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Аналiзуютъся ролъ, м^це i значущ^тъ гумантарног освти у тдготовц квал^ 
фтованих робтничих кадрiв. Визначаютъся мета, завдання, принципи, зм^т i струк
тура гумантарног освти на сучасному еташ и розвитку. 0бтрунтовуютъся головн 
умови, за яких гумантарна освта стае важливим чинником тдготовки квалiфiкова-
них робтнитв. 
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Проблема тдготовки квалГфГкованих робГтничих кадрГв завжди знаходилась у 
полГ зору як педагогГчно!' теорГ'!, так i практики освГти. Проте на сучасному еташ сусш-
льного розвитку вона набула особливо!' значущост". ЯкГсть освГти сьогоднГ розглядаеть-
ся як один Гз найважливГших чинншав стабшьного розвитку кра!'ни, i'i технологично!', 
економГчно!', шформацшно:! та морально!' безпеки. Дощльно виокремити двГ провщнГ 
групи причин актуалГзацп ще!' проблеми - внутрГшнГх, безпосередньо взаемопов'язаних 
з нею, i зовнГшнГх, стосовно системи освГти. 

Перша група причин шщГюеться "хвилею" ГнновацГй (не завжди позитивних), де 
майже кожний педагог i кожний навчальний заклад зайнятГ самостйними педагогГчни-
ми пошуками. ВГдсутнГсть надшно!' парадигми якостГ освГти зумовлюеться тим, що су-
часна педагогГчна практика значною мГрою мае штутивний i стихГйний характер. Ви
никае питання про те, якою мГрою численн пропозицп, що йдуть вГд практиюв i теоре-
тикГв професГйно!' освГти, науково виважеш й достовГрнГ, наскшьки вони сприяють зро-
станню подготовки квалГфГкованих робГтникГв. 

Друга група причин зумовлена викликами свГтовому спГвтовариству, якГ визна-
чились на початку третього тисячолГття: технологГчним, екологГчним, демографГчним, 
шформацшним, свГтоглядним, моральним. АналГз цих проблем, проведений вченими, 
засвщчуе, що !'хнГ глибинне корГння знаходяться не в економГчнш, полГтичнГй або соцГ-
альнш сферах суспГльства. Вони пов'язанГ передусГм Гз духовною сферою i безпосеред
ньо залежать вГд рГвня освГченост", моральних якостей людей, i'x свГторозумшня i свГто-
гляду [3; 7]. Глобальний рГвень зазначених виклиюв, пов'язана з ними загроза самому 
Гснуванню людства роблять об'ективно необхщною змшу ставлення до загально!', про
фесГйно!', i зокрема гуманГтарно!', освГти, розширення i'i функций i перспектив розвитку. 

Саме гуманитарна освГта у тисному взаемозв'язку Гз фаховою е вирГшальною лан
кою в освГтянськГй систем", де готують нову генерацГю украшсько!' ГнтелГгенцГ'!, ядро 
нацГонально!' Гнтелектуально!' елГти. 

Гумаштарна освГта i виховання мають оргашчно поеднувати програмовГ й зако-
нодавчГ вимоги, що сформульованГ як у документах украшсько! держави (ОсвГта Укра!'-
ни ХХI сторГччя, Нацюнальна Доктрина розвитку освГти, Закон Украши "Про профе-
сГйно-технГчну освГту", Закон Украши "Про вищу освГту"), так i в документах мГжнаро-
дних органГзацш, де йдеться, зокрема, про прюритетшсть прав людини i i'i освГти (Про-
грама розвитку ОрганГзацп Об'еднаних нацГй, ДекларацГя прав людини краш-учасниць 
Болонського процесу тощо) [6, с. 2-14]. 
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Гумантарна освта - сукупшсть знань у галузГ сощально-гумаштарних наук, 

пов'язаних з ними практичних навичок i вмшь. Гумаштарна освГта е одним Гз головних 
елементв безпеки нацп i держави. 

Метою гумантарног освти е духовна культура, в якш особистсть вщтворюе 
людськГ цГнностГ, повноту сво!'х внутрГшнГх переживань, роздумГв i мрГй; пГзнае суст -
льство на рГзних його Гсторичних етапах, осмислюе феномен культури, замислюеться 
над сенсом свого життя та життям шшо! людини, що сприяе адаптацп у сучасному гло-
балГзованому с в т . Особливу роль у цГй царит освГти вГдГграють такГ дисциплГни, як 
фшософГя, ГсторГя, украшська мова, ГсторГя культури й культурология, полГтологГя i со-
цюлогия, психология i педагопка, етика й естетика, правознавство тощо. Останшм ча
сом вГдбуваеться активний процес наповнення гумаштарним змГстом не лише сощаль
но-гуманГтарних, а й економГчних, математичних, природничо-наукових дисциплГн. 

