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ЛЕКЦІЯ 1 

 

ТЕМА: Сутність, зміст процесу виховання. 

 

ПЛАН :  

 

1. Процес виховання, його структура і рушійні сили. 

2. Принципи виховання. 

 

1. Процес виховання, його структура і рушійні сили. 

Природа не творить людини як цілісної особистості, вона лише 

закладає основи і створює передумови для її формування. Людина — 

багаторівнева система, особливості якої виявляються у діалектичній 

взаємодії біологічних і соціальних факторів. Вступаючи в життя через со-

ціальну і трудову діяльність, вона вливається у світ соціального досвіду, 

який є багатовіковим надбанням людства і стає основною школою 

становлення її як особистості. Процес діалектичної взаємодії біологічного і 

соціального, які впливають на формування особистості, вимагає науково 

обґрунтованої системи виховних впливів. 

Виховання — соціально і педагогічно організований процес формування 

людини як особистості. 

Суспільство як соціальне об'єднання людей може функціонувати і 

розвиватися лише за цілеспрямованої, систематичної та організованої 

роботи з виховання кожної особистості. Зупинення цього процесу — 

катастрофа для суспільства, внаслідок якої людина не змогла б піднятися до 

рівня особистості. Ще Я.-А. Коменський зауважував, що зневага до 

виховання є кроком до загибелі людей, сімей, держав і всього світу. Тому 

виховання з погляду суспільного розвитку є провідною сферою діяльності 

як окремої людини, так і людської спільноти. Завдяки йому людство 

забезпечує свою безсмертність у соціальному розвитку. 

Виховання дітей шкільного віку здійснюють у процесі навчання і 

виховної роботи у школі та за її межами. Воно є цілісним процесом, у 

якому органічно поєднані змістова (сукупність виховних цілей) і 

процесуальна (самокерова-ний процес педагогічної взаємодії вчителя й 

учня, що передбачає організацію і функціонування системи виховної 

діяльності та самовиховання учнів) сторони. 
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Цей процес є двостороннім (обов'язкова взаємодія вихователя і 

вихованця), цілеспрямованим (наявність конкретної мети), багатогранним 

за завданнями і змістом, складним щодо формування і розкриття 

внутрішнього світу дитини, різноманітним за формами, методами і 

прийомами, неперервним (у вихованні канікул бути не може), тривалим у 

часі (людина виховується все життя). Ефективність його залежить від рівня 

сформованості мотиваційної бази. 

Мотиви виховання — спонукальна причина дій і вчинків людини. 

Внутрішні спонукальні чинники певних дій і вчинків людини, 

зумовлюються передусім анатомо-фізіологічними і соціально-

психологічними потребами. Американський психолог Абрахам Маслоу 

(1908—1970) визначив ієрархічну багатоступеневу піраміду потреб 

людини, усі компоненти якої перебувають у діалектичному взаємозв'язку 

(схема 1). У цілому вони ніби програмують виховний процес. Якщо якась 

ланка випадає, порушується цілісність структури, а отже й програма 

виховного процесу. 

У процесі виховання педагог має постійно дбати про формування у 

дітей певних мотивів самовиховання через актуалізацію необхідних потреб. 

Поступово в процесі засвоєння знань, набуття соціального досвіду кожна 

особистість самостійно починає усвідомлювати потреби, які стимулюють 

внутрішні спонукальні сили — мотиви, програмує процес самовиховання. 

Структура процесу виховання передбачає: 

/. Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки. Це перший 

етап входження в систему виховного впливу, на якому діють норми, 

правила, особливості життєвої поведінки. Людина (дитина) стає членом 

певної соціальної системи (сім'ї, колективу), де вже діють певні правила, 

норми, яких їй доведеться дотримуватись. 

2. Формування почуттів (стійких емоційних відношень людини до явищ 

дійсності). Вони сприяють трансформації певних дій особистості із сфери 

розумового спримання; 

3. Формування переконань (інтелектуально-емоційного ставлення 

суб'єкта до будь-якого знання як до істинного (або неістинного). 

Переконання, що ґрунтуються на істинних знаннях, будуть, з одного боку, 

своєрідним мотивом діяльності, а з другого — «стрижнем» поведінки осо-

бистості. Тому виховання дітей і є формуванням у них психологічного 

«стрижня», без якого особистість буде безвольною, позбавленою власного 

«Я». 

4. Формування умінь і звичок поведінки. Формування умінь (засвоєного 

способу виконання дій, основаного на сукупності набутих знань і навичок) і 
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звичок (схильності людини до відносно усталених способів дій) потребує 

поступовості й систематичності вправляння, посильності та доцільності 

поставлених вимог, їх відповідності рівню розвитку учнів. Воно пов'язане з 

активною діяльністю особистості у сфері реальних життєвих ситуацій. 

Виховання є складним, багатогранним процесом, у якому тісно 

переплетені внутрішні (стосуються особи вихованця) та зовнішні 

(стосуються виховного середовища) суперечності. 

Внутрішні суперечності процесу виховання: 

— між необмеженими можливостями розвитку людини й 

обмежуючими умовами соціального життя. Передбачає створення 

оптимальних умов (побутових, психологічних, організацію навчально-

виховного процесу) для розвитку, життєдіяльності дитини; 

— між зростаючими соціальна значущими завданнями, які потрібно 

вирішувати вихованцю, і можливостями, що обмежують його дії, 

спрямовані на їх вирішення. Це означає, що розвиток особистості може 

призупинитися, якщо не ставити перед вихованцем нових, ускладнених, 

завдань; 

— між зовнішніми впливами і завданнями виховання. Виховний процес 

потрібно будувати так, щоб його зміст і форми реалізації не викликали 

спротиву у вихованця. 

Зовнішні суперечності: 

— невідповідність між виховними впливами школи і сім'ї. Інколи 

батьки не дотримуються вимог, які висуває до їхніх дітей школа, внаслідок 

чого порушується єдність вимог, що негативно позначається на вихованні 

учнів; 

— зіткнення організованого виховного впливу школи зі стихійним 

впливом на дітей оточення. Негативні чинники: 

вуличні підліткові групи, теле-, відеопродукція та ін. Усунути цю 

суперечність можна, формуючи в учнів внутрішню стійкість й уміння 

протистояти негативним впливам; 

— між окремими впливами вчителів, які працюють в одному й тому ж 

класі. Вони не завжди дотримуються принципу єдності вимог, внаслідок 

чого в учнів формується ситуативна поведінка, пристосовництво, 

безпринципність; 

— між набутим негативним досвідом поведінки і новими умовами 

життя та діяльності. Передбачає існування сформованого стереотипу 

негативної поведінки, який характеризується наявністю стабільних 

негативних взаємозв'язків. На їх подолання спрямована виховна робота. 
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Зовнішні суперечності є тимчасовими, але вони можуть знижувати 

ефективність виховного процесу. Тому вчителі повинні зосередити увагу на 

їх виявленні, усуненні, профілактиці. 

На процес виховання впливають (безпосередньо або опосередковано) 

об'єктивні (особливості суспільного устрою, політичного режиму, 

соціально-економічного розвитку, національна самобутність, природне 

середовище) та суб'єктивні (соціально-педагогічна діяльність сім'ї, 

громадських організацій, навчально-виховних закладів, засобів масової 

інформації, закладів культури і мистецтва) чинники. 

Структурними елементами процесу виховання є: мета, завдання, 

закономірності, принципи, методи, засоби, результати виховання та їх 

коригування. 

2. Мета і завдання виховання. 

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи 

виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення 

особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для 

самореалі-зації у різних видах творчої діяльності. 

Всебічно і гармонійно сформована особистість є метою цивілізованого 

суспільства. Цей ідеал не втратив своєї значимості протягом сторіч, 

починаючи з афінської системи виховання, де й зародилося розуміння 

гармонійності людини (калокагатія — ідеал фізичної і моральної 

досконалості). Гармонія була метою виховання в афінській, римській, ві-

зантійській системах, а через тисячу років — в епоху Відродження, згодом 

— у період нового часу (XVIII—XIX ст.). З ініціативи видатного 

французького представника «нової філософії» Рене Декарта (1596—1650) 

термін «гармонія» було доповнено терміном «всебічність». Так було 

сформовано концепцію гармонійно розвиненої людини. 

