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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Обґрунтування вибору теми дослідження. Становлення світового
суспільства знань висуває на передній план низку проблем, пов’язаних з
вихованням студентської молоді в умовах, коли значно зростає мобільність
студентів та представників академічних спільнот. Діалектичний взаємозв’язок
процесів інтеграції і диференціації різних епістемологічних і наукових культур,
різних освітніх і філософсько-педагогічних традицій потребує радикальних
змін у стратегії виховання студентської молоді.
Особливо актуальною ця проблематика є для України. Адже пошуки
адекватних рішень у цьому напрямку ускладнюються тим, що на початку 90-х
рр. минулого століття фактично була зруйнована система виховання
студентської молоді у більшості вузів. Сталося невиправдане: звуження
цільової спрямованості вищої освіти до завдань лише професійного
формування фахівця замість комплексного розвитку його особистості. Процес
виховання був значною мірою припинений, утримувався в основному на
ентузіазмі самовідданих викладачів та керівників вузів, стара парадигма
вузівського виховання була різко розкритикована й відкинута, а нова
перебувала ще тільки на стадії свого зародження, тобто шукала нові сенси
вищої освіти.
Складність дослідження трансформації процесу виховання сьогодні
полягає в тому, що на етапі становлення інформаційної цивілізації докорінно
змінюються умови для самореалізації молоді, ускладнюються процеси її
соціалізації, посилюються суспільні та освітні ризики у процесах
життєтворчості. Плюралізація ціннісних орієнтацій, легітимація різних стилів
життя, постійні зміни на ринку праці вимагають більш гнучкого підходу до
виховання студентської молоді у сучасних соціокультурних контекстах.
Джерельною базою для визначення стану і перспектив виховання
студентської молоді у контексті еволюційного розвитку планетарної спільноти
є наукові праці, що присвячені, з одного боку, людині й різним формам її
цивілізаційного буття, а з іншого – системі вищої освіти та навчальним
закладам як специфічним осередкам життєтворчості особистості, набуття
кваліфікації, необхідної для професійної діяльності у сфері матеріального та
духовного виробництва. Для розкриття окреслених еволюційних тенденцій
необхідно було звернутись до праць класиків філософської думки з метою
розкриття синтезу філософсько-освітніх та соціально-філософських настанов,
закріплених в уявленнях щодо ідеалу виховання та шляхів його реалізації
(Платон, Аристотель, І. Кант, М. Шелер, Ф. Шеллінг, Г. Гельвецій,
Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегель, К. Маркс, В. Дільтей, Дж. Дьюї та ін.).
Значною мірою впливають на хід дослідження процесу виховання
студентської молоді в контексті формування світового суспільства знань,
безумовно, ідеї сучасної космології, трансгуманізму, постмодерну,
постгуманізму, постантропології, інтернетології та інші новітні підходи.
Досліджуючи виховний процес у площині міжцивілізаційного зсуву,
звертаємося до праць В. Франкла, Г. Спенсера, М. Бахтіна, В. Вернадського,
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М. Мойсєєва, В. Кременя, О. Базалука, В. Беха, І. Бойченка, М. Бойченка,
С. Гудожника, Л. Гумільова, Г. Ділігенського, Б. Єрасова, Є. Зеленова, О. Рябеки,
З. Самчука, Н. Скотної, О. Сташкевич, С. Мартинюк, В. Муляра, Г. Клімової,
Л. Олеха, І. Предборської, А. Урсула, К. Ціолковського, Ю. Яковця.
Особливий пласт корисної літератури представлений працями психологів
та педагогів: Ш. Амонашвілі, А. Агафонова, В. Андреєва, Ф. Баррона,
Р. Бернса, І. Беха, А. Бойка, Г. Ващенка, Л. Виготського, І. Підласого,
Ю. Руденка, О. Губко, В. Сухомлинського, Г. Сковороди, А. Макаренка,
В. Петровського, К. Ушинського, О. Леонтьєва, В. Зінченка, Є. Моргунова,
Б. Зейгарника, Р. Валеєвої, С. Карпенчука, І. Кона, С. Кульневича, Л. Маленкової,
Л. Рубінштейна, О. Пометун, В. Століна, С. Клепка, М. Култаєвої, С. Куцепал,
М. Лукашевича, О. Сухомлинської, О. Ухтомського, В. Ягупова та ін.
Для усвідомлення глибини, обсягу, меж і специфіки виховного процесу
сучасного студентства в горизонті майбутньої доби вирішальне значення мають
праці: А. Амросова, В. Андрущенка, В. Беха, В. Бакірова, В. Барбаша,
О. Беженарь, П. Борнет, В. Верлока, Г. Вінклера, Б. Вульфсона, Ю. Габермаса,
Я. Ганіткевича,
Е. Гіденса,
В. Гнатюка,
В. Гумбольта,
А. Де-Йонге,
Д. Дзвінчука, Т. Жижко, М. Згуровського, І. Каленюк, М. Квієка, С. Квіта,
А. Кімберга, В. Кременя, Н. Латиш, А. Максименко, О. Мещанінова,
Дж. Ньюмена, Х. Ортеги-і-Гассета, Я. Пелікана, М. Полякова, Л. Рижака,
В. Рябченка, Н. Скотної, Ю. Хайруліної, К. Ясперса та ін.
Мета дослідження – розкрити специфіку і виявити основні тенденції
трансформацій стратегій і практик виховання студентської молоді у гіпотетичних контекстах становлення світового суспільства знань.
Відповідно до мети дисертаційного дослідження поставлені завдання,
зокрема:
– розробити методологічну програму дослідження виховання студентської
молоді у контрфактичності світового суспільства знань;
– здійснити експлікацію освітніх та виховних смислів у конструкті
суспільства знань;
– запропонувати конкурентоздатну модель випускників ВНЗ у горизонті
формування світового суспільства знань;
– розкрити особливості конституювання виховного простору сучасного
ВНЗ у системі вищої освіти;
– обґрунтувати функціональний статус дидактичної культури як
світоглядно-ідеологічного чинника виховного процесу у ВНЗ;
– здійснити філософсько-освітню рефлексію процесу виховання майбутніх
фахівців в освітньому просторі ВНЗ;
– виявити ціннісно-смислові взаємозв’язки між викладачем і студентом у
сучасних і постсучасних соціокультурних контекстах;
– розкрити механізми ціннісної та смислової регуляції поведінки
особистості в освітньому просторі ВНЗ;
– з’ясувати основні праксеологічні параметри формування фахівців у
фактичності українських освітніх інституцій.
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Об’єкт дослідження – виховання студентської молоді у фактичних і
контрфактичних контекстах освітньої глобалізації.
Предмет дослідження – стратегії виховання студентської молоді у
контрфактичності світового суспільства знань.
Методи дослідження. Методологічну основу філософського аналізу
соціального контексту виховання студентської молоді на етапі становлення
світового суспільства знань становлять методологічні підходи: світоглядний,
синергетичний, системний, тектологічний, управлінський, психологічний,
поведінковий, структурно-функціональний, культурологічний, аксіологічний,
діяльнісний, педагогічний, конкретно-історичний, комплексний та інші.
Здобувачем зроблено вибір на користь системного підходу, який розробляли
В. Афанасьєв, І. Блауберг, М. Бойченко, М. Каган, В. Карташов, Д. Клілавд,
В. Кузьмін, О. Леонтьєв, В. Садовський, Г. Щедровицький, Е. Юдін та інші.
У дослідженні застосовані діяльнісний, синергетичний і діалектичний методи.
Для пояснення властивостей вихованої особистості фахівця використовуються:
принцип цілісності, принцип розвитку, принцип всезагального зв’язку, принцип
всебічності, принцип об’єктивності, онтологічної (матеріальної й духовної) та
функціональної єдності соціального світу, принцип єдності теорії й практики
тощо, які доповнені принципами індетермінізму (нелінійного детермінізму),
непередбачуваності, нетелеологічності, мультиказуальності, незворотності,
варіативності та ін.
Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в
концептуалізації виховання студентської молоді в онтологічних параметрах
гіпотетичного світового суспільства знань, де ситуація невизначеності набуває
нормативного статусу, а виховання виступає стабілізатором відносин усередині
освітніх інституцій та ззовні, мінімізуючи ризики самоорганізації освітньої
мегасистеми.
