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ПОД- СЕКЦИЯ  1.Воспитание и образование.
Переверзєва О.В.

Викладач  
Мелітопольського державного 
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ВИХОВНІ АСПЕКТИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
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Нова сучасна реальність перетворюється на нові установки та ціннісні орієн-
тації перш за все серед молодого покоління. Погляди молоді поступово змінюються 
від образу споживача та пасивного спостерігача в бік активної особи, яка не байдужа 
до своєї країни та її майбутнього. Сьогодні виховання у становленні майбутнього фа-
хівця як проблема сучасної освіти потребує серйозних теоретичних розробок щодо 
формування свідомості молоді, заснованої на загальнолюдських цінностях. Спрямо-
ваність до особистості, прагнення задовольнити її різноманітні пізнавальні потреби, 
освітні запити – характерна ознака сучасних освітніх систем.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки питання освіти та вихован-
ня глибоко досліджуються у працях Б.М. Безсонова, М.В. Горячевої, І.А. Зязюна, Г.Л. 
Ільїна, В.Д. Шадрика та ін.. Поняття «освічена людина» розглядається як культурно-
історична категорія, це людина, яка уособлює духовний, соціальний і професійний 
аспекти людського життя [3, 413].

Осмислення феномену освіти та виховання завжди призводило до ідеї необ-
хідності розробки теоретичного або практичного вчення про освіту. Але безпере-
чним залишається той факт, що освіта є феноменом духовного життя суспільства, а 
виховання є засобом формування особистісних знань суб’єкта навчання, його світо-
гляду. Проблеми виховання, духовності і цінностей стали об’єктом міждисциплінар-
них досліджень філософів, психологів, педагогів.

Найважливіші завдання виховання – формування у студентів громадянської 
відповідальності та правової свідомості, духовності та культури, ініціативності й са-
мостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві та актив-
ної адаптації на ринку праці. Треба навчити студентів людинознавству, бо знання 
мають цінність лише у тому разі, коли вони допомагають людині стати людянішою.

Головна мета української системи освіти згідно Національної доктрини роз-
витку освіти України у XXI столітті – «створити умови для розвитку і самореалізації 
кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися 
впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянської освіти» [2]. Таким 
чином, говорячи про цілі й цінності в площині виховання, ми закономірно перехо-
димо до більш широкої науково-практичної проблеми – проблеми національної ідеї, 
національної педагогіки, національного виховання.

Сьогодні у процесі впровадження Болонської системи навчання треба на-
решті з’ясувати, яку ж людину ми виховуємо, що то є взагалі за феномен – молода 
українська інтелігенція? На рівні декларацій залишаються ті пріоритети й ціннісні 
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орієнтири, що закладаються у душі сучасних студентів, майбутніх громадян і фахів-
ців, визначаючи не лише їхню долю, але й долю майбутніх поколінь. Але «якщо сис-
тема освіти ХХІ ст. в системі ціннісних орієнтирів зсуне акцент у розумінні освітніх 
цілей у напрямку формування особистості у всіх її проявах, – як зазначає І.В. Агієн-
ко, – професійному, емоційному, моральному, інтелектуальному, громадському, – то 
це буде прямий шлях до виходу на антропологічну парадигму суспільного розвитку 
як у теорії, так і практиці»[1, 7]. Це означає, що вищі навчальні заклади України по-
винні запропонувати таку освіту, яка б не давала лише конкретне знання у межах 
певної наукової чи фахової сфери, але формувала цілісний світогляд, заснований на 
цінностях гуманізму. Саме тут закладено нове історико-філософське переосмислен-
ня завдань виховного процесу у вищій школі – навчитися і навчити цінувати жит-
тя власне, суспільне. Щодо виховуючого характеру навчання, є різні точки зору, але 
ніхто не заперечує, що знання несуть у собі великий духовно-ціннісний потенціал. 
Освіта, в ідеалі, і є тим середовищем, яке повинно відкривати людині істинні цінності 
та висвітлювати образ для наслідування, а педагоги мають бути, насамперед, не про-
стими передавачами інформації, а носіями духовності і культури.

Організація процесу виховання у сучасного студента вищого закладу цін-
нісного ставлення до знань передбачає перебудову навчально-пізнавального про-
цесу і спрямування його на самоактуалізацію особистості студента, вмотивоване 
оволодіння знаннями, вміннями, навичками щодо навчальної діяльності як цінності, 
розвиток та саморозвиток особистісних та професійно значущих якостей студентів. 
Виховання ціннісного ставлення до знань студента вищого закладу – пріоритетне за-
вдання педагогів у підготовці конкурентоспроможного фахівця.

Виховання у вищій школі є цілеспрямованим процесом, який відбувається 
з врахуванням особливостей кожного конкретного навчального закладу, зокрема 
професіоналізму професорсько-викладацького складу, який значною мірою є носієм 
духовно-моральних, етичних, ділових якостей, рівня його взаємодії зі студентами-
вихованцями і впливу на їх свідомість з метою формування у них виваженої життєвої 
позиції, вміння сприймати, використовувати, поширювати і здобувати необхідний 
досвід, здатності бути носіями провідних ідей, організаторами суспільно-політичного 
життя в країні.
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