Із збільшенням обсягу наукових знань, особливо у XVIII ст., коли 

природничі й точні науки нагромаджували велику кількість нових фактів, 

часто будучи неспроможними розкрити їх внутрішню сутність, 

спеціалізація в мистецтві, науці стала закономірною, а всебічність пе-

рестала бути актуальною. Поняття «всебічний і гармонійний розвиток» 

почали трактувати як ідеал, до якого слід прагнути в процесі виховання. 

Проте сучасне його розуміння не є однозначним: одні схильні вживати його 

щодо професійної сфери, інші — стосовно сфери духовного розвитку, 

поділяючи людей за освітою на «фізиків» і «ліриків»; дехто вбачає у 

всебічності набір чеснот. 
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Вітчизняна педагогіка не відразу підійшла до розуміння мети виховання 

як втілення цього ідеалу в життя. Прикладом є іронічна думка видатного 

українського педагога Антона Макаренка (1888—1939): «Розігнавшись на 

західноєвропейських трамплінах, наші теоретики стрибають надто високо і 

вбачають мету виховання у всебічному розвитку людини ... Під метою 

виховання я розумію програму людської особи, програму людського 

характеру, причому в поняття характеру я вкладаю весь зміст особистості, 

тобто і характер зовнішніх виявів, і внутрішньої переконаності, і політичне 

виховання, і знання, геть усю картину людської особи; я вважаю, що ми, 

педагоги, повинні мати таку програму людської особи, до якої ми повинні 

прагнути... Я побачив у своїй виховній роботі, що, дійсно, повинна бути й 

загальна програма... й індивідуальний коректив до неї»
1
. У наведених 

міркуваннях мета виховання переплітається із завданнями, які кожна епоха 

ставить перед суспільством, а суспільство перед школою. 

Наука доводить, що виховання є глибоко національним за своєю суттю, 

змістом, характером. «Національне виховання, — писала українська 

громадська, культурно-освітня діячка, педагог Софія Русова (1856—1940), 

— забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі 

сили не будуть покалічені, а, значить, дадуть нові оригінальні, самобутні 

скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до свого народу 

виховує в дітях пошану до інших народів...». 

Національне виховання — виховання дітей на культурно-історичному 

досвіді свого народу, його звичаях, традиціях та багатовіковій мудрості, 

духовності. 

Постає як створена народом сукупність ідеалів, поглядів, переконань, 

традицій, звичаїв, інших форм соціальної практики, спрямованих на 

організацію життєдіяльності підростаючого покоління, у процесі якої воно 

засвоює духовну і матеріальну культуру нації, виробляє національну 

свідомість. Воно є конкретно-історичним виявом загальнолюдського 

гуманістичного і демократичного виховання, забезпечує етнізацію дітей як 

необхідної та невід'ємної складової їх соціалізації. Національне виховання 

духовно відтворює в дітях народне, увічнює те специфічне, самобутнє, що є 

в кожній нації, а також загальнолюдське, спільне для всіх націй. 

Правильно організоване національне виховання формує повноцінну 

особистість, індивідуальність, яка цінує національну та особисту гідність, 

совість і честь. Так формується національний характер. 

Головною метою національного виховання на сучасному етапі є 

передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної 
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культури народу, своєрідності на основі формування особистісних рис 

громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розви-

нуту духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, 

екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. 

«Педагогічна система кожної історичної епохи, — зазначає академік М. 

Стельмахович, — висуває свій оригінальний чи актуальний, уже знаний 

образ людини. Кардинальні зміни в житті суспільства вносять відповідні 

корективи у виховному ідеалі». 

 Ідеал — уявлення про взірець людської поведінки і стосунків між 

людьми, що виникають із розуміння мети життя. 

Він об'єднує ціннісні орієнтації, життєві принципи і плани, рівень 

домагань, задуми і вчинки у цілісну лінію життєвої поведінки людини. 

Формування його залежить від виховання, умов життя і діяльності, від 

особливостей її власного досвіду. Залежно від сфер життєдіяльності фор-

муються суспільні, політичні, національні, естетичні ідеали особистості. 

Найбільш глибоко ідеал, наприклад, національного виховання розкрито 

у працях довго замовчуваного українського педагога Григорія Ващенка 

(1878—1967) («Виховний ідеал», «Виховна роль мистецтва», 

«Тіловиховання як засіб виховання волі й характеру» та ін.). Основу його 

ідеалу національного виховання становлять загальнолюдські (моральний 

закон творення добра, боротьби зі злом, пошук правди, справедливості 

тощо) й національні цінності, які стали духовним надбанням народу. 

Носієм загальнолюдських цінностей, на його думку, є християнська релігія, 

яка орієнтує людину на служіння вищому ідеалу. 

Та оскільки людина народжується і живе в конкретному національному 

середовищі, що вирізняється серед інших своєю мовою, культурою, 

звичаями, вона проймається розумінням особливостей свого народу, 

етносу, нації. Тому ідеал національного виховання, за Г. Ващенком, 

повинен ґрунтуватися на служінні Богові та своїй нації. У педагогічному 

сенсі виховний ідеал — людина, яка служить Богові та Україні.  

 Стиставляє українське національне виховання, з одного боку, 

більшовицькій моделі, в основі якої був матеріалізм та атеїзм; а з другого 

— націонал-соціалістичній ідеології фашизму, наскрізь пройнятій культом 

сили і зневаги до людини. 

Національне виховання в українській школі орієнтується на історичні 

потреби нації, головна серед яких на сучасному етапі — державотворення. 

Проте загальна мета виховання — залучати молоде покоління до творчої 

участі у рідній культурі, а через неї також до культури загальнолюдської — 

залишається основоположною. Бо народ тільки тоді розвине національну 
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зрілість, коли, не втрачаючи своєї національної самозосередженості, 

спиратиметься на загальнолюдські духовні цінності (О. Вишневський). 

Кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до повноцінного 

суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, 

трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша. 

Зміст національного виховання відображає в єдності його загальну 

мету, завдання й складові частини. Основними складовими виховання, 

реалізація яких забезпечує всебічний і гармонійний розвиток особистості, є: 

— громадянське виховання: формування громадянськості, яка дає змогу 

людині відчувати себе юридичне, соціальне, морально й політичне 

дієздатною; 

— розумове виховання: озброєння учнів знаннями основ наук, 

формування наукового світогляду та національної самосвідомості, 

оволодіння основними мислительни-ми операціями, вироблення умінь і 

навичок культури розумової праці; 

— моральне виховання, формування в учнів загальнолюдських норм 

гуманістичної моралі (добра, взаєморозуміння, милосердя, віри у творчі 

можливості людини), моральних понять, поглядів, переконань, моральних 

почуттів, вироблення навичок і звичок моральної поведінки, культури 

спілкування, культивування інтелігентності; 

— трудове виховання: ознайомлення учнів з науковими основами 

сучасного виробництва, практична й психологічна підготовка їх до праці, 

свідомого вибору професії; 

— естетичне виховання: формування естетичних понять, поглядів, 

переконань, виховання естетичних смаків, вироблення вмінь і навичок 

привносити в життя красу, розвиток в учнів творчих здібностей; 

— фізичне виховання: виховання здорової зміни, підготовка до фізичної 

праці, захисту Батьківщини. 

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних 

потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної 

творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і 

вчительських колективів на подолання авторитарно-командного стилю у 

ставленні до учнів. Пріоритетним стає гуманістичне виховання — 

створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як 

суб'єкта діяльності, особистості, індивідуальності. 

Основні завдання виховної діяльності зумовлені пріоритетними 

напрямами реформування школи, визначеними Державною національною 

програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), до яких належать: 
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— формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого 

народу, бажання працювати задля держави, готовності її захищати; 

— забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 

батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу; 

— формування високої мовної культури, оволодіння 

українською мовою; 

— прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій 

українців та представників інших національностей, які мешкають на 

території України; 

— виховання духовної культури особистості, створення умов для 

вибору нею своєї світоглядної позиції; 

— утвердження принципів вселюдської моралі: правди, справедливості, 

патріотизму, доброти, працелюбності та інших чеснот; 

— формування творчої, працелюбної особистості, виховання 

цивілізованого господаря; 

— забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, 

охорони та зміцнення їх здоров'я; 

— виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної 

символіки; 

— формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями 

свободи, правами людини та громадянською відповідальністю; 

— розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення 

умов її самореалізації; 

— формування у дітей і молоді уміння міжособистіс-ного спілкування 

та підготовка їх до життя за ринкових відносин. 

