
Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів: Матеріали 

науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 21 травня 2009 р. – 

Дніпропетровськ: ДДАУ. – С. 32-34. 

 

 

ЩОДО ФІЛОСОФІЇ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Єфімов В.Г., кандидат ветеринарних наук, доцент 

Дніпропетровський державний аграрний університет 

 

В статті розглянуто основні проблеми філософії виховання 

студентської молоді та вказуються можливі шляхи їх подолання.  

В статье рассмотрены основные проблемы философии воспитания 

студенческой молодежи и указываются возможные пути их преодоления.  

 

Виховання студентської молоді розглядається у педагогіці як одне з трьох 

основних завдань системи освіти (навчання, виховання, розвиток). Визначаючи 

мету виховання, Антон Семенович Макаренко зазначав: “Я під метою 

виховання розумію програму людської особистості, програму людського 

характеру, при цьому в поняття “характер” я вкладаю весь зміст особистості, 

тобто і характер зовнішніх проявів і внутрішньої переконливості, і політичне 

виховання, і знання – абсолютно всю картину людської особистості; я вважаю, 

що ми, педагоги, повинні мати таку програму людської особистості, до якої 

повинні прагнути” [1, с. 45].  

За часів Радянського Союзу в основу виховання молоді було покладено 

формування у людини переконання в істинності соціалістичних ідеалів, у 

глибокому шануванні до існуючої політичної системи та держави. Це 

досягалось шляхом відповідних молодіжних організацій: жовтенят, піонерів, 

комсомолу. Пройшовши підготовку, вихідці із комсомольських організацій 

досягали високих керівних посад. Проте, із розпадом СРСР така система 

виховання була повністю зруйновано. Та чи варто це було робити і що ми 

отримали у спадок?  

Дійсність відкинула минулі цінності: патріотизм та інтернаціоналізм, 

моральна чистота, простота і скромність перетворилися в аморальність, 

кар'єризм, прагнення до збагачення; непримиренність до буржуазної ідеології – 
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в різкий поворот до цінностей буржуазного суспільства; боротьба з 

порушниками дисципліни – у розгул насильства, жорстокості, у порушення 

людської гідності тощо.  

У літературі вказується: “Ми тривалий час перебували в ілюзії, що 

виховна робота зі студентами – це прерогатива лише нашої соціалістичної 

освітньої системи. В дійсності ж виховання молоді – полікультурна проблема. 

На Заході … над цією проблемою працюють великі наукові центри, що 

функціонують при провідних університетах або міністерствах освіти. 

Достатньо згадати прийнятий у США закон «Національні цілі освіти», згідно 

якого до 8-ми пріоритетних цілей розвитку освіти увійшли цілі, «орієнтовані на 

удосконалення системи виховання з урахуванням змін у суспільстві і 

відповідних складностей соціалізації підростаючого покоління" [2, с. 82].  

Таким чином, освітня система України постала перед потребою побудови 

нової системи виховання молоді, до того ж, адаптованої до умов глобалізації. 

Звичайно, сучасна українська філософія виховання та педагогіка працюють над 

побудовою цілісної системи національного виховання, спрямованої на 

формування ініціативної, відповідальної, духовно багатої особистості з 

почуттям власної гідності, розвинутою творчою активністю та критичним 

мисленням, проте "ми досі не маємо чіткої концепції національного 

виховання…" [3, с. 32]. 

У Програмному документі «Реформа і розвиток вищої освіти» 

(ЮНЕСКО) підкреслюється, що «все більше людей і установ приходять до 

розуміння того, що у всіх регіонах пряме запозичення іноземних концепцій і 

цінностей та ігнорування регіональних та національних культур і філософій 

мають негативні наслідки для освіти. Цей висновок слід приймати до уваги тим 

державам, які проводять реформи вищої освіти» [4, с. 26]. Тому актуальним є 

урахування традицій, особливостей і потреб виховання студентської молоді. 

Традиційно, випускник вищого навчального закладу – це інтелігент, що 

має високі морально-вольові якості, є прикладом для своїх підлеглих та 

оточуючих, людиною, авторитет якої не ставиться під сумнів. Тому у вихованні 
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має бути орієнтація на духовно збагачену особистість, допомога у створенні 

гармонії між тілесно-фізичним та духовним.  

Основна увага педагогів повинна надаватись моральному вихованню 

особистості з пріоритетом загально-людських цінностей, де провідна роль 

належить сім'ї. Проте, істинно моральній поведінці може навчити лише саме 

життя, тобто конкретний життєвий досвід. Значна роль має відвотися 

національно-патріотичному вихованню, прививанню любові та шани до своєї 

Батьківщини, особливо враховуючи достатньо деструктивний вплив засобів 

масої інформації, що часто-густо дескредитують Україну та її політичних 

діячів.  

Під час проведення виховної роботи слід реалізувати індивідуальний 

підхід, не обмежуючи з одного боку свободи студентів, але й пам’ятаючи, що їх 

інтереси мають знаходитися у рамках інтересів колективу та суспільства. 

Варто враховувати також певні особливості навчально-виховного процесу 

в провідних університетах Європи та в Україні. Першою серед них можна 

назвати відсутність достатньої мотивації, що пояснюється декількома 

чинниками. Зокрема, серед них слід згадати відсутність соціальних гарантій для 

молодих спеціалістів, недостатність робочих місць та низький рівень заробітної 

плати. Втрачаючи зацікавленість у навчанні, студенти приділяють більше уваги 

різноманітним підробкам (на будівництві, у супермаркетах тощо), що в 

багатьох випадках стають їх подальшим місцем роботи. В результаті виникає 

порочне коло: студент не навчається – не отримує достатніх знань – не 

влаштовується на високооплачувану роботу.  

Іншим недоліком сучасної системи освіти слід вважати недостатність 

базової підготовки студента. Причин цьому декілька, але основною з них, 

імовірно, є демографічна криза на тлі зростання кількості вищих навчальних 

закладів. В результаті студент у багатьох випадках потребує додаткового часу 

на підготовку програмного матеріалу, а на фоні зменшення кількості 

аудиторних занять він змушений опановувати його самостійно. Мотивація, 

якщо вона мала місце, швидко втрачається.  
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Вирішення згаданих питань у більшості випадків важко уявити без 

загальнонаціональних заходів, спрямованих на їх усунення. Проте, ми як 

педагоги, маємо підтримувати прагнення студентів до навчання, в чому 

важливу роль відіграють зустрічі з представниками виробництва, власні 

приклади із життя. Брак знань також можна перебороти, якщо студент прагне 

до здобуття обраної професії. Саме її популяризація може стати тим 

підґрунтям, яке дозволить майбутньому фахівцю переконатися у правильності 

свого вибору та необхідності відповідної підготовки.  

Важливе місце слід відвести також вивченню проблеми взаємостосунків 

між викладачами і студентами. Пояснюється це надзвичайно високими, навіть в 

порівнянні зі старшими класами середньої школи, взаємними вимогами тих, хто 

навчається і тих, хто навчає. У вищій школі, як ні в якій іншій ланці системи 

освіти, особливо активно протікає взаємодія між студентами і викладачами в 

будь-яких формах навчального процесу. На жаль, ця проблема майже не 

вивчається. 

Таким чином, виховання студентства має відбуватися шляхом 

формування загальнолюдських цінностей та патріотизму, а мотивація навчання 

може здійснюватися шляхом популяризації обраної професії. 
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