 
поведінці є невід’ємним від самого поняття компетентності, тобто не існує 
компетентності без наміру.

У життєвих ситуаціях компетентності рідко мобілізовуються та викорис-
товуються індивідуально. Конкретна поведінка, навпаки, завжди вимагає 
активізації та застосування цілої низки компетентностей. Залежно від ви-
мог, викликів та можливостей, що передбачаються ситуацією, а також від 
конкретних потреб та цілей людини в тій чи тій ситуації мають активізову-
ватися та застосовуватися різні підгрупи компетентностей. 

Одним із прикладів мобілізації широкого набору компетентностей є міжкуль-
турний діалог. Такий діалог спочатку вимагає відкритого ставлення до лю-
дини з іншою культурною належністю, а також передбачає здатність долати 
почуття тривоги та невпевненості під час зустрічі та спілкування з людьми, 
які мають, на перший погляд, мало спільного з нами. Однак, коли діалог роз-
почато, необхідно застосувати навички слухати, говорити, спілкуватися, щоб 
уникнути непорозуміння, а також подбати про те, щоб зміст розмови зали-
шався чутливим до комунікативних потреб та культурних норм іншої люди-
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ни. Емпатія при цьому також необхідна, як і навички аналітичного мислення. 
Вона сприяє кращому розумінню думок іншої людини, особливо коли це не 
відразу зрозуміло з її слів. Під час діалогу між людьми можуть виявитися 
істотні розбіжності в поглядах. У такому разі важливо застосувати таку ком-
петентність, як прийняття неоднозначності та невизначеності, й зважати на 
відсутність чітких висновків. Отже, ефективна, належна поведінка в контек-
сті міжкультурного діалогу потребує мобілізації, організації та застосування 
широкого спектра компетентностей.

Ще один приклад – принципова позиція громадянина проти мови ненависті 
в інтернеті, спрямованої на біженців або мігрантів. Така позиція, ймовірно, 
виникає через те, що в людині прокидається почуття людської гідності як 
фундаментальної цінності, яка підтримується завдяки високій громадян-
ській свідомості та відповідальності. Щоб протистояти мові ненависті, по-
трібно застосувати навички аналітичного та критичного мислення. Окрім 
того, формування належної відповіді потребує знання прав людини, а та-
кож навичок спілкування, що забезпечить висловлення твердої позиції тим 
конкретним людям, яким вона адресована. Знання та розуміння цифрових 
ЗМІ мають застосовуватися для того, щоб оприлюднити відповідь і щоб 
вона мала максимальний вплив. Отже, ефективна поведінка як відповідь 
на мову ненависті онлайн потребує мобілізації та організації широкого на-
бору компетентностей.

Інший приклад – участь у політичних дебатах. Щоб поведінка під час деба-
тів була ефективною, спосіб висловлення своєї думки (усний чи письмовий) 
необхідно адаптувати до аудиторії, до якої звертається людина. Окрім того, 
потрібне критичне розуміння свободи висловлювання поглядів і її меж, зо-
крема й у випадках, коли це торкається людей, які мають різну культурну 
належність, з урахуванням культурної доцільності. Політичні дебати також 
вимагають знання та розуміння політики, здатності критикувати погляди 
інших, вміння критично оцінювати аргументи, якими вони користуються під 
час дискусії. Тому участь у них передбачає наявність таких компетентностей, 
як мовні та комунікативні навички, знання та розуміння комунікації, знання 
та розуміння культурних норм, знання та розуміння політики, навички кри-
тичного й аналітичного мислення, вміння належним чином адаптувати свої 
аргументи у процесі дебатів. Тобто загалом потрібно мобілізувати, скоор-
динувати та належним чином активізувати низку компетентностей. Також 
важливо бути чутливим до різних ситуацій, що можуть виникнути під час 
дебатів. 

Отже, компетентна демократична та міжкультурна поведінка тлумачиться в 
цій моделі як результат динамічного й адаптивного процесу, коли людина 
ефективно та належним чином відповідає на постійно змінні вимоги, виклики 
та можливості, що постають у демократичних і міжкультурних ситуаціях. Це 
досягається завдяки гнучкій мобілізації, організації та застосуванню різно-
манітних наборів психологічних ресурсів, що обираються з усього переліку 
цінностей, ставлень, навичок, знань та розуміння, які має конкретна людина.
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5. Метод, який 
застосовувався 
для визначення
компетентностей, що
увійшли до моделі

Однією з ключових змістових характеристик цієї моделі компетент-
ностей є те, що вона не розроблена з нуля, а ґрунтується на аналізі 
наявних концептуальних схем демократичної та міжкультурної ком-

петентностей. Більшість із них упродовж років розробляли Рада Європи та 
інші міжнародні структури (зокрема, ЮНЕСКО, Організація економічного 
співробітництва та розвитку, Європейський парламент), національні уряди 
та міністерства освіти. Окрім того, чимало схем демократичної та міжкуль-
турної компетентностей створені академічними науковими працівниками. 
Усі вони істотно різняться між собою як за структурою, так і за змістом. По-
ява такої кількості моделей породила дилему, з якою зіткнулися управлінці 
та розробники освітньої політики, бажаючи знайти авторитетну й ґрунтов-
ну модель, на основі якої можна будувати діяльність. Пропонована в цьому 
документі модель є спробою синтезувати та поєднати оптимальні характе-
ристики з наявних схем компетентностей. 

  5.1. Аналіз наявних схем компетентностей

Визначення психологічних ресурсів для включення до цієї моделі почалося 
з аналізу наявних схем демократичної та міжкультурної компетентностей. 
У процесі аналізу схеми демократичної та міжкультурної компетентностей 
були охарактеризовані як такі, що визначають та описують відповідні пере-
ліки цінностей, ставлень, навичок, знання та/або розуміння, які необхідно 
мобілізувати й актуалізувати, щоб ефективно та належним чином відпові-
дати на вимоги, виклики і можливості, що виникають у демократичних та 
міжкультурних ситуаціях. 
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Відповідно до уваги було взято ті схеми компетентностей, що підпада-
ли під таке визначення. Є й інші типи рамок компетентностей, які були 
сформульовані для того, щоб пояснити демократичну або міжкультурну 
поведінку, але за першочергову мету не ставили ідентифікацію та опис 
відповідних наборів цінностей, ставлень, навичок, знання та/або розу-
міння. Натомість були спрямовані на пояснення: а) соціальних та/або пси-
хологічних процесів, під час яких генерується певна демократична або 
міжкультурна поведінка; б) факторів, що впливають на демократичну та 
міжкультурну поведінку людей; в) послідовності або етапів розвитку де-
мократичної та міжкультурної поведінки. Такі процесуальні моделі, моделі 
впливу, моделі, що перебувають у розвитку, не підлягали аналізу, за винят-
ком тих, що містили чіткий опис відповідних цінностей, ставлень, навичок, 
знання та/або розуміння.

У результаті аналізу було виявлено та зіставлено 101 схему компетент-
ностей, що відповідали наведеному вище визначенню (див. Додаток А). 
Є кілька моментів, про які слід зазначити. 

По-перше, деякі з цих схем містять чіткий список компетентностей, тоді як 
інші потребували додаткової роботи з виокремлення описів конкретних 
компетентностей.

По-друге, проаналізовані схеми різняться методами, які використовували 
автори для їх побудови. Наприклад, деякі ґрунтуються на систематичному 
огляді наукової літератури; інші – на статистичних, отриманих під час опиту-
вань, та емпіричних даних; треті – на інформації, отриманій від працівників 
освіти: вчителів, викладачів, науковців, випускників або роботодавців; де-
які – на огляді попередніх концептуальних схем, або на думках членів екс-
пертних груп, або на думках окремих експертів. 

По-третє, схеми компетентностей нерідко є взаємозалежними. Наприклад, 
деякі автори працювали дуже продуктивно й розробили кілька схем, які час-
то накладаються одна на одну, а деякі адаптували й незначним чином моди-
фікували уже наявні.

По-четверте, у той час як більшість схем подає опис компетентностей, на-
бутих громадянами загалом, кілька містить опис більш деталізованих ком-
петентностей, що необхідні членам професійної групи, таким як, наприклад, 
учителі чи психологічні консультанти. 

По-п’яте, і це найпроблематичніше, нерідко в різних схемах є невідпо-
відності щодо: а) кількості компетентностей; б) рівня узагальнення опису 
компетентностей; в) конкретних компетентностей, що включаються до мо-
делей; г) способів, якими компетентності згруповуються, та принципів, за 
якими вони кваліфікуються. 
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  5.2. Деталізація наявних схем компетентностей

Під час наступної фази аналізу 101 схему було розкладено на окремі ком-
петентності, які потім згрупували у відповідні набори. У результаті зі 101 
схеми було виокремлено 55 можливих компетентностей, що є дотичними 
до культури демократії (див. Додаток Б). Варто зазначити, що деякі ком-
петентності траплялися в багатьох схемах, тоді як інші були специфічни-
ми й містилися в одній чи кількох.

Не всі компетентності можна було зробити складовою одного з наборів 
із повною на те впевненістю. Труднощі, що виникали в процесі їх згру-
пування, можна пояснити кількома причинами. Наприклад, деякі ком-
петентності в концептуальних схемах за своєю суттю неоднозначні або 
нечіткі. Інші сформульовані таким чином, що поєднують у собі дві або 
більше виразних рис, тому важко визначити, яким саме має бути основний 
фокус. У разі виявлення такої компетентності її кілька разів включали 
до поданого в Додатку Б переліку під усіма заголовками, де її можна 
було б застосувати. Проте в кількох випадках перевірені схеми містили 
комбінації двох чи більше компетентностей. У результаті досягнутого 
консенсусу щодо цих окремих комбінацій деякі із заголовків, вказаних у 
Додатку Б, відображають ці більш складні поняття. 