Головна мета, пріоритетні напрями, основні шляхи реформування 

української системи національного виховання сформульовані у восьмому 

розділі «Декларації про державний суверенітет України» від 16 липня 

1990р., Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI 

століття»), «Концепції школи нової генерації — української національної 

школи-родини» (1994 р.), «Концепції безперервної системи національного 

виховання» (1994 р.), «Концепції розвитку загальної середньої освіти» 

(2000р.), «Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи» (2000 

р.). 
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 ЛЕКЦІЯ 2 

 ТЕМА:Основні закономірності та принципи виховання 

ПЛАН: 

1. Закономірності виховання. 

2. Принципи виховання. 

1. Закономірності виховання. 

Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі 

зв'язки у вихованні, реалізація яких сприяє ефективному розвитку 

особистості. 

У процесі виховання особливо важливими є такі закономірності. 

1. Органічний зв'язок виховання із суспільними потребами та умовами 

виховання. Розвиток суспільства зумовлює зміни, диктує нові потреби і в 

його виховній системі. Наприклад, у зв'язку з розбудовою незалежної 

Української держави виникла потреба формування в підростаючого 

покоління української національної свідомості, любові до свого народу, 

його традицій, історії, культури. 

2. Взаємодія у виховному процесі всієї сукупності різноманітних 

чинників. Виховує все: люди, речі, явища. Серед виховних чинників 

найвагомішим є людський (роль батьків, педагогів). 

3. Опора у виховному процесі на позитивні якості дитини, стимуляцію 

активності особистості, позитивні емоції від досягнутих успіхів. 

4. Результати виховання залежать від виховного впливу на внутрішній 

світ дитини, її духовну, емоційну сфери. Виховний процес має постійно 

трансформувати зовнішні виховні впливи у внутрішні, духовні процеси 

особистості (її мотиви, установки, орієнтації, ставлення). 

5. Визначальними у вихованні є діяльність і спілкування. Діяльність — 

головний фактор єдності свідомості й поведінки, коли учень зайнятий 

певним видом діяльності (навчальною, трудовою, ігровою, спортивною та 

ін.), що забезпечує всебічний розвиток особистості. 
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У вихованні закономірності виявляються в усьому різноманітті 

взаємозв'язків і взаємоперетворень. Їх необхідно враховувати під час 

створення будь-якої виховної ситуації. 

2. Принципи виховання 

Принципи виховання — керівні положення, які відображають загальні 

закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, 

організації і методів виховного впливу. 

Вони є узагальненою системою вимог, які охоплюють усі аспекти 

виховного процесу, відображають результати виховної роботи. 

Процес виховання ґрунтується на принципах: 

1. Цілеспрямованість виховання. Початком будь-якої діяльності, 

зокрема виховної, є визначення мети. Педагог відповідно до мети своєї 

діяльності повинен спрямовувати всю виховну роботу. Маючи мету, він 

вчасно зможе побачити недоліки у вихованні, скоригувати виховний 

процес. 

2. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю 

учнів. Педагогічне керівництво зумовлене недостатнім життєвим досвідом 

молодої людини, а виховання творчої особистості можливе лише за умови 

поєднання зусиль вчителя з самостійністю, творчістю, ініціативою і 

самодіяльністю учнів. 

Різноманітна діяльність учнів — основа виховання. Діяльність — 

трудова, пізнавальна, художньо-творча — розвиває соціальну активність, 

ініціативу. Стимулюючи розвиток самостійних починань учнів, вчитель 

дбає, щоб у їх поведінці органічно поєднувались слово і діло, відпові-

дальність за результати справи. Цього можна досягти за безпосередньої 

участі учнівських колективів у плануванні справ, усвідомлення їх 

необхідності і значення, залучення їх до організації справ, оцінювання їх 

результатів. 

3. Повага до особистості дитини, поєднана з розумною вимогливістю 

до неї. Повага до людини передбачає гуманне ставлення до неї. Вона є 

стрижнем взаємин між учителем і учнями. 

Відома формула А. Макаренка «Якомога більше вимоги до людини і 

якомога більше поваги до неї» виражає суть цього принципу, який 

реалізується у стосунках між учителем та учнями, між колективом 

педагогів і колективом учнів, між учнями. Виховне значення педагогічної 

вимогливості полягає в тому, щоб стимулювати або припиняти, гальмувати 

певні вчинки учнів. Вимоги можуть бути прямими і непрямими. Прямі 
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вимоги педагога повинні бути позитивними, стимулювати цілком певні 

вчинки; непрямі — можуть бути позитивними (прохання, довіра, 

схвалення), нейтральними (порада, гра, натяк, умовна вимога) і 

негативними (погроза, недовіра, осуд). 

Вимоги вчителя (колективу педагогів) стають особливо ефективними 

тоді, коли вони спираються на здорову громадську думку учнівського 

колективу і підтримуються нею. За таких умов громадська думка стає 

одним із засобів подолання негативних рис окремих учнів (проявів 

індивідуалізму, егоїзму, інших відхилень від норм і правил співжиття). 

Розумна педагогічна вимогливість не має нічого спільного з 

приниженням гідності учнів. Антипедагогічними у взаєминах учителя з 

учнями є також адміністрування, використання погроз, силових методів, а 

також поблажливість, потурання примхам учнів. 

4. Опора на позитивне в людині. Виховання передбачає опору 

вихователя на хороше в людині, його довіру до здорових намірів і прагнень 

учнів. 

Зосередження тільки на негативних рисах характеру і поведінки учнів 

деформує виховний процес, заважає формуванню позитивних рис 

особистості. Не можна лише дорікати учневі за недоліки, бачити в ньому 

тільки негативне. Це може створювати в нього однобоке уявлення про себе, 

про свої людські якості, взагалі про свою гідність. 

Принцип опори на позитивне в людині ставить серйозні вимоги до 

організації життєдіяльності учнів, потребує  створення здорових стосунків 

між учителями та учнями, продуманого змісту навчально-виховних занять, 

їх форм і методів. 

5. Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Одне із 

завдань педагога — бачити неповторність, творчу індивідуальність кожної 

дитини, виявляти, розкривати, плекати у неї неповторний індивідуальний 

талант. Тому кожен педагог, вихователь повинен знати і враховувати 

індивідуальні особливості дітей, їх фізичний розвиток, темперамент, риси 

характеру, волю, мислення, пам'ять, почуття, здібності, інтереси, щоб, спи-

раючись на позитивне, усувати негативне в їх діяльності та поведінці. 

6. Систематичність і послідовність виховання. Ефективність 

виховного процесу залежить від послідовності, безперервності 

педагогічних впливів на учнів. Йдеться про систему педагогічних впливів, 

яка забезпечує формування в кожного учня світогляду, переконань, ідеалів, 

інтересів, морально-вольових рис, навичок і звичок правильно орієнтованої 

поведінки, цілісної особистості. 
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Рівень розвитку суспільне значимих якостей в учнів молодшого, 

середнього і старшого віку різний. Саме тому важлива послідовність, 

узгодженість, систематичність, планомірність педагогічних впливів, 

підпорядкованих меті, принципам, завданням, змістові, формам і методам 

виховної діяльності загалом. У вихованні треба спиратися яа набутий 

учнями життєвий досвід, закріплювати його в уміннях, навичках і звичках 

правильної поведінки. 

7. Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї та громадськості. За 

результати виховання підростаючого покоління відповідає не тільки школа, 

а все суспільство. Дитина виховується не тільки в сім'ї та школі. На неї 

впливає багато інших чинників, у тому числі й недостатньо конт-

рольованих. Оскільки «усім складним світом навколишньої дійсності 

дитина входить у численні стосунки, кожен з яких неминуче розвивається, 

переплітається з іншими стосунками, ускладнюється фізичним і моральним 

зростанням самої дитини»
1
, виникають не тільки істотні виховні резерви, а 

й певні труднощі. Розумні, стійкі та єдині вимоги до дітей з боку різних 

соціальних інститутів посилюють педагогічний вплив на них, підвищують 

ефективність виховного процесу. 

8. Єдність свідомості й поведінки. Поведінка людини — це її 

свідомість у дії. Як суспільний продукт, свідомість формується в процесі 

суспільної практики. 

