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Лекція 6-7 

Педагогічні методи у діяльності соціального педагога. 

План 

1. Класифікація педагогічних методів. Методи формування свідомості 

особистості. 

2. Методи організації діяльності. 

3. Методи стимулювання діяльності і поведінки. 

4. Методи самовиховання. 

Основні поняття теми: методи формування свідомості особистості, бесіди, 

лекції, методи дискусії, переконання, навіювання, приклад, методи організації 

діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної 

поведінки, педагогічна вимога, громадська думка, довір'я, привчання, 

тренування, створення виховних ситуацій, прогнозування, методи 

стимулювання діяльності і поведінки: гра, змагання, заохочення, покарання, 

методи самовиховання, самопізнання, самооцінювання, саморегуляція. 
 

1. Класифікація педагогічних методів. Методи формування свідомості 

особистості. 

Педагогічні методи класифікують:  

 за джерелами інформації (словесні, наочні, практичні);  

 за рівнем пізнавальної діяльності (частково-пошуковий, пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, дослідницький).  

Однією з найпоширеніших є класифікація педагогічних методів російського 

вченого-педагога Віталія Сластьоніна, згідно з якою розрізняють такі групи 

методів: 

1. Методи формування свідомості особистості: бесіди, лекції, 

методи дискусії, переконання, навіювання, приклад. 

2. Методи організації діяльності, спілкування, формування 

позитивного досвіду суспільної поведінки: педагогічна вимога, громадська 

думка, довір'я, привчання, тренування, створення виховних ситуацій, 

прогнозування. 

3. Методи стимулювання діяльності і поведінки: гра, змагання, 

заохочення, покарання. 

4. Методи самовиховання: самопізнання, самооцінювання, 

саморегуляція. 
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Використання їх забезпечує формування в особистості практичних умінь і 

навичок самовиховання як найвищої форми виховання і подальшого 

самовдосконалення. Вони враховують демократичні засади виховання, 

необхідність активної участі дітей у виховному процесі. 

Методи формування свідомості – методи, які спрямовані на формування 

певних понять, оцінок, суджень, світогляду особистості. 

 Бесіда — метод виховання та отримання інформації про 

особистість за допомогою безпосереднього словесного спілкування. Це 

метод словесного обговорення матеріалу, що вивчається. 

Завдання бесіди полягає в тому, що, по-перше, за допомогою 

цілеспрямованих і вміло поставлених запитань актуалізувати відомі учасникам 

знання, по-друге, досягти засвоєння ними нових знань шляхом самостійних 

обміркувань, узагальнень та інших розумових операцій. 

Одна з передумов ефективності бесіди — психологічний контакт із 

співбесідником. У процесі бесіди слід враховувати, що інформація може бути 

суб'єктивною і вимагає доповнень, уточнень, перевірки за допомогою інших 

методів. 

Бесіда — діалогічна взаємодія, яка припускає реалізацію інформативної 

(передача і прийом інформації), регулятивно-комунікативної (вплив на 

поведінку учасників спілкування), афективно-комунікативної (вираження та 

передача емоцій і переживань) функцій спілкування. 

Метод бесіди складається з таких частин: 

- вступної – де педагог має нагадати і повідомити основну інформацію 

стосовно теми; 

- основної – де слід здійснити ознайомлення з новою інформацією 

стосовно проблематики, провести її аналіз та спільне обговорення; 

- заключної – яка зазвичай містить підсумок результатів обговорення і 

рекомендації щодо застосування нових знань у практичній діяльності 

учасників. 
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Вимоги до проведення бесіди, яких повинен дотримуватися соціальний 

педагог: 

— обирати актуальну тему бесіди для її учасників; 

— учасники повинні мати певний обсяг інформації з пропонованої 

проблеми; 

— необхідно трансформувати інформаційний матеріал відповідно до 

особливостей учасників; 

— конкретизувати основні питання, які будуть ставитися під час бесіди; 

— змоделювати можливі та бажані варіанти відповідей на них; 

— за необхідністю добирати наочний матеріал та співвідносити його з 

інформаційним наповненням бесіди; 

— використовувати для повідомлення інформації у формі монологу не 

більше 50% часу, відведеного на всю бесіду; 

— визначити оптимальні прийоми активізації уваги учасників на 

початковому етапі бесіди (обговорення ситуації з життя, проблемне запитання, 

відеофрагмент тощо); 

— продумати оптимальні прийоми підведення підсумків бесіди залежно від 

її змісту та особливостей учасників (рольова гра, формулювання правил 

тощо); 

— добирати доцільні прийоми для створення в учасників необхідного 

емоційного фону під час бесіди (логічні акценти, паузи, різноманітні варіанти 

інтонування під час подання інформації, музичні заставки). 

Результативність бесіди залежить від чіткості сформульованої мети, 

продуманості та послідовності запитань залежно від реакції співрозмовника, 

його індивідуальних особливостей. Бесіда потребує щирого тону, переконливої 

і правдивої інтонації. У процесі соціальний педагог повинен так спрямовувати 

її розвиток, щоб всі вихованці виявили бажання і змогли висловитись, 

поставити запитання, отримати відповіді на них. Також результативність 

бесіди безпосередньо залежить від уміння педагога правильно сформулювати 

запитання. К.Д. Ушинський писав: «Вміння ставити запитання і поступово 

підсилювати складність відповідей є однією з головних і необхідних 
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педагогічних навичок». Зміст запитання повинен зачіпати емоційно-

мотиваційну сферу учасників. 

Бесіда як виховний метод поділяється на види:  

 фронтальна (групова, колективна) 

 індивідуальна. 

 Фронтальна (групова, колективна) бесіда. Найчастіше її проводять із 

групою на будь-яку тему: політичну, моральну, правову, статеву, естетичну та 

ін. Головне — спонукати учасників до оцінювання подій, вчинків, явищ 

суспільного життя, сформувавши у них відповідне ставлення до них. 

Визначальними в бесіді є факти (вчинки окремих осіб чи колективні дії, будь-

яке явище, моральне правило, узагальнений літературний персонаж і т. ін.). 

Форма їх подання повинна підштовхувати учасників до роздумів, пошуку, 

відповідних висновків і переконань. 

Особливий такт, аргументованість з боку організатора бесіди потрібні в 

ситуаціях, які передбачають переконання учасників у помилковості їх 

поглядів, неправильності поведінки. Тому педагог, володіючи різними 

прийомами, має обирати найоптимальніші, орієнтуючись на ефективність 

бесіди. Наприклад, ним може бути розгляд вчинку учасника на прикладі 

відомого всім випадку, який раніше був правильно оцінений колективом. 

Психологи стверджують, що учні критичніше оцінюють чиїсь дії та вчинки, 

ніж власні. Використання під час бесіди аналогій і співставлень позитивно 

впливає на них. 

Інколи учні, порушуючи дисципліну, правила поведінки, не вбачають у 

цьому нічого поганого. Іншим здається, що вони роблять це «на зло» педагогу. 

В такому разі зосереджують увагу на конкретному порушенні правил 

поведінки, на помилкових переконаннях, що спричинили цей вчинок, 

порівнюючи із моральними принципами, значення яких не викликає в учнів 

сумніву. Аргументація, що така поведінка і риси характеру не відповідають 

нормам права і моралі, здебільшого дають очікуваний ефект. 

Бесіду розподіляють на етапи: 
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1. Обґрунтування теми. На цьому етапі педагог обирає тему, яка повинна 

бути життєво важливою, не надуманою, з'ясовує позиції учасників (в чому 

вони співпрацюють, в чому розходяться), актуалізує увагу учнів з метою 

підготовки їх до розмови. Надзвичайно важливим є формулювання запитань, 

які спонукали б до розмови. 

2. Діалог з дітьми. Соціальний педагог спрямовує розмову в правильному 

напрямі, сприяє вільному вираженню учасниками своїх думок. При цьому 

важливо залучити їх до оцінювання подій, вчинків, явищ життя і на цій основі 

формувати у них ставлення до дійсності, до своїх прав і обов'язків. 

3. Підсумки бесіди. Соціальний педагог узагальнює всі висловлювання, 

формує на їх основі раціональне вирішення обговорюваної проблеми. Разом з 

учасниками формулює конкретну програму подальших дій. 

 Індивідуальна бесіда. Проводять її в екстремальних ситуаціях (за 

наявності локальних конфліктів, порушення дисципліни), здебільшого 

конфіденційно. Вона пред'являє особливі вимоги до педагога, який повинен так 

організувати її, щоб психічно учень був відкритим до бесіди, здатним на 

відвертість, не тільки усвідомлювати зміст моральних сентенцій, які 

доводитимуть до його свідомості, а й сприймати їх. Важливо, щоб він відчув 

під час бесіди готовність соціального педагога допомогти йому, усвідомив, що 

зусилля педагога спрямовані в русло його інтересів, і він знає, як йому 

допомогти. 

Хід її слід заздалегідь продумати, спиратися на конкретні переконливі 

приклади. Не можна починати бесіду з моралізування, іронії і сарказму, 

пригнічення, пересторог, критики, до чого часто вдаються недосвідчені 

педагоги. 

Моралізування. Полягає в тому, що учня інформують про те, як треба 

поводити себе з точки зору високої моралі, з позиції зразка, при цьому 

використовують звороти: «Ти повинен так робити...» чи «Ти не повинен так 

робити». Такі звернення викликають у дитини почуття провини і бажання 

захиститися. 
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Іронія і сарказм. Найчастіше педагоги вдаються до них, будучи нездатними 

стримати своє критичне ставлення до поведінки дитини. Це не посилює довіри 

і симпатії учня, бо ніхто не бажає бути об'єктом глузування. 

Пригнічення. Відбувається внаслідок перепинення дитини, частої суперечки 

з нею, повчального тону, створення враження власної всемогутності. 

Перестороги. Полягають у погрозах («Якщо ти не зробиш так, то...», «Тобі 

краще зробити так, інакше...»), які, навіть адекватно відбиваючи наслідки 

певної поведінки учня, сприймаються ним як акт агресивності вчителя. 

Передусім потрібно з'ясувати причини вчинку, що викликав занепокоєння, а 

потім правильно визначити характер педагогічного впливу. 

Вимоги до соціального педагога-учасника індивідуальної бесіди:  

 не слід намагатися говорити лише самому;  

 потрібно дбати про тактовність своєї поведінки, власних слів, стримувати 

себе навіть тоді, коли виникне непереборне бажання перервати розповідь учня;  

 особливе значення має увага до співрозмовника, спокійне реагування на 

його спірні висловлювання;  

 стежити за основною думкою співбесідника, намагання зрозуміти хід 

думок, логіку його аргументів. 

Одним із різновидів бесіди є також сократична бесіда. Цей метод 

спрямовується на формування вміння творчо мислити, дає змогу виявити певні 

прогалини в знаннях учасників, підвищити інтерес до певної діяльності чи 

певного навчального предмету, сприяти активному набуттю знань, формує 

навички творчого мислення і самостійної роботи, розвиває критичне мислення 

та вміння аргументовано відстоювати власну думку, вчить полемізувати. 

Сократична бесіда здійснюється шляхом постановки соціальним педагогом 

перед учасниками певних запитань у чіткій логічній послідовності так, що вони 

повинні давати не готові відповіді, а аналізувати певні факти і явища та 

водночас висловлювати власні погляди. Соціальний педагог, критично 

оцінюючи відповіді, повинен спрямувати бесіду в потрібне русло, заохочуючи 
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учасників до нестандартного ставлення до проблеми та активної участі в бесіді. 

