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Найактуальнішою проблемою нинішнього часу є формування в нової 
генерації педагогів такого світогляду, який був би міцним підґрунтям для 
виховання громадян, в яких органічно перепліталися б гуманістичні риси − 
почуття власної гідності, милосердя, толерантність до тих, хто має інші 
переконання, віру, світогляд. 

Проблемі формування світогляду присвячено багато досліджень 
(Губерський Л.В., Кремень В.Г., Приятельчук А.О., Арцишевський Р.А., 
Туринська Н.М., Бугайов О.І., Дурманенко Е.А.), але переважна більшість із 
них стосується питань, пов’язаних з усвідомленням людиною фізичної 
картини світу, розвитком матеріалістичних уявлень. А ось такий аспект, як 
формування гуманістичного характеру світогляду вчителя, в науковій 
літературі практично не висвітлений. Цим і пояснюється актуальність нашого 
наукового дослідження: „Формування гуманістичного світогляду вчителя 
при вивченні філологічних дисциплін”. 

На шляху державотворення України особливе місце, роль і значення 
належить гуманістичній освіті. Актуальною є проблема становлення нової 
вищої школи, яка покликана формувати національно свідомих і духовно 
багатих професіоналів високого ґатунку. Виникла гостра необхідність 
гуманізації та гуманітарізації процесу навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. Цьому сприяє вироблення в майбутніх фахівців гуманістичних 
рис, вплив соціально-педагогічних факторів на розвиток особистості 
спеціаліста як суб’єкта соціальної та духовної творчості в умовах посилення 
впливу нових ринкових відносин. 

Однією з фундаментальних потреб особистості є світоглядна культура. 
Задоволення цієї потреби забезпечує нормальне функціонування й розвиток 
особистості в суспільстві за умови, що сформований особистий світогляд 
відповідає об’єктивному змісту умов життєдіяльності в цьому суспільстві. 
Отже світогляд як система внутрішніх регуляторів є надбанням внутрішнього 
світу особистості лише за формою та індивідуально-особистісним 
механізмом, тоді як джерелом його смислоутворення є зовнішнє, суспільне. 

На рівні вищої освіти ці питання набувають особливої значущості з 
огляду на особливу роль освіти в цьому процесі і набутті майбутнім 
спеціалістом професійних знань, умінь і навичок. 

Для розвитку вищої освіти в цілому істотне значення має так званий 
Болонський процес, що розпочався в Європі в 1968 р., та тільки в 1988-му 
був письмово оформлений у Болоньї у вигляді Великої Хартії Університетів 
(Маgпа Сhагtа Universitatum), підписаній ректорами, які зібралися з приводу 
святкування 900-ї річниці найстарішого в Європі вищого навчального 
закладу. 



Усвідомлюючи, що майбутнє людства великою мірою залежить від 
культурного, наукового й технічного розвитку, що ґрунтується на 
університетах як центрах культури, знань і досліджень, що знання повинні 
слугувати суспільству, що університети мають вчити майбутні покоління 
цінувати гармонію в навколишньому середовищі і власне життя, ректори 
європейських університетів визначили основні принципи їх діяльності. 

Останнім часом наголошується думка про те, що вища освіта є 
громадським надбанням, звідки випливає відповідальність держави за неї. 
Між вищою освітою та демократичним суспільством установлюються 
особливі стосунки. Вища освіта відіграє важливу роль у суспільстві і несе 
перед ним відповідальність. Формування свідомого громадянина 
відбувається завдяки належним чином організованій за змістом і формою 
вищій освіті. 

Болонський процес, що має за останні роки істотні досягнення, стає 
дедалі відчутнішою реалією для всієї Європи та її громадян. Перспектива 
приєднання України до цього процесу дасть нашій країні можливість 
поглибити відносини з європейськими державами, що сприятиме подальшій 
інтеграції в Європейському Союзі. Освітяни України дедалі більше 
усвідомлюють потребу в зміцненні її інтелектуального, культурного, 
освітянського та наукового потенціалу. 