Особливе значення єдності свідомості й поведінки як принципу 

виховання полягає в тому, щоб світогляд набув для кожного учня 

суб'єктивного смислу, став переконанням, поєднанням зі знаннями і 

практичними діями. Виховання єдності свідомості й поведінки — складний 

і суперечливий процес. Він не є автономним, відірваним від обставин 

життя, зовнішніх впливів, серед яких можуть бути й негативні. 

Між усвідомленням того, як треба діяти, і звичною поведінкою існує 

певна суперечність, нейтралізувати яку можна з допомогою звичок і 

традицій поведінки. 

9. Народність. Передбачає єдність загальнолюдського і національного. 

Національна спрямованість виховання передбачає вивчення рідної мови, 

формування національної свідомості, любові до рідної землі і свого народу, 

прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, традицій і 

звичаїв усіх народів, які населяють Україну. 

10. Природовідповідність. Враховує багатогранну і цілісну природу 

дитини: анатомо-фізіологічні, психологічні, вікові, генетичні, національні, 

регіональні особливості. Нехтування або лише часткове врахування 

природи дитини не дає змоги ефективно використати виховні можливості, 
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натомість породжує нерозвиненість задатків, нахилів, талантів учнів, 

невикористання засобів пізнання, загальмованість психічних процесів 

тощо. «Природа хоче, — писав французький філософ-просвітитель Жан-

Жак Руссо (1712—1778), — щоб діти були дітьми, перш ніж бути 

дорослими. Якщо ми намагаємося порушити цей порядок, та виростимо 

скороспілі плоди, які не матимуть ні зрілості, ні смаку і не забаряться 

зіпсуватись: у нас вийдуть юні лікарі і старі діти». 

11. Культуровідповідність. Передбачає органічний зв'язок із 

культурним надбанням всього людства, історією свого народу, його мовою, 

культурними традиціями, народним мистецтвом. Забезпечує розуміння 

духовної єдності та спадкоємності поколінь. 

12. Гуманізація. Означає створення умов для формування кращих 

якостей і здібностей дитини, джерел її життєвих сил. Виховання як основна 

складова у навчально-виховному процесі передбачає гуманізацію взаємин 

між вихователями та вихованцями, повагу до особистості, розуміння її 

запитів, інтересів, гідності, довіру до неї. Сприяє вихованню гуманної 

особистості — щирої, людяної, доброзичливої, милосердної. 

13. Демократизація. Мислиться як усунення авторитарного стилю 

виховання, сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, 

визнання його права на свободу, на розвиток здібностей і реалізацію 

індивідуальності. Забезпечує співробітництво вихователів і вихованців, 

врахування думки колективу й кожної особистості. 

14. Етнізація. Передбачає наповнення виховання національним 

змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина. 

Створення можливості всім дітям навчатися у рідній школі, виховувати 

національну свідомість та гідність, відчуття етнічної причетності до свого 

народу. Відтворення в дітях менталітету свого народу, збереження 

специфічних особливостей нації, виховання дітей як типових носіїв 

національної культури, продовжувачів справи попередніх поколінь. 

Будучи органічно пов'язаними між собою, принципи виховання 

охоплюють усі аспекти цього процесу і спрямовують його на формування 

людини як цілісної особистості. Реалізація принципів виховання дає 

позитивні результати лише тоді, коли їх застосовують у гармонії взаємодії 

між собою. 
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ЛЕКЦІЯ 3 

 

ТЕМА: Основні напрямки виховання. 

ПЛАН: 

1. Громадське виховання. 

2. Розумове виховання. 

3. Моральне виховання. 

4. Екологічне виховання. 

5. Статеве виховання. 

6. Правове виховання. 

7. Трудове виховання. 

8. Естетичне виховання. 

9. Фізичне виховання. 

 

 

1. Громадянське виховання 

Громадянське виховання — формування громадянськості як інте-

грованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе 

морально, соціальне, політичне і юридичне дієздатною та захищеною. 

Покликане воно виховувати у молодої людини високі моральні ідеали, 

почуття любові до своєї Батьківщини, потреби у служінні їй. Відомо, що 

основні риси громадянина формуються в молодому віці, під впливом 

загальнонародних, національних цінностей, у взаємодії особистості із 

суспільством, яке на кожному етапі представляють сім'я, школа, 

різноманітні колективи. 

Орієнтоване на формування свідомого громадянина, патріота, 

професіонала, людини зі шляхетними особистіс-ними якостями і рисами 

характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та 

поведінкою, спрямованими на саморозвиток. 

В Україні воно зумовлене завданням державотворення на засадах 

гуманізму, демократії, соціальної справедливості. 

Одним із критеріїв і результатів громадянського виховання є 

громадянськість особистості, яку складають моральна, політична та правова 

культура, почуття власної гідності, внутрішньої свободи і водночас 

вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети держави, благо свого народу і 

його дружні взаємини у світовому співтоваристві. 



15 

 

Громадянськість — духовно-моральна цінність, світоглядна і пси-

хологічна характеристика особистості, що визначає її обов'язок і 

відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною. 

Громадянське виховання потребує додержання принципів: 

1. Гуманізації та демократизації. Вони означають рівноправність, але 

різнозобов'язаність учасників виховної взаємодії, їх взаємоповагу, 

діалогічність, відкритість до сприймання громадянських цінностей: 

щирості, доброти, справедливості, доброзичливості, милосердя тощо. 

2. Самоактивності й саморегуляції. Сприяють розвитку суб'єктивних 

характеристик, формують здатність до критичності й самокритичності, до 

прийняття самостійних рішень, вироблення громадянської позиції, почуття 

відповідальності. 

3. Системності. Передбачає гармонійне вживання нових якостей у 

структурі особистості. 

4. Комплексності й міждисциплінарної інтегрованості. Передбачає 

поєднання навчального й виховного процесів, зусиль різних інституцій — 

сім'ї, дошкільних закладів, школи, громадських спілок, дитячих, молодіж-

них самодіяльних об'єднань. 

5. Наступності та безперервності. Полягає в етап-ності виховання, на 

кожному з яких ускладнюються й урізноманітнюються зміст і напрями 

розвитку утворень, які становлять цілісну систему громадянських чеснот 

особистості. Цей принцип діє протягом свідомого життя людини. 

6. Культу ровідповідності. Означає єдність громадянського виховання з 

історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та 

звичаями, які забезпечують духовну спільність, наступність і спадкоємність 

поколінь. 

7. Інтеркультурності. В його основі — інтегрованість української та 

загальнолюдської культури. Полягає у забезпеченні передумов для 

формування особистості на національному ґрунті, її відкритості для інших 

культур, ідей та цінностей. Лише така особистість здатна зберігати на-

ціональну ідентичність, бо усвідомлює національну культуру як невід'ємну 

складову культури світової. 

Важливе місце в громадянському вихованні належить громадянській 

освіті — навчанню, спрямованому на формування знань про права та 

обов'язки людини. Вона пов'язана з формуванням соціально-політичної 

компетентності, передбачає політичну, правову й економічну освіченість. 

Виховання громадянина має бути спрямованим на розвиток 

патріотизму, національної самосвідомості, культури міжетнічних відносин, 
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планетарної свідомості, правосвідомості, політичної культури, дбайливого 

ставлення до природи, моральності, культури поведінки особистості. 

Патріотизм. Постає як глибоке громадянське почуття, змістом якого є 

любов до свого народу. Батьківщини, усвідомлення своєї причетності до 

історії, традицій, культури свого народу, вболівання за його майбутнє. 

Важливою рисою патріотизму є турбота про благо народу. В Україні на 

сучасному етапі він передбачає: сприяння становленню й утвердженню 

Української держави як правової, демократичної країни. 

Національна самосвідомість. Передбачає усвідомлення себе часткою 

національної (етнічної) спільноти, носієм національних (етнічних) 

цінностей. 

Ґрунтується на національній ідентифікації (ототожнення), вбирає в себе 

віру в духовні сили своєї нації, її майбутнє, почуття відповідальності перед 

своєю нацією; вміння осмислювати моральні та культурні цінності, історію, 

звичаї, обряди, символіку. 

Культура міжетнічних відносин. В їх основі — реалізація 

взаємозалежних інтересів етносів, народностей у процесі економічного, 

політичного, соціального й духовного життя на принципах свободи, 

рівноправності, взаємодопомоги, миру, толерантності. 

Базується на економічних, політичних, правових, духовних засадах, 

деформація яких призводить до міжетнічних конфліктів. Виявляється в 

повазі інтересів, прав, самобутності народів, підготовці особистості до 

свідомого життя у вільному, демократичному суспільстві, у готовності до 

компромісу з етнічними, релігійними групами заради соціального миру в 

державі. 

