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Наведемо слова, сказані Г.С.Сковородою ще у ХVІІІ ст.: «… який результат навчання, 
без серця благородного і вдячного? Яка користь від наук без доброї думки?» [20, с. 147]. 

Відтак, питання аналізу й оцінки співвідношення виховання і навчання знайшли своє 
відображення у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці, де обґрунтовуються і 
розглядаються потенційні можливості навчання та конкретних його методів і засобів для 
здійснення виховного впливу на особистість [15; 16; 17; 18]. 

На думку А.М.Бойко, виховання – усезагальна, вічна і постійна категорія педагогічної 
науки, яка розглядається як особистісно-соціальне явище і суспільно-культурний феномен, і 
представляє собою виховну метасистему, що має індивідуально-особистісну  і 
загальнолюдську цінність. У свою чергу, результат навчання і освіти − знання і досягнений 
рівень культури виступають основою і засобами у самовихованні людини впродовж життя (в 
широкому розумінні цього поняття). Звідси академік робить висновок про те, що виховання 
становить внутрішню сутність навчання. Тому педагогіку можна визначати як науку про 
освіту, виховання і навчання [1, c. 9]. 

На наше переконання, запропоноване вище визначення даватиме змогу на єдиній 
концептуальній основі єдності навчання іноземної мови та виховання формувати професійно 
орієнтоване іншомовне навчальне середовище в умовах університету. 

У контексті наших наукових розвідок, увагу привернула стаття  Н.О.Федчишин,  де 
автор презентує погляди німецького психолога, філософа і педагога Й.Ф.Гербарта 
(1776−1841), вченого, який першим представив педагогіку як науку, але ідеї якого значно 
вплинули на розвиток педагогіки, стосовно принципу єдності навчання і виховання, що тісно 
пов’язувалося  з  його  «ідею  виховуючого  навчання»,  яку  він  теоретично  обґрунтував. 
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Мислителі і педагоги минулого, узагальнюючи практику навчання і освіти, вказували, що 
навчання завжди було виховуючим, наголошуючи на тому, що правильне навчання виховує 
особистість [23, с. 212]. Причому, навчання розглядається ним частиною виховання, мета 
якого полягає у вдосконаленні людини [24, с. 12]. 

У свою чергу, німецькi педагоги К.Кнопп і М.Шваб дійшли висновку, що 
Й.Ф.Гербарт для розуміння понять «індивідуальність», «багатосторонність», і «характер» 
відповідають такі поняття виховання: 1) керування, яке «приборкує» індивідуальність, 2) 
«навчання розширює до багатосторонності та підготовлює характер, який виховує» [25, с. 
136]. Побудова волі полягає в навчанні – в цьому криється суть «виховуючого навчання» за 
Й.Ф.Гербартом. Хоча німецький педагог, будучи прихильним «авторитарної педагогіки», у 
своїй теорії «виховуючого навчання» надав процесу навчання «однобічного тлумачення, 
підмінивши складний процес виховання навчанням, не враховуючи впливу соціального 
середовища і значення емоцій у моральному вихованні особистості» [23, с. 215], не слід 
скидати з рахунків той факт, що його ідеї широко розповсюджуються педагогічною думкою 
Європі у ХХ столітті, і стало окремим педагогічним напрямом (гербертіанство). 

Відтак, сучасні зарубіжні педагоги (Д.Беннер, Р.Болле, Г.Вейганд, Б.Долінгер, 
Р.Коріанд, Є.Марсал, К Мюллер, К.Шторк) зосереджують свою увагу на вивченні 
особливостей естетичного виховання в педагогічній системі Й.Ф.Гербарта, на визначенні 
впливу   його   вчення    на   розвиток   дидактичної   теорії,   намагаються   повернути   ідеї 
«виховуючого навчання» справжній зміст яких полягає не у зведенні виховання до 
навчання, а у механізмі їх взаємодії у цілісному процесі становлення моральної людини, 
сполучним елементом якого слугує категорія «багатостороннього інтересу», яка виступає 
одночасно метою і результатом навчання та головним засобом формування морального 
характеру [2; 26]. 

У площині логіки нашого дослідження було варто згадати Й.Ф.Герберта, тому що 
виховуюче навчання в сучасному навчальному середовищі містить в собі великі резерви, 
хоча, якщо зробити ретроспективне занурення в минуле, то проблема гармонійної єдності 
навчання і виховання активно розглядалася ще з античних часів (Арістотель, Демокріт, 
Квінтіліан, Платон, Сократ). 

На виховуючі можливості навчання, окремих його методів, засобів звернули увагу 
в епоху Відродження і Реформації в своїх працях Вегіус, Вергеріус, Монтень, Вітторіно да 
Фальєре, педагоги ХV1 – ХVШ ст. – К.Гельвецій, Д.Дідро, Я. Коменський (моральне 
вдосконалення особистості), І.Песталоцці («мета будь-якого навчання полягає у людяності, 
розвиненості і зумовлена гармонійним розвитком сил і здібностей людської натури [12, с. 
317]», Ж.Руссо (виховання й навчання мають бути індивідуально орієнтованими); пізніше – 
Дістервейг (навчання розглядає як складову виховання, де навчальний предмет крім 
освітньої цінності має і моральне значення [3, с. 212−215]). 

Серед перших українських педагогів, які акцентували увагу на взаємозв’язок між 
навчанням  і  вихованням  був  О.Духнович  (утвердження  моралі  і  духовності  людини: 
«Книжиця читальная для начинающих» (1847) − «Азбука», яка стала першим українським 
букварем [4; 6], де молитви О.Духнович переробив на вірші народною українською мовою, 
якими передає моральні настанови для діточок. Пізніше видає книгу для вчителів «Народна 
педагогія» у 1853 [5], що зробило його відомим педагогом в Європі). 

А також, в історичній ретроспективі, вивчаючи педагогічну спадщину М.І.Пирогова в 
проекції сучасних проблем університетської освіти, зазначимо, що ним було висвітлино 
закономірний характер взаємозв’язку навчання і виховання у статті «Освіта і виховання» 
(1859) [19]). Окрім того, Д.В.Мірошніченко [11, с. 101−103] звертає увагу на те, що 
М.І.Пирогов був прихильником гуманістичних ідей загальнолюдського виховання, 
обґрунтовував свій ідеал високоморальної людини, доводив необхідність моральної освіти 
для всіх людей, причому М.Пирогов визначив два види виховання – загальнолюдське й 
спеціальне,  яке  повинне  виступати  після  загальнолюдського,  з  огляду  на  це,  М.Пирогов 
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виступає проти ранньої професійної виучки: «Дайте розвинутися внутрішній людини! Дайте 
їй час, і у вас будуть і моряки, і солдати, і юристи [13, с. 37]». 

Окрім цього, у статті «Університетське питання» М.Пирогов розвиває ідею про 
єдність навчання й виховання як про єдність двох рівноправних компонентів в 
університетському освітньому середовищі: «Виховувати без навчання можна тільки в тому 
віці, коли людина ще безсловесна. Але й навчати, не виховуючи, теж не можливо. Вся наша 
правда, моральність, добро, світло – все це навчання. І навчати, не виховуючи, означає не 
навчати, а робити щось інше [13, с. 372]». До того ж, на думку вченого, справжня наука в 
університеті є наймогутнішим вихователем: «В науці прихований такий морально-виховний 
елемент, який ніколи не пропаде, які б не були її представники. Наука бере своє і, впливаючи 
на ум, діє і на мораль [13, с. 272]», а також «… якщо професор навіть буде німий, але він 
вчить прикладом, на ділі справжній методі заняття предметом – він для науки і для тих, хто 
хоче займатися наукою, дорожче найкрасномовнішого оратора [13, с. 373]». 