Гумаштарна освГта в УкрашГ мае нацюналъний характер. Вона спрямована на 
утвердження украшського народу як рГвного серед рГвних помГж Гнших народГв свГту, 
як народу, що мае свою ГсторГю, культуру, ментальшсть i державу, що прагне жити у 
ствдружносп з усГма народами i державами свГту. У цьому контекст" гумаштарна освГ
та е наднацюналъною, що дотримуеться загальнолюдських вимГрГв i принципГв [5, с. 95¬
104]. 

ГоловнГ завдання гуманГтарно!' освГти: 
• формування гуманГстично!' нащонально!' свГдомостГ, розвиток почуття нащо

нально!' гидносп та самоповаги; 
• переорГентащя освГти з предметно-змГстового принципу навчання основ гу-

манГтарних наук на вивчення цшсно!' картини свГту, i передусГм свГту культури, свГту 
людини; 

• формування в учшв ПТНЗ гуманГтарного, системного й критичного мислення; 
• усвщомлення викладачами, учнями провГдно!' Где!', вГдповГдно до яко!' гумань 

тарнГ знання у i'x взаемозв'язку Гз фаховими е основою !хньо! професГйно!' компетентно-
сп" й особистГсного духовного зростання; 

• забезпечення особистсно орГентованого, дГяльнГсного пГдходу у навчально-
виховному процесГ, який здатний подолати шертшсть, пасивнГсть у здобутт" знань, на-
томГсть стане потужним чинником вчинково!' активностГ, сощального й особистГсного 
вибору гуманГстично!' орГентацп й спрямування; 

• пошук шновацшних стратегГй: вГд традицГйного навчання до розвивально!' 
освГти; 

• формування психологично!' й педагогГчно!' едностГ суб'ектГв освГтнього проце-
су. 

Мета й завдання гуманГтарно!' освГти реалГзуються в навчально-виховному про
цесГ на основГ загально-дидактичних та виховних принципГв. 

ОсновнГ принципи гуманГтарно!' освГти: 
••• дидактичнГ - основнГ вихГднГ вимоги до органГзацГ'! навчального процесу: 
• принцип фундаменталъностi, науковостi спрямовуе гумаштарну освГту на 

висвГтлення (викладання, навчання, учГння) найвизначнГших досягнень у цГй галузГ на
укового тзнання, теорш, напрямГв, шкГл, що здобули свГтове визнання, знайшли авто-
ритетне практичне пГдтвердження; 

• принцип системностi та nослiдовностi висвГтлюе гумаштарне знання у роз-
магтп взаемозв'язкГв усГх його складникГв: гумаштарних, органГзацГйних, природознав-
чих, технГчних, технолопчних наук. Цей принцип забезпечуе цшсшсть гуманГтарно!' 
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освГти як единого комплексу спещалГзованого знання про суспшьство, державу, люди-
ну i культуру Гз загальнонауковими проблемами Гсторп, поступом цившГзацп. 

• принцип едностi логiчного та вторичного характеризуе стввщношення реа
льного сустльного поступу i його вГдбиття в теоретичному мисленнГ та навчально-
виховному процесГ, зобов'язуе до всебГчност", повноти вивчення й висвГтлення пробле-
ми людини; 

• принцип едностi нацюналъного та загалънолюдсъкого характеру гуманГтарно!' 
освГти спрямований на об'ективне висвГтлення особливого i загального в Гсторп та ку
льтур" народдв свГту, сощально-економГчного розвитку, сприяе усвГдомленню долГ, Гс-
торично!' мГсп свого народу, вивченню i висвГтленню рГдно!' Гсторп Гнших кра!'н, застерь 
гае навчально-виховний процес вГд космополГтичних збочень, нехтування надбаннями 
вГтчизняно!' та свГтово!' гуманГтаристики; 

• принцип едностi теорп i практики, зв'язку навчання з життям засвщчуе 
факт взаемозалежност" гуманГтарно!' теорГ'! i соцдально! практики, активну роль гуманГ
тарно!' теорГ'! у справГ вдосконалення суспшьно-економГчного й духовного життя. Цей 
принцип показуе, що юнуе закономГрний взаемозв'язок мГж змГстом, формами, метода
ми навчання i потребами життя, вш протидГе формально-логичному, схоластичному на-
вчанню; 