Планетарна свідомість. Це передусім усвідомлення єдності й 

унікальності життя на Землі, почуття поваги до всіх народів, їхніх прав, 

інтересів і цінностей. 

Вона ґрунтується на розумінні світу як єдності й різноманітності, 

системи держав, які повинні мирно співіснувати, співпрацювати в умовах 

свободи, на засадах моральних ідеалів, гуманізації міжнародних відносин, 

визнанні пріоритетом права людини, націй і народів. 

Правосвідомість. Ґрунтується на усвідомленні прав, свобод, обов'язків, 

ставленні до закону, інститутів державної влади. 

Її основою є усвідомлення, що головне завдання цивілізованої держави 

— захист соціальних інтересів, прав і свобод громадян. Держава має 

гарантувати кожному можливість працювати і творити за своєю власною 

ініціативою. Права людини абсолютні, інтереси держави й суспільства 

відносні. Правова держава дотримується верховенства закону, якому 
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підкоряються всі державні органи, громадські організації, окремі особи. 

Щоб захистити свої права, громадянин зобов'язаний їх знати, не 

порушувати чинних законів, виконувати свої обов'язки. 

Розвиток політичної культури. Означає політичну компетентність, 

знання про типи держав, політичні організації, принципи й процедури 

суспільної взаємодії, виборчу систему. Виявляється у лояльному, критично 

вимогливому ставленні до держави, її інститутів, здатності брати участь у 

прийнятті рішень, які мають впливати на владу. 

Дбайливе ставлення до природи. Виявляється в особистій причетності й 

відповідальності за збереження і примноження природних багатств, 

виробленні вміння співіснувати з природою, в нетерпимості до її губителів, 

усвідомленні необхідності вирішення екологічних проблем. 

Моральність особистості. Передбачає такі гуманістичні риси, як 

доброта, увага, чуйність, милосердя, толерантність, совість, чесність, 

повага, правдивість, працелюбність, справедливість, гідність, терпимість до 

людей, повага і любов до своїх батьків, роду. Ці якості визначають 

культуру особистості. Норми моралі полегшують сприймання правових 

норм, які допомагають глибше усвідомлювати моральні істини. Моральна 

свідомість дає змогу усвідомити межу моральної поведінки, за якою почи-

наються аморальні й протиправні вчинки. Високоморальна свідомість 

стимулює соціальне ціннісну поведінку, застерігає від правопорушень. 

Формування культури поведінки особистості. Культура поведінки 

виражає моральні вимоги суспільства, закріплені в нормах, принципах, 

ідеалах закону, засвоєння положень, що спрямовують, регулюють і 

контролюють вчинки та дії людини. 

Розвиток мотивації до праці. Передбачає усвідомлення життєвої 

потреби у трудовій активності, виявленні ініціативи, підприємництва, 

розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх 

вирішення, готовності до соціальної творчості, конкурентоспроможності й 

самореалізації особистості в ринкових відносинах. 

Полікультурне виховання. Охоплює вивчення різноманітних культур, 

виховання поваги до представників усіх культур, не зважаючи на расове, 

етнічне походження, сприйняття взаємозв'язку та взаємовпливу 

загальнолюдського, національного компонентів культури в широкому 

значенні. 

Ефективність громадянського виховання залежить від спрямованості 

виховного процесу, форм і методів його організації. Провідна роль 

належить предметам соціально-гуманітарного циклу: історії, географії, 

природознавству, суспільствознавству, літературі, активним методам 
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навчання, спрямованим на самостійний пошук, формування критичного 

мислення, ініціативи й творчості. 

Застосування форм і методів громадянського виховання покликане 

формувати в особистості когнітивні (лат.cognitio — знання, пізнання), 

нормативні та поведінкові норми, вміння міркувати, аналізувати, ставити 

питання, шукати власні відповіді, аналізувати проблеми, робити власні 

висновки, брати участь у громадському житті, набувати вмінь та навичок 

адаптації, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, 

самореалізовувати-ся тощо. 

2. Розумове виховання 

Розумове виховання —діяльність вихователя, спрямована на розвиток 

інтелектуальних сил і мислення учнів з метою прищеплення культури 

розумової праці. 

Розумове виховання відбувається у процесі засвоєння знань і не 

зводиться до нагромадження певного їх обсягу. Процес здобуття знань і 

якісне їх поглиблення є чинником розумового виховання лише тоді, коли 

знання стають особистими переконаннями, духовним багатством людини. 

У процесі навчання та виховання реалізується головна мета розумового 

формування особистості учня — розумовий розвиток. 

Розумовий розвиток — процес розвитку інтелектуальних сил, пі-

знавальних здібностей мислення учнів. 

Під час розумового виховання відбувається накопичення певного 

фонду знань: термінології, символів, імен, назв, дат, понять, існуючих між 

ними зв'язків і залежностей, відображених у правилах, законах, 

закономірностях, формулах. 

Основним завданням розумового виховання є розвиток мислення 

взагалі та різних його видів. Воно також передбачає оволодіння основними 

розумовими операціями (аналізом, синтезом, порівнянням, 

систематизацією). Важливим завданням розумового виховання є 

формування в учнів культури розумової праці, до якої належать навчальні 

вміння. Їх поділяють на загальні, які використовуються під час вивчення 

будь-яких навчальних предметів (вміння читати, слухати, усно 

висловлювати свої думки, писати, працювати з книгою, контролювати се-

бе), і спеціальні — необхідні для оволодіння знаннями в певній галузі 

(вміння читати ноти, технічні креслення, карти, слухати музичні твори, 

записувати числа, формули, нотні знаки, користуватися словниками, 

довідниками тощо). 
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Культура розумової праці означає вміння раціонально використовувати 

режим розумової роботи, точно і акуратно виконувати всі операції, 

підтримувати порядок на робочому місці і т. ін. Вона передбачає і 

вироблення в учнів особливих якостей, необхідних для засвоєння знань у 

будь-якій галузі: вміння зосереджено й уважно працювати, долати 

труднощі; розвиток пам'яті та використання різних її видів — логічної, 

моторної, зорової; вести спостереження і нотатки; контролювати себе, 

застосовувати знання в інших умовах. 

Формуванню інтелектуальних умінь сприяють певні типи завдань: 

— дослідницькі (спостереження, дослід, підготовка експерименту, 

пошуки відповіді в науковій літературі, екскурсії та експедиції і т. ін.); 

— порівняльні, що свідчать про подібність або відмінність понять, 

складних явищ; 

— спрямовані на впорядкування мислительних дій, a також 

користування алгоритмами або самостійне їх складання; 

— аналіз і узагальнення ознак для виділення явища в певний клас чи 

вид. 

Особливе значення для розумового виховання має формування 

наукового світогляду учнів. 

Науковий світогляд — цілісна система понять, поглядів, переконань і 

почуттів, які визначають ставлення людини до дійсності й самої себе. 

Його основу становлять погляди і переконання, сформовані на основі 

знань про природу, суспільство, які є внутрішньою позицією особистості. 

Світогляд складається з таких підсистем: 

— загальних знань (основи формування поглядів і переконань); 

— світоглядних умінь (розумові операції, здатність робити висновки та 

ін.); 

— сукупності почуттів, в яких виражається. позиція особистості; 

— можливостей вирішення світоглядних проблем на основі вольових 

якостей (цілеспрямованість, рішучість, самовладання, принциповість). 

Науковому світогляду властиві: правильне бачення минулого і 

сучасного (наукової картини світу), здатність передбачати розвиток подій і 

явищ суспільства та природи, гуманістичний характер. Формування його 

відбувається у процесі вивчення навчальних дисциплін завдяки теоретичній 

спрямованості навчально-виховного процесу, міжпредметним зв'язкам. 

Важливим при цьому є забезпечення діалектичного мислення учнів, зба-

гачення світоглядних знань, формування поглядів і переконань, залучення 

до різноманітних видів діяльності. 
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Оскільки світогляд є системою наукових, політичних, філософських, 

правових, естетичних, моральних понять, поглядів і переконань, які 

визначають ставлення людини до навколишнього світу і до себе, тому 

кожен шкільний навчальний предмет є складовим елементом єдиного ціло-

го. Вчитель математики, фізики, хімії, біології, історії, літератури зможе 

успішно формувати світогляд учнів, якщо він не тільки добре знатиме свій 

предмет, а й суміжні навчальні дисципліни, здійснюючи в процесі навчання 

міжпредметні зв'язки. Це сприятиме розкриттю наукової картини світу, 

його єдності, чого не може зробити жоден навчальний предмет сам по собі. 

