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дення. Серед них все частіше простежується інтелектуальна на-
сиченість праці, яка за прогнозами фахівців, у третьому тисячо-
літті унеможливлюватиме недосконалу й недостатньо підготов-
лену діяльність людей, що, відповідно, передбачатиме
багатоваріантне вироблення інноваційних проектів і програм.
Важливою є тенденція інформаційної насиченості навчальних,
наукових та виробничих процесів.

Технологічність на сьогодні перетворюється на домінуючу
характеристику діяльності педагога, що означає перехід на якісно
новий щабель ефективності, оптимальності, наукомісткості осві-
тнього процесу, а упровадження інноваційних технологій буде
сприяти підвищенню якості навчального процесу.

Упровадження ж інноваційних технологій буде сприяти під-
вищенню якості навчального процесу при дотриманні цілого ря-
ду умов, а саме: сприятливого морально-психологічного клімату;
постійного вдосконалення матеріально-технічної бази і дидактик-
ного забезпечення навчального процесу; багатоваріантності і
гнучкості в питаннях конструювання змісту, форм, методів і за-
собів навчання з урахуванням специфіки навчального закладу,
професійних потреб і індивідуальних запитів педагогічних пра-
цівників; випереджального характеру навчання; посилення прак-
тичної спрямованості навчання.

Реалізація цих умов буде сприяти зростанню майстерності пе-
дагогічних працівників.

Давиденко Т. В., викладач
 кафедри іноземних мов факультету МЕіМ

ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСВІТИ ЯК БАЗОВА
СКЛАДОВА СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Бурхливі зміни, що спостерігаються в Україні протягом
останніх десятиріч, залучають усі сфери життя, не полишаючи
навчально-виховну діяльність. Ці зміни пов’язані з участю країни
в усіх загальносвітових процесах суспільно-культурного прогре-
су, зумовлених процесом глобалізації, що стирає геополітичні
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кордони в рамках інформаційних мереж. З вищезазначеного стає
зрозумілим, що в сучасному світі «основним ресурсом стає інфо-
рмація, а фактором, що стимулює чи обмежує розвиток суспільс-
тва, — знання». Неможливо заперечувати той факт, що усі пере-
дові країни світу все далі віддаляються від індустріальних
технологій, активно будуючи інформаційне суспільство, центра-
льною фігурою якого є людина.

За умов гуманізації освіти центром і метою навчально-виховного
процесу є особистість вихованця, спрямованість на те, щоб кожен з
них став повноцінним, розвиненим, самодостатнім, вільним та са-
модіяльним. Принцип гуманізації навчального процесу передбачає
побудову партнерських взаємовідносин між студентами та виклада-
чами для забезпечення оптимальних «умов для розвитку духовних,
інтелектуальних, творчих можливостей, що має на меті підготовку
справжнього високоосвіченого фахівця».

В усіх сферах життєдіяльності людини дедалі чіткіше по-
стає необхідність побудови єдиної Європи, тому вища освіта
набуває особливого значення. За таких умов висококваліфіко-
вані фахівці з різних галузей, але із знанням іноземної мови, є
вкрай необхідними. Саме ці спеціалісти здатні позитивно
сприймати все нове і прогресивне, генерувати оригінальні ідеї,
брати активну участь у міжнаціональному співробітництві та
позиціонувати Україну як гідного партнера у різноманітних
галузях діяльності країни.

Все вищесказане чітко окреслює роль і статус іноземних мов у
сучасному світі, які невпинно зростають. Це призводить до по-
стійного вдосконалення методів, прийомів, засобів навчання іно-
земних мов, а також змісту навчального процесу. Комунікативна
складова є основною тенденцією навчання іноземної мови. Саме
вона надає студенту комунікативної компетенції, тобто здатності
користуватись мовою відповідно до конкретної ситуації. Кейс-
метод та проектний метод є найефективнішими прийомами на-
вчання, коли в аудиторії створюються сприятливі умови, що доз-
воляють студентам розвивати вміння критично мислити, аналізу-
вати, користуватись власним досвідом та думками, вживати аде-
кватні мовні одиниці.

Гуманізація освіти відображає у навчальному процесі загальні
тенденції гуманізації суспільства в цілому, найвищою цінністю
якого визнано людину. Тому освітні заклади повинні спрямову-
вати всю свою увагу та зусилля до особистості учня/студента та
забезпечити сприятливі умови для розвитку їхніх здібностей на
базі довіри до них, а також їхніх особистісних намірів та потреб.