Слід підкреслити, що навчання й виховання М.Пирогов пов'язував із дисципліною (це 
питання дуже актуально постало в умовах сьогодення у ВНЗ). Якщо в університеті нема 
дисципліни, там не може бути ані науки, ані виховання. М.Пирогов пропонував практику 
введення «Правил поведінки студентів». Ці правила повинен знати кожен студент напам'ять, 
а їх виконання тактовно, але твердо мають контролювати всі учасники освітнього процесу. 
Якщо студент порушує ці правила, то обов'язково має бути покарання відповідно до його 
вчинку [11, с. 103]». 

Крім того, варто наголосити, що К.Д.Ушинський затвердив у дидактиці принцип 
навчання, що виховує (єдність навчання і виховання). Якщо розвиток, формування та 
виховання особистості здійснюється в єдності через навчання (яке розглядав як засіб 
виховання), то саме виховання, на думку мислителя, повинно розвивати й виховувати. 
Навчання К.Д. Ушинський вважав могутнім засобом виховання. Наука повинна діяти не 
тільки на розум, а й на душу та почуття [14, c. 104]. Безумовно, таке поєднання залишається 
актуальним і сьогодні в освітньому просторі. 

У своїй фундаментальній праці «Людина як предмет виховання. Досвід педагогічної 
антропології» К.Д.Ушинський [22] акцентує увагу на тому, що від правильного виховання 
залежить майбутнє як окремої людини, так і людства в цілому, тому найважливішим 
фактором удосконалення суспільства є, на його думку, формування духовності особистості. 
У своїй педагогічній концепції педагогічної антропології учений наголошував, що основною 
умовою реалізації антропологічних ідей є єдність навчання й виховання. У статті «Три 
елементи школи» (1867), аналізуючи співвідношення виховання та навчання в різних 
європейських школах, К.Д.Ушинський показав, що розрив між цими процесами загострює 
суперечність усього педагогічного процесу і позбавляє його цілісності й ефективності [7, с. 
2]. 

Відтак, підсумовуючи сказане, зазначимо, що на користь виховання трактували 
зв’язки й залежності понять «виховання» і «навчання» М.І.Пирогов, К.Д.Ушинський, 
О.В.Духнович, Б.Д.Грінченко, С.Ф.Русова, Г.Г.Ващенко, А.С.Макаренко, С.Миропольський, О. 
А. Захаренко та інші педагоги [1, c. 10]. 

Що стосується В.О.Сухомлинського, то він наголошував: «Навчання – це лише одна із 
пелюсток тієї квітки, що називають вихованням у широкому розумінні цього поняття ... [21, с. 
3]». 

Водночас, результати, отримані Т.І.Мацейків [10, c. 28] у процесі розгляду аналізу й 
оцінки сучасної психолого-педагогічної літератури стосовно виховуючого навчання, дають 
змогу стверджувати, що більшість вчених стоїть на позиції позитивно-активного ставлення 
до нього, про що свідчить значний науковий пошук у цьому напрямі (А.М.Бойко, 
З.І.Васільєва, С.Т.Золотухіна, Н.Є.Щуркова, І.Я.Лернер, В.І.Лозова, В.С.Ільїн, О.Я.Савченко, 
Л.В.Стукач, М.М.Фіцула та ін.), де характеризуються підходи до розкриття сутності 
виховуючого навчання: а) навчання як засіб виховання; б) навчання і виховання 
розглядаються як відносно самостійні процеси, але навчання містить значні можливості для 

305 



виховання особистості; в) навчання і виховання представляють собою єдиний складний процес – 
«виховуюче навчання»; зміст освіти вони розглядають як головний шлях здійснення виховання 
під час навчання; методи навчання – це засоби реалізації виховних завдань у процесі навчання. 

Отже, на підставі сказаного вище, можна стверджувати, що сучасна підготовка 
студентської молоді в умовах університету повинна представляти собою комплексну систему 
навчання і виховання майбутніх випускників ВНЗ. 
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