Перетворення знань у світоглядні погляди і переконання тісно пов'язане 

з формуванням в учнів системного ставлення до дійсності та до себе. Тому 

виховна робота повинна передбачати створення умов, в яких учень мав би 

змогу виявити своє ставлення до подій, явищ, що сприятиме формуванню 

єдності слова і діла, світогляду і поведінки, активної життєвої позиції. 

3. Моральне виховання 

Моральне виховання — виховна діяльність школи, сім'ї з формування в 

учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, 

відповідної поведінки. 

Моральне виховання розпочинається в сім'ї, продовжуючись у процесі 

соціалізації особистості. Його основу складають загальнолюдські та 

національні цінності, моральні норми, які є регуляторами взаємовідносин у 

суспільстві. Серед таких норм — гуманізм і демократизм, що 

відображаються в ідеалі вільної людини з високороз-виненим почуттям 

власної гідності, поваги до гідності іншої людини. Моральне виховання 

передбачає формування в дітей почуття любові до батьків, вітчизни, 

правдивості, справедливості, чесності, скромності, милосердя, готовності 

захищати слабших, шляхетного ставлення до жінки, благородства, інших 

чеснот. 

Моральне виховання характеризують поняття: мораль, моральний 

ідеал, моральний кодекс, моральні норми, моральні переконання, почуття 

та якості. 

Мораль — система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та 

діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми. 

Мораль виконує пізнавальну, оціночну, виховну функції, а її 

складовими є моральна свідомість, моральна діяльність, моральні 

відносини. Норми і принципи моралі, моральні ідеали та почуття 
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становлять систему моралі, яка складає основу, життєву позицію 

особистості. 

Моральний ідеал — образ, що втілює в собі найвищі моральні якості, є 

взірцем, до якого слід прагнути. 

Це той взірець моральної досконалості, який спонукає особистість до 

саморозвитку і на який зорієнтований виховний процес. 

Моральна норма — вимога, яка визначає обов'язки людини щодо 

навколишнього світу, конкретні зразки, які орієнтують поведінку 

особистості, дають змогу оцінювати й контролювати її. 

Возведена в систему сукупність моральних норм утворює моральний 

кодекс.          

Якщо мораль є суб'єктивним уявленням людини про добро та зло, то 

практична її діяльність щодо творення добра, спонукана внутрішніми 

мотивами («голосом совісті») постає як моральність. 

Моральність — втілення у практичній діяльності людей моральних 

переконань, моральних ідеалів, норм, почуттів та принципів. Моральні 

переконання — стійкі, свідомі моральні уявлення людини (норми, 

принципи, ідеали), відповідно до яких вона вважає за потрібне діяти так і не 

інакше. Моральні почуття — стійкі переживання у свідомості людини, які 

є основою її вольових реакцій в різних ситуаціях, її суб'єктивне ставлення 

до себе, інших людей, окремих явищ суспільного життя, суспільства 

загалом. Моральні якості — типові риси поведінки особистості. 

Основу морального виховання становить етика (від грец. ethika — 

звичка, звичай) — філософська наука про мораль, її природу, структуру та 

особливості походження й розвитку моральних норм і взаємовідносин між 

людьми. Вона досліджує моральні категорії, в яких втілені моральні 

принципи, норми, оцінки, правила поведінки. Сукупність етичних проблем 

охоплюють питання про те, як має чинити людина (нормативна етика), а 

також теоретичні питання про походження і сутність моралі. 

Характерною особливістю морального становлення особистості є 

врахування її менталітету (ментальності) — специфічного 

світосприймання, світовідчуття, світогляду» бачення світу і себе у світі, 

національного характеру, вдачі, які виробляються під впливом 

багатовікових культурно-історичних, геополітичних, природно-

кліматичних чинників. 

Дисциплінованість, організованість — суттєві ознаки моральної 

вихованості та культури людини. Основою дисципліни є поєднання методів 

переконання з метою формування свідомості і розумної вимогливості. Це 
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суттєва передумова для опанування вміннями і звичками моральної 

поведінки. 

Основні якості моральності формуються в ранньому дитинстві на 

основі так званого «соціального успадкування». Вирішальною у цьому є 

роль батьків: їх поведінка, цілеспрямований вплив на особистість дитини. 

Особливо важливо задіяти в моральному вихованні можливості усіх 

соціальних інституцій: 

— сім'ї, цілеспрямований вплив її на формування моральних цінностей 

дитини; 

— педагогічну діяльність дошкільних виховних закладів; 

— освітньо-виховну діяльність загальноосвітніх навчаль-но-виховних 

закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій); 

— діяльність професійних навчально-виховних закладів (професійно-

технічних училищ, вищих навчальних закладів); 

— засобів масової інформації (радіо, телебачення, кіно, газет та ін.); 

— діяльність мистецьких закладів (театрів, музеїв, консерваторій, 

клубів, будинків культури тощо); 

— соціально-виробничу діяльність громадян на підприємствах, в 

організаціях. 

У моральному, як і будь-якому іншому, вихованні не можна 

абсолютизувати або недооцінювати жодного із засобів. Тільки оптимальне 

їх поєднання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів 

забезпечить очікуваний результат. Головне — забезпечити 

цілеспрямованість, єдність й узгодженість дій усіх соціальних інституцій, 

які мають вплив на особистість. 

Дотримання моральних норм співжиття потребує самоорганізації, 

самодисциплінованості особистості. У її формуванні велике значення має 

навчально-виховний процес у школі. Шкільна дисципліна — це дотримання 

учнями правил поведінки в школі та за її межами, чітке й організоване 

виконання ними своїх обов'язків, дотримання традицій тощо. 

Свідома дисципліна виявляється в суворому, неухильному виконанні 

суспільних принципів і норм поведінки, ґрунтується на почутті обов'язку та 

відповідальності. 

Обов'язок — усвідомлення особистістю Громадських і моральних вимог. 

Відповідальність — якість особистості, що характеризується праг-

ненням і вмінням оцінювати свою поведінку з точки зору користі або 

шкоди для суспільства, порівнювати свої вчинки з суспільними нормами, 

законами. 
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У вихованні свідомої дисципліни, почуття обов'язку і відповідальності 

важливою є спільна робота вчителів і вихователів, спрямована на засвоєння 

учнями правил поведінки в школі, їх прав та обов'язків, формування в них 

потреби постійно дотримуватися їх, створення оптимальних умов для 

свідомої діяльності, а головне — постійний тактовний контроль за 

поведінкою учнів, чіткі та безкомпромісні вимоги. 

Вимогливість і суворість учителя мають бути доброзичливі. Він 

повинен розуміти, що учень може робити помилки через брак життєвого 

досвіду або з інших причин. Тому педагог має вміти прощати помилки, 

допомагати дітям знаходити оптимальні рішення у складних життєвих 

ситуаціях. 

4. Екологічне виховання 

Екологічна криза, що виникла через непродумане господарювання 

людини, змушує змінити своє ставлення до довкілля. Цій меті покликана 

служити система екологічного виховання, яка є окремим напрямом 

педагогічної теорії та практики. 

Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, 

спрямована на розвиток у людини культури, взаємодії з природою. 

Завдання екологічного виховання полягає в нагромадженні, 

систематизації, використанні екологічних знань, вихованні любові до 

природи, бажання берегти і примножувати її, у формуванні вмінь і навичок 

діяльності в природі. Зміст його полягає в усвідомленні того, що світ при-

роди є середовищем існування людини, тому вона має бути зацікавлена в 

збереженні його цілісності, чистоти, гармонії. Екологічне виховання 

неможливе без уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки 

щодо стану природи, виробляти способи розумної взаємодії з нею. Ці 

уміння учні набувають на уроках та в позаурочній діяльності. Водночас 

естетична краса природи сприяє формуванню почуттів обов'язку і 

відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної 

діяльності, запобігання нанесенню збитків природі. 

Метою екологічного виховання є формування в особистості екологічної 

свідомості і мислення. Передумова для цього — екологічні знання, наслідок 

— екологічний світогляд. Екологічну свідомість як моральну категорію 

потрібно виховувати у дітей з раннього дитинства. 