Цей метод розвиває в учасників навички дослідницької діяльності. 

 Лекція — розгорнутий, системний виклад у доступній формі певної 

соціально-політичної, моральної, естетичної проблеми. Лекція 

використовується для розгорнутого теоретичного повідомлення, наукового 

аналізу та обґрунтування складних наукових проблем. 

Лекція – найрозповсюдженіший вид пасивного уроку. Лекція - це 

вербальне надання інформації педагогом (або іншою особою). Завдання лектора 

– донести свої знання до групи. Завдання групи – прийняти та зберегти ці 

знання. Запорука успішної лекції чи інформаційного повідомлення – стійкий 

контакт з аудиторією і компетентність в даній сфері.  

Лекція має бути старанно підготовлена щодо змісту, стилю, методичних 

прийомів. Процес підготовки і прочитання її потребує дотримання 

різноманітних методичних вимог.  

На підготовчому етапі, який поділяють на фрагменти: формулювання теми 

(має бути всеохоплюючою, цікавою); визначення виховної мети; складання 

попереднього плану лекції; добір і вивчення літератури; складання 

розгорнутого плану (план-проспект) матеріалів із різноманітних джерел, 

найважливіше передбачити обсяг теоретичних питань, які збирається 

порушити лектор, створити модель лекції (завершене ціле).  

Виклад змісту лекції, його фрагменти: вступ (має бути коротким, чітким, з 

формулюванням мети), виклад основного змісту (глибоке, всебічне, логічно 

послідовне розкриття основних положень), заключна частина (лаконічність, 

наявність висновків), покликані збудити інтерес в аудиторії до порушуваної 

проблеми, настроїти на глибокі роздуми. 

Лекція може бути епізодичною, належати до певного тематичного циклу 

або кінолекторію. 

Епізодична лекція дає повне уявлення про одне питання чи проблему. Її 

мають характеризувати науковість, точність викладу, доступність термінології, 
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насиченість новою інформацією, емоційність мови тощо. Як правило, 

епізодичні лекції використовують в середніх і старших класах. 

Цикл лекцій є сукупністю лекцій, присвячених одній проблемі. Обсяг його 

залежить від характеру проблеми, складу слухачів, конкретних умов і 

можливостей для його проведення. Важливе значення має наповнення лекцій 

цікавим змістом, висвітлення аспектів, які для учнів є найсуттєвішими та 

найактуальнішими. 

Різновидом лекційного викладу є повідомлення. На відміну від лекції, воно 

коротше, вузькопланове, компактне. Використовують його під час 

теоретичних семінарів, науково-практичних конференцій, засідань творчих 

груп, зборів. У центрі повідомлення — розповідь педагога. Оцінним критерієм 

впливу педагога на учасників за допомогою повідомлення є їх реакція 

(прагнення доповнити фактами, виникнення запитань, дискусійна ситуація та 

ін.), що свідчить про досягнутий результат. За відсутності такої реакції 

(виняток — стан потрясіння, спричинений повідомленням), можна бути 

певним, що розповідь не справила враження на дітей, не стимулювала їх до 

сприйняття, висловлення оцінних суджень, пошуку вирішення проблеми. 

П. Дж. Фредерік виокремлює такі дидактичні завдання лекції:  

 передає нову інформацію, пояснює і впорядковує складні поняття,  

 моделює процес розв’язання проблем,  

 аналізує та показує зв’язок між різними ідеями,  

 учить цінувати освіту,  

 піддає сумніву переконання,  

 породжує ентузіазм і мотивацію до подальшого навчання. 

Обмеження традиційної лекції: активність лектора, конспектування 

слухачами, відсутність часу на осмислення та обговорення інформації, 

одноманітність діяльності призводить до зниження концентрації уваги 

слухачів. 

Використовують такі види активної лекції:  

 лекція-бесіда або діалог зі слухачами,  

 лекція з елементами дискусії,  
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 лекція з інтенсивним зворотним зв'язком,  

 лекція-консультація. 

Види інтерактивної лекції:  

 керована лекція,  

 лекція з паузами,  

 лекція за участю слухачів. 

 Метод “керована лекція” дозволяє: викласти новий матеріал; навчити 

слухачів вибірково підходити до інформації та виділяти головне; активізувати 

діяльність слухачів під час викладу нового матеріалу.  

При підготовці лекції лектор має розділити матеріал на логічно завершені 

частини.  

Вступна оголошення теми та плану лекції, пояснення алгоритму діяльності 

на лекції 

Основна викладання першої частини матеріалу, використання наочних 

посібників та технічних засобів навчання. Слухачі слухають його і не роблять 

ніяких записів. Після 10 хв лектор зупиняється і пропонує записати основні 

положення з його розповіді. Це займає 10-15 хв. Потім продовжується виклад. 

Така процедура може повторюватися декілька разів. Бажано звернути увагу на: 

чіткість пояснень слухачам правил роботи; планування роботи в групах після 

закінчення викладу й чіткий інструктаж до неї; планування стратегії 

оцінювання результатів навчальної діяльності слухачів. 

Заключна організовується робота в малих групах або в парах з метою 

повторення матеріалу лекції та корегування записів. 

 Метод “Лекція з паузами” дозволяє: викласти новий матеріал, 

активізувати пізнавальну діяльність слухачів, підтримувати зворотний зв’язок 

зі слухачами, фіксувати їхні ускладнення, надавати допомогу та забезпечувати 

корекцію засвоєння матеріалу. 

При підготовці лекції лектор розділяє матеріал на логічно завершені 

частини і розробляє завдання для слухачів, які вони будуть виконувати в паузах 

між викладом. Виклад однієї частини матеріалу займає 10-15 хв. з урахуванням 

того, що слухачі конспектують матеріал лекції, а виконання завдань після 
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кожної частини 3-5 хв. Завдання можуть виконуватися як індивідуально, так і в 

парах або трійках. Виклад матеріалу може складатися з 3-4 етапів викладу 

матеріалу і пауз. 

Виклад матеріалу складається з кількох частин: вступна частина 

(оголошення теми та плану лекції, пояснення алгоритму діяльності на лекції); 

основна частина (викладання першої частини матеріалу, використання наочних 

посібників та технічних засобів навчання. Зробивши паузу, лектор пропонує 

виконати завдання, пов'язане з матеріалом); заключна частина (поставити 

питання до матеріалу лекції, презентувати їх аудиторії). 

 Метод “Лекція за участю слухачів” дозволяє: активізувати розмову та 

пізнавальну діяльність слухачів; створити умови для творчості і самостійності 

слухачів; надати слухачам можливість стати головним суб'єктом навчання; 

побачити різноманітність думок і уявлень про тему лекції й організувати 

роботу з її створення; залучити слухачів з різним рівнем підготовки 

організовувати роботу з їхнім досвідом і навчанням. 

Родзинка цього виду лекції і полягає в реалізації останнього завдання. 

Підготовка до лекції починається на попередній зустрічі і потребує 20-25 хв. 

Лектор виголошує тему лекції , він зауважую , що в нього не повністю готовий 

план лекції і пропонує слухачам взяти участь у його розробці. Об'єднує їх у 

пари чи працюють індивідуально , після чого виписується на дошці питання , 

які хотіли б почути на наступній лекції. На наступній лекції викладається вже 

матеріал по тих питаннях , які були проговорені та запропоновані слухачами. 

Лектору звернути увагу на: що може дати слухачам такий метод роботи; 

план є важливою частиною лекції; продумати порядок дій і максимально 

скоротити витрати часу при підготовці слухачів до роботи; таку лекцію бажано 

проводити зі слухачами, які вже мають досвід лекційної роботи. 

Рекомендації щодо використання даного методу: визначте, з якою метою 

збираєтесь використати даний метод; виявіть особливості аудиторії, де 

збираєтесь його застосовувати; визначте свої особливості викладу; продумайте, 

яким буде зміст лекції; вирішіть, в якій формі проводитиметься лекція; 

визначте, з якими методами та технологіями ви будете поєднувати монолог, 
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щоб активізувати слухачів; подумайте, за якими ознаками ви будете оцінювати, 

чи пройшла лекція добре. 

 Дискусійні методи (диспут, дискусія) створюють умови для 

висловлення власних поглядів і переконань, зіставлення їх з позиціями 

опонентів, обстоювання своєї думки. 

- Диспут — вільний, жвавий обмін думками, колективне обговорення 

питань, що хвилюють його учасників. 

Тематика диспутів має спонукати учасників до глибоких роздумів, пошуку 

власних вирішень обговорюваної проблеми. Обираючи тему диспуту, 

необхідно з'ясувати обізнаність з проблемою, погляди і переконання щодо неї. 

Диспути потребують ретельної підготовки, що передбачає підготовчий, 

основний і завершальний етап.  

Основні завдання підготовчого етапу:  

 визначення теми,  

 мети диспуту (має бути конкретною, орієнтованого на інтереси його 

учасників),  

 створення організаційної групи (бажано, щоб до неї входили дорослі й 

учні),  

 розподіл обов'язків, вибір ведучого, анкетування.  

При визначенні основних питань слід намагатися, щоб вони були 

значущими для учасників, містили в собі приховані суперечності, але 

позбавленими провокативності. Доцільно обговорювати не більше 5—6 

питань.  

Основний етап передбачає розвиток дискусії на основі сформульованих 

питань, які мають стимулювати роздуми учасників над проблемою, 

кристалізувати власне ставлення до неї. Диспут нерідко розпочинають з 

проблемного запитання до аудиторії, показу інсценованого епізоду 

літературного твору. Найкращий початок — короткий виступ ведучого, в 

якому оголошується порядок проведення диспуту, конкретизується предмет 

обговорення, актуальність, уточнюються окремі поняття. 
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Важливо, щоб під час диспуту учасники уважно вислуховували винесені на 

обговорення думки, обстоювали свою позицію, переконуючись у правильності 

чи помилковості поглядів як своїх, так і опонентів. Усе це має сприяти 

розкриттю та розвитку їх ерудиції, культури, мислення, уміння аналізувати, 

узагальнювати, робити висновки, логічно висловлюватись. Ефективність 

диспуту залежить від того, наскільки невимушеною є його атмосфера. З цією 

метою складають і оприлюднюють правила поведінки під час диспуту: вільний 

обмін думками, рівність усіх у суперечці, головне — факти, логіка, 

доказовість; непристойні жарти, образи забороняються, гостре влучне слово 

схвалюється. Девізом диспуту часто обирають слова: «говори, що думаєш, 

думай, що кажеш». 

Завершальний етап передбачає короткий аналіз диспуту, найхарактерніших 

позицій, підходів до вирішення проблем, заохочувальні оцінки найактивніших 

учасників диспуту, визначення нових дискусійних проблем. 

- Дискусія – метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування 

істини шляхом зіставлення різних думок, спосіб організації спільної 

діяльності з метою інтенсифікації процесу ухвалення рішення в групі. Це 

метод, який підвищує інтенсивність й ефективність процесу сприйняття за 

рахунок активного включення учасників. Це пошук істини шляхом зіставлення 

різних точок зору. 

Часто дискусією називають спір, суперечку осіб. Для неї характерні 

чіткість мети, компетентність, науковий підхід до проблеми, повага до 

аргументів опонента, послідовна критика міркувань учасників обговорення. 

