
Гуманістична спрямованість освіти полягає в її спрямованості на реалізацію при-
родної сутності людини - творити, уміти своєю професійною діяльністю здійснювати 
вибір серед багатьох варіантів вирішення виникаючих проблем. Проблема гуманізації 
освіти органічно пов'язана з проблемою формування екологічного стилю мислення, 
який можна розглядати як один із шляхів утвердження гуманістичних засад освітньо-
го та виховного процесу. Екологічне виховання спрямоване на переорієнтацію зі спо-
живацької, природопідкорюючої ідеології, на природрвідтворювальну, ноосферну як 
гаранту екологічно безпечного, сталого розвитку людства. Воно сприяє вихованню 
екологічно відповідального громадянина, який вболіває за якісний стан природного 
довкілля своєї країни і планети в цілому, розуміє його тісний зв 'язок з біосферою, вміє 
і готовий конструктивно розв'язувати екологічні проблеми. Формування екологічного 
стилю мислення видається успішним за умови організації навчального процесу на за-
садах екологічного або ноосферного гуманізму. Величезний потенціал гуманізму, як 
однієї із провідних засад утвердження екофільної традиції в освіті, полягає в можли-
вості визначення людиною свого місця у світі, суспільстві й вироблення власного ста-
влення як до природи, так і до інших людей, а також у прагненні вирішувати пробле-
ми та протиріччя за допомогою діалогу, консенсусу, толерантності. 

Отже, гуманізація освіти стає необхідною умовою для виховання індивідів у най-
кращих гуманістичних традиціях. Гуманізацію освіти визначаємо як створення особи-
стісно орієнтованого освітнього простору, характерними особливостями якого є 
суб'єктність, діалогічність, індивідугілізація, демократизація. Використання сучасних 
інформаційно-комп'ютерних технологій і техніки в освітньому процесі відкриває но-
вий спектр можливостей у досягненні зазначених вище характеристик гуманізованого 
освітнього простору. Одночасно слід враховувати і можливий дегуманізуючий ефект 
інформатизації та комп'ютеризації, зокрема ризик маніпуляцій, надмірна віртуаліза-
ція, брак особистішого спілкування., відчуження людини від її особистішої свободи 
та інші. Серед напрямів гуманізації освіти найбільш перспективними вважаємо гума-
нітаризацію освіти; розширення гуманізуючого впливу техніки, розвиток дистанцій-
них освітніх технологій; перехід від предметного до суб'єктно-іуманістичного типу 
освіти; підвищення доступності та якості освіти та інші. 
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ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЕЛІТИ НАЦІЇ 
Однією з характерних особливостей сутасного вітчизняного освітнього цростору 

є індивідуалізація процесу набуття вищої освіти. її конкретним утіленням стає мож-
ливість індивідуального вибудування навчальних траєкторій шляхом вибору ком-
плексу факультативних дисциплін. Це забезпечує як свідому інтенсифікацію ролі сту-
дента в освітньому процесі, активізацію його «освітніх очікувань», задоволення його 
гносеологічних потреб, визначення аксіологічних орієнтацій, гармонізацію про-
фесійної, практично орієнтованої складової вищої освіти та загальної гуманітарної 
«аури», так і вибудування беззаперечно важливих настанов подальшого професійного 
становлення, особистісного розвитку. 

Проте формування таких індивідуально складених траєкторій навчання містить у 
собі низку складнощів. З одного боку, вони детерміновані інерцією збереження пев-
ною частиною студентства пасивної, «сприймаючої» ролі у процесі навчання. З іншо-
го, вибір факультативних дисциплін здійснюється на основі власних уявлень студента 
щодо їх сутності та специфіки, що в деяких випадках зумовлює виникнення певних 
труднощів щодо опанування матеріалу. 