• принцип nриродовiдnовiдностi сприяе органГзацп навчально-виховного про
цесу вГдповГдно до чинниюв природного розвитку людини; 

• принцип мiцностi знанъ означае грунтовшсть засвоення знань, умшь i нави-
чок, закарбування у пам'ят", вГльне вГдтворення i застосування i'x на практищ; 

• принцип достуnностi враховуе особливост" суб'екта навчання. ЗгГдно з цим 
принципом педагог змушений шукати такГ способи встановлення контакту з кожним 
учнем, добирати такГ методи i засоби навчання, якГ б сприяли оптимальному засвоенню 
навчального матерГалу вГдповГдно до його розумового, морально-духовного, социально
го та фГзичного розвитку; 

• принцип свiдомостi й активностi суб 'ектiв навчання грунтуеться на тому, що 
учень у сучаснш педагопщ визначаеться як суб'ект навчального процесу; 

• принцип наочностi означае, що ефективнГсть навчання залежить вГд доцшьно-
го залучення оргашв чуттГв людини до сприйняття та переосмислення навчального ма
терГалу; 

• принцип iндивiдуалiзацii враховуе шдивщуальнГ особливост" кожного учня, 
створюе належн умови для його розвитку; 

• принцип штеграцп знанъ орГентуе свщомГсть учня на ушверсальний взае
мозв'язок у природд" i сусшльствГ, а також мГж природою, суспшьством та людиною. 
Отже, тзнання свГту мае бути цшсним i нерозривним, як цшсна зГ свГтом та невщрив-
на вГд свГту сама людина; 

• принцип виховного навчання наголошуе, що навчання, сприяючи формуванню 
гуманистичного свГтогляду, суттево впливае на дГяльнГсть людини, i'i поведшку, житте-
вий вибГр i вчинки. 

••• Б) виховання - Где!' методологичного рГвня, якГ визначають напрями наукових 
дослГджень i виховш методики; 

• принцип нацюналъног свiдомостi передбачае формування морально!' самосвь 
домост", виховання любовГ до рГдно!' землГ, свого народу, шанобливе ставлення до його 
культури; толерантность, повагу до Гнших народдв; 

• принцип кулътуровiдnовiдностi е джерелом особистГсного розвитку суб'екта 
навчання, умовою надбання ним загальнокультурних здобутаив, а саме виховання здш-
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снюеться як культуролопчний процес, спрямований на формування базису культури 
особистостГ у вщповщному культурному середовигщ"; 

• принцип гуматзацп виховного процесу, за яким вихователь концентруе свою 
увагу на дитинГ як витщй цГнностГ, враховуе i'i вГковГ та шдивщуальнГ особливост" й мо-
жливост", не форсуе i'i розвиток; навчае самостГйност", задовольняе фундаментальнГ по
треби у самовихованн"; стимулюе розвиток в особистостГ свщомого ставлення до свое!' 
поведГнки, дГяльностГ, життевого вибору; 

• принцип цiлiсностi означае, що виховання оргашзовуеться як цшсний педа-
гогГчний процес; спрямовуеться на гармонГйний i рГзнобГчний розвиток особистостГ; 

• акмеологiчний принцип полягае в тому, що вихователь орГентуе виховний 
процес на найвигщ" морально-духовнГ досягнення вихованця; 

• принцип суб'ект-суб'ектног взаемодп наголошуе, що учасники виховного 
процесу е рГвноправними партнерами у сгалкуванш, враховують думку партнера, допу-
скають i'i вщмшнГсть вГд власно!', узгоджують сво!' позицп; 

• принцип особист^ног орiентацi'i означае, що загальн закони психГчного роз
витку виявляються в кожнГй дитинГ неповторно; 

• принцип nревентивностi означае, що виховний вплив держави та i'i шститу-
тГв, враховуючи штереси особистостГ та сусшльства, спрямований на профшактику не-
гативних проявГв поведГнки суб'ектв навчання, на допомогу !'м, на вироблення ГмунГте-
ту до негативних впливГв соцГального оточення; 

• принцип технологiзацii визначае поолщовн науково обгрунтованГ дп педагога 
та його вихованщв, досягнення спецГально спроектовано!' системи виховних цГлей, що 
узгоджуються з психологичними механГзмами розвитку особистостГ та ведуть до кшце-
во!' мети виховання. 