На основі екологічного мислення і свідомості формується екологічна 

культура, яка передбачає глибокі знання про навколишнє середовище 

(природне і соціальне), екологічний стиль мислення і відповідальне 
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ставлення до природи, вміння вирішувати екологічні проблеми, безпо-

середню участь у природоохоронній діяльності. 

Система екологічного виховання передбачає врахування основних її 

аспектів: 

— національного та регіонального підходів до вибору навчального 

матеріалу екологічного спрямування; 

— гуманістичну спрямованість і зростаючу роль екологічних чинників 

у вирішенні глобальних проблем людства (раціонального використання 

природних ресурсів, забезпеч чення населення екологічно чистими 

продуктами харчування, захисту середовища від забруднення 

промисловими та побутовими відходами); 

— збереження фізичного і духовного здоров'я людини; 

— об'єктивності у розкритті основних екологічних законів та понять, 

що дають підстави вважати екологію наукою, яка розвивається, 

намагаючись вирішувати проблеми довкілля; 

— зв'язку між набутими екологічними знаннями і життям, розкриття їх 

цінності не лише у виробництві, а й у повсякденному житті людини. 

Практична реалізація завдань і мети екологічної освіти в сучасній школі 

будується на засадах: комплексного розкриття проблем охорони природи; 

взаємозв'язку теоретичних знань з практичною діяльністю учнів у цій 

сфері; включення екологічних аспектів у структуру предметних, спе-

ціальних узагальнюючих тем та інтегрованих курсів, які розкривають 

взаємодію суспільства і природи; поєднання аудиторних занять з 

безпосереднім спілкуванням з природою (екскурсії, трудові екологічні 

практикуми, польові табори тощо); використання проблемних методів 

навчання (рольові ігри, екологічні клуби та ін.); поєднання класної, 

позакласної і позашкільної природоохоронної роботи. 

Особлива роль щодо цього відводиться предметам природничого і 

географічного циклів, які відкривають перед дітьми світ рослин, тварин, 

усього довкілля. Фізика і хімія уводять учнів у світ політехнічних знань, 

наукових основ і принципів сучасного виробництва. Історія, правознавство 

переконують у недопустимості варварського ставлення до природи. 

Естетичний цикл предметів розкриває гармонію, неповторну красу 

природи, вплив її на виховання людини. 

5. Статеве виховання 

Статеве виховання — процес засвоєння підростаючим поколінням 

знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб 

керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі. 
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Воно полягає у формуванні духовності, високих моральних якостей в 

юнаків і дівчат, норм поведінки, відповідальності за свої вчинки, культури 

дружби, кохання, інтимних почуттів. 

Статеве виховання слід гармонійно пов'язувати із загальним 

психологічним розвитком дитини з раннього віку. Однак більшість батьків, 

вихователів або ігнорують цей аспект виховання, або навмисне 

намагаються уникати розмов на інтимні теми з дітьми. 

Особливо інтенсивно виховну роботу потрібно проводити в 

підлітковому віці, коли дівчата статево дозрівають скоріше, що породжує 

розрив у взаєминах хлопців і дівчат, який може позначитись на їх 

подальшому ставленні до протилежної статі. Акселерація прискорила 

психосо-ціальний розвиток, а раннє формування статевої зрілості означає і 

раннє пробудження сексуальних інтересів, еротичних переживань. 

Підліткова сексуальність має свої особливості: інтенсивність статевого 

потягу; ранній початок статевого життя; сексуальна активність має 

характер експериментування, відрізняється ігноруванням небезпеки; 

невідповідність необмеженої еротичної фантазії та обмежених 

можливостей її реалізації; сексуальність ізольована від почуття любові. 

Великий вплив на статеву поведінку підлітків здійснюють 

соціокультурні чинники. Переорієнтація в останні роки громадської думки 

щодо норм сексуальної поведінки свідчить про лібералізацію статевої 

моралі, певною мірою моральну легалізацію невпорядкованих статевих 

зв'язків, проституції (звичайними і доступними стали еротичні шоу, 

порнографія, еротичні фільми тощо). За низької статевої культури, 

сексуальної грамотності це призводить до духовної деградації молоді, 

поширення венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції, зростання кількості 

абортів, що загрожує здоров'ю, а іноді життю людини. 

Запобігти цьому може формування наукових знань про біологічні та 

соціальні проблеми розвитку хлопчиків і дівчаток; ознайомлення з 

особливостями їх конституції та анатомо-фізіологічного розвитку, 

питаннями продовження роду; формування моральності та почуття дружби, 

поваги у стосунках між чоловіком і жінкою, ідеалу кохання, моральних 

«гальм», які сприяли б попередженню статевої розпусти; виховання 

відповідальності за створення сім'ї, продовження роду. 

У процесі статевого виховання педагоги повинні цілеспрямовано 

впливати на виховання в учнів поваги до себе, чоловічої та жіночої гідності, 

формування правильних взаємовідносин між статями. Суттєве значення має 

формування таких почуттів, як сором, совість, скромність, відповідальність 

за свої дії у статевих стосунках, усвідомлення того, що вони без 
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справжнього почуття позбавляють людину можливості відчути високе і 

прекрасне, зіштовхують зі шляху нормального розвитку. 

Маючи за мету підготовку учнівської молоді до майбутнього сімейного 

життя, у неї виховують уміння обирати собі друга (супутника) життя, 

налагоджувати взаємні стосунки у подружньому житті, уникати конфліктів, 

вести домашнє господарство, розподіляти між собою обов'язки і 

розпоряджатися бюджетом, виховувати дітей тощо. 

Статеве виховання передбачає вивчення етики і психології сімейного 

життя, використання різноманітних форм і методів позакласної роботи. 

Його слід розпочинати якомога раніше, коли в дітей пробуджується інтерес 

до цих питань. З надто делікатних тем доцільно проводити розмови, бесіди 

(статева гігієна, профілактика венеричних захворювань, запобігання 

вагітності). Важливо налагодити в класі здорові стосунки між дівчатами і 

хлопцями. 

 

6. Правове виховання 

Правове виховання — виховна діяльність сім'ї', школи, правоохоронних 

органів, спрямована на формування правової свідомості та правомірної 

поведінки дітей. 

Потреба широкого правового виховання молоді зумовлена зростанням 

творчої, організуючої, координуючої ролі права в соціальному, 

політичному й економічному розвитку суспільства. 

Правовове виховання покликане забезпечити формування у молоді 

високої правової культури, яка передбачає глибокі правові знання і 

прагнення поглиблювати їх, свідоме ставлення до прав та обов'язків, повагу 

до законів і правил людського співжиття, готовність дотримуватися і 

сумлінно виконувати їх. Висока правова культура громадян є однією з 

базових засад утвердження громадянського суспільства і правової держави, 

реалізації демократичних свобод. Ще римський політичний діяч Марк 

Тулій Ціцерон (106—43 pp. до н.е.) стверджував: «Треба бути рабом закону, 

аби залишитися вільним». 

Правове виховання має свої завдання: 

— надання учням знань про закони держави, підвищення їх юридичної 

обізнаності, інформування з актуальних питань права; 

— виховання поваги до держави і права; 

— вироблення умінь і навичок правової поведінки; 

— виховання нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, 

спонукання до посильної участі в боротьбі з негативними явищами в житті; 
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— подолання в правовій свідомості хибних уявлень, негативних 

навичок і звичок поведінки. 

У процесі правового виховання учнів знайомлять з окремими 

положеннями державного, адміністративного, цивільного, трудового, 

кримінального, сімейного права. Важливими також є знання основних 

положень Конвенції про права дитини. 

Правове виховання в школі здійснюють у навчально-виховному процесі 

(під час уроків правознавства, історії, літератури, географії та ін.), 

позакласній та позашкільній виховній роботі (бесіди, лекції, диспути на 

правову тематику, зустрічі з представниками правоохоронних органів, 

перегляд та обговорення кінофільмів, організація клубів на зразок 

«Підліток і закон»). 

Критеріями ефективності правового виховання є глибина та міцність 

правових знань, повага до права визнання його верховенства, переконаність 

та впевненість у значущості й справедливості норм права, інтерес до їх ви-

вчення, непримиренність до правопорушень, свідоме дотримання законів 

держави і норм співжиття. 