101 



Уникнути цих складнощів і водночас скласти єдиний, гуманістично орієнтований 
вектор освіти, як доводить багаторічний досвід викладання в Національному універ-
ситеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» таких навчальних дис-
циплін як «Історія української культури», «Естетика» та «Етика», дозволяє формуван-
ня концептуального зв'язку між дисциплінами гуманітарного циклу й іманентно важ-
ливе у процесі набуття знань єднання навчання та виховання. 

Останній компонент системи формування гармонійно розвиненої особистості 
фахівця високого рівня, на жаль, сьогодні перебуває на тлі освітнього процесу. Це де-
термінує «вилучення» молодого фахівця із культурних, ціннісних обріїв людства, його 
утилітарну, прагматичну спрямованість, пріоритетність кар'єрних, матеріальних 
орієнтирів і водночас нівелювання значущості естетичних і моральних цінностей. 

Виявлення аксіологічних «стрижнів» історично-культурних епох, акцентуація їх 
сутнісної значущості, осмислення динаміки та логіки змін ціннісних настанов люд-
ства, специфіки буття національних культур, а надто вітчизняної, стає у процесі освіти 
потужним засобом не тільки розширення інтелектуального тезаурусу студентства, а й 
активізації його ціннісних шукань як особистості та громадянина. Надвелику значу-
щість у цьому процесі має прилучення до національної духовної, зокрема художньої 
спадщини - як імпульс до формування національно свідомої особистості, соціально 
активного представника громадянського суспільства. 

З огляду на специфіку аксіологічної «аури» та культурних орієнтацій сучасного 
глобалізованого світу, осягнення загальнолюдського духовного досвіду стає фунда-
ментом для формування нової генерації високоосвічених спеціалістів, здатних до мак-
симально активного процесу не тільки професійного, а й особистісного самовдоско-
налення. 

Безумовно значущими у цьому процесі є етичне та естетичне знання, що, з одного 
боку, забезпечує адекватне співвідношення професійної та гуманітарної складових 
освіти, опору в подальшій професійній діяльності як на комплекс фахових знань висо-
кого рівня, так і на духовний досвід людства в цілому. З іншого боку, опанування нав-
чальними дисциплінами «Естетика» та «Етика» стає чинником гармонізації осо-
бистісного та загальнолюдського духовного досвіду, створїоє підґрунтя складного та 
неоднозначного процесу визначення особистістю сенсу життя, свого призначення, 
місця в соціумі та водночас значною мірою інтенсифікує гносеологічний потенціал 
молодого фахівця, орієнтуючи його на подальше вирішення питань самоосвіти й са-
мовиховання та детермінуючи таким чином їх перманентність. 

Орієнтація на зміцнення концептуальних, змістовних зв'язків між дисциплінами 
гуманітарного циклу, їх фундація на філософських засадах, на загальнолюдських 
культурних настановах стає в сучасному освітньому просторі важливим чинником 
формування високого рівня особистішої культури фахівця та виховання молодої ге-
нерації української інтелектуальної еліти, котра усвідомлює свою шляхетну місію ду-
ховного авангарду нації та свідомо орієнтована на її здійснення. 

J1. М. Шабаєва 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА: 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 
Сучасне суспільство характеризується розвитком та поширенням філософії пост-

модерну. Філософія постмодерну являє собою певною мірою відмову від розуміння 
буття як чогось стійкого, непорушногр, вічного і прийняття розуміння буття як вічної 
зміни, розвитку, руху. Відповідно, така нова постановка питання про буття зумовила 
характеру інтелектуальної діяльності людини. Філософія постмодерну підтвердила 
ідею про те, що логіко-категорійне ранжування приводить до ладу думки, вносить 
зміну до їх змісту, позбавляє первинної емоційної наповненості, перетворює їх на 
«вижимки» з повноцінної розумової діяльності. 

Деякі кризові явища у сучасній освіті і науці можна пояснити з огляду на те, що 
зараз існує проблема інформаційного перевиробництва, що посилює конкуренцію на-
укових галузей. Така ситуація має глибинну соціокультурну та психологічну природу, 
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