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 Поєднання гуманітарної підготовки з професій-
ною кваліфікацією майбутніх спеціалістів – одна з 
найактуальніших проблем діяльності вищих навча-
льних закладів технічного профілю. Характерною 
особливістю сучасного українського суспільства є 
поступова втрата духовно-моральних, історичних 
та культурно-гуманітарних пріоритетів і цінностей. 
Перехід до ринкових методів господарювання, 
розв’язання складних економічних, технічних і 
політичних проблем – все це важливі завдання сьо-
годення. Розв’язуючи їх, ми закладаємо фундамент 
майбутнього розвитку суспільства. Але прогрес 
сучасної цивілізації багато в чому обмежив можли-
вості всебічного розвитку людини. На перший план 
виступила підготовка “вузького” спеціаліста, який 
ефективно виконує призначені йому функції, що 

деформує загальнокультурну підготовку людини, 
призводить до стандартизації особистості. Саме 
такі радикальні спрямування призводять до того, 
що в життя не втілюються нові підходи до освіти і 
культури, не враховується соціальна і моральна 
ситуація і, як наслідок, немає відчутних економіч-
них зрушень у суспільстві. 

Професійна кваліфікація, як здається, повинна 
включати в себе не тільки професійну майстер-
ність, але і професійну соціалізацію. Вирішення 
цього питання визначає два основні напрямки фор-
мування змісту навчання в технічному університе-
ті. По-перше, це формування особистості самого 
студента, розвиток його індивідуальних якостей і 
особливостей, а по-друге, освоєння ним знань кон-
кретних технологій зі спеціальності, які в майбут-
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ньому стануть засобом і змістом його професійної 
діяльності. 

А сьогоднішня освіта страждає ізольованістю 
загальногуманітарного циклу дисциплін (історія, 
філософія, політологія, психологія, культурологія 
та ін.), від професійно направленого, їх ізольова-
ність згубно впливає на становлення особистості 
фахівця, який не володіє духовною спадщиною і 
не має навичок екстраполяції досягнень у галузі 
інших наук на сферу своєї діяльності. Якщо в умо-
вах ринку вимоги до професійної підготовки пос-
тійно зростають, то гуманітарний комплекс наук, 
конкуренції зі спеціальними дисциплінами не ви-
тримує. 

Гуманізація і гуманітаризація освіти повинні 
відновлювати єдність культури та освіти. Інженеро-
ві, наприклад, необхідно зрозуміти, де закінчується 
технічний прогрес. Будь-який спеціаліст мусить 
відчувати, де починаються моральні аспекти його 
діяльності і в чому полягає його особиста відпові-
дальність за її результати. 

Від гуманізації освіти багато в чому залежить 
інтелектуально-творчий потенціал особистості. 
Гуманітарна підготовка повинна спрямовуватись 
на виховання індивіда як активного і вольового 
суб’єкта, здатного до самостійних зусиль у навчан-
ні. А сучасні методи викладання гуманітарних 
дисциплін частіше затемнюють зміст, ніж розкри-
вають його. Це добре відчувається на прикладі сту-
дентів, які спроможні переказати все те, що їм ви-
кладали, але не в змозі використати здобуті знання 
у новій ситуації, їх знання скоріше визначаються 
шириною обхвату, ніж глибиною розуміння. Вуз 
повинен вчити студента мати власну думку, пови-
нен стати школою мислення, а не школою за-
пам’ятовування і відтворення інформації. 

Потреба в самоосвіті, в духовній самостійності, 
критична спрямованість мислення, її продуктив-
ність у засвоєнні знань і людської культури – це 
риси, яких не вистачає нинішньому студентові. Це 
складові гуманітарної культури, яка формується на 
всіх рівнях педагогічного процесу в навчальній, 
науковій і культурній діяльності студентів і є од-
нією із складових загальної культури спеціалістів. 
Висока цілісна культура створюється усім строєм 
суспільного життя. При цьому освіта і виховання 
слугують підґрунтям, яке формує тенденції гумані-
зації суспільства, його основні якісні характеристи-
ки, рівень цивілізованості. 

Основні принципи гуманітаризації є загальнона-
уковими: фундаментальність, системність у зв’яз-
ках з досягненнями природознавчих, технічних, 

технологічних наук, єдність історичного і логічно-
го, національного і загальнолюдського, суспільного 
та особистого, теорії та практики навчання і вихо-
вання у їх людинотворчій діяльності. 

До головних структурних елементів гуманітар-
ної освіти відносяться: світоглядно-філософська, 
соціально-політична та соціологічна складові, істо-
рична, культурологічна та філологічна, етична та 
естетична освіта, українознавча підготовка, еколого
-природнича, політекономічна та економічна, пра-
вова освіта, психолого-педагогічна підготовка, сис-
тема знань та навичок. 