Наукова новизна конкретизується у таких положеннях, які виносяться на
захист:
Уперше:
- обґрунтовано необхідність введення постсекулярних опцій в програми
національного виховання студентської молоді, які відкривають космополітичні
перспективи її самореалізації у світовому суспільстві знань, не втрачаючи своєї
ідентичності;
- розкрито амбівалентний виховний потенціал світового суспільства
знань, конститутивними чинниками якого виступають носії постконвенціональної моралі з високим рівнем соціальної відповідальності та орієнтацією
на загальнолюдські цінності. Разом з цим, на них як деструктивний чинник
впливає нестійкість структур світового суспільства знань, обумовлена прискореним старінням останніх, здатна провокувати появу нігілістичних настанов у
практиках переоцінки цінностей та експериментування зі світоглядними
орієнтаціями;
- обґрунтовано, що головною метою виховання майбутнього фахівця в
освітньому просторі ВНЗ є активізація його креативного потенціалу, передусім,
інтелекту й енергетики студента, що забезпечує його продуктивний вихід за
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межі вже досягнутого сучасною культурою і водночас гарантує горизонтальну і
вертикальну солідарність з людством, акцентуючи табу на злочини проти нього
і проти себе;
- встановлено чотири етапи саморозгортання особистості майбутнього
фахівця: перший реалізується в горизонті свідомості особистості; другий протікає у самосвідомості; третій реалізується у просторі надсвідомості; четвертий
реалізується у проміжному просторі учасників виховної взаємодії та є
механізмом самореалізації особистості;
- обґрунтовано, що основне завдання перебудови виховного процесу в
сучасній вітчизняній системі вищої освіти полягає, насамперед, у зміні змісту
та характеру навчально-виховної діяльності викладачів й оволодінні ними засад
самоорганізації наукової й викладацької діяльності, ураховуючи контрфактичну
перспективу світового суспільства знань.
Уточнено:
– виховний потенціал ідеї університету крізь призму контрфактичності
світового суспільства знань, яка окрім нормативного статусу, набуває ще
праксеологічного значення і виступає конститутивним чинником формування
студентської світової спільноти;
– місце та роль самосвідомості викладачів і студентів у становленні й
відтворенні світового суспільства знань, а також світової студентської
популяції, буттєвими параметрами якої є віртуальний простір суспільства знань
і фактичні глокальні координати освітніх інституцій, де розгортаються виховні
процеси;
– освітні та виховні опції світового суспільства знань, які демонструють
тенденцію перманентного розширення свого діапазону і передбачають
перетворення адресатів виховання на його агентів;
- тенденції інтернаціоналізації вищої освіти, які розгортаються як
інституціональні зв’язки, так і у площині міжособистісної комунікації
студентської молоді, де розкриваються можливості функціонального виховання
в рамках міжнародного обміну і надання грантів.
Дістали подальшого розвитку:
– ідея подолання категоріального зсуву в сучасній теорії виховання, тобто
делегування функцій змісту виховання, як основи смислотворчої діяльності
педагогічної свідомості, іншим категоріям виховного процесу, наприклад,
методиці виховання або його організації;
– ідеологія суспільної виховної діяльності професорсько-викладацького
складу ВНЗ у дискурсі становлення світового суспільства знань, що полягає у
збалансованому саморозгортанні особистості майбутнього фахівця;
– ідея оновлення змісту виховання майбутніх фахівців у системі вищої
освіти при цивілізаційному зсуві за рахунок оновлення світосприйняття,
світогляду та зміни мислення;
– ідея взаємозамінності процесів виховання і самовиховання в
освітянській взаємодії викладача та студента;
– ідея використання виховного простору як об’єктивованої матриці
виховних стосунків даного навчального закладу;
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– ідея саморозвитку особистості майбутнього фахівця набуває статусу
принципу, що визначає здатність системи виховання до безперервного
самооновлення за допомогою подолання протиріч свого розвитку зусиллями
самих учасників педагогічної взаємодії;
– розуміння потреби наявності в системі професійної освіти розвинутого
навчального компонента певного змісту;
– стратегії формування лідерів та еліт засобами інтенціонального
виховання студентської молоді.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної
наукової праці автора. Всі опубліковані праці за темою дослідження написані
без співавторів.
Апробація результатів дослідження. Основні висновки дисертації
викладено у 3-х монографіях (1 – одноосібна; 2 – колективні), 13 статтях,
опублікованих у фахових виданнях з філософських наук, 6 статтях у
закордонних наукових виданнях, 5 статтях у електронних наукових фахових
виданнях; публікаціях у матеріалах конференцій та інших наукових виданнях.
Основні положення та висновки дисертаційного дослідження були
представлені на науково-практичних, науково-теоретичних конференціях, серед
яких: Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-політичні та
соціокультурні процеси в Україні і світі»: Виховний простір ВНЗ у парадигмі
діяльнісного підходу (Київ, 2013); Всеукраїнська науково-практична
конференція «Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті
історичного розвитку, традицій і культурних надбань українського народу»:
Модель створення виховного простору у вищому навчальному закладі (ІваноФранківськ, 2013); Звітно-наукова конференція НПУ ім. М.П. Драгоманова
«Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету»:
Виховний контест сучасного університету (Київ, 2014); VII Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку
науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: Системний
психологічний супровід навчально-виховного процесу ВНЗ (ПереяславХмельницький, 2014); Міжнародний освітній конгрес: Глибини виховного
процесу ХХІ століття (Київ, 2014); Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016-2020 роки і механізми реалізації та управління»: Виховний простір ВНЗ у
парадигмі інноваційного підходу до розвитку майбутніх фахівців (Київ, 2015);
Міжнародна наукова конференція «Інноваційна діяльність та дослідноекспериментальна робота в сучасній освіті»: Виховання студентської молоді:
зарубіжний досвід (Чернівці, 2015); Міжнародна наукова-практична
конференція «Міжнародна освіта: стан та перспективи розвитку»: Планетарне
виховання як складова міжнародної освіти (Київ, 2015); ХVI Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку
науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: Виховання
особистості в контексті суспільства знань (Переяслав-Хмельницький, 2015);
ХIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та
перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи
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та Азії»: Концепт як інструмент дослідження у науково-дослідній розвідці
(Переяслав-Хмельницький, 2015); ХХІ Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку
третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: Проблема простору у філософії
(Переяслав-Хмельницький, 2015); ХXII Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку
третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: Філософський аналіз проблеми
соціального простору (Переяслав-Хмельницький, 2016); ХXІV Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку
науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: Психологічна
підтримка молоді в умовах ВНЗ (Переяслав-Хмельницький, 2016); Науковопрактична конференція «Консолідована інформація в управлінні освітою»:
Інформаційна культура як складова виховання особистості у горизонті вищої освіти
ХХІ століття (Київ, 2016); Круглий стіл на тему: «Виклики глобальної освіти»:
Виховання особистості у горизонті вищої освіти ХХІ століття (Київ, 2016).
Структура й обсяг дисертації зумовлені метою, завданнями та логікою
дослідження. Дисертація складається з одного тому, загальним обсягом 506
сторінок (основна частина становить 17 друкованих аркушів), додатків на
двадцяти семи сторінках.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Загальний
напрям дисертаційної роботи пов’язаний із темою дослідження кафедри
соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова «Філософські засади єдності гуманітарних, природничих і технічних завдань в освіті сучасного вчителя»
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 732 від 27 жовтня
2006 р. та рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова (протокол № 5 від 22 грудня 2006 р.).
Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 9 від 26 квітня 2012 року).
Практичне значення дисертаційного дослідження. Практичне значення
роботи полягає у розкритті шляхів удосконалення виховної роботи зі
студентами вітчизняних вишів із урахуванням контрфактичної перспективи
світового суспільства. Матеріали дослідження можна використати при розробці
лекційних курсів з філософії освіти та педагогіки вищої школи, а також
перспективних планів оптимізації навчально-виховної роботи. Їх доцільно
використати у розробці сучасних стратегій управління вищою освітою, при
здійсненні моніторингу її інтернаціоналізації, удосконаленні формування
ключових компетенцій молодих фахівців та їхньої гуманітарної підготовки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено
ступінь її розробки, а також мету, завдання й методологічну основу,
сформульовано новизну, теоретичне і практичне значення одержаних
результатів, наведено дані щодо публікацій та апробації результатів дослідження, охарактеризовано її структуру.
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У першому розділі – «Історико-методологічні аспекти дослідження
виховання студентської молоді» – аналізуються історико-теоретичні основи
проблеми дослідження виховання студентської молоді в умовах становлення
світового суспільства знань.
