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У статті акцентується увага на необхідності посилення особистісного компонента у педагогічній 
освіті вчителів-вихователів. 

Сучасний етап розвитку школи характе-
ризується переходом до гуманістичної, особистісно 
орієнтованої взаємодії суб'єктів виховного процесу 
(учителя і учнів). Цей етап потребує осмислення 
місця й ролі вчителя в особистісному розвитку ди-
тини, нових підходів до реалізації процесу її особис-
тісного становлення, впровадження відповідних тех-
нологій. Усвідомлення цих проблем пов'язане з 
пошуком ефективних професійно доцільних шляхів 
підготовки студентів вищих педагогічних навчаль-
них закладів до виховної роботи зі школярами у 

* * сфері дозвілля. 
Історико-педагогічний аналіз літератури з питань 

підготовки вчителя-вихователя надав змогу виокре-
мити та обґрунтувати сутність двох підходів до роз-
витку вчителя-вихователя. Перший з них розкриває 
та характеризує виховання як процес, цілі якого за-
дані зовні. Відповідно до нього вчитель-вихователь 
передає школярам культурно-історичне розуміння 
добра, зла, розвиває здатність діяти на основі певних 
принципів. Головними якостями характеру школя-
рів він вважає слухняність, уміння підкорятися, на-
лежне виконання вимог батьків, учителів. 

Другий підхід розкриває процес виховання як са-
морозвиток школяра через створення відповідних 
для цього умов. Учитель-вихователь при цьому є са-
модостатньою особистістю, яка здатна через взаємо-
дію сприяти особистісному розвитку школяра, роз-
криттю його творчого потенціалу. 

Ці концепції виховання знаходяться в основі про-
фесійно-педагогічної підготовки вчителя-вихова-
теля, яка знайшла достатньо ґрунтовне висвітлення 
в науковій літературі (В. П. Андрющенко, Є. С. Бар-
біна, І. Д. Бех, В. М. Гриньова, О. А. Дубасенюк, 
І. А. Зязюн, С. О. Сисоєва, В. А. Сластенін, Є. І. Рогов, 

А. К. Маркова, Л. М Мітіна, Г. В. Троцько та ін.). На-
уковці визначили фундаментальні категорії профе-
сійно-педагогічної підготовки вчителя-вихователя: 
здібності, якості, спрямованість, педагогічне мис-
лення, педагогічна свідомість та ін. 

Мета статті полягає у висвітленні нових підходів 
до оновлення змісту підготовки вчителя-вихователя. 

Як зазначає В. П. Андрющенко, щоб реалізувати 
себе у педагогічній професії, треба мати певні риси, 
«педагогічні параметри» [1, с. 6]. До них науковець 
відносить задатки і можливості, соціальні і моральні 
характеристики та знання, соціальний досвід та ви-
сокі моральні якості. Визначаючи сутність соціаль-
них і моральних характеристик, В. П. Андрющенко 
стверджує, що вони залежать від середовища, у 
якому живе і виховується людина, культури, системи 
навчання і виховання, безпосереднього оточення, са-
мовиховання та інших факторів. До зазначених вище 
характеристик відносяться: спроможність учителя 
бачити в кожному вихованцеві особистість, віра в ди-
тину, у можливість її виховання, уміння проникнути 
в духовний світ вихованця, здатність учителя до тер-
піння, сердечності, чуйності й інших емоційно-чут-
тєвих якостей [1, 7]. 

Це дає підстави зробити висновок про те, що під-
готовка студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів за своєю сутністю є особистісно розви-
вальним процесом, головною спрямованістю якого є 
визнання цінності вихованця і цінності взаємодії 
вчителя, що зумовлює духовний розвиток як вихо-
ванців, так і вчителя. 

Таким чином, професійний розвиток студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів ми розгля-
даємо у взаємозв'язку з особистісним самовизначен-
ням, що, як зазначає М. С. Пряжников, є більш 
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складним утворенням у порівнянні з професійним 
{6, 6]. Сутність професійного самовизначення пе-
редбачае пошук тг знаходження особистісного сенсу 
в обраній професійній діяльності, а також з находжен-
ня смислу в самому процесі самовизначення. 

Особистісно розвивальний підхід у професійній 
підготовці вчителя розуміється як зростання, ста-
новлення, інтеграція і реалізація в педагогічній праці 
професійно значущих особистісних якостей і здібнос-
тей, професійних знань і вмінь учителя, як активне 
якісне перетворення педагогом свого внутрішнього 
світу, що призводить до принципово нового його уст-
рою і способу життєдіяльності — творчої самореа-
лізації в професії [3]. 

