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Методологія

дослідження.

Дослідження

проблеми

професійного

становлення студентів в умовах культурно-освітнього середовища ВНЗ
базується на застосуванні методів: абстракції – при визначенні суті понять
«культура» та «культурно-освітнє середовище», системного підходу та методів
загального й особливого – при встановленні специфіки взаємодії культурноосвітнього середовище з навчально-педагогічною діяльністю і особистісним
становленням майбутнього фахівця.
Результати. На основі дослідження процесу професійного становлення
студентів встановлено, що найбільш важливу роль у його протіканні відіграють
змістовні й процесуальні аспекти інноваційності освітнього процесу у вищій
школі,

які

можуть

бути

забезпечені

культурно-освітнім

середовищем.

Доведено, що отримання студентом професійних знань, набуття ним умінь та
навичок

знаходяться

у

прямій

залежності

із

самовдосконаленням його особистості. У свою чергу,

саморозвитком

та

саморозвиток та

самовдосконалення базуються на досягнутому рівні культурного розвитку
людини, який визначається засвоєними у процесі виховання й освіти
цінностями.
Вказано, що саме цінності набувають важливого значення у професійноособистісному становленні студента і визначають напрями розвитку будь-якого
ВНЗ. Культура знаходить свій прояв у створюваних працівниками освіти
матеріальних і духовних цінностях, що в єдності входять до складу культурного
середовища будь-якої освітньої установи, де студент активно діє і реалізує себе
як суб'єкт культури, обираючи найбільш значимі цінності й ідеали та
використовуючи їх як матеріал для самоосвіти і самобудівництва.
Новизна.

Визначено сутність поняття «культурно-освітнє середовище

ВНЗ», а також встановлено специфіку його взаємодії з навчально-педагогічною
діяльністю та розвитком особистості майбутнього фахівця.

Доведено, що

характер системи професійної освіти визначається певним типом культури і є
історично та культурно дермінованим.
Практична значущість. Виявлення взаємозв’язку між професійним
становленням студентів і якісними характеристиками культурно-освітнього
середовища ВНЗ дозволяє сформувати більш ефективну систему професійної
підготовки фахівців в Україні.
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