Гуманизация та демократизацГя сучасного навчально-виховного процесу потре-
бують комплексного застосування окреслених принципГв та визначення змГсту i струк
тури гуманГтарно!' освГти. 

Змшт гумантарног освти в УкрашГ визначають науковГ здобутки у галузГ гу-
манГтарного пГзнання та сощально:! практики, цивГлГзацГйний досвГд людства, надбання 
нацюнально!' та зарубГжно!' культури, а також загальна спрямовашсть на всебГчний роз
виток людини, виховання нацюнально свщомого громадянина, патрюта свое!' БатькГв-
щини, впровадження гуманГстичних цшностей. 

ЗмГст гуманГтарно!' освГти визначено в освГтньо-квалГфГкацшних характеристиках 
стандартГв освГти. 

Джерело змГсту гуманГтарно!' освГти - сощальний досвГд людства, закршлений у 
матерГальнш i духовнГй культурГ. Обсяг i характер змГсту визначають цГлГ i завдання, 
що вГдповГдають потребам сусшльства, тип i рГвень освГтньо!' установи, змГст навчаль
них дисциплГн, а також вГковГ i газнавальш можливост" тих, хто навчаеться. 

Називають рГзн" рГвнГ формування змГсту: теоретичний у виглядГ системного 
узагальнення уявлення; на рГвнГ навчально!' дисциплГни; на рГвнГ навчального матерГалу, 
фГксованого в пщручниках i посГбниках. ЗмГст гуманГтарно!' освГти, i'i органГзащя i ме
тоди перебувають у стадп неперервного оновлення, орГентуються на прогнозованГ нау
кою i практикою перспективи. 

ВирГшальну роль у засвоенш складного змГсту гуманГтарно!' освГти, в реалГзацп 
сучасних принципГв органГзацп навчально-виховного процесу вГдГграе безпосередньо 
педагогичний процес, тобто взаемопов'язана та взаемозумовлена дГяльнГсть учителГв та 
учшв. Тому в реалГзацп змГсту гуманГтарно!' освГти ми стикаемося з проблемою вдоско-
налення форм i методГв роботи як учнГв, так i викладачГв. 
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С у т т с т проблеми змГсту гуманГтарно!' освГти пов'язаш з неперервшстю, 

комп'ютеризащею, гуманГзащею i гуманГтаризацГею сучасно!' освГти, а також методоло-
пею освГтянських стандартГв. 

Головними структурними елементами гумантарног освти е: 
•S свГтоглядно-фГлософська, соцГально-полГтична, соцГально-економГчна, куль-

турологГчна та загальна социологична пГдготовка. СвГтоглядно-фГлософськГ дисциплГни, 
передусГм фГлософГя науки, фГлософГя культури, фшософГя полГтики, фГлософГя еконо-
мГки тощо, становлять фундамент гуманГтарно!' тдготовки. Вони забезпечують органь 
чну штетращю нацюнально!' духовност у свГтову духовну культуру; 

соцГально-полГтичнГ науки, передусГм полГтолопя, соцГологГя, формують в 
особистостГ риси свщомого громадянина, активного учасника полГтичного життя, якос-
тГ суб'екта державотворчого процесу у розвитку громадянського демократичного сус
шльства; 

Гсторична, культуролопчна та фГлологГчна пГдготовка - осягнення сутностГ й 
процесу розвитку украшсько!' та свГтово!' Гсторп як творчост людей у всГх галузях жит
тя; створення матерГальних та духовних цшностей, еволюцГя системи "сусшльство-
природа", розвиток соцГальних та полГтичних систем, поступ людност в цившзовано-
му вимирц вГльне володГння державною та рщними мовами, мовами Гнших народдв свГ
ту, знання украшсько!' та зарубГжно!' лГтератури, i'i Гсторп та сьогодення; 

•S украгнознавча тдготовка - вивчення Гсторп розвитку украшського народу, 
його культури, ментальних характеристик, синтезу звича!'в, свГторозумГння нацюналь-
них базових цГнностей, моральних, правових, етичних та естетичних норм, процесу са-
моусвщомлення й утвердження Украши як полГтично!' нацп i держави; усвГдомлення 
мюця украшщв серед народГв i культур свГту; 

еколого-природнича пГдготовка - тзнання навколишнього свГту, природи, 
ВсесвГту, вивчення основних закономГрностей взаемодГ'! людини i природи, взае-
мозв'язку природних i соцГальних чинникГв; формування культури еколопчного мис
лення та поведГнки особистостГ; вивчення динамГки народонаселення; знання принци
пГв, засобГв та форм свГтового економГчного порядку й стратеги! розвитку виробництва 
та господарювання, дбайливого ставлення до природних та соцГальних ресурсГв. 