Проте, щоб вжити необхідних заходів для реформування системи 
вищої освіти в Україні, потрібні не тільки бажання та декларації, а й 
відповідне фінансування, а також політична воля відмовитися від колишньої 
моделі організації освіти в державі закритого типу. 

Проблемними залишаються питання щодо поглиблення демократизації 
системи вищої освіти, управління освітянськими закладами, активної та 
ефективної участі в ньому студентів і викладачів. 

В умовах реформування й оновлення нашого суспільства роль учителя 
в цих процесах важко переоцінити, від нього багато в чому залежить освіта 
народу, його культура і моральність, а також спрямованість подальшого 
розвитку суспільства. Адже вузівський наставник відіграє головну роль у 
формуванні гуманістичного світогляду майбутнього висококваліфікованого 
спеціаліста. Своїм власним прикладом, індивідуальним підходом і 
комплексом виховних методів і прийомів він покликаний забезпечити такий 
характер педагогічних відносин, який визначає високий моральний потенціал 
випускника вищої школи. Громадсько-державний рівень становлення 
світогляду передбачає турботливе ставлення до національно-культурних 
вартостей інших народів, прищеплення почуття національної, расової, 
конфесійної толерантності та терпимості. 

Навчально-виховний процес вищих навчальних закладів включає не 
тільки навчання й організаційно-виховну діяльність педагога і громадських 
організацій. Вагомим елементом даного процесу виступають педагогічні 
відносини викладача і студентів зі сферами постійного взаємозв’язку між 
ними в процесі спільної (навчальної, виховної, комунікативної) діяльності. 



Характер і стиль цих відносин має безпосередній і значний вплив на 
формування морально зрілої особистості майбутнього спеціаліста. 

Становлення майбутнього спеціаліста, якщо воно відбувається в 
атмосфері взаємної поваги і вимогливості, з творчого пошуку і наукових 
досліджень студентів, нетерпимості і принципової оцінки будь-яких 
порушень законодавства і моралі, само по собі виховує в майбутнього 
спеціаліста стиль майбутньої діяльності і відносин з людьми. 

Перехід у сферу формування особистості передбачає зміщення акцентів 
у розумінні сутності педагогічної освіти. Головним є не те, яка якість знань 
майбутнього вчителя, а які завдання поставив він перед собою в процесі 
навчання. 

У наш час існує низка заходів по підвищенню професійної підготовки 
вчителів в педагогічних інститутах і університетах. Посилюється їх 
теоретична і практична підготовка з тих дисциплін, які будуть складати 
предмет їх викладацької діяльності в школі, дуже розширюється вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін і поглиблюється їх теоретична і 
практична спрямованість. 

Від педагога очікують не тільки досконалого володіння предметом, 
який він викладає, а й володіння педагогічною психологією, мистецтвом 
акторської майстерності. Вчитель впливає на учнів яскравістю власної 
індивідуальності. Розумна вимогливість учителя повинна поєднуватися з 
гуманністю, вмінням не пропустити ту мить, коли дітям особливо потрібні 
допомога та увага. 

Професійна підготовка майбутніх учителів, як самостійний феномен, зі 
своїми специфічними характеристиками і особливостями базується на певній 
системі цінностей. Система цінностей і ціннісних орієнтацій включає: 
утвердження у міжлюдських стосунках гуманних начал: доброти, 
справедливості, толерантності, щирості, сумлінності, власної гідності, 
взаємоповаги, відповідальності, принциповості і непримиренного ставлення 
до фальші, цинізму, лицемірства, підлабузництва, лінощів і неробства та 
пов’язаного з цим паразитичного існування, утриманства і працелюбства. 
Ставлення до праці не лише як засобу забезпечення матеріального достатку, 
а й усвідомлення благотворного впливу праці на людину, на розвиток її 
здібностей, волі, характеру – як невичерпного джерела натхнення, мук і 
радощів творення, творчих злетів, як можливості працею дарувати щастя 
собі, рідним, близьким і незнайомим, Батьківщині. 