  5.3. Визначення компетентностей, що ввійшли до цієї моделі

Щоб зменшити список із 55 можливих компетентностей до зручнішого у 
використанні та систематизувати весь перелік, було застосовано сукупність 
принципово важливих критеріїв. Так, для включення до моделі компетент-
ність мала відповідати семи критеріям.

1. Концептуальна чіткість

До моделі включено лише концептуально зрозумілі, точні, чіткі компетентності. 

2. Загальне, а не конкретне формулювання

Компетентності повинні мати загальний, а не конкретний, специфічний 
опис. Тобто модель повинна бути настільки зрозумілою, наскільки це 
можливо, і водночас не бути занадто обтяженою специфічними деталя-
ми. Це допоможе користувачам адаптувати загальний опис до власних 
потреб і наявного контексту.

3. Непов’язаність із конкретною професією

Із попереднього критерію випливає те, що компетентності не повинні 
асоціюватися з конкретною професією (наприклад, учителя або психо-
логічного консультанта). Навпаки, користувачі дістають змогу в разі по-
треби адаптувати більш загальну модель до застосування у своєму про-
фесійному середовищі.



Компетентності для культури демократії    Стор. 30

4. Неспіввідношення тільки з однією або кількома 
 перевіреними схемами

Компетентності могли не співвідноситися лише з однією або кількома схе-
мами, які розглядалися під час аналізу. До цієї моделі ввійшли компетент-
ності, які трактувалися в перевірених схемах більш-менш однаково.

5. Безповедінкове трактування компетентностей

У процесі аналізу включені до моделі компетентності було обмежено вну-
трішніми психологічними ресурсами (наприклад, цінності, ставлення, нави-
чки, знання та розуміння), натомість опис поведінки, за якої ці якості про-
являються, було виключено. Поведінка є зовнішнім наслідком застосування 
компетентностей з метою відповідати вимогам, викликам і можливостям, 
що виникають у конкретних ситуаціях. Кожна компетентність має своє по-
ведінкове вираження, а різні види компетентної поведінки є наслідком ак-
тивізації однієї або кількох основних компетентностей. Поведінка сама по 
собі не є компетентністю, натомість вона є засобом, завдяки якому можна 
зрозуміти, чи індивідуальна компетентість справді була набута4. 

6. Концептуальна відмінність від інших компетентностей

Включені до моделі компетентності мають концептуально відрізнятися 
одна від одної. Цей принцип взяли за основу для того, щоб уникнути про-
блем під час розробки описових характеристик (дескрипторів) для кожної 
з компетентностей, мінімізуючи можливість застосування тих самих де-
скрипторів до кількох із них. На практиці дотримуватися цього критерію 
постійно було важко. Тому маємо визнати, що інколи компетентності, які 
було включено до моделі, частково накладалися одна на іншу (наприклад, 
навички співпраці та навички вирішення конфліктів). Однак концептуальна 
відмінність підтвердила користь узагальнювальної евристики, на якій ґрун-
тувалося створення цієї моделі.

7. Неузагальнені компетентності

Модель не повинна містити узагальнені компетентності, які можна засто-
сувати в багатьох сферах людського життя (наприклад, письмова та циф-
рова грамотність, навички роботи з інформаційно-комунікаційними тех-
нологіями, що застосовуються в різних сферах життя). Дотримання цього 
принципу необхідне для того, щоб модель відповідала поставленим ці-
лям, а також щоб уникнути надлишковості. Однак, наголошуємо ще раз, 
на практиці дотримуватися його послідовно було важко. Слід визнати, що 

Різні види поведінки включаються до цих Рамок через їхні описові характеристики (де-
скриптори). Зазначені характеристики були розроблені для всіх компетентностей, вклю-
чених до цієї моделі, і формувалися з урахуванням результатів навчання (наприклад, як 
поведінка оцінювання та спостерігання). Тобто описові характеристики можуть слугува-
ти індикаторами того, чи набули учні тієї або іншої компетентності.

4.
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компетентності, які були відібрані для моделі, відповідні й для інших сфер 
життя, а не лише для культури демократії. Ці конкретні компетентності 
(наприклад, навички критичного та аналітичного мислення, автономного 
навчання) включені до моделі, тому що вважаються важливими для куль-
тури демократії і без них модель була б неповною.

На додаток до сукупності принципово важливих критеріїв з метою змен-
шення кількості компетентностей для включення до моделі було застосо-
вано низку практичних положень, які використовувалися під час розробки 
«Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти»5. Відповідно до за-
значених положень модель повинна бути:

багатоцільового призначення: має використовуватися в 
освітньому процесі у багатьох цілях, як-от розробка навчальних 
програм, планів, методів викладання та оцінювання, узгодження 
компетентностей відповідно до рівня освіти, а також квалі-
фікацій;
гнучкою: має легко піддаватися змінам відповідно до обставин, 
культурних особливостей та різних освітніх контекстів;
відкритою: має піддаватися подальшому доповненню та поліп-
шенню відповідно до потреб користувачів;
динамічною: має легко модифікуватися у відповідь на зворотний 
зв’язок із користувачами;
не догматичною: з наявними освітніми та соціально-науковими 
теоріями або практиками не повинна бути пов’язана лише вона;
зручною в користуванні: повинна мати такий формат, щоб 
бути добре зрозумілою тим, кому вона призначена, зокрема 
педагогам та управлінцям6.

І насамкінець, зважаючи на ключову мету проекту, що полягає в побудові 
моделі для застосування в освітній галузі, усі компетентності, включені до 
моделі, мали обов’язково відповідати таким трьом критеріям: їх можна легко 
набути, їх можна легко навчитися та легко оцінити (під час самооцінювання 
або оцінювання іншими). 

Застосування зазначених вище критеріїв і тверджень з метою визначення 55 
можливих компетентностей, перерахованих у Додатку Б, дало змогу відібра-
ти для включення до моделі 20 компетентностей. А саме:

Рада Європи (2001). «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викла-
дання та оцінювання», видавництво Cambridge University Press, Кембридж. Доступ: www.
coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf, accessed 17 February 2016.
Цей документ, що містить припущення, обґрунтування та технічні деталі моделі компе-
тентностей, а також методи, які використовувалися для її розробки, поки що не видається 
у зручному для використання освітянами та управлінцями форматі. Документ у зручнішо-
му форматі буде підготовлено на останній фазі запровадження проекту. 
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Цінності 

 Поціновування людської гідності та прав людини.
 Поціновування культурної багатоманітності.
 Визнання цінності демократії, справедливості, рівності 

 та верховенства права.

Ставлення

 Відкритість до культурної інакшості, переконань, 
 світоглядів та практик інших людей.
 Повага.
 Громадянська свідомість.
 Відповідальність.
 Самоефективність.
 Прийняття невизначеності та неоднозначності.

Навички

 Навички автономного навчання.
 Навички аналітичного та критичного мислення.
 Навички слухати та спостерігати.
 Емпатія.
 Гнучкість та адаптивність.
 Лінгвістичні, комунікативні навички та багатомовність.
 Навички співпраці.
 Навички вирішувати конфлікти.

Знання та критичне розуміння

 Знання та критичне розуміння самого себе.
 Знання та критичне розуміння мови і комунікації.
 Знання та критичне розуміння світу (політики, юриспруденції,

 прав людини, культури, культур, релігії, історії, ЗМІ, економіки,
 довкілля та сталого розвитку).

Ці 20 компетентностей, що входять до моделі, підсумовані у формі діагра-
ми на сторінці 35. 

Під час подальшої роботи до них вносилися концептуальні правки, щоб 
вдосконалити та домогтися чіткості їх формулювання. У процесі деталь-
ного опису кожної компетентності робилося постійне посилання на опи-
си компетентностей зі 101 схеми компетентностей, з-поміж яких їх було 
відібрано. Це потрібно для того, аби всі найбільш значущі аспекти кож-
ної компетентності були висвітлені в моделі. Під час детального опису 
моделі бралося до уваги й багато інших джерел інформації. Деякі з них 
містяться в Додатку В.
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Перший, чорновий варіант цього документа було поширено в лютому 
2015 року в ході міжнародного консультування із залученням академіч-
них експертів, педагогів та управлінців, серед яких були експерти, при-
значені Міністерствами освіти країн – членів Ради Європи. Мета – за-
безпечити зворотний зв’язок і почути коментарі, зокрема щодо того, 
наскільки концептуально надійною є модель, чи є в ній прогалини, і вне-
сти відповідні зміни. У першій половині 2015 року модель також була 
представлена на різних конференціях, семінарах, зустрічах за участю 
академічних експертів, педагогів і розробників освітньої політики, під 
час яких було зібрано додаткові коментарі та відгуки. Варто зазначити, 
що в процесі консультування модель діставала загалом схвальні відгу-
ки. І водночас прозвучало чимало рекомендацій та корисних пропозицій 
стосовно технічних деталей, формулювання та способу представлення. 

Нижче подано модель компетентностей, що була побудована з викорис-
танням описаного вище методу.
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6. Модель

Коли йдеться про культуру демократії, вважається, що індивід діє ком-
петентно, якщо ефективно та належним чином відповідає на вимоги, 
виклики або можливості, які виникають у демократичних та міжкуль-

турних ситуаціях, завдяки мобілізації та активізації кількох або всіх компе-
тентностей. Компетентності поділяються на чотири категорії: цінності, став-
лення, навички, знання та критичне розуміння.

