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ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Сучасна система освіти, будучи складовою частиною суспільства ХХІ ст., зазнає таких же ра-
дикальних змін, як і інші соціальні структури та підсистеми. Глобальні соціальні зміни, що
пов»зані з пошуками людиною шляхів оптимізації та гармонізації власно системи цінностей, сво-
го буття в культурному та природному оточенні, в першу чергу відбиваються на освітній
діяльності, що є основним чинником соціалізації особистості, основним каналом репродукування
людськості та культури у кожній особі. Суспільні детермінанти розвитку сучасної освіти мають
глобальний, національний та локальний виміри, і від їх когерентності залежить змістовне та
функціональне наповнення освітніх інновацій.

Якісна трансформація будь-якого суспільства, пов»язана з його переходом в епоху
інформаційної революції, але це не тільки технологічний стрибок. Мова йде про формування но-
вих екзистенціальних і духовних основ розвитку людства, коли над матеріальні цінності,
пов»язані з саморозвитком особистості, етичними стосунками між людьми чи реалізацією еко-
логічного імперативу стають домінуючими чинниками соціального прогресу. Тим самим ство-
рюються передумови для подолання віковічної прірви між утилітарними і часто мізантропічними
цілями економічної ефективності та гуманістичними ідеалами, між сутністю людини та способом
її існування, між потенціальними можливостями само актуалізації кожної людини та можливо-
стями їх реалізації.

Нові перспективи соціокультурного розвитку людства висувають нові вимоги до
функціонування та розвитку системи освіти. Остання вже не може бути вузьким придатком еко-
номіки, спрямованим на підготовку фахівців для різних галузей людської життєдіяльності.
Освіта має стати основним генератором культурних цінностей та орієнтацій діяльності для кож-
ної окремої людини та для суспільства в цілому, що здійснює випереджаюче проектування
соціальних реальностей на багато років уперед. Іншими словами, потенціальні можливості роз-
витку людства, перш ніж актуалізуватися у реальних соціальних структурах, мають бути спроек-
товані в рамках системи освіти та реалізовані в ціннісних орієнтаціях, когнітивних здатностях і
мотивах поведінки людей, що будуть створювати ці соціальні реалії.

Виходячи з соціально-філософських узагальнень суті сучасних тенденцій розвитку суспільства та
особливостей інноваційного педагогічного процесу в сучасній освіті, не треба відкидати традиційні
навчальні дисципліни, що складають фундамент світоглядної культури особистості. Так, В. Кремень
зазначає [1]: «Особливе значення феномен інновації має для освіти та освітньої теорії і практики, в
яких реалізуються програми підготовки не лише фахівців, а й громадян, вільних мислячих індивідів,
що необхідно для розбудови України. Прикладний характер інноваційної діяльності в освіті зумов-
лює низку завдань, пов»язаних з обґрунтуванням ролі соціально-філософських досліджень у процесі
ставлення і розвитку нової педагогіки…» На жаль, у сучасному навчальному процесі все частіше
скорочуються часи на викладання філософських дисциплін, а такі як Етика, Культурологія, Естетика
вишли за рамки обов»язкових навчальних дисциплін. Сутність сучасної філософсько-освітньої пара-
дигми полягає в гуманоцентричній переорієнтації освітньої діяльності яка допомагає формуванню
світоглядної культурі сучасного фахівця.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

В умовах, коли глобалізаційні процеси набули небаченого розвитку та інтенсифікації, стало
очевидним, що освіта в цілому і вища зокрема не встигають у змістовному плані за швидко змі-