Мета дискусії – навчити чітко висловлюватися, відстоювати власну 

позицію.  

Організовуючи дискусію, слід виходити з того, що найоптимальніша 

чисельність її учасників має не перевищувати 15 осіб, які, об’єднавшись у 

групи, розташовуються у приміщенні у формі кола, підкови.  

Організаційно дискусії поділяють на фази:  

- визначення цілей і теми;  
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- збір інформації (знань, суджень, думок, нових ідей, пропозицій 

учасників) з обговорюваної проблеми;  

- упорядкування, інтерпретація і спільне оцінювання обговорюваної 

інформації (можливе вироблення колективного рішення);  

- підбиття підсумків дискусії (зіставлення мети з отриманими 

результатами). 

Під час дискусії можливе використання різних прийомів:  

- аргументації (сукупності аргументів на користь будь-якого твердження),  

- дебатів (обміну думками з певних питань),  

- демонстрації (логічного розміркування, в процесі якого на підставі 

аргументів роблять висновок про істинність чи хибність гіпотези),  

- логоманії (вид суперечки, за якої учасники, не знаючи предмета 

суперечки, заперечують аргументи один одного чи не погоджуються один з 

одним),  

- неточних висловлювань, полеміки (суперечка з метою захистити свою 

точку зору і заперечити думку опонента),  

- софістики (умисне використання в дискусії помилкових доказів 

(софізмів), які зовні видаються істинними),  

- евристики (мистецтво сперечатися, користуючись засобами, 

розрахованими на перемогу). 

Використання дискусійних методів сприяє самоствердженню учнів у 

процесі спілкування з дорослими та однолітками. 

Дискусія – це вільний вербальний обмін знаннями, ідеями чи думками між 

учасниками та педагогом. Дискусія має тенденцію обмежуватись одним 

питанням чи темою, та будується в певній послідовності. Дискусія у багатьох 

випадках зачіпає емоційну сферу учасників групи, однак вона не повинна 

перетворюватись у гарячу суперечку. Важливим елементом дискусії є 

демонстрація своїх поглядів на те чи інше питання, повністю виключається в 

ході дискусії можливість перебивати одне одного: говорить один – решта 

слухають. 

Поради та методи 
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Розподіл часу та підготовка оскільки наявність системного підходу суттєво 

відрізняє дискусію від простої бесіди, незмінним правилом є виділення 

достатнього часу для обговорення. Часові рамки повинні обговорюватись до 

початку дискусії. Це гарантує жвавість проходження процесу та досягнення 

необхідних висновків. 

- Планування. 

Неможливо заздалегідь запланувати усі аспекти дискусії, але можна 

підготувати приблизний ескіз теми.  

Соціальний педагог повинен:  

- знайомити з темою;  

- встановлювати межі дискусії;  

- демонструвати мету дискусії;  

- налічувати ряд основних питань, які контролюють хід дискусії та 

забезпечують її спрямованість і стимуляцію у випадку, коли активність 

учасників буде згасати. 

- Створення відповідного середовища. 

Найкраще дискусія проходить у дружній атмосфері, вільній від обмежень. 

Роль педагога при проведенні дискусії найбільш наближена до ролі 

посередника. Він слідкує за активністю учасників. В кінці дискусії він 

узагальнює основні пункти, висловлені групою, та підсумовує усі досягнуті 

висновки. 

Варіанти проведення дискусії:  

- Дискусія для непідготовлених учасників:  тема повідомляється заздалегідь 

і повідомляється таким чином, щоб проблема дискусії мала кілька варіантів; 

обговорення знайомих для слухачів проблем; для осмислення процесу й 

результату вирішення певного завдання; потребує попередньої підготовки; 

рольова дискусія; зі схованими ролями; як аналіз конкретних ситуацій. 

Учасники в колі; починає ведучий, регламентуючи час і викладаючи суть 

проблеми; учасникам пропонується висловити свої думки щодо проблеми по 

черзі; право висловитися може одержати учасник, якому передається певний 

предмет (маркер); власник ігрового предмету не тільки має право 
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висловлювати свою думку, але й зобов'язаний дати відповіді на всі питання та 

звернення до нього; ігровий предмет може передаватися як по колу, так і тому, 

чию думку в цей момент хоче почути учасник; ведучий підводить підсумок. 

- Дискусія з попередньою підготовкою: експозиція; перед дискусія; етап 

уточнення понять; повідомлення й пошук нової інформації; аргументування й 

контр аргументування висунутих тез; висновки. 

- Рольова дискусія: знайомство учасників з правилами проведення дискусії; 

розподіл ролей: ведучого, опонента, логіка, психолога, експерта; вибір плану 

групової дискусії, що, як правило, передбачає розподіл групи на 2 підгрупи; 

орігонський план групової дискусії (докладно висловлюються провідні 

представники обох точок зору; перехресний допит; спростування поглядів 

супротивника), оксфордський план групової дискусії; підведення підсумків 

дискусії (виступають 4 представники різних точок зору; учасники підгруп 

задають питання тим, хто виступив). 

- Дискусія зі схованими ролями: створення “акваріума” – із групи 

запрошуються до дискусії 5 осіб; вони розташовуються всередині основного 

кола, утвореного всією групою, інші члени – спостерігають; учасники дискусії 

отримують персональні картки зі схованими ролями; учасники перебувають 

тільки в межах ролі; обговорення процесу дискусії: висловлення діючих осіб і 

спостерігачів. 

- Дискусія як аналіз конкретних ситуацій: група об'єднується у 2-3 

підгрупи, кожна з яких виконує завдання самостійно, потім думки підгруп 

зіштовхуються; задану ситуацію кожен вирішує індивідуально – ситуації 

можуть бути описані вдома і принесені в групу для обговорення.  

Типи дискусії:  

- спонтанна (не має структури, не підкоряється правилам гри, доцільна для 

тих, хто вже вміє дискутувати та володіє теоретичними знаннями про способи 

діяльності),  

- контрольована (ведучий має право втручатися в хід дискусії, беручи на 

себе роль контролера процесу (надає слово, зупиняє, не дає слова), 3 варіанти; 
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кожен говорить за темою, що бажає; учасник може пред’явити тільки один 

аргумент; кожен учасник може говорити не більше 2 хв),  

- групами (існує етап попередньої діяльності. Учасники працюють в групах 

над формулюванням аргументів щодо вирішення поставленої проблеми),  

- аргумент-контраргумент (одна група пропонує свій аргумент, а інша 

висуває проти неї свій контраргумент). 

Типологія питань до дискусії: спрямовані на пошук інформації;  аналітичні; 

стимулюючі; діючі; гіпотетичні; прогностичні; узагальнюючі. 

Метод «мозковий штурм» - є найбільш вільно формою дискусії.  

Його головна функція – генерування ідей, але ні в якому разі не аналіз та 

обговорення запропонованих учасниками рішень.  

Успіх мозкового штурму залежить від двох головних принципів:  

Перший з них спирається на теорію синергетики: група може 

напрацьовувати при спільній роботі ідеї вищого класу, ніж при індивідуальній 

роботі тих самих учасників. Це відбувається в силу групової взаємодії та 

осмислення.  

Другий постулат спирається на креативність мислення на момент генерації 

ідей.  

Креативність мислення проходить три стадії:  

- генерація ідеї;  

- оцінка та аналіз цієї ідей;  

- застосування ідей до конкретної ситуації. 

Креативність мислення проявляється саме тоді, коли оцінки 

висловлюються лише після того, як запропоновані усі можливі варіанти рішень.  

Таким чином можна виділити шість основних правил проведення мозкового 

штурму: 

• Відсутність критики. 

Вільний потік ідей можливий за умов відсутності страху бути критично 

оціненим. Оскільки критика в даному випадку може розцінюватись як 

неприйняття не стільки ідей скільки особи, яка цю ідею висуває. Також не 
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варто показувати, що ідея не має цінності, ігноруючи при цьому вклад у 

спільну справу будь-кого чи демонструючи це невербальними засобами. 

• Заохочення ідей. 

Педагог повинен зробити акцентна кількості пропозицій, а не на їх якості, 

оскільки на стадії оцінки у кожного з’явиться можливість висловитись стосовно 

тієї чи іншої пропозиції. 

• Рівноправність учасників. 

Найкращий спосіб уникнути домінування одного чи кількох членів групи – 

встановити схему, коли учасники висловлюють свої думки по черзі. Ця 

процедура може призвести до затримки процесу, зробивши його більш 

формалізованим, однак це компенсується за рахунок включення в роботу усіх 

учасників. 

• Свобода асоціацій. 

Щоб отримати оптимальну кількість пропозицій не слід накладати 

обмеження на процес висловлювань. Будь-яка ідея варта розгляду.  

• Запис усіх ідей. 

Письмове фіксування ідей та пропозицій надихає учасників на подальші 

роздуми. 

• Час для осмислення. 

Як тільки усі ідеї та пропозиції будуть висловлені, слід груп дати час для 

осмислення, аналізу та пошуку альтернативних підходів. 

Переваги мозкового штурму  

• Заохочення до креативного мислення. 

Мозковий штурм є одним із небагатьох способів генерації ідей з 

використанням структурованої процедури. Адже саме існування правил 

брейнстормігну слугує причиною його високої ефективності. 

• Вихід за межі стандартного мислення . 

В процесі колективної роботи зменшується шанс обминути  продуктивну 

ідею. 

• Простота. 
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Мозковий штурм – це метод, який легко зрозуміти та застосовувати. Він не 

вимагає високотехнологічного обладнання чи довготривалої підготовки. 

Одночасно його результати можна швидко оцінити. 

Недоліки мозкового штурму 

• Висока ступінь залучення учасників. Брейнстормінг спрацює лише тоді, 

коли учасники спроможні висловити пропозиції, які стануть доробком усієї 

групи. 

• Неповнота процесу. 

Реальні переваги ідей та пропозицій, які учасники висловлюють в ході 

мозкового штурму можуть бути оцінені лише за межами навчальної аудиторії. 

• Переконання – це спосіб впливу на раціональну сферу особистості за 

допомогою логічно аргументованої інформації з метою формування чи 

зміни поглядів, настанов, оцінок в об’єкта впливу. 

Переконання — метод виховного впливу, за допомогою якого педагог 

звертається до свідомості, почуттів, життєвого досвіду дітей з метою 

формування свідомого ставлення до дійсності і норм поведінки. 

Переконання формують у процесі засвоєння учнями естетичних, 

моральних, політичних, філософських та інших знань. Воно має бути 

послідовним, логічним, максимально доказовим, відповідати рівню вікового 

розвитку особистості. Переконуючи інших, вихователь повинен сам глибоко 

вірити у те, про що повідомляє. 

Переконувати можна словом і ділом. Тому переконання здійснюють лише в 

єдності з іншими методами виховання: переконання шляхом бесіди, дискусії, 

лекції, за допомогою конкретного прикладу, педагогічної ситуації, на основі 

громадської думки тощо.  

Переконання складається з:  

• гіпотези (того, що треба довести),  

• доказів чи аргументів (того, за допомогою чого доводиться гіпотеза)  

• демонстрації (способу доведення). 
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Гіпотеза — наукове припущення, яке висувають для пояснення явищ 

дійсності. Вона має бути чітко сформульованою, позбавленою логічної 

суперечності, не змінюватися в процесі доведення. 