Правова освта - система знань про Конститущю Украши, основи законодавст-
ва Украши, права й обов'язки громадянина держави, розумшня прав i свобод людини в 
контексп мГжнародних правових докумешив. 

Психолого-nедагогiчна тдготовка - система знань про духовне i психГчне життя 
людини i сусшльства, психологични якостГ людини як суб'екта сощально!' дГ'!, i'i мислен
ня, сприйняття свГту, почуття й уяву, розвиток пам'ятГ, виховання волГ й характеру, ви-
яв i'x у процесГ практично!' життедГяльностГ в сощально-полГтичнш та Гнших сферах су-
спГльного й ГндивГдуального життя особистостГ. 

Етична та естетична освта - вивчення морального свГту людини та сусшльс
тва, виховання високих моральних якостей, морально!' культури особистостГ, культури 
поведГнки, розвиток художньо-естетичних здГбностей, почуття прекрасного, творчих 
здГбностей та нахшпв. 

Форми i методи гумантарног освти. Гумаштарна освГта здшснюеться вГдповГ
дно до вимог, передбачених методичними рекомендащями МшГстерства освГти i науки 
Украши, враховуючи особливост", що зумовлен" i'i статусом, специфГкою, рГвнем акре-
дитацп закладу. Головною ознакою сучасно!' методики "розкршачення" мислення учас-
никГв навчально-виховного процесу е забезпечення самостшного мислення, здатшсть 
ухвалювати нестандартнГ рГшення, вшьно орГентуватися в складних ситуацГях сусшль-
ного та особистого життя. 
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Вищд" навчальн заклади самостшно визначають i використовують рГзноманГтнГ 

форми i методи гуманГтарно!' освГти. Прюритетними формами навчання у роботГ викла
дачГв кафедри е таю: шдивщуальнГ, груповГ, колективнГ, лекцп, семГнарськГ заняття, ор-
ганГзацГя самостшно! роботи студентв, консультацп тощо. 

Методи гумантарног освти визначають способи навчання. Сучасн подходи 
щодо методГв навчання подГляються на так": 

- ГнновацГйнГ (ГнформацГйно-комунГкативнГ); 
- пояснювально-шюстративний; 
- репродуктивний; 
- проблемний; 
- частково-пошуковий (евристичний); 
- дослГдницький; 
- органозацп i здГйснення навчально-познавально!' дГяльностГ; 
- методи стимулювання i мотивацГ! навчально!' дГяльностГ; 
- методи контролю, аналГзу та оцГнювання результатГв навчання. 
Задля розвитку гуманГтарно!' освГти треба застосовувати у навчальному процесГ 

сучасн особистсно орГентовант технологГ'!: саморозвитку, розвивального навчання, фо
рмування творчо!' особистостГ, проектн технологи, шформацойнГ, технолог"!' "створення 
ситуацп успГху" тощо. 

ГуманГтарна освГта повинна створити всГ умови для розкриття, розвитку i рацо-
нального використання сутшсних сил особистостГ майбутнього робГтника. Окреслимо 
деякГ з цих умов: 

1. Викладання предметГв соцГально-гуманГтарних дисциплГн мае бути про
фесшно спрямованим. Дотримання ще!' умови за словами гениального Г. Сковороди до
зволить учневГ "... спочатку знайти в собГ людину, а потГм дГяльнГсть". 

2. Наявшсть свободи у процесГ навчання й учшня, де основними компонен
тами е: рацюнально-гуманГстичний, емоцшно-почуттево-вольовий, духовно-
Гррацюнальний, дГяльнГсно-практичний [4, с. 14-24]. 

3. Змша доктрини подготовки учителя. I наука, i викладання певного пред
мета як науки знаходяться в "ситуацп постшних змш". Це своею чергою зумовлюе не-
обхщнГсть змГн у пГдготовцГ самих вчителГв, змГн у пГдготовцГ освГти в щлому. Прюри-
тетним у пГдготовцГ учителя мае стати неперервшсть, формування i розвиток системи 
адекватних часових цшностей. Видатний польський вчений Тадеуш ЛевовицкГ вважае, 
що в основГ сучасно!' доктрини пГдготовки вчителя мае бути принцип саморозвитку i 
самонавчання. 