Перехід від цілі навчання «у вигляді знань — 
умінь — навичок у їх класичному розумінні до осо-
бистісних характеристик майбутнього професіо-
нала» є показником професійної зрілості людини, 
професійного розвитку вчителя [4]. 

За такого розуміння проблеми важливим є роз-
виток суб'єктності майбутніх учителів-вихователів, 
яка пов'язана з усвідомленням цінностей взаємодії 
зі школярами, цілей і смислу педагогічної діяльності, 
власного статусу як референтної людини в просторі 
життя школярів. Саме це дає змогу стверджувати, 
що сутність змісту, форм, методів, засобів підготовки 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів 
до виховної діяльності зі школярами має набути від-
повідних змін. 

Готовність — установка на педагогічну діяльність 
є складним особистісним утворенням майбутнього 
вчителя, яке в залежності від усвідомлення сенсу ді-
яльності може мати варіативний характер прояву. 
Знання, уміння, навички при такому підході знахо-
дяться в залежності від стану особистісного розвитку 
майбутнього вчителя, його позиції щодо виховної 
взаємодії зі школярами. Якщо готовність майбут-
нього вчителя ґрунтується на особистісному компо-
ненті його ставлення до виховної діяльності як цін-
нісно-смислової, то елементом проектування 
діяльності стає «не фрагмент матеріалу, а подія в 
житті особистості, що дає їй цілісний життєвий до-
свід, у якому знання — частина його» [9]. При осо-
бистісно орієнтованому підході, як зазначає В. В. Сє-
ріков, проектування навчання стає спільною 
діяльністю вчителя і учня, викладача і студента. Діа-
лог виступає не як запланована ситуація на учбо-
вому занятті, а як спосіб життєдіяльності суб'єктів в 
освіті [9]. За такого підходу знання, уміння, навички 
стають особистісно і професійно значимими і спону-
кають до їх збагачення шляхом саморозвитку. 

Слід зазначити, що готовність студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів до виховної ро-
боти зі школярами зафіксована у певних проявах 
спрямованості на педагогічну діяльність, педаго-
гічне мислення, педагогічну свідомість. 

Педагогічна спрямованість учителя представ-
лена такими векторами: 1) спрямованість на дитину 
(та інших людей) пов'язана з турботою, інтересом, 

любов'ю, сприянням розвитку її особистості і макси-
мальної самоактуалізації, індивідуальності; 2) спря-
мованість ня себе я /моияеня пптррбгип у ГПЩПрДПГ-
коналенні і самореалізації у сфері педагогічної 
праці; 3) спрямованість на предметну сторону про-
фесії вчителя (зміст предмета) [4]. 

Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, 
що підготовка майбутнього вчителя-вихователя у 
педагогічних ВНЗ як важливий особистісний ком-
понент професійного становлення має включати 
розвиток спрямованості студентів на взаємодію зі 
школярами, яка відображає його ставлення до ди-
тини, її захоплень, бажання разом з нею вирішувати 
проблеми особистісного становлення та ціннісно-
смислового розуміння світу, який її оточує. Саме цей 
аспект спрямованості стимулює до самовдоскона-
лення, саморозвитку і вимагає диференційовано, з 
позицій значущості для розвитку школярів стави-
тись до визначення змісту взаємодії. 

Педагогічне мислення ми розглядаємо як необ-
хідний процес педагогічної діяльності, який є скла-
довою частиною самосвідомості майбутнього вчи-
теля. Спираючись на визначення структурних 
складових процесу мислення (розуміння себе як 
суб'єкта мислення, диференціація своїх і чужих 
думок, усвідомлення ще не розв'язаної проблеми як 
власної, усвідомлення свого відношення до про-
блеми) [7, с. 269], уточнимо їх стосовно педагогіч-
ного мислення в напрямі його розвитку у студентів 
педагогічних ВНЗ. Розуміння себе як суб'єкта педа-
гогічної діяльності орієнтує професійно-педагогічну 
підготовку майбутніх учителів-вихователів на зба-
гачення дисциплін психолого-педагогічного циклу 
особистісно розвивальним змістом, головною метою 
якого має стати розвиток суб'єктності майбутнього 
вчителя, його референтності як значимої особис-
тості в житті школярів. 

Таким чином, ми стверджуємо, що педагогічна 
взаємодія між учителем та школярами буде ефек-
тивною «лише в тому випадку, якщо його учас-
ники — дорослий і дитина — є взаємно значимими» 
[5, 7]. Саме тому значну увагу у своєму дослідженні 
ми надавали проблемам особистісного розвитку сту-
дентів педагогічних ВНЗ, розглядаючи цей процес 
як основу і провідний чинник у формуванні вчи-
теля-вихователя, спроможного взаємодіяти зі 
школярами. Важливою складовою педагогічного 
мислення майбутнього вчителя-вихователя є сприй-
няття соціокультурного простору життя сучасних 
школярів з позиції діалогічності і полілогічності 
світосприйняття. Синергетичний підхід у науці 
свідчить про те, що існує декілька альтернативних 
шляхів розвитку різних систем світу, до яких відно-
ситься і система виховання людини. Свідома звер-
неність до іншої людини як співоцінювача власної 
діяльності є початковою умовою продуктивності ро-
зумового акту [10]. 