Гіпотезами можуть бути теоретичні положення, правила моральної' 

поведінки, життєві факти, явища, події, які вимагають морального оцінювання. 

Переконати когось – означає викликати в нього впевненість в істинності 

гіпотези. 

Доказ (аргумент) — думка, істинність якої перевірена і доведена. Він має 

бути чітко сформульований, відповідати обговорюваній проблемі. 

За формою обґрунтування доказ може бути: 

- прямим (ґрунтується на безсумнівному факті, який переконує в істинності 

гіпотези)  

- опосередкованим (істинність гіпотези доводять запереченням істинності 

суперечливого положення). 

Демонстрація — логічне розміркування, під час якого із доказів 

(аргументів) доводять істинність чи хибність гіпотези. Аргументування 

може посилатися на авторитет, базуватися на взаємозалежності причин і 

наслідків, на аналогії.  

Ефективність переконуючого впливу залежить від сили впливу 

(визначається аргументами та авторитетом переконуючого), знання 

психологічних рис особи, яку переконують (потреби, інтереси, установки, 

смаки, особливості мислення), відповідності інтелектуально-емоційного стану 

переконуючого і переконуваного в момент взаємовідносин. 

Ефективним засобом переконання є сугестія (від лат. suggestio — 

навіювання). 

Сугестивний метод — психологічний вплив на особу або групу осіб, 

розрахований на беззаперечне сприйняття незалежно від їх думок і волі. 

Засобами сугестивного впливу є слова, жести, міміка. Від інших способів 

впливу він відрізняється зниженою аргументацією. Сугестатор (той, хто 

впливає) відповідно до своїх намірів, використовуючи прийоми навіювання, 
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«вводить» у психіку сугеренда (той, на кого впливають) установки, спрямовані 

на зміну психічної діяльності. 

Здійснюючи виховний вплив, педагог повинен володіти різноманітними 

способами впливу на особистість, в тому числі й методами, пов'язаними з 

психікою, тому що елементи навіювання задіяні у кожному акті навчально- 

виховного процесу. 

• Навіювання – це спосіб впливу на особистість, що бере за основу не 

критичне сприймання інформації об’єктом впливу.  

Навіювання застосовують при зниженому рівні усвідомлення і 

критичності, регулюючи і стимулюючи психічну і фізичну активність. 

За способами впливу на об'єкт виділяють такі види навіювання: 

1. Пряме навіювання (команда, наказ, навіювання-настанова, настанова). 

Характеризується тим, що слово педагога, висловлене в імперативній формі, 

без аргументації, зумовлює відповідну «виконавчу» поведінку учнів. 

Використовують як заохочувальний засіб. Це навіювання-настанова: «Та ти ж 

прекрасний хлопчик, можеш вчитися добре», «Ти тільки повір у свої здібності і 

легко подолаєш труднощі». 

Подібний спосіб навіювання може мати і негативний результат впливу: 

висловлена педагогом форма незадоволення вчинками учня навіює йому 

відчуття неповноцінності («Ти, як завжди, впертий і говориш тільки дурниці»). 

2. Опосередковане навіювання. Розраховане на безперечне прийняття 

інформації, але повідомлення подають у вигляді розповіді, опису якого-небудь 

випадку чи натяку. Воно краще сприймається учнями, ніж пряме. 

• Метод прикладу передбачає демонстрування взірця для наслідування.  

При застосуванні його необхідно враховувати:  

- специфіку наслідування прикладу різними віковими групами;  

- етапність наслідування (на першому етапі внаслідок сприймання 

конкретного прикладу виникає суб'єктивний образ його, бажання наслідувати, 

на другому - діє зв'язок між прикладом для наслідування і поведінкою 

вихованця, на третьому - здійснюється синтез наслідувальних та самостійних 

дій і вчинків);  
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- джерела для наслідування (товариші, батьки, вчителі, літературні герої 

тощо); використання негативного прикладу у вихованні. 

Часто використовують приклад для конкретизації сформульованого 

теоретичного положення. Вдаючись до прикладу, доводять істинність певної 

моральної норми, спонукають до певного типу поведінки. Як особливо 

важливий виховний феномен, він впливає своєю наочністю і конкретністю. 

Чим доступніший та зрозуміліший учневі приклад, тим сильніше впливає він 

на свідомість учня. 

Це вимагає знання та врахування вікових й індивідуальних особливостей 

учнів. Адже відомо, що підлітки, учні старших класів критично ставляться до 

чужих вчинків, не завжди адекватно оцінюють їх, тому іноді наслідують не те, 

що гідне цього. 

Орієнтація лише на позитивні приклади часто межує з поверховим 

розкриттям вчителями його суті, обмежується примітивним переліченням 

позитивних героїв художніх творів, кращих учнів. Досвідчені педагоги, 

розкриваючи приклад для наслідування, зосереджуються не лише на його 

позитивних якостях, не тільки стимулюють захоплення ним, бажання 

наслідувати його, але й підводять учнів до роздумів, що сталося б, якби 

людина виявила протилежні риси, або якби у тій ситуації опинився її 

моральний антипод. 

Негативні приклади використовують при правовому, антиалкогольному 

вихованні, щоб показати недоцільність наслідування цих явищ.  

Виділяють такі прийоми виховання на негативному прикладі:  

- громадський осуд,  

- розвінчання негативного,  

- протиставлення аморальним вчинкам високоморальної поведінки, 

- розкриття на конкретних прикладах наслідків аморальної й асоціальної 

поведінки, 

- організація на боротьбу з виявами морального зла. 

При використанні методів цієї групи необхідно під час формування 

конкретних світоглядних понять, поглядів і переконань враховувати понятійну 
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«базу» учнів, у процесі переконання впливати не тільки на розум, а й на 

емоційну сферу, наводити близькі й зрозумілі приклади, домогтися, щоб учні 

не тільки зрозуміли вихователя, а й погодилися з ним. 

2. Методи організації діяльності 

 

Методи організації діяльності – це способи закріплення, формування 

позитивного досвіду поведінки, відносин, дій та вчинків. 

Для досягнення цілеспрямованого педагогічного впливу на учнів 

соціальний педагог має володіти методами організації їх діяльності. Вони 

дають змогу спиратися на безпосередню участь дитини у повсякденній 

діяльності, її стосунки з оточенням, емоційну сферу спілкування. Втілюючись 

у будь- якому виді діяльності, такі методи є джерелом морального досвіду, 

формування моральних мотивів поведінки у дітей. 

До цієї групи методів належать:  

- педагогічна вимога,  

- громадська думка,  

- вправи і привчання,  

- прогнозування,  

- створення виховних ситуацій. 

• Педагогічна вимога — педагогічний вплив на свідомість учнів з метою 

спонукати їх до позитивної діяльності або гальмування негативних дій і 

вчинків. 

На думку А. Макаренка, без щирої, переконливої, гарячої і рішучої вимоги 

не можна починати виховання колективу.  

Вимога впливає не тільки на свідомість, але: 

- активізує вольові якості,  
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- перебудовує мотиваційну і почуттєву сфери діяльності в потрібному 

напрямі,  

- сприяє виробленню позитивних навичок і звичок поведінки. 

Пред'явлені учням вимоги мають бути доцільними, зрозумілими й 

посильними. Водночас вони повинні випереджувати розвиток особистості, але 

їх висувають тоді, коли свідомість учня підготовлена до сприймання. Для 

цього роз'яснюють суть вимоги, переконують в необхідності й корисності її 

виконання. Водночас домагаються позитивної реакції колективу на вимогу, 

розраховуючи, що він підтримає педагога, відповідно вплине на учня, якщо 

той з певних причин не захоче виконувати вимогу. 

Водночас слід передбачити ситуацію, за якої ігнорування думки 

колективу, невиконання учнем вимоги педагога може залишити колектив 

байдужим до цього або він з інших мотивів не захоче втручатися в неї. 

Вимога має бути справедливою. За такої умови учень без спротиву 

сприйматиме її та зацікавлено виконуватиме. Завищена, дріб'язкова, 

формальна або суб'єктивістська, яка є наслідком особистих примх педагога, 

вимога втрачає мобілізуючу роль, виховне значення, сприймається як 

несправедливість, результат упередженого ставлення. 

Педагог повинен подбати про чіткість її формулювання: що, де, в якому 

обсязі, до якого часу, якими засобами і кому саме треба зробити. Така вимога 

достатньо ефективна, виховує персональну відповідальність, дисциплінує. 

Нечіткість, непереконливість, неконкретність вимоги спричиняє 

неорганізованість, безвідповідальність, унеможливлює позитивний результат, 

вносить розлад у стосунки педагога з дітьми, а нерідко й підриває його 

авторитет. 

Вимоги повинні стосуватися усіх сфер життєдіяльності учнів. Не можна, 

наприклад, вимагати чистоти і порядку в класі, а в майстерні дозволяти чинити 

навпаки. Тому однією з умов ефективного виховання вважають єдність вимог 

до учнів, всього педагогічного колективу, яка має сприяти формуванню у них 

єдиних навичок і звичок поведінки. Дотримання вимог всіма у колективі є 
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гарантією здорової морально-психологічної атмосфери, підвищує ефективність 

виховного процесу. 

Ефективність вимоги залежить і від того, наскільки систематичною і 

послідовною вона є. За чітких умов формулювання вихованці постійно 

намагатимуться дотримуватися її, навіть якщо ніхто не нагадуватиме їм про це. 

Непослідовність, різноспрямованість вимог лише дезорієнтовуватиме їх. 

За формою висловлення вимоги бувають: 

- прямі  

- опосередковані. 

- Прямі вимоги містять чітку вказівку щодо того, які дії та як їх потрібно 

виконувати. Висловлюють їх у безапеляційній (авторитарній) формі, рішучим 

тоном, що не терпить заперечень, підкреслюють інтонацією, мімікою.  

- Опосередковані вимоги (порада, прохання, довіра, схвалення та ін.) не 

стільки самі стимулюють відповідні дії, як викликані ними психологічні 

переживання, інтереси, прагнення. їх поділяють на три групи. Перша пов'язана 

з позитивним ставленням педагога до вихованця (прохання, довіра, схвалення). 

Друга — не передбачає чіткого ставлення вихователя до дітей, а базується на 

ставленні вихованця до стимульованої діяльності (порада, натяк, умовна 

вимога, вимога в ігровій формі). Третя група демонструє негативне ставлення 

педагога до діяльності вихованця, до вияву певних його моральних якостей 

(осуд, недовіра, погрози). Першу групу опосередкованих вимог називають 

позитивними, другу — нейтральними, третю — негативними. 

Вимога-прохання. Вона ефективна за хороших взаємин між педагогом та 

учнями, в яких домінують довіра і взаємоповага. За таких обставин вихованець 

вважатиме, що він виконує прохання за власним бажанням. Така вимога 

привчає учня до ввічливості, взаємодопомоги, піклування про інших, тобто 

розвиває потрібні для подальшого життя якості. 

Вимога-довіра. Її формулюють як доручення, підкреслюючи повагу до учня 

з боку педагога. Усвідомлюючи цю повагу, він проймається взаємною повагою 

до вчителя, вважає своїм моральним обов'язком сумлінно виконати його 

доручення-вимогу. 
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Вимога-схвалення. Це дуже ефективний виховний прийом, оскільки вчасно 

висловлене схвалення ефективно стимулює діяльність дітей. Найчастіше її 

використовують щодо учнів, які мають певні успіхи, маючи на увазі, що 

похвала педагога спонукатиме їх до поліпшення діяльності, формуватиме 

почуття власної гідності. За цієї ситуації, як і в багатьох інших, важливим є 

відчуття міри, ігнорування чого може негативно позначитися на самооцінці 

учня, його стосунках і навіть на атмосфері в учнівському колективі. 