20 компетентностей, що включені до моделі

 Цінності
– поціновування людської гідності
 та прав людини;
– поціновування культурної 
 багатоманітності;
– визнання цінності демократії,
 справедливості, рівності та 
 верховенства права

– навички автономного навчання;
– навички аналітичного та 
критичного мислення;
– навички слухати та спостерігати;
– емпатія;
– гнучкість та адаптивність;
– лінгвістичні, комунікативні 
навички та багатомовність;
– навички співпраці;
– навички вирішувати конфлікти

Навички

– знання та критичне розуміння
самого себе;
– знання та критичне розуміння
мови і комунікації;
– знання та критичне розуміння сві-
ту (політики, юриспруденції, прав 
людини, культури, культур,
релігії, історії, ЗМІ, економіки, 
довкілля та сталого розвитку)

     Знання та розуміння

                Ставлення
– відкритість до культурної 
інакшості, переконань, 
світоглядів та практик інших людей;
– повага;
– громадянська свідомість;
– відповідальність;
– самоефективність;
– прийняття невизначеності та 
неоднозначності

Компетентності
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  6.1. Цінності

Цінності – це загальні переконання людей про цілі, яких потрібно досягти в 
житті. Вони мотивують і слугують засадничими принципами під час прийнят-
тя рішень про те, як діяти. Вони виходять за межі конкретних дій і контекстів, 
мають усталені, нормативні, якісні характеристики, що визначають кінцеве 
рішення про те, як потрібно чинити в кожній конкретній ситуації. Вони зумов-
люють стандарти та критерії для оцінювання як власних дій, так і дій інших 
людей; обґрунтування думок, ставлення та поведінки; вибір між альтернати-
вами; планування поведінки; бажання впливати на інших.

Читачі, які вже ознайомилися з наявними схемами компетентностей, можуть 
здивуватися, що цінності в цій моделі трактуються як окремий їх вид. Проте 
важливо пам’ятати, що термін «компетентність» не використовується в цьо-
му документі в його звичному, повсякденному значенні, як синонім здатнос-
ті, а застосовується в більш технічному сенсі для спирання на психологічні 
ресурси (такі як ставлення, навички та знання), що мають бути мобілізовані 
й активізовані, аби відповідати вимогам і викликам у демократичних та між-
культурних ситуаціях. Цінності включені до моделі з двох основних причин. 
По-перше, вони з’являються (хоча часто й неявно) в багатьох схемах компе-
тентностей, що переглядалися. Тож їх невключення могло б означати, що 
модель тільки частково відображає зміст попередніх схем. Вони не завжди 
чітко визначені в попередніх схемах, оскільки зазвичай були складовою ка-
тегорії ставлення (тобто не подавалися як окремий вид компетентностей). І 
водночас у цій моделі чітко пояснюється різниця між цінностями та ставлен-
ням, з яких тільки першим властива усталена, нормативна якість. По-друге, 
цінності мають важливе значення в контексті концептуалізації компетент-
ностей, які дають змогу брати участь у культурі демократії. Так відбувається 
тому, що без уточнення конкретних цінностей, що лежать в основі цих ком-
петентностей, вони перестали б бути демократичними компетентностями, а 
стали б просто загальними політичними компетентностями, які допомагають 
під час ухвалення політичних рішень, зокрема й у недемократичних ситуа-
ціях. Наприклад, людина може бути відповідальним, самореалізованим та 
політично обізнаним громадянином в умовах тоталітарної диктатури, якби 
інший набір цінностей використовувався як основа для суджень, рішень та 
дій. Отже, цінності, які визначаються цією моделлю, лежать у серці демокра-
тичних компетентностей і є суттєвими для її характеристики. 

Є три набори цінностей, що мають вирішальне значення для участі в куль-
турі демократії.

Поціновування людської гідності та прав людини

Перший набір цінностей ґрунтується на загальному переконанні, що всі лю-
дини рівні, мають однакову гідність і заслуговують на однакову повагу, а 
отже, наділені однаковими правами та фундаментальними свободами і по-
водитися з ними слід відповідно. Це переконання передбачає, що права лю-
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дини є універсальними, невід’ємними та неподільними й застосовуються до 
всіх без винятку, що права людини забезпечують мінімальний захист, необ-
хідний людині, аби прожити гідне життя, і що права людини є основою для 
свободи, рівності, справедливості та миру у світі. 

Перший набір цінностей передбачає:
Визнання того, що всім притаманна людяність, що люди мають 
однакову гідність незалежно від їхньої культурної належності, 
статусу, здатностей та обставин, у яких вони перебувають.
Визнання універсальності та невідчужуваності прав людини.
Визнання того, що права людини завжди мають підтримуватися, 
їх мають поважати та захищати.
Визнання того, що основні свободи слід захищати, якщо вони не 
підривають і не порушують прав інших людей.
Визнання того, що права людини є основою для спільного життя 
в суспільстві на умовах рівноправності, а також свободи, справед-
ливості та миру у світі.

Поціновування культурної багатоманітності

Другий набір цінностей ґрунтується на загальному переконанні, що належ-
ність до іншої культури, культурна багатоманітність та плюралізм думок 
і практик мають схвалюватися, поважатися та всіляко заохочуватися. Це 
переконання передбачає, що культурна багатоманітність корисна для сус-
пільства, що люди можуть навчитися отримувати користь від різноманіття 
поглядів, що культурна багатоманітність має заохочуватися та захищати-
ся, що людей слід заохочувати до комунікації одне з одним незалежно від 
сприймання ними культурних відмінностей, а також те, що міжкультурний 
діалог має використовуватися для розвитку культури демократії та життя в 
суспільстві на умовах рівноправності.

Варто зазначити, що є певна напруженість між поціновуванням прав люди-
ни та поціновуванням культурної багатоманітності. У суспільстві, в якому 
права людини мають першочергову вагу, поціновування демократії буде 
певною мірою обмежене. Це зумовлено необхідністю сприяти, поважати й 
захищати права та свободи інших людей. Отже, передбачається, що куль-
турна багатоманітність завжди повинна цінуватися, якщо це не порушує 
прав та свобод інших людей.

Другий набір цінностей передбачає:
Визнання того, що культурна багатоманітність та плюралізм ду-
мок, світоглядів і практик є корисними для суспільства й сприя-
ють збагаченню всіх членів суспільства.
Визнання того, що кожна людина має право бути іншою, обирати 
власні перспективи, погляди, переконання та думки.
Визнання того, що люди повинні поважати бачення, погляди, пе-
реконання та думки одне одного, якщо вони не спрямовані на 
порушення прав і свобод інших людей.
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Визнання того, що люди повинні поважати спосіб життя та 
практики інших, якщо вони не порушують прав і свобод інших.
Визнання того, що люди повинні дослухатися і долучатися до 
діалогу з тими, хто є інакшим, ніж вони самі.

Визнання цінності демократії, справедливості, 
рівності та верховенства права

Третій набір цінностей ґрунтується на системі переконань про те, яким чи-
ном суспільство має функціонувати та управлятися. А саме: всі громадяни 
повинні мати змогу на рівних умовах (прямо чи опосередковано через об-
раних представників) брати участь у процедурах, через які ухвалюються та 
вводяться в дію закони (що використовуються для правового регулювання 
в суспільстві); всі громадяни мають активно долучатися до демократичних 
процедур, які діють у суспільстві (інколи, за певних умов та обставин, таке 
залучення не передбачається); хоча рішення повинні ухвалюватися більшіс-
тю голосів, до всіх видів меншин має бути рівноправне та справедливе став-
лення; соціальна справедливість, чесність та рівноправність повинні дотри-
муватися на всіх щаблях суспільства; верховенство права має превалювати, 
щоб кожен у суспільстві поводився справедливо, чесно, неупереджено та 
рівноправно відповідно до чинних законів.

Третій набір цінностей передбачає:
Підтримку демократичних процесів та процедур (важливо усві-
домлювати, що демократичні процеси можуть бути неопти-
мальними й що іноді може виникнути потреба їх змінювати або 
вдосконалювати за допомогою демократичних засобів).
Визнання важливості активного громадянства (слід визнати, 
що іноді неучасть може бути виправдана обставинами або з 
міркувань совісті).
Визнання важливості залучення громадян до ухвалення політич-
них рішень.
Визнання потреби захищати громадянські свободи, зокрема 
й громадянські свободи представників меншин.
Сприяння мирному врегулюванню конфліктів та суперечок.
Відчуття соціальної справедливості й соціальної відповідаль-
ності за чесне та справедливе ставлення до всіх членів суспіль-
ства, що передбачає рівні можливості для кожного незалежно 
від національності, етнічної належності, раси, релігії, мови, віку, 
статі, сексуальної орієнтації, політичних поглядів, місця наро-
дження, соціального походження, статків, обмежених можли-
востей тощо.
Підтримку верховенства права та рівного, неупередженого 
ставлення до всіх громадян згідно із законом, що забезпечує 
справедливість.
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 6.2. Ставлення

Ставлення – це така ментальна налаштованість, якої людина набуває 
щодо іншого (наприклад, людини, групи, інституції, питання, події, сим-
волу). Ставлення зазвичай має чотири компоненти: переконання або 
думки про об’єкт ставлення, емоція або почуття до об’єкта, оцінювання 
(позитивне або негативне) об’єкта та схильність поводитися в особливий 
спосіб щодо об’єкта.

Шість ставлень, що є важливими для культури демократії. 

Відкритість до культурної інакшості, переконань, світоглядів 
та практик інших людей

Відкритість – це ставлення до людей, які мають іншу культурну належність 
або відрізняються світоглядом, переконаннями, цінностями та практиками. 
Відкритість до культурної інакшості має відрізнятися від інтересу до колекці-
онування екзотичного досвіду заради власної втіхи та користі.

