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Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою набуває зараз 

особливої актуальності. Річ у тім, що технічний прогрес автоматично не веде до 

духовного прогресу. Сьогодні метою суспільства (а тому і всіх ланок освіти) 

повинно стати духовне вдосконалення людини задля переходу людства на новий 

виток еволюційного розвитку: від людини розумної до людини духовної. 

У зв'язку з цим підвищується значущість виховання молодого покоління. 

Проте зараз у всіх ланках освіти існує невиправдана автономність навчання і 

виховання. Завдання сьогодення - змінити національно-світоглядну місію школи 

- від школи знання і наукової поінформованості до школи культури і духовності. 

Вища школи як храм науки повинна бути і храмом високої культури. 

Майбутній фахівець із вищою освітою повинен опанувати як систему 

професійних знань, умінь і навичок, так і набути високу культуру, стати 

представником передової частини суспільства - еліти. Він повинен бути 

інтелігентом, тобто не тільки «знаючим, розуміючим», але й з високою 

культурою поведінки. 



Реалізувати це завдання можливо лише за умови єдності трьох складових 

освіти - навчання, розвитку і виховання. Проте є деяка різниця в ролі навчання і 

виховання в становленні особистості фахівця: 

1. Навчання діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, формує 

знання, уміння і навички. Виховання ж формує ставлення, смисли діяльності. 

Якщо ж навчання не спирається на смисли діяльності, які повинні   бути   

сформовані   вихованням,   то   воно   малоефективне   в становленні особистості. 

2. Для навчання певним чином притаманні примуси. Наприклад, якщо 

отримаєш  «незадовільно»,  не буде стипендії або не одержиш диплом. Діє навіть 

суперництво («Я ж не гірший за інших»). У вихованні ж повинні діяти  й діють 

дещо інші психологічні  механізми.  Наприклад, вивчити тему (щоб одержати 

позитивну оцінку) - не обов'язково означає любити цей предмет; не порушувати 

дисципліну (бо можуть покарати) – не є проявом поваги до викладача як людини. 

У діяльності викладача навчання і виховання нероздільні (Г. С. Костюк). 

Тому навчання, освіта - це основний, хоч і не єдиний шлях виховання. Виникає 

питання: як поєднати навчання і виховання в цілісному процесі становлення 

особистості фахівця? 

Завдання виховання завжди включає в себе завдання організації 

спеціальної провідної діяльності, яка слугує виховній меті. У студентському віці 

- це навчально-професійна діяльність, яка включає в себе взаємодію трьох 

взаємопов'язаних блоків: 

1.   Операційно-дійовий блок - це система цілей, дій і операцій, які 

формують професійні знання, уміння і навички. 

2. Блок  потреб,   мотивів  і  інтересів  -  це двигун  діяльності, 

спонукальна сила, яка надає діяльності енергії. 

3. Блок міжособистісного та ділового педагогічного спілкувань 

викладача і студентів. 

Зміни, що відбуваються в одному з блоків, викликають зміни інших. Вони 

можуть бути конструктивними або деструктивними. 

Навчально-професійна діяльність - нова для студентів. Щоб вона 

виконувала провідну роль і у вихованні особистості,  потрібно знайти предмет,   



який   би    відповідав   особистісним    потребам,    або треба виховувати нові 

потреби, які здатні породжувати  мотиви майбутньої професійної діяльності. 

«Завдання не лише передавати знання, але й вигострювати совість (а це 

результат виховання). Совість - це орган сенсу життя і діяльності 

особистості» (В. Франкл). 

Виховання в широкому значенні слова - сукупність впливів, забезпечують 

передачу соціокультурного досвіду - моральних норм і цінностей.  На  сучасному 

етапі  вищої освіти  виховання,  у  широкому розумінні, розглядається у двох 

аспектах: виховання творчої особисті майбутнього фахівця і виховання 

високоморальної, толерантної особистості з високими громадянськими 

якостями. 

Вимоги соціуму до освіченої людини як особистості визначаються 

історичним його розвитком.  

Соціальна культура була та є центром і середовищем розвитку особистості. 

Виховному процесу треба надати національної спрямованості. Освіта в нашій 

країні повинна утверджувати українські національні ідеї, сприяти розвитку 

української культури, національної свідомості і самосвідомості. Для української 

держави дуже важливим є виховання в молодого покоління почуття любові до 

України й відповідальності за її долю, національної гідності і патріотизму. 

Виховання як засіб і процес досить важливе для суспільства, оскільки 

сполучає минуле, сучасне й майбутнє, передаючи духовні надбання від одного 

покоління до іншого. Процес виховання працює насамперед на майбутнє. Воно 

набуває особливої ваги, бо є важливим засобом збереження національної 

тотожності й самобутності. 

Тому проблемі виховання молоді завжди приділялася велика увага. Так, Я. 

А. Коменський зазначає: «Зневага до виховання є загибеллю людей, родин, 

держав і всього світу». 

Чим краща форма боротьби з бездуховністю й агресивністю – протиставити їм 

духовність і культуру нації, народу, культуру його поведінки і праці. Треба 

починати не з буття, а національної свідомості, одухотворення життя і 

трудового процесу. Саме тому виховання молоді (у тому числі й майбутніх 

фахівців із вищою освітою) зараз набуває особливої актуальності. 