7. Трудове виховання 

Праця є джерелом і важливою передумовою фізичного та соціально-

психічного розвитку особистості. «Праця, як ми її розуміємо, є така вільна і 

погоджена з християнською моральністю діяльність людини, на яку вона 

наважується з безумовної необхідності її для досягнення тієї чи іншої 

істинно людської мети в житті, — писав видатний російський педагог 

Костянтин Ушинський (1823— 1871). — Саме виховання, якщо воно бажає 

щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці 

життя». 

Трудове виховання — виховання свідомого ставлення до праці через 

формування звички та навиків активної трудової діяльності. 

Завдання трудового виховання зумовлені потребами існування, 

самоутвердження і взаємодії людини в суспільстві та природному 

середовищі. Воно покликане забезпечити: 

— психологічну готовність особистості до праці (бажання сумлінно та 

відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як 

обов'язку і духовної потреби, бережливість щодо результатів праці та 

повага до людей праці, творче ставлення до трудової діяльності); 

— підготовка до праці (наявність загальноосвітніх -і політехнічних 

знань, загальних основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, 
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необхідних для трудової діяльності, підготовка до свідомого вибору 

професії). 

Трудове виховання ґрунтується на принципах: 

— єдності трудового виховання і загального розвитку особистості 

(морального, інтелектуального, естетичного, фізичного); 

— виявлення і розвитку індивідуальності в праці; 

— високої моральності праці, її суспільне корисної спрямованості; 

— залучення дитини до різноманітних видів продуктивної праці; 

— постійності, безперервності, посильності праці; 

— наявності елементів продуктивної діяльності дорослих у дитячій 

праці; 

— творчого характеру праці; 

— єдності праці та багатогранності життя. 

У трудовому навчанні учні одержують загальнотрудо-ву (оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками з планування, організації своєї праці), 

загальновиробничу (освоєння науково-технічного потенціалу основних 

галузей виробництва, основ економіки та організації праці, природи й 

навколишнього середовища), загальнотехнічну (оволодіння знаннями з 

урахуванням специфіки галузі, в яку входить обраний профіль трудової 

підготовки) й спеціальну підготовку (передбачає формування початкових 

умінь і навичок праці з обраної спеціальності). 

Зміст трудового виховання визначається навчальною програмою для 

кожного класу. Його особливості відображають поняття «трудова 

свідомість», «досвід трудової діяльності», «активна трудова позиція». 

Трудова свідомість особистості містить уявлення про ставлення до 

праці, участі у суспільне корисній праці, усвідомлення необхідності 

трудового самовдосконалення, систему знань, трудових умінь і навичок, 

з'ясування ролі праці у виборі майбутньої професії. 

Досвід трудової діяльності означає систему загальних умінь і навичок, 

необхідних у повсякденному житті, праці, об'єктивного оцінювання 

результатів своєї праці та са-мооцінювання, вмінь і навичок систематичної, 

організованої, посильної суспільне корисної праці, узагальнення набутого 

досвіду.                                    • 

Активна трудова позиція зумовлюється системою трудових потреб, 

інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, уподобань, прагненням до 

обдуманого вибору професії, продовження освіти у відповідному 

навчальному закладі. 

Формування готовності до праці поділяють на етапи — своєрідні 

ступені трудового становлення особистості. 
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Дошкільний період. На цьому етапі відбувається залучення дітей до 

побутової праці, догляду за тваринами і рослинами, виготовлення іграшок, 

ознайомлення з пра« цею дорослих, формування переконань щодо 

необхідності праці, бережливого ставлення до її результатів. 

Початкова школа. Головне для неї — вироблення елементарних 

прийомів, умінь і навичок ручної обробки різних матеріалів, вирощування 

сільськогосподарських культур, ремонту навчально-наочного приладдя, 

виготовлення іграшок, різних предметів для школи. Учнів знайомлять з 

деякими професіями. 

Основна школа. Навчання і виховання у ній зосереджується на 

оволодінні знаннями і практичними вміннями обробки металу та дерева, 

основами електроніки, металознавства, графічної грамоти. Формування 

уявлень про головні галузі народного господарства, вмінь і навичок ви-

готовлення нескладних виробів. Починаючи з 8-го класу, учні працюють у 

навчально-виробничих бригадах, міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатах, навчальних цехах. 

Старша школа. Вона ставить за мету оволодіння уміннями і 

навичками з наймасовіших професій, які здобувають безпосередньо на 

виробництві, з урахуванням потреб регіону, наявної навчально-технічної та 

виробничої бази. На цьому етапі важливо знайомити учнів з основами еко-

номічної теорії, підприємницької діяльності, законодавства з питань 

підприємництва, фінансово-кредитних операцій, психолого-педагогічними 

засадами управління. 

На всіх етапах трудового виховання учнів необхідно формувати 

потребу в праці, творче ставлення до неї, залучати до реальних виробничих 

відносин і формувати розвинуте, зорієнтоване на особливості ринкового 

господарювання, економічне мислення, розвивати загальні (інтелектуальні, 

психофізіологічні, фізичні та ін.) і спеціальні (художні, технічні, 

математичні тощо) здібності, відроджувати національні традиції, народні 

промисли та ремесла, виховувати культуру особистості в усіх її проявах. 

Вибір професії — один з головних у житті людини. Це, по суті, вибір 

життєвого шляху, вибір долі. Від нього багато залежить, наскільки людина 

зможе реалізувати себе в різних сферах життєдіяльності, якими будуть її 

власні набутки та віддача від неї суспільству. Тому вибір професії — точка, 

в якій схрещуються інтереси особистості та суспільства. 

Зважаючи на це, профорієнтаційна робота в школі має враховувати, з 

одного боку, схильності людини, з іншого — тенденції розвитку 

суспільства, господарсько-економічної системи, які потребують професійно 

мобільних кадрів, здатних організувати і розвивати свою справу, до 
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конкурентної боротьби за робоче місце, до розвитку своєї кваліфікації, а за 

потреби і до перекваліфікації. 

Свідомий вибір професії передбачає якомога ширшу обізнаність учня 

про професії, їх особливості, здатність співставити свої можливості з 

професійними вимогами, врахувати потреби суспільства в кадрах певних 

спеціальностей. 

 Профорієнтаційна робота в школі є тривалим, з кожним роком все 

складнішим процесом, що передбачає такі головні аспекти (етапи): 

1. Професійне інформування — психолого-педагогічна 

система формування обізнаності щодо особливостей професій, потреби 

суспільства в них, а також профорієнтаційної позиції, зорієнтованості 

особистості на вільне та свідоме своє професійне самовизначення. 

2. Професійна діагностика — система психологічного вивчення 

особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і 

якостей. 

3. Професійна консультація — надання особистості на 

основі вивчення її професійно значущих властивостей і якостей, 

допомоги щодо найоптимальніших для неї напрямів професійного 

самовизначення. 

4. Професійний відбір — допомога учневі у виборі конкретної професії 

на основі його загальних і спеціальних здібностей, інтересів, перспективних 

умов професійної підготовки і працевлаштування. 

5. Професійна адаптація — допомога молодій людині всебічно пізнати 

майбутнє, його професійне середовище. Актуальна вона на стадії освоєння 

професії. 

Профорієнтаційна робота потребує творчого підходу, врахування 

індивідуальних особливостей, потреб учнів, які свій професійний вибір 

здійснюють самостійно, під впливом батьків, друзів, знайомих, завдяки 

цілеспрямованій роботі школи, спеціалізованих закладів, установ та 

організацій, зацікавлених у нових працівниках. 

8. Естетичне виховання 

Гармонійний, всебічний розвиток особистості неможливий без її 

естетичної вихованості. 

Естетичне виховання — педагогічна діяльність, спрямована на 

формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами 

краси. 

«Краса, — могутній засіб виховання чутливості душі, — писав 

видатний український педагог Василь Сухомлинсь-кий (1918—1970). 
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4. Навчально-виховна робота позашкільних дитячих виховних закладів 

(будинки і палаци дитячої та юнацької творчості, студії, дитячі музичні та 

художні школи тощо). Діяльність спрямована на задоволення інтересів, роз-

виток здібностей дітей, залучення їх до активної естетичної діяльності. 

5. Діяльність професійних навчально-виховних закладів. Навчаючись у 

них, майбутні фахівці отримують естетичні знання, беруть участь у 

діяльності мистецьких аматорських колективів, набувають вмінь естетичної 

діяльності. 

6. Вплив засобів масової інформації. