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НОВЕ І ТРАДИЦІЙНЕ У ВИХОВАННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Борисенко Н. О. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

У публікації автор порушив проблему поєднання традиції і нового у 

виховній роботі закладу вищої педагогічної освіти. Автор зробив наголос на 

тому, що для сучасних програм виховання актуально дотримуватися 

екзистенційного підходу. Цілі і зміст виховної роботи майбутніх педагогів 

доцільно спрямувати на формування компетентності критичного і креативного 

мислення, когнітивної гнучкості. Автор виокремив виховний потенціал ефекту 

присутності харизматичного викладача – вихователя. 

Ключові слова: виховання, здобувач, особистість, педагог, перспектива, 

якість освіти. 

In the publication, the author raised the issue of combining tradition and new in 

the educational work of the institution of higher pedagogical education. The author 

emphasized that for modern education programs it is important to follow an existential 

approach. The goals and content of educational work of future teachers should be 

aimed at forming the competence of critical and creative thinking, cognitive flexibility. 

The author singled out the educational potential of the effect of the presence of a 

charismatic teacher - educator. 

Key words: education, applicant, personality, teacher, perspective, quality of 

education. 

 

Сучасні виклики глобалізації й інформатизації освітянської спільноти 

зумовили певне відчуження людини від практичного універсуму національної 

виховної традиції, унаслідок чого відбувається спотворення і підміна ціннісних 

орієнтирів суспільного і особистого життя. Необхідність пошуку шляхів синтезу 

новацій і традиції обумовлює звернення до проблеми відтворення духовно і 

фізично здорового молодого покоління на основі кращих вітчизняних виховних 

практик. 

Ретельні педагогічні спостереження свідчать про те, що затребуваним на 

часі є завдання забезпечення високої якості освіти [1], узгодження відповідних 

виховних практик. Цим актуалізовано потребу розробки освітніх і програм 

виховної роботи закладів освіти. Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди поляризує пласт виховної роботи в контексті 

екзистенційного підходу. Це означає, що в реалізації виховних завдань усіх 

освітніх програм і проєктів визначено орієнтир на бінарність, поєднання 

педагогічного впливу та його рефлексивного втілення в самовихованні 

особистості здобувача. Основною ідеєю в межах цього підходу, за твердженням 

дослідників проблем виховання М. Култаєвої [2], В. Ворожбіт-Горбатюк [3], є 

виділення мети виховання людини, здатної прожити життя на основі зробленого 

екзистенційного вибору, із динамічним духовним зростанням і самореалізацією за 

особистісно значимими моральними орієнтирами. Ідеться про індивідуальну
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траєкторію життя особистості – здобувача, майбутнього педагога, свідомий вибір 

системи активної життєвої позиції громадянина, змісту і видів діяльності. 

Реалізувати програму виховної роботи за екзистенційним підходом означає 

неутилітарність (спрямованість на «веселіє сердечне» за Г. Сковородою [4], 

усвідомлене відчуття потреби в красі, мудрості як самоцінних, велика міра 

творчості, свободи у творчій діяльності, спрямованої на створення власного 

духовного світу, здатність до рефлексії. 

Ми орієнтуємося на узгодженість ціннісних установок та пізнавальних 

компонентів у діях освітян, урядовців та здобувачів освіти. Це сприятиме 

осмисленню традиції та використанню новацій виховних практик. 

Сучасна виховна робота, особливо в умовах дистанціювання, взаємодії, 

опосередкованої ІКТ, особливо значима системністю, адаптацією до динамічних 

контраверсійних змін суспільного розвитку, соціалізуючим ефектом. Майбутній 

вихователь, педагог має оволодіти компетентністю критичного і креативного 

мислення, навичками когнітивної гнучкості. Освітнє середовище закладу освіти 

може стати середовищем виявлення індивідуальних здібностей кожного 

здобувача. Власне, саме освіта має стати інструментом освітньо-пізнавального 

спілкування, формування когнітивної гнучкості в інформаційному обміні, 

продуктивного ділового і професійного обміну, творення атмосфери 

психологічного комфорту в закладі освіти, у тому числі й медійному просторі, 

опосередкованому соціальними мережами тощо. 

Виразно сучасні тренди у виховній роботі можна прослідкувати на прикладі 

інформаційних ресурсів. Офіційні сторінки, веб-ресурси нашого університету [5] 

демонструють розуміння педагогами того факту, що здобувачі, випускники, 

абітурієнти та їхні батьки – паритетні учасники творення середовища 

продуктивної творчості і академічної культури в закладі вищої педагогічної 

освіти. Виховна робота втратила статичність, однотипна підготовка заходів, 

оздоблення і відзнаки відповідно до календаря свят, конкурси і тематичні заходи 

втрачають пріоритети. Виховна робота в закладі вищої педагогічної освіти має 

ґрунтуватися на трендових нині позиціях: 

 акцент у цілях на виявлення і розвиток унікальних здібностей 

здобувача, виховання в нього персонально значимих якостей, заявлених в освітніх 

програмах відповідних галузей знань; 

 врахування в плануванні і реалізації програми виховної роботи 

закладу освіти місії цього закладу, вподобання й побажання зацікавлених осіб 

(спосіб презентування, організація освітнього середовища, використання 

допоміжних ресурсів тощо), 

 у змістовій частині програм виховної роботи – пріоритет на розвиток 

креативних здатностей і когнітивної гнучкості, популяризацію ідей, які єднають 

націю. 

Адже майбутній вчитель – активний носій свідомого громадянства. Відхід 

від шаблонів у тематиці і формах заходів, відмова від муштри під час репетицій – 

орієнтир сучасних виховних ініціатив. 

Значущим уважаємо: використання ефекту присутності у виховному 

процесі, за І. Бехом [6]. Категорія присутності – це форма таких взаємин, коли 
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педагог впливає на вихованця своєю сутністю, світоглядними духовними 

надбаннями. Бути присутнім — означає проявляти цілковиту сконцентрованість 

своїх сутнісних сил і спрямувати їх на вихованця. Це вимагає відповідного 

ставлення, контакту із здобувачем. Особливо значним став ефект духовної 

присутності, близькості викладачів і здобувачів під час провадження карантинних 

заходів у березні – травні 2020 року, коли кожен відчув соціальне відчуження, 

страх. Погоджуємося з дослідницею феномену особистості під час подолання 

кризи, спричиненої суворими карантинними заходами, Т. Хомуленко [7], що 

ситуація присутності можлива за умови, коли вихователь – персона з твердими 

духовно-моральними константами. 

Аналіз результатів і продукування виховної роботи нашого університету є 

базисом професійної орієнтації, а саме: для створення ситуацій виховуючого 

навчання в дії. На наше глибоке переконання, на часі система перспективних ліній 

за А. Макаренком [8], а саме: близька перспектива «завтрашньої радості», середня 

перспектива, віддалена в очевидних часових параметрах, потребує спільності усіх 

учасників педагогічного колективу і здобувачів, далека перспектива. Відмітимо 

тут, що А. Макаренко варіантом далекої перспективи бачив виховання почуття 

вдячності і ретрансляцію цього почуття через участь випускників у житті закладу 

освіти після завершення освіти. Вмотивувати випускників до активностей в 

професійних і академічних спільнотах закладу вищої педагогічної освіти, навчити 

вдячності тому, хто сприяв становленню профі – зміст виховної роботи 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 
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