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Центр інформаційних технологій 

Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 
ЗАСОБИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що пріоритет
ними напрямами модернізації освіти є її особистісна орієнтація, постійне 
підвищення якості, оновлення змісту, форм організації педагогічного 
процесу. У виступах делегатів II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти 
(М.В. Багрова, І.Ф. Прокопенка та інших) мова йшла про необхідність 
розробки регіональних програм, в яких окрім загальнодержавного буде 
й регіональне замовлення. Це дасть можливість кожному освітньому зак
ладу розробити власну програму як підгрунтя для майбутнього розвитку.

Аналіз Заходів модернізації вищої педагогічної освіти, розроблених 
ректоратом ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, показав, що вони спрямовані на 
виконання стратегічних напрямів, визначених програмою “Вчитель” , 
“Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті”. У 
відповідності до Заходів, на усіх факультетах університету було розроб
лено програми використання матеріалів з’їзду. Так, на факультеті психо
логії та соціології програма включала організацію вивчення матеріалів 
з’їзду викладачами, співробітниками і студентами факультету ті її вико
ристання у педагогічному процесі.

Особливої уваги було приділено таким питанням:
1. Оволодіння студентами, викладачами і співробітниками комп’ю

терною технікою. Всі випускники факультету мають отримати посвідчення 
користувачів персонального комп’ютера.

2. Організація педагогічного процесу на основі проектування інди
відуальної траєкторії професійного становлення кожного студента через 
індивідуальні графіки, проведення тижнів психології та соціології, залу
чення студентів до науково-дослідницької діяльності, організація огляду 
студентських наукових робіт, наукових олімпіад тощо.

3. Здійснення педагогізації та психологізації навколишнього сере
довища через реалізацію зв’язків із закладами освіти м. Харкова та об
ласті.

Державна програма “Учитель” була вивчена й обговорена на засі
даннях кафедр і Ради факультету. За результатами обговорення було скла
дено план заходів з її реалізації, в основу якого покладено концепцію 
підготовки спеціалістів на факультеті. Згідно з п. 3. 1 програми “Учитель” 
протягом 2002-2005 pp. здійснюється аналіз та прогнозування державної 
потреби у педагогічних кадрах, в тому числі з психології, педагогіки, со
ціальної педагогіки за допомогою соціологічних досліджень, вивчення про
фесійно значимих якостей педагога і психолога, професійних інтересів 
тощо.

Робота з удосконалення змісту освіти і форм навчально-методичної 
роботи на факультеті ведеться постійно, в основному, через завідувачів 
кафедр і викладачів. Вона складається із:

• оновлення робочих програм з навчальних дисциплін, розробки 
спецкурсів і спецсемінарів;

• впровадження концепції особистісно-орієнтованого навчання й
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виховання через підготовку курсових і дипломних робіт, наукові дослі
дження, розв’язання студентами перспективних наукових проблем, вне
сення до навчального плану варіативної частини, розширення міжпред- 
метних і міжциклових зв’язків, створення інтегрованих дисциплін.

Кафедра соціальної педагогіки, входить до складу факультету пси
хології та соціології. Вона забезпечує вивчення студентами дисциплін “Со
ціальна педагогіка”, “Соціальна педагогіка та соціальна робота”, які є 
обов’язковими у підготовці майбутнього вчителя. Концепція функціо
нування кафедри ґрунтується на загальнофакультетській концепції, що 
передбачає здійснення особистісно-орієнтованої освіти, поступового 
переходу від знаннєвої парадигми до культурологічної і гуманістичної, 
участі в педагогізації навколишнього середовища.

Растригіна А.М.
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 

ІДЕЇ ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ 
ОСВІТИ УКРАЇНИ

Шкільне виховання в нашій країні довгий час перебувало під могут
нім ідеологічним пресом. У зв’язку з цим реформування системи освіти 
зустрічається з великими труднощами, насамперед, з стійкими стереоти
пами, сформованими у свідомості декількох поколінь педагогів (як учених, 
гак і практиків). Одним із таких стереотипів є упереджене ставлення до 
теорії вільного виховання як утопічного напрямку педагогіки, ідеї якого 
не придатні для застосування у масовій педагогічній практиці. Подолання 
цього стереотипу відбувається дуже повільно, через що сподіватися на 
масштабні зміни у демократизації виховання можна лише через деякий 
час. Проте тенденції гуманізації освіти, розширення простору вільного 
вибору та самореалізації дітей можна спостерігати вже зараз у діяльності 
багатьох шкіл і педагогічних колективів.

Особистісно-центровані виховні системи, як правило, створюються 
поза державною системою освіти, у нових типах навчально-виховних 
закладів. Аналіз досвіду діяльності авторських шкіл свідчить, що спільною 
для них є орієнтація на розвиток у дітей здатності до самовизначення і 
самореалізації, на розвиток їх індивідуальних задатків і нахилів, вихован
ня почуття власної гідності. Особливе полягає у залежності шляхів досяг
нення намічених цілей від світоглядних орієнтацій учителів, учнів і батьків, 
від їхнього рівня можливостей і потреб, традицій школи, особистості 
лідера. Це й визначає своєрідні для кожної школи шляхи гармонізації зов
нішніх і внутрішніх умов розвитку дітей. Слід зауважити, що авторські 
школи, як правило, не ставлять перед собою мету виховання внутрішньо 
вільної людини. Однак імпліцитно вільна особистість передбачається як 
ідеал у виховних системах цих шкіл.

Аналіз шляхів та умов організації виховання в авторських школах 
свідчить, що в них тією чи іншою мірою реалізуються ідеї вільного вихо
вання, наповнені новим змістом, адаптовані до сучасних умов. Нама
гаючись, іноді на інтуїтивному рівні, реалізувати особистісно-орієнто- 
ваний підхід до виховання, новаторські школи демонструють інваріант-
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