Відкритість передбачає:
Чутливість до культурної багатоманітності, світогляду, пере-
конань, цінностей та практик, що відрізняються від власних.
Цікавість та інтерес до відкриття і вивчення інших культурних 
орієнтацій, іншої культурної належності та інших світоглядів, 
переконань, цінностей та практик.
Готовність стримувати судження та недовіру до світогляду ін-
ших людей, їхніх переконань, цінностей, практик, а також го-
товність ставити під сумнів «природність» власного світогля-
ду, переконань, цінностей та практик.
Емоційна налаштованість на взаємодію з людьми, що сприй-
маються як інакші.
Готовність шукати або використовувати можливості долучити-
ся, співпрацювати та взаємодіяти на рівних умовах із тими, хто 
має іншу культурну належність.

Повага

Повага – це ставлення до когось або чогось (наприклад, людини, переко-
нання, символу, принципу, практики), за якого об’єкт ставлення трактуєть-
ся як такий, що є важливим, має цінність, а отже, це передбачає позитивне 
ставлення та повагу7. Залежно від природи об’єкта, який поважають, по-
вага може набирати різних форм (повага до шкільних правил, повага до 
мудрості старших, повага до природи).

Повага тісно пов’язана з цінностями у два способи: цінність може бути об’єктом поваги 
(цінність може поважатися), вона також може бути підґрунтям для поваги (наприклад, 
людина поважає щось або когось, тому що це щось або хтось слугує прикладом кон-
кретної цінності).
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Ще одним типом поваги, важливим у контексті культури демократії, є по-
вага до людей, що мають іншу культурну належність або інші переконання, 
думки, практики. Така повага передбачає внутрішню гідність та рівність усіх 
людей, а також їхнє невід’ємне право на вибір власної належності, переко-
нань, думок і практики. Важливо, що цей тип поваги не вимагає мінімізації 
або ігнорування розбіжностей між людьми, що часто можуть бути суттє-
вими та глибокими. Також він не передбачає погоджуватися з тим, до кого 
є повага, адаптуватися до нього або перетворюватися на нього. Навпаки, 
таке ставлення передбачає розуміння гідності та прав іншої людини (яка 
вільна мати іншу належність, переконання, думки та практики) і водночас 
усвідомлення розбіжностей, які існують між тим, хто поважає, і тим, кого 
поважають. Почуття відповідальності вимагає фасилітації демократичного 
спілкування та міжкультурного діалогу з іншими людьми. Однак варто за-
значити, що йдеться не тільки про повагу. Наприклад, повага не має ви-
словлюватися до переконань та думок, до життєвих устоїв і практик, що 
порушують гідність, права та свободи інших8.

У концепті «повага» краще відображається ставлення, що необхідне для 
культури демократії, ніж у концепті «толерування» («прийняття»). Толеру-
вання в деяких контекстах означає, що людина просто через силу терпить, 
витримує наявні розбіжності й тому виробляє стійку позицію толерування 
того, з чим насправді не хотіла б миритися. Толерування також інколи тлу-
мачиться як таке, що надає авторитету людині, бо людина, яка усвідомлює 
розбіжності з іншими, проте толерантно ставиться до них, набуває такого 
авторитету та сили переконання. Повага – це менш двозначне поняття, ніж 
толерування. Вона ґрунтується на визнанні гідності, прав і свобод іншого 
та на рівноправних відносинах.

Повага передбачає:
Позитивне ставлення до когось або чогось, що ґрунтується на 
судженні про те, що цей хтось або щось має вагу, цінність та 
ціннісність.
Позитивне ставлення та повагу до інших людей як рівноправних, 
які поділяють почуття гідності та мають такий самий набір прав 
і свобод незалежно від своєї культурної належності, переконань, 
думок, способу життя та практик.
Позитивне ставлення до переконань, думок, способу життя та 
практик, яких дотримуються інші люди, якщо вони не підривають 
і не порушують чиєїсь гідності, прав або свободи.

Право на свободу переконань як одне з основоположних прав людини має завжди 
поважатися. Не можна відчувати повагу до переконань, сутність яких передбачає 
нівелювання людської гідності, прав людини та фундаментальних свобод інших. Коли 
йдеться саме про такі переконання, їх дотримання має обмежуватися, якщо це не-
обхідно для безпеки громадян, захисту громадського порядку або захисту прав та 
свобод людей (див. ст. 9 Європейської конвенції з прав людини: www.echr.coe.int/
Documents/Convention_ENG.pdf).
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Громадянська свідомість

Громадянська свідомість – це ставлення до громади або соціальної гру-
пи. Термін «спільнота» використовується для позначення соціальної або 
культурної групи, яка є більшою, ніж найближче оточення людини, тобто її 
сім’я та друзі, та до якої людина відчуває належність. Є численні групи, які 
було б доцільно тут перерахувати. Наприклад, люди, що живуть на певній 
території (район, місто, країна, континент, як-от Європа чи Африка, або ж 
цілий світ, коли йдеться про «глобальну спільноту»); географічно розпоро-
шені групи (етнічні, релігійні, сексуальні меншини тощо) або будь-які інші 
культурні чи соціальні групи, до яких індивід відчуває належність. Кожна 
людина належить до множинних груп, а таке ставлення, як громадянська 
свідомість, може відчуватися щодо кількох груп одночасно. Громадянська 
свідомість передбачає:

Почуття належності та ідентифікування себе в спільноті.
Усвідомлення інших людей у спільноті, взаємозалежності між 
цими людьми та наслідків своїх дій для інших.
Почуття солідарності з іншими людьми в громаді, зокрема 
готовність співпрацювати, стурбованість їхніми правами та 
добробутом, готовність захищати тих, хто може бути позбав-
лений прав у громаді.
Зацікавленість та уважність до справ і переживань громади.
Почуття громадянського обов’язку, готовність активно сприяти 
громадському життю та брати участь у вирішенні проблемних 
питань, які хвилюють громаду, працювати на її благо, готов-
ність до діалогу з іншими членами громади незалежно від їх-
ньої культурної належності.
Згоду виконувати, наскільки це можливо, обов’язки та бути 
відповідальним відповідно до ролі або посади, яку людина 
обіймає у громаді.
Почуття підзвітності перед іншими людьми в межах громади і 
визнання того, що кожен відповідає перед іншими за свої рі-
шення та дії.

Відповідальність

Термін «відповідальність» має багато значень. Коли ми говоримо про 
культуру демократії, то насамперед це рольова відповідальність і мо-
ральна відповідальність. Перше визначення стосується одного з аспек-
тів громадянської свідомості (див. пункт 6), але в цьому разі нас більше 
турбує друге. Моральна відповідальність полягає у ставленні до власних 
дій. Вона виникає, коли людина зобов’язана діяти певним чином і заслу-
говує на схвалення покарання за діяльність належним чи неналежним 
чином. Умови, які необхідні для того, щоб дати схвальну або несхвальну 
оцінку діяльності людини, настають тоді, коли людина сама здатна кри-
тично поглянути на свої дії, може формувати наміри про те, як діяти, і 
діяти обраним чином (отже, брак ресурсів або відповідних умов змушує 
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людину вчиняти певні дії, тобто вже неможливо дати її діям позитивну 
чи негативну оцінку).

Відповідальність передбачає хоробрість, адже людині, яка зайняла прин-
ципову позицію, можливо, доведеться діяти самостійно, а також робити 
кроки, що суперечать нормам громади або кидають виклик колективним 
рішенням, які людина трактує як неправильні. Таким чином, іноді може спо-
стерігатися напруженість між громадянською свідомістю (що тлумачиться 
як солідарність із лояльністю до інших людей) та моральною відповідаль-
ністю. Відповідальність за власні вчинки передбачає:

Рефлективний і продуманий підхід до власних дій та їхніх можли-
вих наслідків.
Визначення обов’язків, зобов’язань і того, як людина має поводи-
тися в конкретній ситуації, спираючись на цінності або їх набір9.
Прийняття рішення про вжиття заходів (які в деяких випадках мо-
жуть спричинити бездіяльність), зважаючи на обставини.
Вжиття заходів (або уникнення дій) як самостійною особою.
Готовність бути відповідальним за характер або наслідки прийня-
тих рішень та дій.
Готовність критично себе оцінити.
Готовність діяти сміливо в разі потреби.

Самоефективність

Самоефективність – це ставлення до самого себе. Воно ґрунтується на 
переконанні у власній здатності досягнути поставлених цілей. Це пере-
конання зазвичай передбачає впевненість у тому, що людина здатна ро-
зуміти, що їй необхідно, формувати відповідні судження, обирати відпо-
відні методи виконання завдань та успішно долати перешкоди, впливати 
на ситуацію, від якої залежить її життя або життя інших людей, і навіть 
змінити її. Отже, самоефективність пов’язана з почуттям упевненості у 
власних силах. Низька самоефективність може перешкоджати демокра-
тичній та міжкультурній поведінці навіть тоді, коли людина має високу 
здатність. Водночас нереалістично висока самоефективність може при-
звести до розчарування та фрустрації. Оптимальним ставленням є від-
носно висока самоефективність у поєднанні з реалістично визначеним 
рівнем здатностей, що заохочує людей долати нові перешкоди та діяти в 
проблемних ситуаціях. Отже, самоефективність передбачає:

Отже, відповідальність у демократичних та міжкультурних ситуаціях потребує одно-
часного застосування одного або більше наборів цінностей, визначених у цій моделі 
(наприклад, поціновування людської гідності та прав людини, поціновування культурної 
різноманітності, поціновування демократії, справедливості, чесності, рівноправності та 
верховенства права). Якщо застосування одного або кількох наборів цінностей буде 
неодночасним, відповідальність перестане бути демократичною компетентністю, а 
стане компетентністю політичного характеру (див. розділ 6.1).
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Віру у власну здатність розуміти проблемні питання, робити су-
дження та обирати необхідні методи виконання завдань.
Віру у власну здатність організовувати та реалізувати діяльність, 
необхідну для досягнення певних цілей, і долати перешкоди, що 
можуть виникнути.
Впевненість у здатності долати нові виклики.
Впевненість у залученні до демократичних процесів та діяльнос-
ті, що вважаються необхідними для досягнення демократичних 
цілей (зокрема, долання викликів, притягнення до відповідаль-
ності тих, хто при владі, якщо їхні рішення є несправедливими).
Відповідальність у разі залучення до міжкультурного діалогу з 
тими, хто має іншу культурну належність.