4. Соцо"ально-культурне й освГтне середовище. Вщомо, що це середовище 
значною мГрою е дегуманГзованим. Чого лише варта "шформацшна тиратя". За таких 
умов риторичним е питання: бажае чи не бажае учень брати щось Гз цього середовища. 
Вш живе в ньому, а тому приречений на нав'язування йому певного типу мислення, ви-
кривленого свгторозумшня. Протистояти цьому може лише гуманне середовище й сама 
особистсть, яка виробила в собГ Гмуштет протидГ! усьому бездушному й жорстокому, 
Гмуштет вщчуження вГд усього ницого й потворного. Дшшло до того, що вже визнача
ють поняття "людина" (у технократичному розумшш слова) як "шформацшний проце-
сор". 

5. Надзвичайно важливою умовою процесу пГдготовки квалГфГкованих робь 
тничих кадрГв е змГстова перебудова гуманГтарно!' освГти. На нашу думку, змГст курсГв 
гумаштарних дисциплГн за роки незалежносп" мало в чому змшився. Здебшьше вони як 
мали, так i мають просвГтницький характер. Тодд" як за сучасних умов змГст соцГально-
гуманГтарних дисциплГн мав би бути послщовно практичним. Ще один недолГк курсГв 
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гуманГтарних дисциплГн - це вГдсутнГсть !'хньо!' цшсност". Часто-густо вони вигляда-
ють як окремГ етюди, мало чим взаемопов'язанГ КрГм того, не новина сьогоднГ - це пе-
рекручування Гсторичних фактГв i подГй, як сучасного, так i минулого [2]. 

6. Ще одшею Гз провГдних умов пГдготовки квалГфГкованого робГтника е, на 
наш погляд, та, що справжня освта в щлому мае бути гумантарною. Нам Гмпонуе 
думка академГка Ю. М. Афанасьева, який пише: "... бути людиною дуже важко. Проте 
завданням сфери освГти е створення максимально повних умов для вГдкриття цього 
справдГ людського, орГентованого на цшсну органГзащю свГдомостГ i тому суто гумань 
тарного знання у всГх фундаменталъних предметних галузях, а отже, не лише в гумань 
тарних предметах" [1, с. 35]. 

Отже, на основГ викладеного можна зробити таю висновки: 
1. Гуманитарна освГта е сутнГсним складником професГйно!' пГдготовки ква

лГфГкованого робГтника. 
2. РеалГзаця впливу гуманГтарних дисциплГн на яюсний стан пГдготовки 

майбутнього робГтника здшснюеться за певних умов об'ективного й суб'ективного ха
рактеру, розв'язання наявних суперечностей, подолання труднощдв социального, науко
вого, освГтнього, особистГсного плану. 

3. Викладачам гуманГтарних дисциплГн потрГбна повна й рГзнобГчна шфор-
мащя, глибокГ, теоретично обгрунтованГ знання Гз рГзних напрямГв розвитку сусшльст-
ва, украшознавства, про чому вони повинн бути отриманГ Гз рГзних джерел на основГ 
плюралГзму думок й узагальнеш не лише силами педагогГчних колективГв ПТНЗ, а ко-
лективною творчою думкою провГдних викладачГв-гуманГтарив держави, органГзувати 
яких пГд сво!'м керГвництвом може й повинно МГнГстерство освГти i науки Украши. 
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УДК 377.1 

Григорий Васянович 

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ 

Анализируются ролъ, место и значимостъ гуманитарного образования в подго¬
товке квалифицированных рабочих кадров. 0пределяются целъ, задачи, принципы, со
держание и структура гуманитарного образования на современном этапе ее разви
тия. 0босновываются главные условия, при которых гуманитарное образование ста
новится важным фактором подготовки квалифицированных рабочих. 

Ключевые слова: личностъ, рабочие кадры, гуманитарное образование, целъ, 
содержание, задача гуманитарного образования. 

UDK 377.1 

Hryhorii Vasianovych 

HUMANITARIAN EDUCATION AS AN IMPORTANT COMPONENT OF 
QUALIFIED WORKERS' TRAINING 

The article analyses role, place and significance of humanitarian education in the 
process of qualified workers' training. The author defines the objective, tasks, principles, con¬
tents and the structure of humanitarian education at the present stage of its development; 
grounds the main conditions under which humanitarian education becomes an important fac¬
tor of workers' training. 

Key words: personality, humanitarian education, objective, contents and tasks of hu¬
manitarian education. 
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