Вимога-порада. Це апеляція до свідомості дитини, переконання її в 

доцільності, корисності пропонованих дій. Використовують при наявності 

необхідних умов: повазі дитини до думки педагога, здатності її зрозуміти, 

повірити в доказовість, правильність такої вимоги. 

Вимога-натяк. Вона є своєрідним поштовхом, що включає в дію 

сформовані якості дітей. Вдаються до неї, коли для одержання бажаного 

результату потрібен незначний виховний вплив. Виражають у формі жарту, 

докору, погляду або жесту. 

Вимога-недовіра. Вона належить до групи вимог, існування яких пов'язане 

з негативними емоціями. Полягає в усуненні педагогом учня від конкретної 

діяльності у зв'язку з невиконанням або незадовільним виконанням ним своїх 

обов'язків. Ефективність її залежить від авторитету педагога, а також від 

зацікавленості учня в певному виді діяльності. 

Вимога-осуд. Суть її в негативному ставленні педагога до конкретних дій і 

вчинків учня. Вона розрахована на стримування небажаних вчинків і 

стимулювання позитивних. Осуд може бути висловлений в колективі або 

наодинці з учнем у формі докору, закиду або вияву гніву чи обурення. 

Вимога-погроза. З огляду на те, що вимога сильно впливає на психіку 

дітей, тому її застосовують нечасто. Учневі повідомляють, що за невиконання 

певного розпорядження до нього будуть вжиті відповідні заходи виховного 

впливу. Вимога має бути обґрунтованою, а невиконання її – зумовити 

відповідні санкції. Але вимога-погроза не повинна завдати дитині душевного 

болю, провокувати страх, пригнічення. Погроза має втілювати в собі добро як 
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остаточну мету, щоб дитина відчула це, намагалася створити компромісну 

ситуацію (вибачилася, пообіцяла більше не чинити так). 

• Громадська думка – система загальних суджень людей, яка виникає в 

процесі їх діяльності і спілкування та виражає ставлення до різних явищ, 

подій, що становлять загальний інтерес. 

Громадська думка є також методом виховного впливу і результатом 

виховання. Особиста думка є складовою громадської.  

Основним завданням при використанні цього методу є формування думки 

особистості:  

- системи поглядів,  

- оцінних суджень,  

- уміння висловлюватись,  

- вести полеміку,  

- критикувати і сприймати критику,  

- прислухатись до думки інших, зіставляти, аналізувати їх,  

- захищати свою думку і на цій основі втілювати її в загальну, відповідно 

вирізняючись на фоні загального судження як індивідуальність.  

За цієї умови громадська думка виконує формуючу, виховну функцію. 

Громадська думка є опорою у намаганні педагогічного колективу 

утверджувати норми моралі, сприяє активізації дій учнівського колективу, 

допомагає усвідомити учням значення певного виду діяльності, підвищує її 

ефективність, робить набутком усього колективу кращі зразки поведінки. Вона 

має бути колективною вимогою, формуватися заздалегідь, не чекаючи прояву 

негативного явища, бути спрямованою на тих, хто з нею рахується. Її обережно 

використовують щодо учнів з підвищеною емоційністю (не критикувати, а 

показувати вихід із складного становища). 

Ефективність використання громадської думки як виховного методу 

залежить від макросфери (соціальної дійсності, засобів масової інформації) та 

мікросфери (колективу, групи, окремої особистості), а також особливостей 
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діяльності колективу, індивідуально-психологічних характеристик учнів, які 

складають цей колектив. 

Існують різні способи формування громадської думки. Найпоширенішим є 

забезпечення єдиних педагогічних вимог до учнів. Доцільно стимулювати 

учнів у культурі формулювання своєї думки (дипломатичність, коректність), 

критично, самостійно оцінювати думки та явища, аргументовано обстоювати 

власну позицію тощо. 

• Вправляння — виконання учнем певних дій з метою вироблення і 

закріплення необхідних навичок та позитивних форм поведінки. 

Застосування їх у вихованні не можна ототожнювати з вправами в процесі 

засвоєння основ наук.  

Термін «вправи» стосовно виховання має умовний характер, означаючи 

багаторазове повторення вчинків або дій, в яких виявляється відповідне до 

норм моралі ставлення до людей, колективу, оточення.  

Смисл вправляння полягає не в тому, щоб учень запам'ятав послідовність 

етапів своєї діяльності, а щоб норми моральних стосунків стали його звичкою, 

він швидко і правильно реагував на життєві обставини не тільки внаслідок 

логічного їх аналізу, а й завдяки почуттям, усвідомленню добра і зла. 

Вправляння у сфері поведінки, як і будь-якій іншій, мають анатомо-

фізіологічну основу. Повторення протягом тривалого часу сприяє утворенню 

динамічного стереотипу, підтримання якого вимагає все менших зусиль. 

Стереотип закріплюється, і його важко змінити. 

У школі учень щоденно вправляється у виконанні розпорядку дня і вимог 

шкільного режиму, навчальній і трудовій діяльності. Якщо у кожній сфері 

життєдіяльності він відчуватиме чіткі вимоги щодо виконання своїх обов'язків, 

де створить умови для щоденного вправляння в позитивній поведінці, 

вироблятиме відповідні навички і звички. 

На практиці неможливо заздалегідь змоделювати виховні ситуації на всі 

випадки життя. Але слід подбати про достатню кількість доступних вправ для 

формування потрібних навичок і вмінь поведінки. 
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У педагогічній практиці не завжди є можливість і потреба очікувати, поки 

учень сам почне свідомо виконувати вимоги, яких він повинен дотримуватись 

з першого дня перебування у школі. Поки він усвідомить доцільність, 

справедливість і необхідність вимог, почне дотримуватися їх, його слід 

тактовно і неухильно привчати належно поводитися в конкретних життєвих 

ситуаціях. На перший план у таких ситуаціях виходить метод привчання. 

• Привчання – організація планомірного і регулярного виконання дітьми 

певних дій з метою перетворення їх на звичні форми суспільної поведінки. 

Методи вправ і привчання взаємозв'язані, адже спрямовані на засвоєння 

школярами соціального досвіду, формування у них системи вмінь і навичок. 

Практика свідчить, що особистість швидко засвоює норми і правила поведінки 

у суспільстві, але в конкретній діяльності діти відчувають значні труднощі 

через брак умінь і навичок. Тому у вихованні потрібна система доцільних 

вправ, спрямованих на створення виховних ситуацій, які мають конкретний 

життєвий сенс. Наприклад, не можна виховати в дитини почуття сміливості 

лише через заучування поняття «сміливість». Потрібна система вправ, 

спрямованих на подолання внутрішніх бар'єрів страху в конкретних ситуаціях. 

Вправляння учня в позитивних діях і вчинках відбувається і завдяки 

використанню доручень учням, виконання яких, потребуючи відповідних дій, 

вчинків, формуватиме в них відповідні навички і звички. 

Застосування цього методу передбачає врахування індивідуальних 

особливостей учнів. Добираючи доручення, дбають, щоб його виконання 

сприяло розвитку у вихованців потрібних якостей. Наприклад, 

неорганізованим дітям доручають організувати справу, яка потребує 

ініціативи, зібраності. Одержавши доручення, учень повинен усвідомити його 

важливість для колективу і для себе, його самоорганізації та самоактивізації. 

Але доручення має бути адекватним його можливостям. Надто спрощене 

завдання викликає надмірну впевненість, непосильне – підриває віру у власні 

сили і можливості. З часом доручення ускладнюють за змістом і методикою 

його виконання. Педагог не тільки доручає учневі певне завдання, а й 

допомагає йому їх виконувати, доводити справу до кінця. 
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За тривалістю доручення поділяють на постійні та епізодичні. Постійні 

доручення доцільно давати учням, які мають необхідний досвід у їх виконанні, 

розвинене почуття відповідальності. 

Ефективність доручення як методу виховання значною мірою залежить від 

організації контролю за його виконанням. Недостатній контроль сприяє 

формуванню безвідповідальності. Контроль може бути індивідуальним з боку 

педагога або фігурувати у формі звіту учня на зборах колективу, засіданні його 

активу. Важливо, щоб якість виконання доручення, старання учня при цьому 

були адекватно оцінені.  

• Прогнозування – передбачення ситуацій (обставин, процесів, явищ, 

подій), які раніше не мали місця, але можливі в перспективі. 

Прогнозування здійснюють в усіх сферах діяльності (сімейно-побутовій, 

науковій, економічній тощо). Воно виражається в проектуванні, моделюванні, 

плануванні, висуненні гіпотез, різноманітних передбачень, сприяє досягненню 

певної мети, результат якої залежить від мудрості та досвіду прогнозиста. 

Під час прогнозування важливо враховувати інтереси, потреби, нахили 

кожної особистості. Якщо життя дітей насичене цікавими справами, всі вони 

згідно з їх інтересами визначають улюблені. Поступово дитина сама навчиться 

передбачати індивідуальні перспективи. Прагнення до досягнення перспектив 

наповнює життя дітей доцільним змістом, формує в них внутрішню потребу 

дотримуватись правил суспільної поведінки. 

Залежно від потреби прогнозування здійснюють на: 

- близьку перспективу,  

- середню перспективу,  

- далеку перспективу. 

Близька перспектива полягає в прогнозуванні найближчих подій. Оскільки 

вона є зрозумілішою, доступнішою за інші її види, то ефективно впливає на 

свідомість кожної дитини, стимулює діяльність, допомагає долати труднощі, 

рухатися вперед. Діти не зможуть повноцінно жити, не бачачи попереду нічого 
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радісного, захоплюючого, що спонукало б до діяльності — нових справ, цікавої 

роботи в гуртку, участі у змаганнях, походах.  

Середня перспектива полягає в проектуванні подій певною мірою 

віддалених у часі. Очікування на них викликає піднесений настрій, спонукає до 

діяльності. Має виховний вплив, якщо події надається особливого значення, 

термін підготовки до неї тривалий. Але вона потребує відповідної 

концентрації, розподілу зусиль, волі, характеру.  

Далека перспектива спрямована на проектування діяльності особистості, 

що триватиме протягом значного періоду, а інколи усе життя. Наприклад, 

далекою перспективою учня є майбутня професія. Завдання вчителя полягає у 

вивченні інтересів, здібностей, нахилів учня, наданні порад, допомозі у виборі 

професії та відповідного навчального закладу, де можна отримати бажаний 

фах. 

У реалізації середньої та далекої перспектив важливо розподілити всю 

дистанцію на окремі етапи, досягнення яких сприятиме усвідомленню 

ефективності потрачених зусиль, заряджатиме на нові справи.  

Планування перспектив — важливий аспект прогнозування. Тому перед 

тим, як братись до організації справ, важливо допомогти дітям уявити не лише 

кінцеву мету, а й конкретні етапи на шляху до неї, відповідальних на кожному 

етапі, строки звіту. 

• Виховуючі ситуації — спеціально організовані педагогічні умови для 

формування в учнів мотивів позитивної поведінки чи подолання недоліків. 