У підрозділі 1.1. – «Феноменологія виховання студентської молоді» –
окреслюється предметне поле дослідження, розкриваються смисли концепту
«виховання», яке розглядається як в інтенціональній, так і функціональній
площині, у єдності формальної, неформальної та інформальної інституціональної організації освіти у світовому суспільстві знань. Розкривається роль
самовиховання студентської молоді у цих нових культурних контекстах, які
обумовлюють розширення обсягу понять «вихованість» та «освіченість» як
чинників, що визначають габітуальний профіль студентської молоді у
суспільстві знань, а також його культурні ландшафти. Значну роль у створенні
таких ландшафтів відіграють освітні інституції і, передусім, університет,
віртуалізація якого є викликом для існуючих навчально-виховних практик, які
змушені виходити за межі соціальної фактичності у площину нестабільних
соціокультурних реалій.
У підрозділі 1.2. – «Ретроспективний аналіз підходів до виховання
студентської молоді» – здійснено ретроспективний аналіз логіки побудови
систем виховання у структурі основних світоглядно-філософських концепцій
освіти. Розглядаються античні, середньовічні, ренесансні підходи, а також
зміни, які відбулись у розумінні завдань і місії навчання і виховання в Новий
час і потім були розвинуті представниками німецької класичної філософії і
неогуманізму, зокрема розглядається проект гумбольдтіанського університету,
який можна вважати прообразом інституціональної організації світового
суспільства знань у тій його частині, яка торкається виховання.
У підрозділі 1.3. – «Підходи, принципи, методи і категоріальний апарат
дослідження» – розглянуто комплекс інструментальних засобів для
дослідження проблеми виховання майбутніх фахівців у системі вищої освіти,
яка сьогодні спрямована на формування «людини креативної», що готова
осмислено сприймати знання, розуміти їх значущість, здатна мислити, працювати з різними менталітетами та спроможна до самореалізації. Тож, це –
необхідна умова для подолання природної суперечності між раціонально
побудованим виховним процесом й ірраціональним процесом формування
світового суспільства знань.
Для цього використовуються три загальних поняття щодо характеристики
людини: «індивід», «особистість», «індивідуальність». Звернуто увагу на те, що
«особистість не є вродженою, вона виникає в результаті культурного та
соціального розвитку» (Л.С. Виготський). Виходячи з мети даного дослідження,
центральним елементом, на розкодування якого повинна бути націлена основна
увага науково-пошукової роботи, є виховання «людини креативної», здатної
діяти у полі позитивної свободи, нести відповідальність за наслідки своїх
рішень.
У дослідженні системний підхід застосовується комплементарно з
діалектичним, а також синергетичним. У підрозділі здійснюється верифікація
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суспільної релевантності цих підходів у площині виховання студентської
молоді у ситуації невизначеного майбутнього і пошуку шляхів пом’якшення
соціальних ризиків і травм засобами освіти та виховання.
У другому розділі – «Світове суспільство знань як контрфактична
перспектива формування конкурентоздатної моделі випускників ВНЗ» –
досліджено специфіку вимог кожної сфери суспільства до формування
людських якостей майбутнього фахівця в освітньому просторі ВНЗ.
У підрозділі 2.1. – «Професійна підготовка «людини ринку» в умовах
становлення світ-економіки» – висвітлюється ідея становлення цілісного
«всесвітнього господарства» або світ-економіки. Ідея світ-економіки цікава
тим, що у створенні цієї моделі брали участь не так економісти, як соціологи та
історики. Ця модель, за задумом її творців, повинна відображати геосоціальний,
геоісторичний аспекти проблеми нерівності в світі. Основна ідея теорій світекономік полягає в тому, що в системі світового господарства існує певна
ієрархія, заснована на функціонуванні механізму нерівності та експлуатації.
Економісти стверджують, що сучасна економіка стає глобалізованою та
креативною і потребує якісно нової креативної робочої сили, що охоплена
ідеологемою «людина ринку».
Змінюється
архітектура
чинної
системи
економічних
знань.
Взаємозалежність: економіка – суспільство – людина, а протилежний формат:
саморозвиток людини – розвиток суспільства – розвиток економіки – такою є
методологічна основа позитивного заперечення економічного детермінізму. У
даному контексті подається сутність нової парадигми економічних знань –
політична економія в широкому сенсі – ідентифікується як політекономія
людини: не «людина в економіці», як це має місце в розбудованій на принципах
економічного детермінізму економічній теорії, а «економіка в людині».
Визначальним моментом, на думку здобувача, є зміна принципів побудови
й функціонування нооекономіки. Світова нооекономіка на етапі глобалізації
змінює масштаби, а інформаційна революція зумовлює появу якісних змін, які
полягають у її переході від гомеостазу, який діє за принципом динамічної
рівноваги до гомеорезу, що реалізується за принципом стійкої нерівноваги. Це
принципово змінює роль людини у сфері матеріального й духовного виробнитва. Отже, новий етап геоекономічного розвитку потребує людини ринку з
принципово новими властивостями і на це звертає увагу нова політична
економія, що нині зароджується в надрах світової наукової думки. Її стрижень
зрозумілий: людина, багатство особистості, зростання її креативного потенціалу – це основний засіб і безпосередня мета соціально-економічних перетворень. Теоретичним і практичним завданням постає проблема подолання
недоліків технократизму й абсолютизації жорсткого технологізму. Досягнення
цієї мети вимагає якісно нових інновацій у поведінці виробника та нового
способу мислення, що неодмінно повинен закладатися майбутнім фахівцям під
час навчання у ВНЗ.
У підрозділі 2.2. – «Виховання «громадянина світу» як вимога
глобального громадянського суспільства» – формалізовані вимоги нової доби
до загальнолюдських рис майбутнього фахівця як учасника планетарного
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родового життя. Соціальна сфера планети сегментується сьогодні на основі
принципу етноцентризму (від грецьк. ethnos – група, плем'я, народ; латин,
centrum – осередок, центр). За змістом це – ідеологія, яка, розглядаючи
довколишній світ з перспективи своєї власної культури, утверджує переконання
про те, що своя раса чи то етнічна група є найважливішою і деякі або ж усі
аспекти її культури – вищі за культуру інших груп; властивість індивіда,
етнічних спільнот сприймати та оцінювати явища довколишнього світу через
призму своєї етнічності. У цьому випадку етноцентризм є складовою частиною
етнічної самосвідомості представника певної етнічної спільноти. Етнічна
глобалізація складається з двох основних процесів – зростання загальної
чисельності населення планети і взаємної асиміляції різних етнічних груп.
Посиленню міжетнічної міграції сприяють військові конфлікти у просторі
арабських країн Ближнього Сходу, що призвели до значного нарощування
кількості біженців до ЄС. Україна стала другою вітчизною для кількох сотень
родин біженців та шукачів притулку. У той же час частина мешканців з Криму,
Донецької та Луганської областей стали внутрішньопереміщеними особами або
виїхали до Російської Федерації.
Тенденція до демократизації інститутів глобального управління,
розширення рухів боротьби за громадянські права в міжнародному правовому
полі, поява потреби в глобальному громадянстві, розширення громадської
сфери висловлювання й активізму до всесвітніх масштабів вимагають
підтримки та інвестицій (часу, фінансів і політичної підтримки). У цьому
випадку трансформації громадянського суспільства в напрямку до світового
громадянського суспільства будуть ефективними. Отже, родове життя
усуспільнюється, формується нова міжетнічна спільність планетарного зразка,
посилюються міграційні потоки, повсюди створюються міжнаціональні сім’ї,
виникають нові види громадянства, наприклад, європейського зразка; це
означає, що світове громадянське суспільство має власну соціальну сферу, яка
формує вимоги до людини – громадянина світу. На практиці склалась менш
теоретична, ніж практична, освітянська стратегія у формі громадянської освіти,
що переслідує мету виховання громадянської культури у населення країни.
В горизонті глобального громадянського суспільства повинні розкриватися
людяність, людинолюбство, альтруїзм, любов, доброта, увага до людини,
повага до людської особистості, людяність та гуманість.
У підрозділі 2.3. – «Формування «людини культури» у виховному
просторі сучасного ВНЗ» – проаналізовано вимоги до виховання людини
культури в майбутніх фахівців у просторі ВНЗ. Це є прояв суспільної потреби у
гіперактивному суб’єкті для формування цілісного простору світової культури.
Термін «гіперактивний» тут далеко не випадковий, оскільки породжувати і
відтворювати планетарні функціональні системи можливо тільки за умови
наявності активного населення. Таким чином, утвердження гуманізму для
людини і в людині здійснюється тільки через національну культуру, в якій
людина й залишається людиною рідної культури, водночас перебуваючи в
силовому полі культури глобальної. При цьому здобувач звертає увагу на те,
що культурологічна сфера має два джерела впливу на формування особистості,
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бо переважно наука живить процес навчання, а культура - процес виховання.
Тому значення культурологічного чинника зростає багатократно. Нині на
перший план виходить культурологічна сфера, що являє собою найчутливіший
компонент світового громадянського суспільства, оскільки ґрунтується на
духовному субстраті, відчути який може лише людина культури. Духовна
сфера світового громадянського суспільства також стрімко формується під
впливом ідеї космополітизму, що інтенсивно набуває функцій світогляду й
ідеології. Космополітизм як світогляд – ідентифікація себе унікальною одиницею живої матерії в сукупності та єдності з іншими рівноправними відмінними
індивідами та оцінка об’єктивної реальності як цілісної системи взаємозалежності та взаємозв’язків у контексті (все)єдності (все)відмінностей.
Космополітизм як ідеологія – позиція визнання єдності планетарного суспільства на основі загальнолюдських цінностей та побудова такої системи
взаємозв’язків, які б забезпечили його адекватне існування та функціонування.
Сьогодні духовна сфера світового громадянського суспільства інтенсивно
формується на основі взаємопроникнення науки, культури, освіти й релігії. На
початок ХХІ століття у планетарному просторі відбулась тиха культурна
революція і на перше місце вийшла геокультура, і ми раптом усі разом у весь
голос заговорили про велич та користь для подальшого соціального розвитку
загальнолюдських, загальноцивілізаційних, загальноєвропейських, релігійних
цінностей та геополітику. Для культурологічної сфери цінності є системоутворювальним чинником, що матеріалізується в тіло будь-якої культури.
Зазначено, що загальнолюдські цінності, як чинник інтеграційних процесів у
соціальному організмі планети, утворюють цілісність аксіологічного поля і
детермінують становлення глобального планетарного світопорядку, світової
економіки, світового громадянського суспільства, сприяють становленню
онтологічної, інформаційної, організаційної та аксіологічної єдності світової
спільноти, що потребує формування єдиного світового уряду. Геокультурні
цінності, як засоби інтеграції культури планетарної спільноти в органічну
цілісність, проявляють суперечливу роль, оскільки породжують суспільний рух
антиглобалістів, який протистоїть економічній глобалізації зверху і пропонує
реалізувати цей процес знизу, тобто на аксіологічний основі, що несе діалог
культур та цивілізацій і наслідки свого впливу вимірює етичними й правовими
категоріями. Таким чином, на перехідному етапі лінії розвитку суспільства й
особистості людини не тільки перетинаються, а й заплутуються, оскільки
боротьба нового суспільства зі старим відбувається у кожній сфері суспільства.
Претензії з боку різних сфер до якості підготовки майбутніх фахівців у
сучасних ВНЗ нагадують перетягування ковдри, коли кожен тягне її на себе,
незважаючи на потреби інших. До того ж, соціально хворе суспільство, якщо
мова йде про Україну, інфікувало й систему вищої освіти. Людина культури
нині перебуває на пограниччі культурного розмаїття: постає вже питання
вибору усвідомленого буття.
У третьому розділі – «Виховний простір сучасного ВНЗ у системі
вищої професійної освіти» – висвітлюється зміст та подаються атрибутивні
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характеристики виховного простору сучасного ВНЗ, його дидактична і виховна
складові.
У розділі 3.1. – «Становлення особистості майбутнього фахівця у
виховному просторі ВНЗ» – подано матрицю формування майбутнього
фахівця, що перебуває у потенційній формі та очікує на привласнення її змісту
студентами. Виховний підпростір разом із підпростором навчання є складовими
елементами освітянського простору. Визначена специфіка розуміння в рамках
ЄС вимоги становлення економіки знань як складової світового суспільства
знань. Це є комплексний підхід до розбудови одночасно Європейського
простору вищої освіти (European Higher Education Area, EHEA) і Європейського
простору наукових досліджень (European Research Area, ERA) в єдину
наднаціональну конструкцію – «Європу знань». Освітній простір складається з
освітніх процесів – навчання, виховання, соціалізації, підготовки. При цьому
соціалізація виховання й використання соціального фактора у вихованні –
принципово різні поняття.
Проводиться розмежування між виховним середовищем і виховним
простором ВНЗ, що може мати декілька специфічних сегментів, наприклад,
природне, соціокультурне, освітнє, виховне, культурне, навчальне, наукове,
спортивне, мистецьке, мовне, національне, регіональне середовище, власну
тримірну топологію з координатами ЗУН (знання, уміння і навички). Теорія і
практика професійної компетентності закріплюються у структурі майбутнього
фахівця тільки завдяки самостійній роботі його над собою у площині
«персоніфікована мета – самодіяльність», що є третьою площиною особистісної
самореалізації молодої людини.
Якість виховного простору ВНЗ можна визначати за двома критеріями: у
стаціонарному стані – мірою концентрації загальнолюдських, національних,
регіональних і корпоративних цінностей духовного й матеріального
походження; у динаміці – мірою гармонізації загальнолюдських та корпоративних цінностей (корпоративного духу), що культивуються викладацьким
складом як основний засіб виховання з ціннісно-смисловими полями студентів.
Критерієм ефективності його функціонування є темпи саморозвитку особистості як результат саморозгортання підстави і умов виховання або
універсальності елементів виховного простору ВНЗ; така функціональна
цілісність є відкритою, безмежною у своєму саморозгортанні.
У підрозділі 3.2. – «Світоглядно-ідеологічний чинник виховного процесу
у вищій школі» – розглядається специфіка виховання студентської молоді в
умовах світоглядного плюралізму, визнання і легітимація якого є основою
демократизації суспільства і демократичного політичного виховання молоді із
урахуванням контрфактичних опцій світового суспільства знань, яке є деполітизованим за своїм визначенням. В цих контекстах надзвичайно актуальною
стає проблема світоглядної культури і світоглядного виховання студентської
молоді, стрижнем якої є розуміння того, що кожна людина є відповідальною за
свій світоглядний вибір, наслідки якого можуть як розкривати нові горизонти в
осмисленні перспектив суспільства знань, так і звужувати його.

12

У підрозділі 3.3. – «Філософський аналіз процесу виховання майбутніх
фахівців у освітньому просторі ВНЗ» – концептуально подається аналіз явища
виховання: природа, сутність, зміст, форми та механізми. Виховний процес має
ціннісно-смислову природу. Його алгоритми мають духовну форму і перебувають у смисловій сфері особистості, яка оперує механізмами смислоутворювання, смислоусвідомлення, смислобудівництва з метою забезпечити
самозбудження її самосвідомості, що гарантує певним чином креативну
поведінку у сфері майбутньої професійної діяльності. Виховання має
специфічну мету – «запустити в дію» смислотворчість або рефлексивність
студентства та досягти на її основі певного рівня креативності й саморегуляції у
професійній діяльності, розбудові громадянського суспільства, а також у сфері
державотворення і міжнародній співпраці.
Сутність суспільного виховання полягає в освітянській взаємодії
викладачів і студентства, що досягається на основі ціннісно-смислового впливу
на особистість і націлена на збудження розумової/теоретичної й практичної
активності студента, а коли мова заходить про сутність самовиховання – на
внутрішню роботу особистості в горизонті збудження власної рефлексивності,
самоорганізації й саморегуляції, прояву креативності поведінки у справі
розбудови світового суспільства знань. Деталізується характеристика педагогічної взаємодії. Істотну роль тут відіграють дві групи чинників: особистісні
та операційні.
Напрями виховної роботи складаються з форм виховної роботи і
реалізуються в парадигмі збалансованого саморозвитку особистості майбутнього фахівця у просторі ВНЗ –економічне, громадянське, політичне й
ідеологічне/культурологічне виховання.
У четвертому розділі – «Ціннісно-смислова детермінація виховної
взаємодії та її механізми» – досліджуються проблеми ціннісно-смислових
залежностей між викладачем і студентом та механізми ціннісної та смислової
регуляції поведінки особистості в освітньому просторі ВНЗ.
У підрозділі 4.1. – «Ціннісно-смислова детермінація в освітньому
просторі вищого навчального закладу» – обґрунтовано алгоритм міжособистісної комунікації між викладачем і студентом та спілкування між
студентами на основі двох медіаторів: цінностей і смислів, які пояснюють
одночасну наявність двох видів продуктів: «людини ринку» та «людини
культури».
Ціннісна детермінація зумовлюється особистістю людини, яка має власні
ціннісні орієнтації, корпоративною ідеологією і системою колективних
цінностей.
Смислова детермінація лежить в основі процесу самовиховання
майбутнього фахівця і паралельно бере участь як в управлінні навчальним
закладом, так і у морфогенезі соціального тіла освітнього закладу. Її вплив на
виховання студента непередбачуваний. Зрозуміти природу цього явища можна
тільки, якщо глянути під певним кутом на процес смислопородження, що
лежить в основі смислової детермінації поведінки людини. Мова йде про
принцип гомеорезу як у розвитку особистості майбутнього фахівця, так і ВНЗ.
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Виховна взаємодія збуджується, відтворюється й організується на основі
двох алгоритмів: механізму суспільного виховання, провідним у якому є
вихователь, і механізму самовиховання, ведучим у якому є особистість
студента.
У підрозділі 4.2. – «Особливості механізму ціннісної детермінації
виховної взаємодії професорсько-викладацького колективу та студентства» –
формалізовано механізм виховної взаємодії викладача і студента на основі
впливу корпоративних цінностей ВНЗ. При цьому конкретизацію смислу мети
відтворює викладач, а студенти – формування смислів ситуації. Так розділяються функції ціннісної і смислової регуляції. Особистісні цінності викладача
генетично пов’язані з цінностями педколективу. Селекція, привласнення й
асиміляція індивідом цінностей опосередковуються незначними групами або
оточенням людини, що може бути як каталізатором, так і бар’єром до їх
засвоєння. Вони виступають як внутрішні носії соціальної регуляції, що
вкорінені у структурі особистості.
В освітньому просторі ВНЗ цінності наявні у вигляді фенотипу або
культурологічного ядра його соціального організму, що є продуктом соціальної
взаємодії навчального закладу з соціальним організмом країни. Завдяки йому
ВНЗ виконує функцію органу суспільства. Становлення світового суспільства
знань оновлює фенотип новими цінностями і усуває застарілі на даний момент
аксіологічні одиниці.
Функціональний аналіз механізму ціннісної детермінації виховної
взаємодії ґрунтується на двох формах: впливу, якщо це сприймається виконавцями управлінських рішень як логічна пропозиція, і тиску або насилля,
якщо викликає супротив з їх боку. У першому випадку виховна взаємодія
відбувається безконфліктно, а у другому, навпаки, гарантовано набуття нею
конфліктного характеру.
Механізм ціннісної детермінації «працює» на основі використання
цінностей: корпоративних, регіональних, національних, континентальних,
нарешті, загальнолюдських. В основу такого механізму покладено об’єднання
людей на основі загальних цінностей і сенсів: моральних, професійних,
світоглядних.
Висвітлюється місце і роль викладача у механізмі ціннісного виховання
майбутнього фахівця, оскільки саме він є рушійною силою виховного процесу
та одночасно його технологом та керівником.
У підрозділі 4.3. – «Механізм смислової детермінації суб’єктивованої
виховної практики особистості майбутнього фахівця» – з’ясовано місце і
роль внутрішньоособистісних механізмів та самовиховання студентів для
забезпечення ефективності виховних практик.
Смислова сфера особистості організовує обробку ціннісно-смислових
полів і «обробляє» або соціалізує свідомість шляхом формування оригінального
продукту – світогляду особистості, на якому ґрунтується її самосвідомість.
Інтелектуальною діяльністю охоплюються зразу усі 3 рівні: «рівень ядерних
механізмів особистості, що становлять психологічний кістяк людини;
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смисловий рівень – зміст внутрішнього світу особистості; експресивноінструментальний рівень – типові форми та засоби взаємодії зі світом».
Смислова детермінація у вимірі динамічного аналізу смислової сфери
особистості й смислової регуляції діяльності має три роди смислових процесів:
смислоутворення – розширення смислових систем на нові об’єкти й породження нових похідних смислових структур; смислоусвідомлення – відновлення
контекстів і смислових зв’язків, що дозволяють розв’язати задачу на смисл
об’єктові, явищу та дії; смислобудівництво – змістовна перебудова життєвих
відносин і смислових структур, у яких вони відбуваються.
Смислова сфера особистості складається з низки смислоутворювальних
структур, що утворюють специфічні зв’язки і мають свій механізм функціонування. Важливою складовою смислової сфери є особистісний смисл, що
входить до регуляторних смислових структур особистості, яка бере участь у
розробці й прийнятті управлінських рішень незалежно від того, чи вона
виконує функції суб’єкта, чи об’єкта управлінської діяльності. Особистісний
смисл має специфічну функцію, що входить як елемент до системи смислової
регуляції життєдіяльності людини. Особистісний смисл не збігається з
життєвим смислом. Якщо життєвий смисл – це об’єктивна характеристика
відношення об’єктів і явищ дійсності до життєдіяльності суб’єкта, то
особистісний смисл – це форма суб’єктивного віддзеркалення цього відношення у свідомості суб’єкта, у його образі світу.
Особистість вимушено використовує низку захисних механізмів проти
негативного впливу на себе. Вчені виділяють такі механізми психологічного
захисту: заперечення, витискання, раціоналізація, проекція, ідентифікація,
заміщення, виключення й ізоляція.
Керуючим органом смислової детермінації є механізм смислопородження,
що обслуговується самосвідомістю особистості та породжує її індивідуалізований ідеал. Він протистоїть корпоративному ідеалові. Це протистояння –
принципове, оскільки між ними виникає потужна внутрішня напруга і вони
вступають один з одним у енергетичне протистояння і протидію або, навпаки, у
інтегративну виховну взаємодію.
Для управління смислопородженням і на його основі забезпечення
смислової детермінації поведінки у творенні світового суспільства знань
особистість майбутнього фахівця використовує власний виховний інструмент,
який ми називаємо самовихованням. Головною метою самовиховання є досягнення вихованцем згоди із самим собою, пошуку смислу життя, самоактуалізація і самореалізація потенційних можливостей та активне самоутвердження
в суспільному житті.
У п'ятому розділі – «Праксеологічний аналіз формування майбутніх
фахівців в освітньому просторі ВНЗ» – досліджується реальний стан поетапного зростання особистості майбутнього фахівця у вищій школі.
У підрозділі 5.1. – «Професійна спрямованість та ціннісно-смислова
сфера особистості в системі виховання вищої професійної освіти» –
аналізується стан професійної спрямованості та ціннісно-смислової сфери
майбутніх фахівців протягом 2012-2016 рр.
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Як складне особистісне утворення, професійна спрямованість виявляється
у сферах різних професій і залежно від їх особливостей має відповідні
характеристики. У дисертації професійна спрямованість майбутніх спеціалістів
розглядається як інтегральна системна якість, яка визначає ставлення людини
до професії, потребу в професійній діяльності та готовність до неї.
У процесі професійного навчання формуються певні структурно-змістовні
особливості ціннісно-смислової сфери студентів, яка містить два основні
компоненти – ціннісні орієнтації й систему особистісних смислів. Ціннісні
орієнтації особистості – це конструкти, які виступають для особистості як
стратегічні цілі її діяльності, посідають визначальний щабель у мотиваційнорегулятивній системі поведінки та професійної діяльності й впливають на зміст
і спрямованість її потреб, мотивів та інтересів. Іншим її компонентом є система
особистісних смислів. Особистісний смисл є усвідомлюваною, важливою для
особистості сукупністю знань про дії та вчинки людей, соціальні норми, ролі,
цінності й ідеали.
З огляду на важливість вивчення професійної спрямованості та ціннісносмислової сфери студентів першого року навчання проведені дослідження
протягом 2012–2016 рр. у Прикарпатському національному університеті імені
Василя Стефаника, у яких взяло участь 6029 респондентів. З’ясовано, що до
університету щорічно вступає 50% професійно – орієнтованих абітурієнтів.
У розрізі 2012-2016 років подається оцінка ціннісно-орієнтаційної сфери
першокурсників. Загальна їх динаміка, яка полягає у зсуві від: орієнтації на
матеріальні цінності та орієнтації на спілкування (2012 р.) до орієнтації на
працю й орієнтації на пізнання (2013-2014-2015 р.р.). Засобами досягнення
цілей життя є: орієнтації на розвиток етичних якостей; орієнтації на розвиток
ділових якостей; орієнтації на розвиток вольових якостей; орієнтації на
розвиток моральних якостей.
На цій підставі стверджується, що зміна системи цінностей студентів –
першокурсників повною мірою відповідає вимогам, які ставить перед майбутнім спеціалістом світове суспільство знань, – здобуття багатого професійного
досвіду, досконале знання своєї справи, постійне самовдосконалення.
У підрозділі 5.2. – «Проблема адаптації першокурсників до умов вищої
школи» – розглядається психологічна динаміка адаптації першокурсників в
умовах ВНЗ, оскільки від успішності даного процесу залежить формування
особистісних та професійно важливих якостей майбутнього спеціаліста.
Розуміння і тлумачення явища адаптації до навчання у вищому освітньому
закладі може бути різним, але це не зменшує його важливості.
Показниками успішної соціально-психологічної адаптації виступають:
високий соціальний статус індивіда в певному середовищі, його психологічне
задоволення цим середовищем і його найбільш важливі елементи, зокрема,
задоволення роботою, її організацією, умовами і змістом тощо. Показниками
низької соціально-психологічної адаптації є переміщення суб'єкта в інше
соціальне середовище, відхилення в поведінці, академічна неуспішність,
погіршення стосунків у студентській академічній групі і, як наслідок, руйнація
певних ілюзій, зниження самооцінки, фрустрація, втрата інтересу до навчання.
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Зважаючи на важливість вивчення адаптивних можливостей студентів
першого року навчання, були проведені експериментальні дослідження
протягом 2012–2016 рр., у яких взяло участь 6029 респондентів. Аналіз
результатів дозволяє зробити такі висновки: у 95% опитаних респондентів
середній та високий рівень нервово-психічної стійкості і тільки 5%
респондентів становлять групу ризику дезадаптації; комунікативні здібності
або комунікативний потенціал (КЗ) є наступною складовою особистісного
адаптивного потенціалу (ОАП). Результати досліджень показують досить
високий рівень комунікативного потенціалу студентів (приблизно 90%
респондентів), оскільки вони практично завжди перебувають у соціальному
оточенні, їх діяльність пов'язана з умінням побудувати свої відносини в
колективі, з викладачами; шкала моральної нормативності (МН) вказує на
здатність адекватно сприймати студентом пропоновану для нього певну
соціальну роль. Рівень моральної нормативності відображають два основних
компоненти процесу соціалізації: сприйняття морально-етичних норм та
ставлення до вимог безпосереднього соціального оточення. Результати
обстежень вказують на середній та високий рівні моральної нормативності
студентів-першокурсників і невеликий відсоток студентів із низьким рівнем
даної особливості (до 5-ти % респондентів).
Нервово-психічна стійкість, комунікативні здібності, моральна нормативність становлять шкалу особистісного адаптивного потенціалу (ОАП), яка є
більш високого рівня і дає уявлення про адаптивні можливості особистості в
цілому.
Результати дослідження ілюструють позитивну динаміку особистісного
адаптивного потенціалу студентів за основними шкалами (нервово-психічна
стійкість, комунікативні здібності, моральна нормативнісь).
З огляду на вищесказане важливо зазначити, що психолого-педагогічні
дослідження дають можливість змоделювати діяльність викладача з метою
подальшого формування професійно важливих якостей майбутнього фахівця:
визначати конкретні цілі, зміст, методику виховної діяльності, передбачити її
результати; постійно вдосконалювати методику роботи зі студентами.
У підрозділі 5.3. – «Формування професійної мотивації студентів до
успішної фахової діяльності» – розглядається проблема формування
професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності.
У сучасних дослідженнях доведено, що мотивація містить всі види
спонукань, а саме: потреби, інтереси, мотиви, цілі, схильності, налаштування
тощо, тобто мотивація – це опосередкована процесом її віддзеркалення суб'єктивна детермінація поведінки людини. Професійна мотивація як властивість
особистості є системою цілей, потреб, що спонукають студента до активного
засвоєння знань, оволодіння вміннями і навичками, свідомого ставлення до
професії . Професійна мотивація відіграє роль компенсаторного фактора: в
умовах недостатньо розвинених здібностей студент за наявності професійної
мотивації може досягти більших успіхів, ніж здібний студент, у якого не
сформована професійна мотивація. Тому цілеспрямоване формування у
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студентів професійної мотивації є одним із першочергових завдань вищої
школи.
Результати психолого-педагогічних досліджень показують, що у студентів
3-х курсів на вищесередньому та високому рівнях розвинуті навчальнопізнавальні мотиви, професійні мотиви, мотиви творчої самореалізації та
комунікативні мотиви, а це, у свою чергу, свідчить про забезпечення стійкої
професійної мотивації майбутніх фахівців, а порівняльна характеристика
діагностичних зрізів за 2015 – 2016 рр. вказує на позитивну динаміку мотивації
до навчальної діяльності студентів.
Отже, для підвищення рівня підготовки сучасних фахівців до успішної
конкурентоспроможної професійної діяльності на світовому ринку праці
суттєвим завданням є розвиток професійної мотивації студентів вищих
навчальних закладів. Вища школа повинна систематично формувати мотивацію
студентів до професійної діяльності за допомогою фахової практики, розкриття
можливостей позитивного використання професійного досвіду.
У підрозділі 5.4. – «Розвиток професійної ідентичності майбутніх
фахівців» – розглядається проблема ідентифікації, у процесі якої розвивається
важлива для майбутнього фахівця якість діяльності – професійна ідентичність,
що дасть йому змогу ввійти у професійну діяльність з розвиненими вміннями
самовдосконалення, сприятиме оптимальній професійній адаптації. Формуватися зазначена здатність майбутнього фахівця повинна ще під час навчання у
вищому навчальному закладі.
Професійна ідентичність – раціональна і рефлексивна за своєю природою,
вона тісно пов'язана зі становленням в особистості здатності до розпізнавання в
діяльності власних властивостей, професійної незалежності, що є необхідними
для розвитку професійного «Я-образу». Якщо особистість майбутнього фахівця
є показником його входження у професійне середовище, то розвиток у
студентів ідентичності є показником їхньої адаптації до професійного середовища та міжособистісних взаємин з майбутніми колегами.
Аналіз результатів теоретичного дослідження проблеми сприяв виявленню
психологічних основ розвитку професійної ідентичності з таким їх змістом:
організація неперервного становлення здатності особистості майбутнього
фахівця до професійної діяльності; створення професійно орієнтованих умов,
що сприяють самоактуалізації; виникнення потреб у трансформуванні професійно значущих умінь, а також навичок самовизначення власного професійного
«Я» студентів і набуття ними індивідуального професійного досвіду.
Отже, професійну ідентичність майбутнього фахівця визначаємо як
результат ідентифікації, усвідомленого поєднання (ототожнення) себе з визначеною професійною групою в сукупності всіх її особливостей і як психологічну
властивість особистості, що розвивається у процесі професійної освіти.
Отримані результати впродовж 2014-2015-2016 років за методикою
«Професійна ідентичність. Визначення статусу професійної ідентичності
Дж. Марсіа» вказують на те, що на четвертому курсі в більшості респондентів
сформована професійна ідентичність, тобто для студентів притаманні: чітке
визначення професійних планів, готовність зробити усвідомлений вибір
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подальшого професійного розвитку, впевненість у правильності прийнятого
рішення про своє професійне майбутнє. Цим статусом володіють ті студенти,
які пройшли через «кризу вибору» і самостійно сформували систему знань про
себе і про свої професійні цінності, цілі й життєві переконання, ототожнюють
себе з професійною групою, що безпосередньо зумовлено ситуацією навчання у
вищому навчальному закладі.
Досить високий показник спостерігається за параметром «нав’язана
професійна ідентичність», тобто студент має достатньо сформоване уявлення
про своє професійне майбутнє, але воно нав'язане ззовні. На певний час
забезпечується йому комфортний стан, з’являється змога уникнути переживань
з приводу власного майбутнього. Але немає ніякої гарантії, що обрана таким
шляхом професія буде відповідати інтересам і здібностям самої людини.
Відстеження динаміки зміни професійної ідентичності студентів 4-х курсів
(2014, 2015, 2016 рр.) вказує на позитивний результат.
У підрозділі 5.5. – «Пілотажна модель виховного простору в системі
вищої професійної освіти» – обґрунтовано концептуальні підстави та методичні аспекти створення пілотажної моделі виховного простору в системі вищої
професійної освіти.
Модель формування особистості майбутнього фахівця в системі виховання
вищої професійної освіти передбачає діагностичну та формувальну складові,
котрі мають певні етапи та завдання: діагностика особистісно-професійних
якостей студентів, формування професійно-важливих якостей майбутнього
фахівця; оцінка ефективності психолого-педагогічних впливів на формування
особистості майбутнього фахівця.
Під пілотажною моделлю виховного простору ВНЗ ми розуміємо
створення в реальній дійсності такого простору, в якому б ефективно
здійснювався процес виховання студентської молоді. У моделі відтворюються
найбільш важливі компоненти, властивості, зв'язки досліджуваних систем і
процесів, що дає змогу адекватно оцінювати їх, прогнозувати тенденції їх
розвитку, а також ефективно управляти цим розвитком.