Університетський статус дає можливість відк-
ривати нові факультети та кафедри, значно розши-
рювати діапазон гуманітарних спеціальностей, го-
тувати не лише спеціалістів в галузях високих тех-
нологій, а й відкрити гуманітарні факультети чи 
факультети суспільного управління, проводити 
науково-дослідну роботу в галузі соціально-
гуманітарної проблематики. 

Таким чином, сучасна гуманітарна освіта 
покликана системно ознайомити студентів з на-
копиченим світовим культурним знанням про 
людське суспільство, соціальне призначення осо-
бистості, з сутністю культури як світу людини, 
формуючи у молодого спеціаліста високі гума-
ністичні якості цивілізованого співжиття. Місце 
і роль гуманітарних дисциплін характеризується 
їх впливом на процес соціалізації. Вони мають 
допомогти людині зрозуміти себе; з’ясувати 
психологічні механізми власної поведінки 
(психологія), визначити сутнісні характе-
ристики суспільства, основні його елементи та 
закони і принципи взаємодії між ними, місце і 
роль людини в суспільстві, норми соціальної 
взаємодії (соціальна філософія, етика, право, 
соціологія); освоїти надбання світової і українсь-
кої культури (українознавство, світова та укра-
їнська культура, культурологія, релігієзнавство); 
збагатитись світовим та вітчизняним соціальним 
досвідом, закономірностями історичного розвит-
ку світового товариства і своєї батьківщини 
(всесвітня історія, історія України); навчитись 
цивілізованому спілкуванню з навколишнім се-
редовищем, жити в злагоді з природою, оберіга-
ти і підтримувати її як умову спільного існуван-
ня та розвитку (екологія, соціальна екологія); і, 
нарешті, навчитись мислити, зрозуміти ціліс-
ність і багатомірність світу, сенс людського бут-
тя (філософію). Отже, гуманітарна освіта має 
формувати в людині як суб’єкта соціалізації нау-
кове бачення сутності й механізмів соціалізації, 
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а також допомогти їй адекватно оцінити мож-
ливості для своєї самореалізації і міру відповід-
ності для цього власного потенціалу й зусиль. 

Гуманітаризація освіти в технічному універ-
ситеті повинна призвести до того, щоб ми готу-
вали студента не тільки як висококваліфікова-
ного фахівця, а як майбутню освічену, розвине-
ну, культурну людину, моральні устої якої не 
дозволяють їй бути поганим фахівцем. Вища 
школа повинна, перш за все, “виводити в люди”, 
а вже потім в інженери, менеджери, програмісти, 
вчені. 

Окрім того, гуманітарні дисципліни мають 
слугувати теоретичною базою реформи вихован-
ня, науковим забезпеченням його гуманізації. 
Саме на фундаменті сучасних наукових знань 
про людину як об’єкта-суб’єкта соціалізації, про 
суспільство та культуру як соціальне середовище 
соціалізації, про сам її процес та його механізми 
(зокрема, освіту й виховання), про взаємодію з 
довкіллям повинне спиратись сучасне вихован-
ня. Інакше кажучи, гуманітарні дисципліни ма-
ють озброювати педагогів методологією науко-
вого бачення: вихованця і вихователя як учасни-
ків виховного процесу; навколишнього суспіль-
ного і природного середовища як умов вихован-
ня; соціалізації як процесу взаємодії людини і 
суспільства з освоєнням цінностей, культури, 
традицій, моделей освіти і виховання як механіз-
мів соціалізації у їх взаємодії з іншими ін-
ститутами й механізмами. В такому контексті 
зв’язок спеціальних та гуманітарних дисциплін 
допоможе реальному баченню об’єкта вихо-
вання, адекватному уявленню про вплив конкре-

тних умов соціального життя, розумінню місця і 
виховання в суспільстві, їх функцій і ролі в со-
ціальних процесах. 

Діапазон циклу гуманітарних дисциплін у 
робочих навчальних планах технічного універси-
тету широкий і різноманітний: українська мова, 
ділова українська мова, історія України, філосо-
фія, релігієзнавство, конституційне право 
України, правознавство, основи економічної 
теорії, політологія, соціологія та ін. Але, на 
жаль, цей процес ще не отримав належного 
розвитку. Основні навчальні дисципліни, до 
яких належить і гуманітарний цикл, за своєю 
концептуальною основою і змістом є такими, що 
не відповідають вимогам сучасності. Це виявля-
ється в тому, що побудова навчального матеріа-
лу має переважно оглядово-інформаційний хара-
ктер, не відкриває реальних можливостей для 
передачі особистісно орієнтованих знань, необ-
хідного досвіду. Наявні перешкоди на шляху 
утвердження гуманітарної культури майбутніх 
фахівців мають і суб’єктивну зумовленість. За-
вдання вищої школи полягає у тому, щоб цілесп-
рямовано пропагувати гуманітарні знання, готу-
вати молодь до творення добра і краси у повсяк-
денному житті, навчанні, праці, сфері дозвілля і 
відпочинку. 
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