Ситуація стає виховуючою тоді, коли набуває виховного спрямування. 

Чим привабливіша, складніша, проблемніша вона для учня, тим більше зусиль 

він затратить на її аналіз, тим кращим буде результат. Виховуючі ситуації 

сприяють формуванню в учнів здатності уявляти себе на місці іншої людини, 

приймати найбільш доцільні рішення, узгоджувати з ними власні дії. 

Ситуації є різноманітними за своїми особливостями:  

- вербальні (наведення афористичних висловів, розповіді із моральною 

проблематикою, казкові сюжети і реальні події),  
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- уявні (створення учневі умов для аналізу ним своєї поведінки, оцінки 

певної події),  

- конфліктні (в їх основі - гострі моменти, психологічні зриви, потрясіння),  

- ситуації- задачі, ситуації-вправи (обговорення проблем ігрової ситуації, 

що спонукають учнів до певних дій, моральних вчинків). 

Прийоми створення виховуючих ситуацій поділяють на: 

- творчі  

- гальмуючі. 

Творчі прийоми передбачають виявлення педагогом доброти, уваги та 

піклування, які сприятимуть пробудженню й активізації прихованих гуманних 

почуттів учня, зміцненню його впевненості у своїх силах, залученню до цікавої 

діяльності.  

Гальмуючі прийоми постають як паралельна педагогічна дія, осуд, наказ, 

ласкавий докір, натяк, удавана байдужість, іронія, розвінчання, вияв обурення, 

попередження, вибух емоцій. 

Вияв доброти, уважності і піклування. їх використання особливо важливе 

в індивідуальній виховній роботі. Доброта, увага і піклування, допомога 

дорослих, товаришів породжує у дитини почуття вдячності, створює атмосферу 

взаємної поваги і довіри. Нерідко в деяких учнів бувають складні взаємини з 

батьками, вони не відчувають родинного тепла, піклування про себе. Якщо 

педагог зуміє роз'яснити таким батькам і вони змінять ставлення до дітей, це 

позитивно позначиться на їх самопочутті, а також на поведінці в усіх сферах 

життєдіяльності. 

Вияв уміння. Кожна дитина, маючи певні нахили, уподобання, інколи 

звертається до вчителя за консультацією з питань, що її найбільш цікавлять, чи 

просто шукає цікавого співрозмовника. І якщо педагог виявить свою 

компетентність, умілість у галузі, до якої небайдужий школяр, це викличе у 

нього захоплення, підвищить авторитет педагога. 

Активізація прихованих почуттів. Кожна дитина, будучи небайдужою до 

свого становища в колективі, ставлення до себе дорослих і ровесників, 

переживає це по-своєму, нерідко приховуючи свої думки і почуття. 
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Спостереження за поведінкою учнів, спілкування з ними, їх батьками 

допомагають з'ясувати, що особливо важливе для них. Знаючи про це, педагог 

повинен подбати про створення такої ситуації, яка б активізувала ці думки і 

почуття, зробила їх провідними, сприяла формуванню позитивних рис, 

достойної поведінки особистості. 

Зміцнення впевненості у своїх силах. Майже кожна дитина часто виявляє 

невпевненість у своїх силах, заздалегідь будучи певною, що у неї нічого не 

вийде. Вони часто байдужі до зауважень учителів, почуваються 

неповноцінними, стають пасивними. Це ставить перед педагогом завдання 

мобілізувати здібності учня, зміцнити його впевненість у власних силах. Для 

цього створюють педагогічну ситуацію, в якій він міг би виявити себе, 

переконатись у своїх здібностях, продемонструвати товаришам свої успіхи. 

Упевнившись у собі, відчувши інтерес до себе і повагу товаришів, учень 

поступово починає виявляти почуття гідності, у нього з'являється бажання 

інакше поводитись, стати іншим. 

Залучення учня до цікавої діяльності. Така діяльність повинна захопити 

учня, нейтралізувати схильність чи потяг до недостойних вчинків, збудити 

прагнення до корисних справ. Важливо, щоб природне прагнення дітей до 

діяльності, бажання виявити себе, дати вихід своїй енергії мали позитивне 

спрямування. Тому в школі повинні працювати різні гуртки (предметні, 

спортивні, художні, технічні). 

Паралельна педагогічна дія. Вона передбачає непрямий вплив на 

вихованця через колектив, у процесі якого негативні риси характеру чи 

поведінки долають не завдяки безпосередньому звертанню до учня, а 

організацією впливу на нього колективу. З цією метою педагог висловлює 

претензії до колективу, вимагаючи від нього відповідальності за поведінку 

кожного з його учасників. Колектив відповідно оцінює поведінку того, хто 

скомпрометував себе, і він змушений відповідно скоригувати свою поведінку. 

Осуд. Учнівський колектив далеко неоднорідний за своїм складом. У 

ньому бувають діти зі складними характерами і неадекватною поведінкою. 

Педагог повинен добре знати таких дітей, причини і мотиви їх вчинків і 
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відповідно реагувати на них. Дієвим у такому разі буває осуд дій і вчинків, 

поглядів і переконань на зборах учнів або віч-на-віч. Пережиті при цьому 

почуття змушують учнів у майбутньому стримувати себе і не допускати 

подібного, зобов'язують поводитися відповідально. Як і в інших ситуаціях, тут 

теж особливо важливими є такт і почуття міри, щоб не спровокувати 

відчуженості, самозамкнутості, обізленості молодої людини. 

Удавана байдужість. Сутність її полягає в тому, що педагог завдяки своїй 

витримці вдає, що не помітив недостойного вчинку і продовжує свої дії, наче 

нічого не сталося. Учень, здивувавшись, що на його вчинок не зреаговано, 

почуває незручність і недоречність своєї поведінки. 

Вибух. Використовують цей прийом для перевиховання учнів, на підставі 

глибокого знання їх індивідуальних особливостей, володіння належною 

педагогічною технікою його застосування. Мета його полягає у несподіваному 

створенні таких педагогічних обставин, за яких швидко і докорінно 

перебудовується особистість. Він постав як миттєве руйнування негативних 

якостей, негативного стереотипу поведінки дитини у процесі бурхливих 

емоційних переживань. Цей педагогічний прийом запровадив А. Макаренко, 

який зазначав: «Під вибухом я зовсім не розумію такого положення, щоб під 

людину підкласти динаміт, підпалити і самому тікати, не чекаючи, поки 

людина злетить у повітря. Я маю на увазі раптову дію, яка перевертає всі 

бажання людини, всі її прагнення». 

Такі психологічні зміни можуть відбутися тільки за педагогічних 

обставин, здатних викликати в учня сильні почуття. Для цього педагогу 

необхідно добре знати вихованця, щоб вплинути на головне почуття (радість, 

смуток, сором, гнів тощо), під впливом якого він по-новому оцінюватиме себе, 

усвідомить необхідність поводитись інакше. 

3. Методи стимулювання діяльності 

 

Методи стимулювання діяльності — методи, які спрямовані на 
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стимулювання особистості до покращення чи зміни своєї поведінки, розвитку 

мотивації на соціально схвалені способи та види діяльності. 

 

У своїй сукупності ці методи покликані регулювати, коригувати і 

стимулювати діяльність та поведінку вихованців.  

Найефективніші серед них – гра, змагання, заохочення і покарання. 

 Гра – один із видів діяльності дитини, що полягає у відтворенні дій 

дорослих і стосунків між ними. 

Види ігор визначають на основі різнопланової діяльності дітей:  

- ігри-дозвілля (ігри за власним бажанням),  

- ігри педагогічні (організовані з метою вирішення навчально-виховних 

завдань). 

Залежно від того, наскільки гнучкими, динамічними, творчими, 

регламентованими є рольові дії, правила і зміст, колективні розважальні ігри 

поділяють на групи: 

1. Ігри творчі: сюжетно-рольові, конструкторські, драматизації з 

вільним розвитком сюжету, ігри-жарти, ігри- розиграші. 

2. Ігри за визначеними правилами: рухові, хороводні, спортивно-

змагальні, настільні. 

Педагогічні ігри диференціюють відповідно до педагогічної 

спрямованості:  

- дидактичні (організовують у процесі навчання),  

- творчі педагогічні (розроблені педагогом з метою досягнення 

конкретних виховних завдань). 

Головною умовою успішного застосування ігор є активне залучення учнів 

не лише до гри, а й до процесу створення її.  

Щодо створення нового оригінального ігри поділяють: 

- на такі, яким не вистачає інформації;  

- умови яких потребують доповнення; 

-  в яких відомо лише сюжет;  
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- із суперечностями змісту;  

- із запланованими помилками у змісті (задля виправлення помилок);  

- із запланованим сюжетом і умовами, результати яких визначають 

учасники.  

Існують різні методики організації та проведення педагогічних творчих 

ігор, але основні елементи їх спільні – розробка сценарію, розподіл ролей, 

визначення виховних цілей. 

Етапи проведення творчої гри: 

а)  педагог розповідає про гру, що допомагає апробувати її модель на 

сприйнятті дітей, залучає їх до обговорення плану (уточнення ролей, 

створення уявних ситуацій тощо); 

б) розподіл ролей (можливі різні варіанти: вибір ролі за бажанням, 

колективне обговорення кандидатур на певні ролі, визначення ролі у формі 

доручення); 

в) розробка плану гри за певним сюжетом; 

г) власне гра; 

д) завершення гри і підбиття підсумків.  

Для збереження стійкого інтересу дітей до гри доцільно 

використовувати умовну ігрову термінологію, різновиди впливу в ігровій 

формі (вимогу, заохочення тощо), елементи колективного змагання. 

Використовуючи гру як важливий навчально-виховний чинник, необхідно 

дотримуватися таких психолого-педагогічних умов: 

1. Визначення творчого потенціалу гри. Передбачає з'ясування її 

доцільності для певного періоду розвитку особистості, колективу класу; 

з'ясування чітких показників якостей особистості, на розвиток яких спрямована 

гра. 

2. Визначення місця (клас, школа, пришкільний майданчик тощо) і 

часу проведення, кількості учасників (весь клас, мікрогрупи тощо). Залежать 

вони від умов проведення та творчого характеру гри. 

3. Забезпечення психологічної комфортності і природності гри. Вона 

має бути бажаною, зручною і приємною для учасників. Важливо, щоб вона 



 36 

була органічно пов'язана з тематичним періодом чи змістом попередніх форм 

роботи, уникала невмотивованих ситуацій. Доцільно при цьому подбати про 

творчу післядію, нову гру чи іншу форму роботи. Наприклад, для інсценованої 

роз- повіді-експромту післядією може бути конкурс на кращий текст. 

4. Урахування вікових та анатомо-фізіологічних властивостей 

учасників гри. Передбачає попередню діагностику рівня сформованості якостей 

дітей, що потребують розвитку. 

5. Захист людської гідності, морального самопочуття кожного 

учасника. Передбачає аналіз впливу гри на свідомість, емоційні враження 

учнів. Потрібно співставляти емоційну навантаженість гри з денним режимом 

учнів, моральною ситуацією в колективі. 

6. Визначення місця вчителя під час проведення гри. Роль і місце 

вчителя будуть змінюватися залежно від рівня сформованості якостей 

особистості учасників гри, їх віку, часу спільної діяльності. Якщо на початку 

співпраці з дітьми вчитель є керівником, інструктором, суддею, то поступово 

він повинен ставати радником або навіть спостерігачем. Хоча можливі 

ситуації, за яких педагог змушений змінити рольову позицію і знову взяти 

керівництво грою на себе. 