Функціонування нашої моделі відбувається на багатьох рівнях, а саме:
1) онтологічний рівень передбачає функціонування пілотажної моделі
виховного простору ВНЗ в теоретичній та практичній площинах;
2) концептуальний рівень характеризує системоутворювальні властивості
фізичного і соціального простору виховання, оскільки студенти отримують
різносторонні і різноспрямовані соціальні впливи з боку оточення, то
актуалізується завдання цілеспрямованого формування виховного простору в
самій освітній установі;
3) структурний рівень у нашому випадку забезпечують: ради з виховної
роботи, студентське самоуправління, школа кураторів академічних груп;
4) технологічний рівень передбачає методичне забезпечення системи
психолого-педагогічних досліджень, профілактичної та просвітницької
діяльності, роботи школи кураторів;
5) субстанційний рівень забезпечується елементами виховної роботи, які
складається з безлічі різноманітних заходів, що проводяться у ВНЗ;
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6) психолого-педагогічний рівень передбачає:1) діагностику навчальновиховного процесу; 2) організацію й проведення профілактичної та
просвітницької роботи зі студентами; 3) навчально-методичних семінарів із
кураторами академічних груп;
7) культурологічний рівень у практичній площині передбачає координацію
роботи кураторів академічних груп і студентів у рамках проведення
взаємопов'язаних виховних заходів, що підпорядковані освітній меті;
8) управлінський компонент передбачає координацію методичного
забезпечення психолого-педагогічного процесу; координацію системного
психологічного супроводу навчально-виховного процесу; координацію
виховної роботи зі студентами; координацію роботи школи кураторів;
координацію роботи студентських організацій.
Представлено матеріали відстеження динаміки зміни показників
професійної спрямованості, ціннісно-орієнтаційної сфери студентів, адаптації,
розвитку професійної мотивації та професійної ідентифікації майбутнього
фахівця протягом 2012-2016 років для підтвердження ефективності
функціонування пілотажної моделі виховного простору в системі вищого
навчального закладу.
ВИСНОВКИ
У висновках здійснюється узагальнення основних результатів,
дослідження, намічаються перспективи продовження його основних
проблемних ліній.
У дисертації представлені аналітичні розвідки, зіставлення різних
дослідницьких позицій і оцінок виховного процесу, його продуктів та
специфіки самоорганізації й управління ним. На основі цієї авторської
методологічної програми скоригована світоглядна платформа нового бачення
виховного процесу в системі вищої освіти на етапі становлення світового
суспільства знань, активним суб’єктом створення якого виступає креативна і
відповідальна студентська молодь.
У філософсько-освітньому і соціально-філософському дискурсах світового
суспільства знань співіснують як конвергентні, так і дивергентні лінії,
зіставлення яких дозволяє вилучити з них утопічну складову та активізувати
педагогічну раціональність та настанови соціальної етики у визначенні
стратегій виховання студентської молоді через адаптацію модерної ідеї
університету до гіпотетичних концептуальних умов світового суспільства
знань. Виходячи з цього, агенти виховання студентської молоді повинні
зосередитись на питаннях відтворення цілісного буття особистості молодої
людини, а не обмежуватись фрагментарними завданнями/ отже, пошуки нових
форм суспільного виховання потрібно вести в напрямку цілісності, а не
відпрацьовувати окремі його грані (особистість, індивідуальність і т. д.).
3. Сучасні соціуми мають підвищені очікування від системи освіти, що
трансформується за логікою світового суспільства знань, але разом з цим мають
ураховувати логіку суспільства ризику. Від освіти чекають підготовки
креативних особистостей, тобто людей з високим рівнем загального розвитку, з
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умінням приймати самостійні управлінські рішення, з готовністю до
перенавчання, набуття нових знань, з умінням працювати в команді,
комунікабельних та оптимістично налаштованих на майбутнє і водночас
підпорядковують це завдання утилітарним інтересам ринку праці. В опціях
світового суспільства знань має змінитись філософія освітнього менеджменту.
4. Міжцивілізаційний зсув, що відбувається в останні десятиліття, вимагає
розгляду виховання і самовиховання студентської молоді саме у соціальному
ключі, у фарватері становлення світового суспільства знань, причому
моніторинг змін у цьому напрямку має здійснюватись на підставі гнучких
критеріїв або широкого діапазону оцінювань змін в академічних спільнотах.
Корінь перебудови виховного процесу в сучасній вітчизняній системі
вищої освіти полягає у зміні змісту, характеру навчально-виховної діяльності
викладачів, оволодінні ними самоорганізаційних засад у науковій та
викладацькій сфері, оскільки виховувати дорослих юнаків і дівчат можливо,
тільки діючи спільно у складі єдиного творчого колективу.
5. Інноваційні зміни у вихованні майбутніх фахівців у системі вищої освіти
при цивілізаційному зсуві відбуваються здебільшого не через примноження
знань, а через розширення компетенцій, що досягається завдяки оновленню,
передусім, світосприйняття, світогляду і зміни мислення. При цьому важливим
моментом тут виступає трансверсальність процесів виховання та
самовиховання в педагогічній взаємодії викладача і студента, що подано як дві
сторони однієї медалі у площині «суб’єкт-суб’єктних» відносин, жорсткого
протистояння у випадку культивування «суб’єкт-об’єктних» відносин.
6. Розгляд виховного простору як об’єктивованої матриці педагогічних
відносин, які розгортаються в часі, дозволяють побудувати модель
онтологічних взаємозалежностей учасників виховного процесу, що є важливим
для розуміння специфіки виховання студентської молоді у світовому
суспільстві знань, яке може продувати як орієнтири, так і дезорієнтири
виховної діяльності.
7. У розкритті освітніх та виховних можливостей суспільства знань значну
роль відіграє ідея університету, засадничі смисли якої утворюють основу
критичного осмислення і селекції цих можливостей для збереження у вихованні
студентської молоді орієнтації на загальнолюдські цінності і передусім на
принцип благоговіння перед життям як обмеження діапазону креативності.
8. Здійснена у дослідженні верифікація методологічного потенціалу
конституювання інтегративної основи різноспрямованих вимог світ-системи,
глобального громадянського суспільства, сфер геополітики та геокультури у
формуванні особистості засобами інтенціонального і функціонального виховання підтверджує доцільність орієнтації на настанови транс гуманізму у
формуванні трансверсальної свідомості у студентської молоді з різними
можливостями самоактуалізації, а саме: як «людини ринку», «громадянина
світу», «людини політичної», «людини культури». Синергія цих можливостей
самоактуалізації виступають конститутивними чинниками сучасного ідеалу
виховання, який виходить за межі міжпоколінних відносин.
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9. Дидактична і виховна складова сучасної освіти із урахуванням
контрфактичних можливостей суспільства знань потребує радикальних змін,
передусім формування світоглядної культури і культури свободи у студентської
молоді, яка нерідко опиняється у ситуації дезорієнтації, не маючи досвіду
раціонального та екзистенціального вибору. Комлементарність раціональних та
ірраціональних настанов у виховних практиках студентської молоді дозволяє
здійснити перехід від егоцентричних орієнтацій життєтворчості молоді до
альтруїстичної на основі постконвенціональної моралі.
10. Досвід формування світоглядної та професійних компетенцій у
майбутніх фахівців протягом навчання у Прикарпатському національному
університеті імені Василя Стефаника із урахуванням контрфактичної
перспективи суспільства знань свідчить, що оновлення стратегій формування
передбачає переорієнтацію філософії курикулуму зі стратегії прагматизації та
економізації освіти, яка несе у собі духовну деградацію на основі вузько
утилітарного розуміння космополітизму, на її постекономічну версію, коли
якісні характеристики освіти визначаються не тільки на основі рейтингів і
стандартів, а й із залученням такого показника, як індекс людського розвитку
(HDI).
Далеко не усі проблемні лінії, які торкаються виховання студентської
молоді в контекстах суспільства знань, знайшли висвітлення у цьому
дослідженні. Передусім це торкається розширення вікових рамок студентства,
яке охоплює також дорослих людей як адресатів безперервної освіти, виховний
потенціал якої потребує детального аналізу як ресурс духовного самооновлення
сучасних суспільств. Інституціональні взаємовідносини між формальною,
неформальною та інформальною освітою змінюються у констеляціях світового
суспільства знань, але ця гіпотеза також потребує більш розгорнутого
обґрунтування і верифікації.
Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у
нижченазваних публікаціях автора.
Монографії:
1. Романкова Л.М. Виховний імператив світового суспільства знань:
монографія / Л.М. Романкова; Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника. – К. : «МП Леся», 2017. –
768 с.