Прийняття10 невизначеності та неоднозначності

Прийняття невизначеності та неоднозначності – це ставлення до об’єктів, 
подій і ситуацій, що сприймаються як невизначені та підлягають різним 
суперечливим або несумісним тлумаченням. Люди, що мають високий рі-
вень прийняття невизначеності та неоднозначності, позитивно оцінюють ці 
об’єкти, події та ситуації, охоче сприймають притаманний їм брак чіткості 
та зрозумілості, готові визнати, що погляди інших людей можуть бути на-
стільки ж адекватними, як і їхнє власне бачення. Вони вміють конструктив-
но приймати невизначеність та неоднозначність.

Отже, термін «толерантність» слід розуміти в позитивному сенсі, тобто як 
прийняття невизначеності та неоднозначності (а не в негативному сенсі, 
що означає змиритися й терпіти невизначеність, неоднозначність). Люди з 
низьким рівнем прийняття невизначеності та неоднозначності мають єди-
ний погляд на невизначені ситуації та проблеми, а також використовують 
негнучкі категорії для сприйняття світу. Отже, у цьому контексті прийняття 
невизначеності та неоднозначності передбачає:

Визнання та усвідомлення того, що може бути багато поглядів 
на будь-яку конкретну ситуацію чи проблему, багато тлумачень.
Визнання та усвідомлення того, що власна думка може бути не 
кращою за погляди інших людей.
Прийняття складності, суперечностей та відсутності чіткості.
Готовність виконувати завдання навіть тоді, коли доступна не-
повна або обмежена інформація.
Готовність приймати невизначеність і долати її конструктивно.

Модель    Стор. 43

В оригінальному тексті цього документа в описі й трактуванні поняття «прийняття 
невизначеності та неоднозначності» автори використовують слово «толерантність». 
Саме тому далі по тексту перекладеного документа детально розглядається термін 
tolerance (див. англ. tolerance of ambiguity Competences for Democratic Culture. Living 
together as equals in culturally diverse democratic societies. – P. 44. Council of Europe, 
March. 2016).
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 6.3. Навички

Навичка – це здатність дотримуватися комплексних, добре організованих 
зразків мислення та поводитися в адаптивній манері для того, щоб досягти 
кінцевої мети.

Загалом є вісім наборів навичок, важливих для культури демократії.

Навички автономного навчання

Навички автономного навчання необхідні людині для того, щоб здійснити, 
організувати та оцінити власне навчання відповідно до своїх потреб, са-
мостійно та саморегульовано, без підказки інших. Навички автономного 
навчання важливі для культури демократії, оскільки вони дають людям 
змогу самостійно вчитися вирішувати політичні, громадські та культурні 
проблеми, використовуючи численні джерела (далекі й близькі), не покла-
даючись на найближче оточення й не очікуючи інформації про це. Нави-
чки автономного навчання включають у себе:

Визначення власних навчальних потреб. Ці потреби можуть ви-
никати через прогалини в знаннях та розумінні, через відсутність 
навичок або недостатнє володіння ними, через труднощі, що ви-
никли внаслідок поточних поглядів або цінностей.
Визначення, розміщення та доступ до можливих джерел інформації, 
консультацій або вказівок, необхідних для задоволення цих потреб. 
Такими джерелами можуть бути особистий досвід, дискусії, взаємо-
дія та обговорення з іншими людьми, зустрічі з людьми, які мають 
іншу культурну належність та переконання, власні думки та світо-
гляд, а також візуальні, друковані, теле- та цифрові медіа-ресурси.
Судження про достовірність різних джерел інформації, порад і 
вказівок, оцінювання їх з погляду можливих упереджень та пере-
кручень, вибір найоптимальніших джерел з-поміж усіх можливих.
Опрацювання та вивчення інформації з використанням найдо-
цільніших навчальних стратегій і технологій або прийняття та 
дотримання рекомендацій і порад із найдостовірніших джерел із 
внесенням коректив до власних знань, розуміння, навичок, став-
лення та цінностей.
Роздуми про вже вивчене та про досягнутий прогрес, оцінюван-
ня застосованих навчальних стратегій, формулювання висновків 
щодо подальшого навчання і його нових стратегій, які можуть 
знадобитися.

Навички аналітичного та критичного мислення

Навички аналітичного та критичного мислення складаються з великого 
комплексного набору взаємопов’язаних навичок. Навички аналітичного 
мислення необхідні для систематичного та логічного аналізу різних матері-
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алів, таких як текст, аргументи, інтерпретації, проблеми, події, досвід. Вони 
включають здатність та вміння:

Систематично ділити матеріал, який аналізується, на окремі 
елементи та логічно організовувати їх.
Вивчати та тлумачити значення кожного елемента, бажано порів-
нюючи та взаємопов’язуючи їх відповідно до того, що вже відомо, 
а також визначаючи подібності та розбіжності.
Вивчати ці елементи відповідно до взаємозв’язків, у яких вони 
перебувають, і визначати залежності між ними (логічні, повсяк-
денні, тимчасові тощо).
Виявляти будь-які розбіжності та суперечності між елементами.
Визначати можливі альтернативні значення та зв’язки між окре-
мими елементами, створювати нові елементи, здійснювати сис-
тематичну заміну елементів, щоб зрозуміти ефект, який це може 
мати на цілу модель, і синтезувати елементи в різні способи. Інак-
ше кажучи, уявляти та вивчати нові можливості й альтернативи.
Підсумовувати результати аналізу в організований, цілісний спо-
сіб для формулювання логічних та ґрунтовних висновків.

Навички критичного мислення необхідні для оцінки будь-яких матеріалів та 
суджень про них. Вони включають здатність та вміння:

Оцінювати на основі внутрішньої послідовності й узгодженості 
з наявними доказами та досвідом.
Доходити висновку про те, чи є матеріали, які аналізуються, ак-
туальними, чіткими, прийнятними, надійними, доцільними, ко-
рисними та/або переконливими.
Розуміти й оцінювати наявні думки, припущення та текстуальні 
чи комунікативні конвенції, на яких ґрунтується матеріал.
Не лише розуміти буквальний зміст матеріалів, а й усвідомлюва-
ти їхнє ширше призначення, що включає основні мотиви, наміри 
та плани тих, хто їх створив (у випадку політичної комунікації це 
здатність ідентифікувати пропаганду й деконструювати основопо-
ложні мотиви, наміри та цілі тих, хто здійснює таку пропаганду). 
Усвідомлювати місце матеріалів в історичному контексті, у яко-
му їх було створено, щоб оцінити їх.
Створювати та розробляти альтернативні варіанти можливостей 
і рішень проблем.
Зважувати плюси й мінуси доступних варіантів. Це можуть бути 
аналіз витрат і вигод (включаючи як короткотермінову, так і дов-
готермінову перспективу), аналіз ресурсів (оцінювання доступ-
ності ресурсів, необхідних для втілення кожної з можливостей), 
аналіз ризиків (розуміння та оцінювання ризиків, що співвідно-
сяться з кожною можливістю, а також способів їх уникнення).
Зіставляти результати оцінки в організований та цілісний спосіб, 
щоб сформувати логічні й стійкі аргументи «за» або «проти» певно-
го трактування, висновків чи певної діяльності, які базуватимуться 
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на чітких, конкретизованих критеріях, принципах і цінностях, та/або 
переконливого обґрунтування.
Визнавати можливий вплив на оцінку власних припущень та 
передумов, що могли вплинути на оцінку, усвідомлювати, що 
власні переконання та судження завжди залежать від культур-
ної належності та індивідуального бачення.

Ефективне аналітичне мислення передбачає критичне мислення (тобто оці-
нювання матеріалів, які аналізуються), а ефективне критичне мислення пе-
редбачає аналітичне мислення (наприклад, знаходження відмінностей та 
усвідомлення подібностей). Тому навички аналітичного та критичного мис-
лення за своєю суттю взаємопов’язані.

Навички слухати та спостерігати

Навички слухати та спостерігати необхідні для того, аби розуміти, що кажуть 
люди, а також щоб вчитися, спостерігаючи поведінку інших. Аби розуміти, 
що кажуть інші люди, потрібно мати навичку активно слухати, звертаючи 
увагу не тільки на те, що було сказано, а й на те, як це було сказано (тон, 
висота звуку, сила й темп голосу), а також на мову тіла, зокрема на погляд, 
вираз обличчя, жести. Спостереження за іншими людьми може стати важли-
вим джерелом інформації про поведінку, що є доцільною та ефективною за 
різних культурних обставин і контекстів, а також допомогти добре зрозуміти 
поведінку через зберігання такої інформації та відтворення в подібних ситу-
аціях. Отже, навички слухати та спостерігати включають у себе:

Розуміння не тільки того, що було сказано, а й того, як це було 
сказано, мови тіла співрозмовника.
Розуміння можливих суперечностей між вербальними та невер-
бальними повідомленнями.
Розуміння тонкощів сказаного і того, що може бути сказано лише 
частково або про що, можливо, й зовсім не йшлося в розмові.
Розуміння зв’язку між тим, що було сказано, і соціальним кон-
текстом, у якому це було сказано.
Уважність до поведінки інших людей та зберігання інформації 
про таку поведінку, зокрема про поведінку людей, які мають 
іншу культурну належність.
Особливу увагу до подібностей та відмінностей у реакціях лю-
дей на ту саму ситуацію, зокрема тих, хто має іншу культурну 
належність.