Одним із найголовніших аспектів проблеми формування світогляду є 
його педагогічний аспект. Він стає важливим завданням педагогічної науки і 
шкільної практики в удосконаленні всієї навчально-виховної діяльності. 
Тому в законі про освіту України та в Державній національній програмі 
„Освіта” [1] наголошується, що особистість, її духовний розвиток, 
формування світоглядної культури і життєвої позиції повинні бути в центрі 
діяльності всіх освітянських закладів. 

Кожний університет по-своєму готує шкільного вчителя. Хоча вимоги 
до випускника педагогічного вузу єдині: досконало знати свій предмет, уміти 



виховувати дітей, володіти вміннями і навичками навчання і бути 
повноцінним громадянином своєї країни. Вказані вимоги викладено в 
кваліфікаційних характеристиках учителя-предметника, вони визначають 
зміст навчального плану педагогічного вузу. І хоча деякі з них застаріли і 
потребують істотного доопрацювання, загальні положення стратегічного 
спрямування, відображаючи світову тенденцію розвитку системи 
педагогічної освіти, залишаються незмінними. 

Характеризуючи сучасний освітній процес у вищій школі, відзначимо, 
що кризові явища, які найбільш яскраво проявляються в останнє десятиріччя, 
є наслідком його відставання від науки, виробництва та суспільства. Вища 
освіта опинилася у двозначному становищі: з одного боку, вона обумовлює 
науково-технічний прогрес, а з другого, в надрах самого навчально-
виховного процесу чітко виявляється тенденція до внутрішнього опору 
інноваційним явищам у розв’язанні проблеми гуманістичної підготовки 
вчителя. 

Гуманізація педагогічного світогляду пов’язана передусім з готовністю 
вчителя відмовитися від застарілих функціонально-рольових стереотипів як у 
сприянні дитини, так і в сприйнятті себе як професіонала. Водночас слід 
зауважити, що можливості і питома вага участі викладачів у процесі 
гуманізації досить різні і визначаються як світоглядом і професійним рівнем, 
так і змістом навчальних програм та підручників. 

У цьому контексті особливої значущості набуває проблема оновлення 
всієї системи психолого-педагогічного забезпечення вищої професійної 
освіти вчителя, що сприятиме всебічному „людинознавчому” наповненню 
його педагогічного світогляду. 

Останнє потребує нових технологій професійно-педагогічної 
підготовки, орієнтованих на модифікацію суб’єктивного простору майбутніх 
учителів, їхнього внутрішнього „я” через формування механізмів 
педагогічної рефлексії, професійного самоаналізу та саморегуляції. 

Учитель – не тільки професійно спрямована система, а й система, що 
саморегулюється. Це виявляється у відчутті й усвідомленні „професійного 
„я”. Воно включає в себе: образи „я” („я” в минулому, „я” в теперішньому, 
„я” в майбутньому), картину „я”, „Я-концепцію”.  

Підсумовуючи викладене, можна зробити наступні висновки. 
Суспільне положення і престиж учителя залежить від нього самого, від його 
ерудиції і якості роботи. Тільки вчитель у повному об’ємі володіє засобами і 
вміннями здійснювати формування особистості, яка росте, розвивати її 
світогляд, морально-естетичну культуру. Саме на цій основі базується його 
авторитет, гідність і гордість за своє покликання, за свою складну і дуже 
важливу для людей роботу. Він повинен відчувати свій високий престиж у 
суспільстві, велич своєї професії. 

Але професія вчителя, як і будь-яка професійна діяльність, вимагає 
визначеності особистісних якостей, які характеризують придатність до 
педагогічної діяльності: нахили до роботи з дітьми, прагнення і вміння 



спілкуватись з іншими людьми, тактовність, спостережливість, розвинута 
уява, організаторські здібності, висока вимогливість до себе. 

На жаль, при наборі студентів у педагогічні інститути і на педагогічні 
відділення університетів поки що не передбачається визначення їх 
професійної придатності, а зараховують усіх, хто успішно складає необхідні 
вступні іспити. Ось чому до школи попадають багато вчителів, за відомо 
професійно непридатних, що дуже негативно впливає на освіту і виховання 
учнів. Втім, це є вже проблемою іншого окремого дослідження. 
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