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СУЧАСНА МОВНА ОСВІТА ФАХІВЦЯПошук і розробка шляхів вдосконалення мовної освіти в сушеному уіішсрсиїсгі вже протягом тривалого часу займають увагу багатьох вчених І дослідників. Зусилля останніх були в основному направлені на «ктуплІ'ИШІїи гіршої ії розвитку мовної освіти, підходів у забезпеченні ЯКОСТІ МОІІНОЇ ООІІІШ, самостійної роботи студентів, моделей мовної освіти, доречних її с у  ПІСНИХ умовах.Головним завданням, що вимагає якнайшвидшого шірінісшш» і забезпечення якості мовної освіти в умовах модернізації вищої професійної освіти. Результати проведеного дослідження показують, що немає і не може бути готових рецептів у вирішенні цієї задачі. Якість мовної ооиІТН забезпечується сукупністю концептуальних ідей, прийнятною для конкретніш) університету. Копіювання досягнень зарубіжного і вітчизняного дошіїду неприпустимо. Різні підходи, концепції, моделі і ідеї вимагають аналізу, перевірки, апробації в колективах викладачів і студентів. Саме тому сьогодні для університетської спільноти актуальними та соціально значущими V дішвлог, прийняття спільного рішення і його реалізація на основі об'єднання зусиль усіх фахівців і студентів, що навчаються в університеті.У  нашому дослідженні ми звертаємо особливу увагу на плюси і мінуои, переваги і недоліки модернізації процесу навчання, а також підкреслюємо, що в зараз наукові розробки та практика освітньої діяльності потребую ть ШНІЛІ'іУі систематизації та надання матеріалів громадськості. Ми спробували ІШКІГШІИ сучасний стан мовної освіти у ВНЗ, запропонувати різні шляхи її оігтмі'ШЦІЇ І урахуванням набутого наукового та практичного досвіду роботи у сноюмі вищої професійної освіти.Сучасна мовна освіта тісно зв'язана з іншими гуманітпрішми І спеціальними дисциплінами у вузі. Відповідно, вона розглядається ними ЯК
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обов'язковий компонент і невід'ємна складова університетської професійної освіти. Дослідження мовної освіти пов'язане з різними науковими напрямами, тому під час роботи над нашим дослідженням ми використовували матеріали фахівців в галузі педагогіки, філософії, методики викладання, теорії і методики професійної освіти.Особливу увагу в нашій роботі ми звертаємо на те, що необхідним с постійний пошук способів безперервного оновлення мовної освіти; орієнтація на потреби суспільства та студентів ВНЗ; організація і підтримка постійного діалогу всіх фахівців університету про шляхи забезпечення якості мовної освіти як компонента професійної освіти; гармонізація мовної та професійної підготовки учнів на всіх рівнях університетської освітньої системи; проведення просвітницької роботи про роль і значення різних мов і культур; створення сучасних умов мовного освітнього середовища університету; формування відповідальності кожного за результати своєї діяльності.Запропоновані матеріали можуть бути використані на методологічних семінарах, курсах підвищення кваліфікації, у творчих майстернях, у спеціальних курсах для магістрантів і аспірантів, на практичних і лекційних заняттях для бакалаврів, магістрів і аспірантів.
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