Емпатія

Емпатія – це набір навичок, необхідних для розуміння та співвіднесення 
думок, переконань і почуттів інших людей, а також для того, щоб побачити 
світ очима інших людей. Емпатія передбачає здатність вийти за межі влас-
ної психологічної рамки (наприклад, відсторонитися від власного бачення) 
та уявити, усвідомити і зрозуміти психологічну схему та бачення іншої лю-
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дини. Ця навичка є основою для уявлення про культурну належність, світо-
гляд, переконання, інтереси, емоції, бажання та потреби інших людей. Є 
кілька видів емпатії:

Когнітивна перспективна – здатність сприймати і розуміти думки 
та переконання інших людей.
Афективна перспективна – здатність сприймати і розуміти емоції, 
почуття та потреби інших людей.
Так звана співчутлива емпатія, або емпатійна турбота, – здат-
ність співчувати іншим людям, виявляти стурбованість, що 
ґрунтується на розумінні їхнього когнітивного чи афективного 
стану або матеріального становища та обставин11.

Гнучкість та адаптивність

Гнучкість та адаптивність необхідні для того, щоб пристосувати думки, 
почуття та поведінку до принципово нових умов і ситуацій, аби людина 
змогла ефективно та належним чином відповідати на виклики, вимоги і 
можливості. Гнучкість та адаптивність дають змогу позитивно реагувати 
на новизну та зміни, на соціальні й культурні очікування інших людей, 
на стилі спілкування та поведінку. Вони також допомагають адаптувати 
свої шаблони мислення, почуття та поведінку у відповідь на нові можли-
вості, що з’являються в різних ситуаціях, досвід, непередбачувані зустрі-
чі та інформацію. Гнучкість та адаптивність, визначені в такий спосіб, 
мають відрізнятися від безпринципної або умовно-коригувальної пове-
дінки заради особистої користі або вигоди. Їх також слід відрізняти від 
зовнішньої адаптації не з власної волі12. Отже, гнучкість та адаптивність 
включають у себе:

Емпатія в цій моделі визначається як навичка. Термін «емпатія», звичайно, використову-
ється у повсякденному мовленні в багатьох значеннях. Наприклад, коли людина відчуває 
такі самі емоції, що й інша (феномен «емоційне зараження», коли людина «схоплює» та 
поділяє радість, паніку, страх тощо). Інколи терміном «емпатія» визначають емоційну 
прив’язку або ідентифікацію себе з іншим (наприклад, «я мав сильну емпатію до го-
ловного героя цього роману»), а інколи співчуття або стурбованість за іншу людину як 
результат симпатії до неї (наприклад, «я відчуваю до тебе емпатію через твоє теперішнє 
становище»). Термін «емпатія» також часом використовують для того, щоб охарактери-
зувати численні взаємопов’язані реакції однієї людини на іншу, серед яких когнітивне та 
емоційне залучення, емоційний зв’язок з іншими. У цій моделі цей термін використову-
ється в більш специфічному значенні. Емпатія трактується як набір навичок, необхідних 
для того, щоб зрозуміти думки, переконання та почуття інших людей, тобто як набір 
найнеобхідніших для участі в культурі демократії навичок. Таке визначення не має на 
меті заперечити можливу одночасну мобілізацію та використання емпатії, відкритості, 
поваги тощо як частини компетентностей у визначених ситуаціях.
Наприклад, із насильною асиміляцією культурних меншин у культуру більшості мири-
тися не можна. Кожна людина має фундаментальне право вибирати власну культурну 
належність, переконання та життєвий устрій (див. виноску 8).
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Пристосування свого звичного способу мислення до змінених 
обставин або тимчасовий перехід від власної до іншої пізна-
вальної перспективи у відповідь на культурні сигнали.
Переосмислення власної думки у світлі нових доказів та/або 
раціональних аргументів.
Контролювання та регулювання власних емоцій і почуттів, щоб 
сприяти ефективнішому й більш відповідному спілкуванню та 
співпраці з іншими людьми.
Долання почуття тривоги, стурбованості та невпевненості під 
час зустрічі й взаємодії з людьми, що мають іншу культурну на-
лежність.
Контролювання та зменшення негативних почуттів до членів ін-
ших груп, із якими група, до якої належить людина, свого часу 
перебувала в конфлікті.
Коригування своєї поведінки відповідно до соціально прийнят-
них у культурному середовищі норм.
Адаптування до різних стилів спілкування та поведінки, а також 
перехід на відповідні стилі, щоб уникнути порушення культурних 
норм інших людей та комунікувати з ними за допомогою зрозумі-
лих їм засобів.

Лінгвістичні, комунікативні навички та багатомовність13 

Лінгвістичні, комунікативні навички та багатомовність необхідні для ефек-
тивної та належної комунікації з іншими людьми. Вони включають у себе14:

Здатність чітко висловлюватися у різних ситуаціях: висловлювати 
власні переконання, думки, пояснювати й розтлумачувати ідеї, ін-
тереси та потреби, обстоювати позицію, заохочувати, обґрунтову-
вати, дискутувати, дебатувати, переконувати та вести переговори.
Здатність відповідати комукаційним вимогам, що виникають у 
міжкультурних ситуаціях, користуючись не однією, а кількома мо-
вами або спільною мовою (linguafranca).

Термін «мова» використовується в цьому документі на позначення всіх лінгвістичних 
систем, які характеризуються як мови або є варіантами визнаних мов безвідносно 
до їх модальності. Це передбачає усну та письмову форму вираження мови. Терміни 
«вербальна комунікація» та «невербальна комунікація» в цьому контексті означають 
«комунікацію за посередництвом мови» та відповідно «комунікацію за посередни-
цтвом іншої мови».
Найважливішим є те, що ефективна комунікація потребує лінгвістичних навичок (щоб 
висловити та зрозуміти усні й письмові висловлювання), соціолінгвістичних навичок 
(щоб зрозуміти акцент, діалект, регістр мовлення, мовні маркери соціальних відно-
син між мовцями) та навички побудови дискурсу (конструювання довгого, цілісного 
тексту, використання усного дискурсу та письмових текстів заради досягнення кон-
кретних комунікаційних цілей).Однак вважається, що це загальні навички, а отже, 
вони не входять до моделі. Їх перелік та детальний опис цих навичок можна знайти в 
«Загальноєвропейських рекомендаціях із мовної освіти» (див. виноску 5).
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Здатність висловлюватися впевнено, без агресії навіть у неспри-
ятливих ситуаціях, що виникають у зв’язку з нерівномірним роз-
поділом сил і повноважень, а також висловлювати принципову 
незгоду з іншою особою у спосіб, за якого відчуватиметься повага 
до її гідності.
Здатність визначати різні форми висловлювання думок і різні 
комунікаційні умовності (вербальні та невербальні) під час спіл-
кування в різних соціальних групах та з представниками різних 
культур.
Здатність налаштовувати та змінювати свою комунікативну пове-
дінку, тобто використовувати комунікаційні прийоми (вербальні 
та невербальні), які співрозмовник може зрозуміти відповідно до 
культурних обставин, які превалюють.
Здатність коректно ставити запитання, коли висловлювання іншої 
людини є незрозумілим або коли спостерігається невідповідність 
між вербальними та невербальними повідомленнями.
Здатність долати непорозуміння в спілкуванні, наприклад, че-
рез прохання повторити чи переформулювати, переглянути або 
спростити сказане, що було незрозумілим.
Здатність діяти як мовний посередник під час міжкультурного 
обміну, мати навички перекладу, інтерпретування та пояснення, 
а також діяти як міжкультурний посередник, допомагаючи лю-
дям зрозуміти та оцінити особливості тих, хто має іншу культур-
ну належність.

Навички співпраці

Навички співпраці необхідні для успішної участі в спільній діяльності, 
спільному виконанні завдань та організації заходів. Вони включають у себе 
здатність та вміння:

Висловлювати думки перед групою та заохочувати її інших членів 
висловлювати свої погляди.
Вибудовувати консенсус та досягати компромісу в групі.
Здійснювати заходи спільно з іншими в добре скоординований 
спосіб.
Виявляти та ставити цілі в групі.
Досягати цілей у групі та адаптувати власну поведінку задля їх 
досягнення.
Цінувати таланти та достоїнства членів групи, допомагати іншим 
розвиватися в тих сферах, які вони бажають покращити.
Заохочувати і мотивувати членів групи співпрацювати та допома-
гати одне одному заради досягнення спільних цілей.
Допомагати іншим у їхній роботі, якщо це необхідно.
Обмінюватися корисними знаннями, досвідом та експертною 
оцінкою з групою та заохочувати до цього інших.
Визнавати наявність конфліктів, що виникають у групі, зокрема 
виявляти емоційні ознаки визрівання конфлікту в самому собі та 
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в інших, а також відповідно реагувати на конфліктні ситуації, ви-
користовуючи мирні засоби та діалог.