7. Цілеспрямоване поширення прав учасників гри. Вони стосуються 

вибору гри (її назви, сюжету), зміни умов гри, її модернізації, вироблення 

нового змісту. Вищим виявом розвитку творчої активності учнів є бажання 

створити власну гру. 

Урахування цих особливостей потребує від учителя постійного контролю 

за процесом створення, проведення і аналізу ігрової навчальної діяльності. 

 Змагання – природна схильність дітей до здорового суперництва й 

самоутвердження в колективі.  

Забезпечує випробування людиною своїх здібностей, відчуття товариської 

взаємодопомоги, передбачає облік і порівняння результатів діяльності, 

заохочення її учасників, сприяє розвитку нахилів, духовних якостей дитини, 

спонукає до наслідування загальноприйнятих норм поведінки.  
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Змагання супроводжують позитивні та негативні емоційні реакції:  

- захоплення,  

- радість з приводу успіхів,  

- скептицизм,  

- байдужість,  

- заздрість тощо.  

Тому слід враховувати позитивні (спосіб згуртування колективу, розвиток 

моральної мотивації діяльності) і негативні впливи (відсутність боротьби за 

досягнення спільного успіху, взаємодопомоги та співробітництва, що 

зумовлює розлад у колективі).  

Важливими умовами проведення змагань є: 

- демократичний підхід до ідеї змагання,  

- висвітлення його результатів,  

- залучення учнів до обговорення й аналізу,  

- їх матеріальне і моральне стимулювання. 

Змагання бувають індивідуальними і колективними. Формами 

індивідуального змагання є предметні олімпіади, конкурси дитячих творів, 

малюнків, виставки, індивідуальні види спортивних змагань тощо. У 

виховному плані вони стимулюють діяльність, що ґрунтується на 

індивідуальних мотивах та особливостях. Формами колективного змагання є 

ігри (футбол, волейбол тощо), конкурси художньої самодіяльності 

(внутрішкільні, міжшкільні, районні тощо). Підбиваючи підсумки змагань, 

відзначають дітей, які досягли успіху, й тих, хто через недостатній рівень 

підготовки відстав, але докладав максимум зусиль. 

 Заохочення – схвалення позитивних дій і вчинків з метою спонукання 

вихованців до їх повторення. 

Полягає в тому, що відчуття задоволення, радості, зумовлені громадським 

визнанням зусиль, старань, досягнень зміцнює впевненість у своїх силах, 

викликає приплив енергії, піднесений настрій, готовність до роботи, 

забезпечує хороше самопочуття. 
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Серед основних видів заохочення виділяють:  

- схвалення, виражене короткою реплікою-ствердженням, що дитина діє 

правильно, її вчинок позитивний («Так», «Молодець!», «Правильно!»);  

- похвала, що є розгорнутою оцінкою, яка супроводжується аналізом дій 

дитини («Ось бачиш, Сашко, ти постарався і вже вчишся краще»);  

- нагорода, що є більш значним заохоченням, яке застосовують за 

необхідності відзначити особливі досягнення, вчинки (закінчення навчання з 

відзнакою, перемога у змаганнях);  

- важливе доручення, яке свідчить про довіру вчителя і викликає особливе 

натхнення в учня, спонукає до діяльності; 

- авансування особистості, яке застосовують стосовно тих, кого рідко або 

ніколи не заохочують, хто не переживав позитивних емоцій від похвали 

дорослих. Але заохоченням «авансом» не слід зловживати. 

Не всяке заохочення активізує процес виховання учнів. Воно має виховну 

силу тільки за дотримання певних умов: 

1. Своєчасність похвали за позитивні зрушення. Часто похвала 

справляє особливий ефект, коли дитина ще не досягла помітних успіхів у 

поведінці, але виявляє прагнення до цього. Відзначення хоча б незначних 

позитивних змін, невеликої перемоги учня над собою підвищує його 

самоорганізацію, спонукає його до відповідної діяльності та поведінки. 

Байдужість педагога до перших успіхів учня може негативно позначитись на 

всьому процесі виховання. 

2. Об'єктивність заохочувального впливу. Непідкріплена справжніми 

успіхами похвала негативно впливає на особистість (перехвалювання розвиває 

самовдоволеність, протиставлення себе колективу), а також на оточуючих 

(незаслужена похвала підриває довіру до вчителя). При цьому враховують не 

тільки результати діяльності, а й те, наскільки сумлінним був учень, скільки 

затратив на неї праці (ступінь його зусиль). Адже в учнів різний досвід і рівень 

розвитку, одним одна й та ж справа дається легко, іншим набагато важче. 

Необ'єктивність при оцінюванні призводить до конфліктів. 
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3.  Опора робиться на громадську думку. Вплив заохочення 

ефективний, якщо думка педагога збігається з думкою дітей. 

4. Гласність. Передбачає оприлюднення результатів (особистих 

досягнень учня, підсумків змагання) на кожному етапі. Засоби, що сприяють 

гласності: шкільне радіо, преса, збори тощо. 

5. Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Діти 

молодшого шкільного віку мають більшу потребу в заохоченні, схваленні 

вчинків, ніж старшокласники. 

 Покарання – осуд недостойних дій та вчинків з метою їх 

припинення, запобігання в майбутньому. 

Покарання, як і заохочення, слід використовувати тільки як виховний 

засіб. Воно має викликати в учнів почуття сорому і провини, намір не 

повторювати подібного. Покарання, що принижує їх гідність, не дасть 

позитивного результату. Знаючи учня, розуміючи його духовний стан і 

мотиви, що спонукають до певних вчинків, вчитель може визначити 

необхідність і міру покарання. 

Види покарань:  

- покарання-вправляння (наприклад, погане виконання обов'язків 

чергового у класі карається додатковим чергуванням);  

- покарання-обмеження (обмеження щодо отримання певних благ: 

можливості поїхати на екскурсію, тимчасова заборона відвідування спортивної 

секції);  

- покарання-осуд (попередження, догана з визначенням певних строків на 

виправлення); 

-  покарання-умовність (наприклад, учня залишають на певний час у 

кабінеті директора для обдумування свого вчинку);  

- покарання-зміна ставлення (більш суворий тон вчителя під час аналізу 

вчинку, суворий погляд). 

Порушення правил поведінки, режиму передбачає застосування з метою 

покарання догани за наказом директора школи, зауваження у щоденнику, 
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зниження оцінки за поведінку. Найсуворіше покарання – виключення 

порушника із школи за систематичне скоєння вчинків, які не дають йому права 

перебувати у шкільному колективі (злодійство, хуліганство тощо). 

Покарання має бути гуманним, таким, що не ображає людську гідність, 

ґрунтуватися на добродушності педагога і повазі до особистості дитини. Воно 

повинне викликати в учня переживання, почуття провини, докори совісті, 

прагнення змінити поведінку, підвищувати його відповідальність за власну 

поведінку, зміцнювати дисциплінованість, розвивати несприйняття 

негативного, здатність протистояти негідним бажанням. 

4. Методи самовиховання 

 

Методи самовиховання – методи, які сприяють свідомій зміні людиною 

власної особистості відповідно до суспільних вимог та особистісного плану 

самовдосконалення. 

З народження дитина поступово залучається до складного процесу 

соціологізації – оволодіння певною сумою соціального досвіду, усвідомлення 

себе як особистості. Під впливом різноманітних потреб у неї виникає 

прагнення до самовдосконалення, яке задіює соціально-психологічний/ 

механізм самовиховання. 

 Самовиховання – систематична і цілеспрямована діяльність 

особистості, орієнтована на формування і вдосконалення її позитивних 

якостей та подолання негативних. 

За словами В. Сухомлинського, «у вихованні особистості одна з провідних 

мелодій належить самовихованню». Воно «потребує дуже важливого, 

могутнього стимулу – почуття власної гідності, поваги до самого себе, бажання 

стати сьогодні кращим, ніж був учора. Самовиховання можливе тільки за 

умови, коли душа людини дуже чутлива до найтонших, суто людських засобів 

впливу – доброго слова, поради, ласкавого чи докірливого погляду. Не може 

бути й мови про самовиховання, якщо людина звикла до грубості й реагує 
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тільки на «сильне» слово, окрик, примус. За самою суттю своєю 

самовиховання передбачає віру людини в людину, звертання до честі й гідності 

особистості. Педагогічне керівництво самовихованням – це насамперед 

відносини між педагогом і вихованцем, пройняті глибокою взаємною вірою в 

добрі наміри». 

Самовиховання починається з самоусвідомлення – усвідомлення людиною 

себе як особистості, свого місця в суспільній діяльності.  

Структурно воно постає як єдність пізнавальної (самопізнання), емоційно-

оцінної (самоставлення) і дієво-вольової, регулятивної (саморегуляція) 

внутрішньої діяльності людини. Головною при цьому є вольова сфера, яка 

забезпечує саморегуляцію її внутрішнього світу, активізує діяльність залежно 

від мети, установок, мотивів поведінки, практичних завдань. 

 Самопізнання – процес відкриття себе, пізнання свого внутрішнього 

світу, сильних і слабких сторін своєї особистості. 

Девіз «пізнай самого себе» був викарбуваний на арці Дельфійського храму 

в V ст. до н. е. в Греції. Він означав: пізнай волю богів у своїй долі, підкорись 

їй. Давньогрецькі мислителі часів Платона трактували його як необхідність 

пізнати своє призначення, розкрити свої можливості, передбачити свою 

поведінку. 

Важливим етапом у процесі самопізнання є 

- самовизначення учнем своєї спрямованості, 

- темпераменту, 

- характеру,  

-здібностей. 

Самовизначення спрямованості (вибіркове ставлення людини до 

дійсності) передбачає з'ясування життєвих цілей, ідеалів, ціннісних орієнтацій 

(«В якій галузі вважаю себе знавцем?», «Які блага хочу мати, яке становище 

посісти?», «Чого не вистачає для задоволення життям?»), провідних потреб 

(«Чого найбільше прагну?», «Які в мене інтереси, звички?») і мотивів 

поведінки. 
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Самовизначення темпераменту здійснюють за системою показників, 

розроблених на основі вчення І. Павлова, вважаючи темпераментом 

індивідуально-типологічну характеристику людини, що виявляється у силі, 

напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу психічних процесів. 

Кожен учень може визначити тип темпераменту, внести корективи в свою 

поведінку. Аналізуючи темперамент, слід звертати увагу на те, що 

перешкоджає учневі в навчанні, спілкуванні з людьми. 

Самовизначення характеру передбачає з'ясування найзагальніших його 

властивостей: сили (уміння добиватися поставленої мети, переборювати 

труднощі, відстоювати переконання, виявляти мужність), слабкості 

(легкодухість, вагання, нерішучість, нестійкість поглядів, піддатливість), 

оригінальності (своєрідність особистості), цільності (комплекс ставлень 

людини до різних проявів життя, єдність слова і діла), твердості 

(послідовність, наполегливість у досягненні мети, обстоювання поглядів). 

 Характер – комплекс психічних особливостей людини, що виявляються в 

її поведінці та діяльності, ставленні до суспільства, праці, колективу, до 

себе. 