2. Романкова Л.М. Виховання майбутніх фахівців у системі вищої
професійної освіти / Л.М. Романкова // Модус державно-громадського
управління освітою: колективна монографія. – К.: Вид-во НПУ імені
М.П. Драгоманова, 2015. – 780 с. (у співавторстві, авторський внесок
становить 1,0 д.а.)
3. Романкова Л.М. Формування особистості майбутнього фахівця в умовах
глобалізації / Л.М. Романкова // Час вибору: виклики інформаційної епохи:
колективна монографія за заг. ред. О.А. Іванківа, Д.В. Яковлева. – Одеса. :
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Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 472 с. (у співавторстві, авторський
внесок становить 2,0 д.а.)
Публікації у провідних фахових та інших наукових виданнях:
1. Романкова Л.М. Воспитательная работа в контексте национальных
систем образования / Л.М. Романкова. // Научно-теоретический и научнопрактический журнал «Инновационные образовательные технологии». – 2015. –
№3. – С. 35–42.
2. Романкова Л.Н. Креативная личность как основной фактор развития
общества знаний [Електронний ресурс] / Лилия Николаевна Романкова //
Культура и образование. Электронный ежемесячный научно-практический
журнал. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://vestnik-rzi.ru/date/2015/12.
3. Романкова Л.Н. Средства формирования профессионального сознания
будущего специалиста / Л.М. Романкова. // Научно-теоретический и научнопрактический журнал «Инновационные образовательные технологии». – 2015. –
№4. – С. 31–39.
4. Романкова Л.М. Сучасна система освіти та виховання в Україні:
проблеми та перспективи розвитку / Лілія Миколаївна Романкова // Нова
парадигма. – 2015. – №128. – С. 66 –73.
5. Романкова Л.М. Волонтерська діяльність як складова формування
моральних цінностей студентської молоді / Лілія Миколаївна Романкова //
Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 54 – 60.
6. Романкова Л.М. Науково-методичне забезпечення виховного процесу у
вищій школі / Ліля Миколаївна Романкова. // Психологія: реальність та
перспективи. – 2015. – №5. – С. 124 –130.
7.Романкова Л.М. Виховання студентської молоді: зарубіжний досвід
[Електронний ресурс] / Лілія Миколаївна Романкова // «Інноваційна діяльність
та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті». – 2015. – Режим
доступу до ресурсу:
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АНОТАЦІЇ
Романкова Л.М. Виховання студентської молоді у дискурсі
становлення світового суспільства знань. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за
спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти / Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2017.
У дисертації розкрито амбівалентний виховний потенціал світового
суспільства знань, конститутивними чинниками якого виступають носії
постконвенціональної моралі з високим рівнем соціальної відповідальності та
орієнтацією на загальнолюдські цінності.
Обґрунтовано, що головною метою виховання майбутнього фахівця в
освітньому просторі ВНЗ є активізація його креативного потенціалу передусім,
інтелекту й енергетики студента, що забезпечує його продуктивний вихід за
межі вже досягнутого сучасною культурою і водночас гарантує горизонтальну і
вертикальну солідарність з людством, акцентуючи табу на злочини проти нього
і проти себе.
Основним завданням перебудови виховного процесу в сучасній
вітчизняній системі вищої освіти є зміна змісту та характеру навчальновиховної діяльності викладачів, оволодіння ними засад самоорганізації
наукової й викладацької діяльності, ураховуючи контрфактичну перспективу
світового суспільства знань.
Сучасні соціуми мають підвищені очікування від системи освіти, що
трансформується за логікою світового суспільства знань, але разом з цим має
ураховувати логіку суспільства ризику.
Ключові слова: виховний простір, студентська молодь, світове
суспільство знань, педагогічна взаємодія.
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Романкова Л.М. Воспитание студенческой молодежи в дискурсе
становления всемирного общества знаний. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по
специальности 09.00.10 – философия образования / Харьковский национальный
педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Харьков, 2017.
В диссертации раскрыто амбивалентный воспитательный потенциал
мирового общества знаний, конститутивными факторами которого выступают
носители постконвенциональной морали с высоким уровнем социальной
ответственности и ориентацией на общечеловеческие ценности.
Обосновано, что главной целью воспитания будущего специалиста в
образовательном пространстве вуза является активизация его креативного
потенциала прежде всего, интеллекта и энергетики студента, обеспечивает его
продуктивный выход за пределы уже достигнутого современной культурой и
одновременно гарантирует горизонтальную и вертикальную солидарность с
человечеством, акцентируя табу на преступления против него и против себя.
Основной задачей перестройки воспитательного процесса в современной
отечественной системе высшего образования является изменение содержания и
характера учебной деятельности преподавателей, овладение ими основ
самоорганизации научной и преподавательской деятельности, учитывая
контрфактическую перспективу мирового общества знаний.
Современные социумы имеют повышенные ожидания от системы
образования, которые трансформируются по логике мирового общества знаний,
но вместе с этим должны учитывать логику общества риска.
Ключевые слова: воспитательное пространство, студенческая молодежь,
мировое общество знаний, педагогическое взаимодействие.
Romankova L.М. Character building in student youth in the discourse of
developing a Global Knowledge Society. – Manuscript.
The dissertation for doctor degree in philosophical sciences, specialty 09.00.10 –
philosophy of education. Kharkiv National Pedagogical University named after
G.S. Scovoroda, Kharkiv, 2017.
This dissertation highlights transformations in ideas of student character
education in the emerging global knowledge society. The author focuses on novel
tendencies in higher education such as total personification, spontaneous
individualization and psychologization of teaching and character education which
generate the following demands: tolerance towards young men and women as bearers
of individual axiological spaces in European and global space; a deep insight into an
individual’s self-awareness through their cultural values taken from the future;
activation of an individual’s axiological system with the view to inducing selfawareness, which is likely to enhance professional creativity in the future; extensive
individualization of the impact of character education on an individual’s social
behaviour; profound assimilation of character education theory and other academic
material.
Student character education is analyzed as a coherent unity of subsystems such
as didactics, student character-building programmes, theoretically grounded analysis
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of activities, administrative management and student self-government, which develop
in time and space and depend on the adaptation, academic motivation and
professional identification of future specialists. It is argued that in a developing
knowledge society, modern higher educational institutions need to rely on two major
character-building algorithms: the induction of self-awareness through depth
psychology, which determines an individual’s self-improvement and selfdevelopment in the emerging global knowledge society, and purposeful use of
reflexive behaviour management tools and methods, which teach student youth
decency and tolerance in European and global interpersonal networks of
organizational, social and character-building communication.
The paper analyzes character building in student youth in the discourse of
developing a Global Knowledge Society from a socio-philosophic perspective. It is
stressed that the social institute of character building is defined in various ways in
pedagogic literature since every teacher has their own view on this concept and they
choose the definition which corresponds to their own research and pedagogic
perspective.
The paper contains analytical speculations and compares the various research
perspectives on the character building process, its structure, its products, its selforganization and management specifics. Therefore, the author suggests a new
perspective on the character building process in higher education in the course of
developing a Global Knowledge Society.
The student-teacher interaction mechanism is regarded as the opposition
between their systems of values rooted in their character building ideals; the
harmonization/integration of the latter is achieved by combining the energy and
information spaces of the opposing participants of the character building process.
The author identifies four stages in the self-development of a future
professional: the first stage develops in the consciousness of an individual; the second
one, in their self-consciousness; the third one, in space; the fourth one continues in
the space ‘between’ the participants of the character building process and is regarded
as a mechanism of personality self-development.
The paper analyzes a Global Knowledge Society as a product of globalization
and information spread. The structure of the planetary social organism is defined as a
system of contradictory requirements for developing worldview in a Global
Knowledge Society in the 21st century, as well as professional competence of future
professionals in the space of a higher educational institution for rhe following
reasons: 1) global economy demands “a market individual”; 2) global society, a
global citizen; 3) the geopolitical sphere, a self-organized individual; 4) the
geocultural sphere, a cultured individual.
It is argued that there is mutual dependence between character building,
organization and social interaction, which has systemic consequences for the
following: 1) the personality of a future individual who is capable of adopting the
whole range of social roles from the one of a professional in a concrete area to that of
a global citizen; 2) a system of student self-government as part of the state and public
management system in education; 3) the social organism of a higher educational
institution for which a future professional must be capable of developing and
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applying the relevant internal and external living algorithms, namely а) a studentteacher moral interaction mechanism, b) a student self-government mechanism and a
higher education administration system, c) a self-management mechanism in the
social organism of an educational institution.
Keywords: education, educational space, ideal, personality, college students, a
teacher, a world knowledge society, educational interaction, value-sense
determination, the principle of combining, education, higher education institution.
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