Навички вирішувати конфлікти

Навички вирішувати конфлікти необхідні для їх виявлення, управління 
ними та мирного подолання. Вони включають у себе здатність та вміння:

Зменшувати агресію та негатив або запобігати їм, створювати 
нейтральне середовище, у якому люди могли б вільно висловлю-
вати свої думки та стурбованість, не боячись бути покараними.
Заохочувати та посилювати сприйнятливість, взаєморозуміння 
та довіру між сторонами конфлікту.
Визнавати відмінності в силі та/або статусі сторін конфлікту, 
а також вживати заходів для зменшення можливого впливу на 
комунікацію між сторонами.
Ефективно регулювати та управляти емоціями: інтерпретувати 
власні емоції та мотиваційні стани, а також емоції інших людей, 
протистояти емоційному стресу, тривозі та почуттю небезпеки як 
у собі, так і в інших.
Прислухатися до сторін конфлікту, розуміти їхні позиції.
Підсумовувати різні погляди, які мають сторони конфлікту.
Протидіяти некоректному сприйняттю сторонами конфлікту.
Усвідомлювати потребу в мовчанні, перемир’ї або бездіяльнос-
ті, щоб сторони конфлікту змогли обдумати ситуацію з позиції 
іншої сторони.
Визначати, аналізувати, контекстуалізувати причини та інші 
аспекти конфлікту.
Напрацьовувати спільні положення, на яких може ґрунтуватися 
згода між сторонами конфлікту, шукати варіанти вирішення 
конфлікту, а також компроміси та рішення.
Допомагати іншим вирішити конфлікт, розтлумачуючи можливі 
варіанти.
Допомагати сторонам конфлікту знайти оптимальний та най-
більш прийнятний варіант його вирішення.
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 6.4. Знання та критичне розуміння

Знання – це масив інформації, яким володіє людина, у той час як розумін-
ня – усвідомлення смислів. Термін «критичне розуміння» у цьому контексті 
використовується для того, щоб підкреслити необхідність усвідомлення та 
оцінювання значень у контексті демократичних процесів та міжкультурного 
діалогу, щоб стимулювати роздуми та критичне оцінювання того, що було 
зрозумілим і розтлумаченим (на противагу автоматичному, звичному, не-
рефлективному тлумаченню). 

Різні форми знання та критичного розуміння, необхідні для культури демо-
кратії, можна поділити на три групи.

Знання та критичне розуміння самого себе

Знання та критичне розуміння самого себе життєво необхідні для того, щоб 
ефективно та належним чином брати участь у культурі демократії. Вони 
передбачають:

Знання та критичне розуміння власної культурної належності.
Знання та критичне розуміння власного бачення світу, його когні-
тивних, емоційних, мотиваційних аспектів та упереджень.
Знання та критичне розуміння припущень і передумов, що лежать 
в основі бачення світу.
Розуміння, як світогляд, припущення та судження людини зале-
жать від культурної належності та особистого досвіду і, своєю чер-
гою, впливають на сприйняття, судження та реакції інших людей.
Усвідомлення власних емоцій, почуттів та мотивації, зокрема в 
контексті спілкування та співпраці з іншими людьми.
Знання та розуміння меж власної компетентності.

Знання та критичне розуміння мови і комунікації

Знання та критичне розуміння мови і комунікації включає:

Знання соціально прийнятних вербальних та невербальних 
принципів, що існують у мові, якою послуговується людина.
Розуміння, що люди іншої культурної належності можуть корис-
туватися іншими вербальними чи невербальними принципами, 
які мають значення для їхнього сприйняття світу навіть тоді, 
коли вони послуговуються тією самою мовою, що й ми.
Розуміння, що люди, які мають іншу культурну належність, 
можуть сприймати сенси, що з’являються під час комунікації, 
інакше, ніж ми.
Розуміння, що є безліч способів спілкування кожною мовою та 
чимала кількість способів використання тієї самої мови.
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Розуміння, що використання мови – це культурна практика, а 
мова є носієм інформації, значень, ідентичностей, поширенх у 
культурі, для якої вона характерна.
Розуміння, що мови можуть унікально висловлювати спільні ідеї або 
висловлювати унікальні ідеї, які важко пояснити іншими мовами.
Розуміння соціального впливу різних стилів спілкування та на-
слідків для інших, зокрема того, як різні стилі спілкування мо-
жуть перешкоджати комунікації чи навіть зруйнувати її.
Розуміння того, як власні припущення, суб’єктивні судження, 
сприйняття, переконання та тлумачення пов’язані з конкретною 
мовою (мовами), якою розмовляє людина.

Знання та критичне розуміння світу (політики, юриспруденції, 
прав людини, культури, культур, релігії, історії, ЗМІ, 
економіки, довкілля та сталого розвитку)

Знання та критичне розуміння світу передбачає широкий набір знань у 
різних галузях.

I. Знання та критичне розуміння політики і права

Знання та розуміння політичних і правових понять, зокрема де-
мократії, свободи, справедливості, рівності, громадянства, прав 
та обов’язків, необхідності законів та верховенства права.
Знання та розуміння демократичних процесів, способів функціо-
нування демократичних інституцій, зокрема ролі політичних пар-
тій, виборчих процесів і голосування.
Знання та розуміння різних способів участі громадян у публічних 
обговореннях і прийнятті рішень, впливу на політику, суспіль-
ство, а також усвідомлення ролі громадянського суспільства та 
неурядових організацій у цьому контексті. 
Розуміння владних відносин, політичних розбіжностей та кон-
флікту думок у демократичних суспільствах, способів їх мир-
ного врегулювання.
Знання та розуміння актуальних питань, актуальних соціальних та 
політичних проблем, а також політичних поглядів інших людей.
Знання та розуміння сучасних загроз демократії.

II. Знання та розуміння прав людини

Знання та розуміння того, що права людини ґрунтуються на гід-
ності, яка є природною для кожної людини.
Знання та розуміння того, що права людини мають універсальний 
характер, є невід’ємними та неподільними й що в кожної людини є 
не тільки права, а й обов’язок поважати права інших незалежно від 
їхнього національного походження, етнічної належності, раси, ре-
лігії, мови, віку, статі, сексуальної орієнтації, політичних поглядів, 
соціального походження, статків, обмеженості можливостей тощо.
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Знання та розуміння обов’язків країн і урядів у питанні дотри-
мання прав людини.
Знання та розуміння історії прав людини включно із Загальною 
декларацією прав людини, Європейською конвенцією з прав 
людини та Конвенцією ООН про права дитини.
Знання та розуміння взаємозв’язків між правами людини, демо-
кратією, свободою, справедливістю, миром та безпекою.
Знання та розуміння того, що в різних суспільствах і культурах 
права людини можуть інтерпретуватися по-різному. Усі можливі 
варіанти їх використання закріплені міжнародно узгодженими 
правовими актами, які встановлюють мінімальні стандарти прав 
людини незалежно від культурного контексту.
Знання та розуміння того, як принципи, на яких ґрунтуються пра-
ва людини, застосовуються на практиці, у конкретних ситуаціях, 
як можуть порушуватися права людини, які є способи усунення 
таких порушень та як вирішувати суперечності між різними 
видами прав людини.
Знання та розуміння критичних викликів, які постають у сучасно-
му світі щодо прав людини.

III. Знання та критичне розуміння культури й культур

Знання та розуміння того, як культурна належність людей формує 
їхній світогляд, упередження, сприйняття, переконання, цінності, 
поведінку та взаємодію з іншими.
Знання та розуміння, що всі культурні групи є внутрішньо змінни-
ми та різнорідними, не мають фіксованих ознак, включають осіб, 
які кидають виклик традиційним культурним смислам, що пере-
бувають у постійному розвитку та змінюються.
Знання та розуміння того, як владні структури, дискримінаційні 
практики та інституційні бар’єри всередині культурних груп та між 
ними обмежують можливості індивідів, безпритульних людей.
Знання та розуміння конкретних переконань, цінностей, норм, 
практик, дискурсів та продуктів, що можуть використовуватися 
людьми, які мають особливі культурні зв’язки, зокрема тих, що 
стосуються людей, із якими спілкується індивід та які мають іншу 
культурну належність.

IV. Знання та критичне розуміння релігії

Знання та розуміння ключових аспектів історії окремих релі-
гійних традицій, основних текстів і ключових доктрин, а та-
кож спільних рис та розбіжностей, що існують між різними 
релігійними традиціями.
Знання та розуміння релігійних символів, обрядів і релігійного 
використання мови.
Знання та розуміння ключових рис вірувань, цінностей, практики 
та досвіду людей, які сповідують певні релігії.
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Розуміння того, що суб’єктивний досвід та особисте сприйнят-
тя релігії відрізнятимуться від загальноприйнятого визначення 
відповідних релігій.
Знання та розуміння внутрішньої різноманітності вірувань і 
практик, що існують у межах окремих релігій.
Знання та розуміння того, що всі релігійні групи включають 
індивідів, які оскаржують традиційне розуміння релігії, кидають 
йому виклик, а також усвідомлення, що релігійні групи не є фік-
сованими та постійно змінюються.

V. Знання та критичне розуміння історії

Знання та розуміння мінливості історії й інтерпретації минулого з 
часом та в різних культурних контекстах.
Знання та розуміння окремих наративів, в основі яких по-
гляди на історичні сили та фактори, що змінили сучасний 
світ.
Розуміння процесу історичного дослідження, зокрема того, як 
відбираються та тлумачаться факти і як вони стають основою 
історичного наративу, пояснень та аргументації.
Розуміння необхідності доступу до альтернативних джерел ін-
формації про історію, тому що внесок в історію маргінальних 
груп (наприклад, культурних меншин та жінок) часто виключа-
ється із стандартних історичних наративів.
Знання та розуміння того, як історію подають і вивчають з етно-
центричного погляду.
Знання та розуміння того, що поняття демократії та громадянства 
в різних культурах розвивається по-різному.
Знання та розуміння того, що стереотипізація – це форма дискри-
мінації, яка використовувалася для заперечення індивідуальності 
та інакшості людей, порушення прав людей, а в деяких випадках 
призвела до злочинів проти людства.
Розуміння та тлумачення минулого у світлі сьогодення з поглядом 
у майбутнє та розуміння актуальності минулого відносно проблем 
і викликів, які існують у сучасному світі. 