В аспекті зазначеного вище особливе значення 
надається процесу взаємодії викладачів зі студен-
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тами у педагогічних ВНЗ, який має набути рис діа-
логічності і полілогічності. Саме така позиція у під-
готовці майбутніх учителів-вихователів дає під-
стави визначити відповідну тенденцію щодо 
взаємодії зі школярами. Таким чином, ми можемо 
зробити висновок про те, що збагачення майбут-
німи вчителями власного досвіду взаємодії «викла-
дачі — студенти» у форматі діалогічного і поліло-
гічного спілкування, в якому головним є прагнення 
зрозуміти позицію, логіку іншого, є важливим ком-
понентом підготовки студентів педагогічних ВНЗ 
до виховної роботи зі школярами. 

Важливим у розвитку педагогічного мислення є 
усвідомлення проблем виховання школярів, осо-
бистого впливу на їх особистісний розвиток як 
власних, особистісно-професійних. Вирішення 
цього завдання у процесі підготовки студентів пе-
дагогічних ВНЗ до виховної роботи зі школярами 
ми вважаємо можливим через введення рефлек-
сивних компонентів аналізу власного досвіду осо-
бистісного становлення. На підставі цього ми мо-
жемо стверджувати, що готовність до виховної 
роботи зі школярами — це певний рівень педагогіч-
ного мислення, яке дає змогу долати стереотипи 
взаємодії зі школярами і моделювати її (взаємодію) 
на основі власних уявлень щодо ціннісно-смисло-
вих перспектив розвитку особистості школяра. 
Саме такий підхід, на нашу думку, сприяє форму-
ванню певної особистісно-педагогічної свідомості 
майбутніх учителів-вихователів, що, у свою чергу, 
спрямовує сприйняття виховної взаємодії зі шко-
лярами як ціннісної професійної діяльності. 

Отже, ми можемо зробити висновок про те, що 
звернення до ціннісно-смислової сфери педагогіч-
ної діяльності в процесі підготовки студентів педа-
гогічних ВНЗ і їх ролі в особистісному становленні 

АННОТАЦИЯ 

школярів у середовищі їхнього буття сприяє роз-
витку готовності до особистісно-референтного 
впливу на відповідний ціннісно-смисловий розви-
ток школярів. Саме формування ціннісно-смисло-
вого сприйняття власної взаємодії зі школярами зу-
мовлює формування як «ситуативних компонентів 
смислової регуляції особистості (особистісні сенси, 
смислові установки, смислоутворювальні мотиви), 
так і стійких смислових структур (смислові кон-
структа, смислові диспозиції і цінності)» [2]. 

На підставі зазначеного вище ми розглядаємо 
процес підготовки студентів педагогічних ВНЗ до ви-
ховної взаємодії як процес знаходження сенсу не 
лише в професійно-педагогічній діяльності, але й у 
більш широкому значенні — як визначення сенсу 
життя. Умовою виникнення сенсів, джерелом смис-
лознаходження є життєвий світ людини [8,97]. Слід 
зазначити, що життєвий світ людини — це світ її від-
ношень до обмеженої частини дійсності, одні фраг-
менти якої мають для неї більше значення, інші — 
меншу життєву значущість, треті можуть бути пред-
ставлені лише потенційно. Будь-який факт дійсності, 
потрапивши до життєвої орбіти людини, може іні-
ціювати виникнення смислового до нього відно-
шення і стати рефлексивно поглинаючою Я-концеп-
цією, наповнюючи її новим смисловим змістом [8, 
98]. Саме тому звернення майбутніх учителів-вихо-
вателів до аналізу соціокультурного середовища доз-
вілля школярів і його впливу на їх особистісний роз-
виток, на нашу думку, стає одним із спонукальних 
мотивів пошуку смислу педагогічної взаємодії, своєї 
ролі значущої особистості у процесі соціалізації під-
ростаючого покоління. Усвідомлення вчителем своїх 
потенційних можливостей, перспектив особистісного 
і професійного зростання спонукають його до по-
стійної творчості, самовдосконалення. 

В статье акцентируется внимание на необходимости усиления личностного компонента в педа-
гогическом образовании учителей-воспитателей. 
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