Самовизначення здібностей охоплює з'ясування особливостей і видів 

мислення:  

- технічного (сприяє вирішенню технічних завдань),  

- наукового (виявляється у вирішенні теоретичних, наукових проблем),  

- художнього (художнє відображення навколишнього світу);  

- розумових дій (аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення тощо);  

- дієвості знань (вміння застосовувати, збагачувати знання);  

- виду пам'яті: рухової (відтворення рухів), музичної (відтворення 

музичних творів), емоційної (пам'ять на почуття), образної (пам'ять на 

уявлення, картини природи, звуки, запахи) тощо. 

 Здібності – потенційні можливості людини, які забезпечують їй більш 

високі, ніж в інших людей, показники в діяльності. 



 43 

Збагачення знань особистості відбувається через самоосвіту, чому 

сприяють систематичне читання, опора на результати освіти, здобуття нових 

знань, вдосконалення розумових здібностей, умінь і навичок шляхом 

самостійної роботи. 

 Самоосвіта – процес набуття знань у процесі самостійної роботи поза 

систематичним навчанням у стаціонарному навчальному закладі. 

Вона не лише збагачує знаннями, але й сприяє виробленню навичок 

ефективного використання їх. При самоосвіті джерелами здобуття знань є 

наукова література, пізнавальне спілкування з товаришами, дорослими, засоби 

масової інформації, екскурсії, робота на комп'ютері. 

Самопізнання як складний процес внутрішньої роботи над собою 

передбачає такі його методи, як: 

1. самоспостереження,  

2. самокритика,  

3. самоаналіз. 

1. Самоспостереження. Виявляє себе як спостереження індивіда за своїми 

діями, вчинками, думками, почуттями. Ґрунтується на загальній 

спостережливості. З урахуванням цього педагог повинен формувати в учнів 

здатність бачити переживання людей (як проявляється горе, радість, задума та 

ін.), розуміти їх. 

Види самоспостереження: 

 ретроспективне – відновлення в пам'яті подій, що відбулися. Оскільки 

повнота враження зберігається 3-4 години, а потім відбувається спотворення 

пам'яттю пережитого і почутого, під час самоспостереження слід звернути 

увагу на те, що доведеться згадувати. 

 пряме – спостереження подій, що відбуваються. Воно найбільш 

суб'єктивне, потребує вміння прогнозувати діяльність, подію, передбачати 

перебіг розмови, зустрічі, конфлікту тощо; 

 повторне – відновлення подій з метою уточнення, доповнення вражень 

особистості від своїх дій. 
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З метою досягнення чіткості в процесі самоспостереження 

використовують: 

- самоопитування (відповіді на запитання: «Що відбулося?», «Коли 

саме?», «В якій послідовності розвивалися події?»,  

- згадування (порівняння того, що запам'яталось, із нотатками у 

щоденнику, спогадами),  

- самоанкетування,  

- самотестування (відповіді на власні запитання), 

-  порівняння (зіставлення сказаного іншими із власними спогадами і 

нотатками),  

- уявне повторення того, як відбулася подія). 

2. Самокритика. Означає вона процес опрацювання результатів 

самоспостереження за допомогою самоаналізу і самооцінки. Дитина не тільки 

розмірковує, а й критично оцінює себе, своє становище в суспільстві, природі, 

колективі, в сім'ї, у стосунках з учителями. Критична самооцінка буває 

емоційною, недостатньо об'єктивною. В одних випадках вона взагалі відсутня, 

в інших переважає комплекс неповноцінності. Діти критично осмислюють 

свою поведінку та внутрішній світ за допомогою внутрішнього монологу 

(інтроверти), задушевної бесіди з друзями (екстраверти). Внаслідок 

самокритики відбувається наближення індивіда до об'єктивної самооцінки. 

3. Самоаналіз. Охоплює аналіз власних думок, почуттів тощо. Він є 

ефективним методом з'ясування причинно-наслідкових зв'язків у діях і 

вчинках. Адже одна і та сама дія може бути результатом різних спонукальних 

сил (якостей особистості, способу життя, стресового стану). Людина завжди 

має зосереджуватись на головній причині, яка зумовлює певну поведінку. 

Прагнення до самоаналізу допомагає особистості орієнтуватись у життєвому 

середовищі, самостверджуватись, посилює у поведінці владу розуму над 

емоціями, комплексами, інстинктами. 

 Самоставлення – ставлення людини до самої себе. 

Ставлення до себе може бути: 
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-глобальним (самоповага – особисте оцінне судження, виражене в 
позитивному ставленні індивіда до самого себе.)  

- частковим (аутосимпатія, самосимпатія). 

Будучи наслідком розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння), 

вона формується на основі усвідомлення особистістю своїх чеснот, 

результатів діяльності, ставлення оточуючих, виявляється в самооцінці. 

- Самооцінка – оцінювання особистістю самої себе, своїх можливостей, 

якостей та місця серед інших людей. 

Вона є важливим регулятором поведінки. Від самооцінки залежать 

взаємини людини з її оточенням, її самокритичність, самовимогливість, 

ставлення до своїх успіхів і невдач. Впливає на ефективність діяльності 

людини і подальший розвиток її особистості. 

Самооцінка буває: 

- правильною (адекватною, коли думка людини про себе збігається з тим, 

ким вона насправді є); 

-  неправильною (неадекватною, коли людина оцінює себе не об'єктивно, її 

думки про себе різко розходяться з тим, якою її вважають інші).  

За ступенем адекватності самооцінка буває об'єктивною, заниженою, 

завищеною. 

Знаючи тип самооцінки, вчитель може її регулювати, а учень набувати 

навичок саморегуляції. Людина із заниженою самооцінкою відчуває себе 

нездатною на серйозні справи, невдахою, не хоче братися ні за що нове, 

оскільки боїться, що у неї нічого не вийде. Вона уникає ризику, не вірить в 

успіх, не намагається щось змінити у своєму житті. Таких людей 

характеризують заниження почуття власної гідності, боязнь помилок, 

мрійливість про фізичну досконалість. У спілкуванні з іншими турбуються про 

враження, яке вони справляють, бувають інколи надмірно балакучими і 

зарозумілими, інколи пригніченими і несміливими, схильними до самозгубної 

поведінки (вживання наркотиків, алкоголю). Багато з них нездатні сприймати 

критику, впадають від неї в розпач. 
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Людина з високою самооцінкою бачить себе господарем становища, 

вважає себе неповторною особистістю. Вона часто зважається на ризик, тому 

що прагне насиченого життя, нових знань, вражень, досвіду, що допоможе їй 

самоствердитись на новому якісному рівні. Її важко образити, вибити з 

рівноваги, збити з обраного шляху. Вона цілеспрямовано і наполегливо йтиме 

до мети. Знаючи собі ціну, вона врівноважено ставиться до чиїхось успіхів. 

Суперництво особистостей розглядає як засіб для саморозвитку, 

самомобілізації на вищому рівні, що неминуче забезпечить нові результати.  

Характерні особливості:  

- впевненість у своїй винятковості,  

- здатність вчитися на власних і чужих помилках,  

- врівноважене сприйняття компліментів і критики,  

- безпосередність у спілкуванні з іншими,  

- відчуття внутрішньої гармонії,  

- турбота про своє фізичне й емоційне здоров'я, духовне зростання. 

Способи виявлення самооцінки поділяють на: 

— прямі: ранжування учнів класу на основі їх значущості (за 

успішністю, особистісними якостями), визначення учнем свого місця серед 

однокласників. Правильність самооцінки визначають, зіставляючи результати 

ранжування й оцінювання вчителя; 

— опосередковані: незалежне оцінювання (вчитель або однокласники 

оцінюють учня за певною шкалою, після цього пропонують йому зробити 

самооцінку, одержані результати порівнюють), визначення рівня претензій 

(розкладають картки із завданням різного ступеня складності – найлегші, 

середні, найскладніші). Учневі пропонують вибрати будь-яке із завдань, 

виконати його, результати продемонструють рівень претензій і самооцінки. 

 Саморегуляція (лат. regulare — налагоджувати) — здатність людини 

керувати собою на основі сприймання й усвідомлення актів своєї поведінки 

та психічних процесів. 
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Контроль педагога за психічними станами дітей має переростати в 

самоконтроль вихованця. Педагогічний вплив досягає мети, якщо 

перетворюється на самовплив, саморегуляцію дитиною емоційної сфери та 

фізичного стану організму. 

У процесі організації саморегуляції учнів навчають спеціальним прийомам 

роботи над собою. 

- Самопідбадьорення – звернення до себе з метою зміцнення впевненості у 

собі. При цьому використовують самозаспокоєння, навіювання впевненості в 

досягненні мети, орієнтацію на улюбленого героя, авторитетних людей.  

- Самосхвалення – переконання себе в чому-небудь завдяки добору 

відповідних доказів та аргументів. За допомогою цього регулюють психічні 

стани, вчинки через засудження себе, проявів своєї поведінки та спонукання до 

змін. Це дискусія із самим собою – висунення, порівняння аргументів і 

контраргументів на користь того, чого хочеться і що необхідно.  

- Самонаказ – веління самому собі як засіб вироблення самовладання й 

вміння керувати собою. Ефективність його підвищується при поєднанні з 

переконанням, коли знаходять нові докази й аргументи на користь самонаказу. 

- Самовладання – здатність до самоспостереження й контролю за 

внутрішніми інтелектуально-емоційними й психофізіологічними процесами. 

Зміцнює волю, організовує поведінку, стимулює свідоме виявлення сміливості, 

відваги. 

- Самообмеження – здатність відмовитись від бажаного (особистого 

задоволення, зручності), коли це зумовлено зовнішньою потребою, або на 

користь чогось чи когось іншого. Це сприяє набуттю досвіду людяності, 

одержанню влади над собою, подоланню жадібності, егоїзму. 

- Самонавіювання – процес навіювання, адресований самому собі, за якого 

суб'єкт і об'єкт навіюючого впливу одна й та ж особа. Підвищує рівень 

саморегуляції, дозволяє суб'єкту викликати у себе певні відчуття, керувати 

процесами уваги, пам'яті, емоційними реакціями. Від ефективності 

самонавіювання залежить впевненість, віра людини в себе.  
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- Самостимулювання – перетворення реального на бажане за допомогою 

власних зусиль. Стимулюючи себе, дитина прагне відкрити нове, опирається 

на самолюбство, самосвідомість, волю, радість від громадського визнання 

своїх вчинків.  

- Самоконтроль – свідоме регулювання поведінки, мотивів, на основі 

виявлення відхилень у думках, почуттях, вчинках, діях від загальноприйнятих 

вимог. Передбачає самоаналіз, самооцінку, самокритику, самообмеження. 

Перетворившись на звичку, він стає особливо ефективним. Тому роль педагога 

полягає у формуванні в учнів систематичного самоконтролю за зовнішнім 

виглядом, культурою мови, поведінки тощо. 

Самовиховання є завершальним етапом шкільного виховання особистості. 

Цей процес супроводжуватиме її на наступних етапах саморозвитку і 

самовдосконалення. Уміння адаптуватися, орієнтуватися в непередбачених 

життєвих ситуаціях, вступати в боротьбу із здавалось би непереборними 

обставинами чи свідомо обходити небезпеки, вирішувати конфліктні ситуації за 

допомогою компромісів, не розгублюватись в екстремальних життєвих 

ситуаціях тощо – саме до цього слід готувати дітей, озброюючи їх методами 

самовиховання. 
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