VI. Знання та критичне розуміння ЗМІ

Знання та розуміння процесів, за допомогою яких засоби масової 
інформації виділяють, інтерпретують та редагують інформацію 
перед тим, як подати її громадськості.
Знання та розуміння засобів масової інформації як товару, що 
має виробників і споживачів, а також можливих мотивів, намірів 
та цілей, які можуть мати творці контенту, зображень, повідо-
млень та реклами. 
Знання та розуміння цифрових засобів масової інформації, того, 
як створюється цифровий медіа-контент (зображення, повідомлен-
ня), а також можливих мотивів, намірів та цілей його творців.
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Знання та розуміння наслідків, які мас-медіа та цифрові медіа 
зокрема можуть мати на судження та поведінку людей.
Знання та розуміння того, як створюються політичні повідомлен-
ня, пропаганда й мова ненависті в засобах масової інформації та 
цифрових медіа зокрема; як такі форми комунікації можна вияви-
ти; як вберегтися та захиститися від їхніх наслідків.

VII. Знання та критичне розуміння економіки, 
довкілля та сталого розвитку

Знання та розуміння економіки, економічних і фінансових про-
цесів, що впливають на життя суспільства, зокрема зв’язку між 
працевлаштуванням, заробітком, прибутком, податками та дер-
жавними видатками.
Знання та розуміння взаємозв’язку між прибутком і видатками, 
характером і наслідками боргу, реальної вартості позик та ризи-
ку отримання позик, неспівмірних із реальними прибутками.
Знання та розуміння економічної взаємозалежності глобальної 
спільноти і впливу особистого вибору та споживчих стандартів 
на життя в інших частинах світу. 
Знання та розуміння довкілля, факторів, які можуть на нього 
вплинути, ризиків, що можуть негативно позначитися на ньому, 
сучасних екологічних проблем та необхідності відповідального 
споживання, захисту довкілля та сталого розвитку.
Знання та розуміння зв’язків між економічними, соціальними, 
політичними, екологічними процесами з огляду на глобальну 
практику.
Знання та розуміння етичних проблем, пов’язаних із глобалізацією.
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7. Висновок

Як ми на початку вже зазначали, подана тут модель є спробою опису ком-
петентностей, яких необхідно набути людям, щоб брати участь у культурі 
демократії та мирно співіснувати з іншими людьми як із рівноправними в 
культурно багатоманітних суспільствах. Модель буде корисною під час ухва-
лення освітніх рішень та планування, допоможе освітянам підготувати учнів 
до їх становлення як громадян, наділених демократичними та міжкультурни-
ми компетентностями.

Також є сподівання, що модель дасть змогу освітнім системам розширюва-
ти можливості автономних суб’єктів суспільного життя, які здатні вибирати 
та досягати своїх цілей у житті в межах, що забезпечуються демократичним 
інституціями та повагою до прав людини. Кілька компетентностей з моделі 
особливо корелюють із цією ціллю. Наприклад, якщо учні розвинуть у собі 
відкритість до культур, переконань, світоглядів та практик інших, у них ви-
никне бажання досліджувати, пізнавати інші світогляди та способи життя, 
що виходять за межі традиційних для них, розширюючи свій життєвий до-
свід та горизонти мислення; якщо учні набудуть навичок автономного на-
вчання, то зможуть пізнавати самостійно нові для них світогляди та способи 
життя, не будуть залежними від інформації від людей із їхнього найближчо-
го оточення; якщо вони набудуть навичок аналітичного та критичного мис-
лення, то зможуть детально вивчати альтернативні світосприйняття, устрої, 
інші способи життя, сприймати нову інформацію та ідеї, а отже, будуть здат-
ні самостійно оцінити, чи є прийнятними й бажаними для них інші практики 
та переконання; якщо учні навчаться цінувати та поважати гідність і права 
людини, культурну багатоманітність та демократію, то керуватимуться цим у 
своїх вчинках все своє життя.

Таким чином, опанування компетентностей, що подані в цій моделі, є вкрай 
важливим кроком, який потрібно зробити для того, щоб дати людям можли-
вість вибирати та досягати власних цілей у рамках, що передбачають повагу 
до прав людини та демократичних процесів. Наділення кожного такими ком-
петентностями в межах освітніх систем, подолання структурних недоліків 
та нерівноправності мають вирішальне значення для майбутнього наших 
культурно багатоманітних демократичних суспільств, а також зроблять мо-
лодь сильною та успішною.
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Додаток А
Джерела, у яких подані 
схеми компетентностей, 
що переглядалися 
в межах проекту

У деяких джерелах вказана не одна схема компетентностей, у той час як 
в інших публікаціях схеми компетентностей просто продубльовані з 
інших ресурсів. Тому кількість документів у списку (102) відрізняється 

від загальної кількості схем компетентностей (101). Якщо не зазначено інше, 
доступ до сайтів було перевірено 17 лютого 2016 року.
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Додаток Б
55 можливих компетентностей, 
що були відібрані зі 101 
схеми компетентностей

Звертаємо увагу, що цей список включає тільки ті компетентності зі 101 
схеми, що вважалися релевантними поняттю «культура демократії». 
Компетентності, що були релевантними в інших контекстах (напри-

клад, працевлаштування), до списку не ввійшли.

1. Поціновування/повага до людської гідності та прав людини.
2. Поціновування/повага до культурних відмінностей 
 та багатоманітності.
3. Поціновування/повага до прав людини.
4. Поціновування/повага до демократії.
5. Поціновування/повага до справедливості, рівності, 
 чесності, рівноправності та верховенства права.
6. Поціновування/повага до інших культур/культурної інакшості,
 зокрема відкритість до інших культур.
7. Толерування.
8. Громадянська свідомість.
9. Відповідальність.
10. Самоефективність і самодовіра.
11. Автономність та ініціативність.
12. Прийняття невизначеності та неоднозначності.
13. Здатність співпрацювати.
14. Здатність вирішувати конфлікти.
15. Емпатія та децентрація.
16. Багаторакурсність.
17. Самоусвідомлення та самознання.
18. Комунікативне усвідомлення.
19. Лінгвістичне знання.
20. Лінгвістичні та комунікаційні навички.
21. Навички слухати та спостерігати.
22. Емоційне усвідомлення компетентності для культури демократії.
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23. Емоції та мотивації для громадянської й політичної участі.
24. Стрес-менеджмент, контролювання емоцій, самоконтроль.
25. Політичний та громадянський інтерес.
26. Політичні та громадянські думки й переконання.
27. Знання та розуміння політики й права.
28. Знання та розуміння економіки, економічних 
 і фінансових процесів.
29. Знання та розуміння прав людини.
30. Знання та розуміння конкретних культур.
31. Знання та розуміння культури загалом.
32. Знання та розуміння релігій.
33. Знання та розуміння світу довкілля та сталого розвитку.
34. Знання та розуміння історії.
35. Знання та розуміння сучасного світу.
36. Знання ЗМІ та навички роботи з ними (як із традиційними, 
 так і з новими медіа).
37. Навички відкриття нових знань та вивчення способом взаємодії.
38. Навички інтерпретування.
39. Навички загального мислення та аналізу.
40. Навички розрізнення та оцінювання короткострокових 
 і довгострокових переваг, цілей.
41. Критичне мислення.
42. Критичне культурне усвідомлення.
43. Етичне/моральне розмірковування, судження.
44. Вирішування проблем.
45. Прийняття рішень.
46. Креативність.
47. Гнучкість та адаптивність.
48. Наполегливість.
49. Когнітивна орієнтація або стиль.
50. Ставлення до вивчення.
51. Практичні навички.
52. Міжкультурна поведінка.
53. Політична участь.
54. Громадянська участь.
55. Спеціалізовані професійні компетентності (наприклад, 
 учителів, психологічних консультантів).
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АГЕНТИ З ПРОДАЖУ ПУБЛІКАЦІЙ РАДИ ЄВРОПИ



Рада Європи є провідною організацією із захисту 
прав людини континенту. Вона включає в себе 47 
держав-членів, 28 з яких є членами Європейського 
Союзу. Усі держави-члени Ради Європи 
підписалися під Європейською конвенцією з прав 
людини – договором, спрямованим на захист 
прав людини, демократії та верховенства закону. 
Європейський суд з прав людини контролює 
здійснення Конвенції в державах-членах.

Перед сучасними європейськими суспільствами постає чимало ви-
кликів, як-от зменшення кількості громадян, які беруть участь у 
голосуванні, дедалі більша недовіра до політиків, високий рівень 
злочинності на ґрунті ненависті, нетолерантність та упередження 
щодо етнічних меншин і релігійних груп, зростання рівня підтримки 
жорстокого екстремізму. Ці виклики становлять загрозу легітимнос-
ті демократичних інституцій та мирному співжиттю в межах Європи.

Формальна освіта є життєво важливим знаряддям, за допомогою 
якого можна відповісти на ці виклики. Відповідний внесок і прак-
тики в галузі освіти сприятимуть демократичній участі, зменшать 
нетерпимість, упередженість та підтримку жорстокого екстреміз-
му. Однак, щоб досягти цих цілей, освітяни повинні чітко розуміти 
демократичні компетентності, набуття яких має бути передбачене 
навчальними програмами.

У книжці представлена нова концептуальна модель компетентнос-
тей, необхідних для повноцінної участі у демократичних процесах 
та мирного співжиття з іншими людьми в культурно багатоманітних 
суспільствах. Ця модель є результатом інтенсивної роботи впро-
довж двох років. Вона була вдосконалена в процесі міжнародних 
консультацій з експертами в галузі освіти. У книжці детально описа-
но модель компетентностей та методи, які використовувалися для її 
розробки. Модель пропонує концептуальну основу для подальшої 
розробки нових навчальних програм, педагогічних технологій та 
оцінювання в галузі освіти з прав людини та демократичного гро-
мадянства. Її застосування допоможе у вихованні толерантних та 
демократичних громадян. Це видання є першим документом, який 
описує нові Рамки компетентностей для культури демократії Ради 
Європи. Публікація буде корисною для розробників освітньої полі-
тики та практиків, які працюють у сфері освіти для демократичного 
громадянства, освіти з прав людини та міжкультурної освіти.

Видавництво
Ради Європи




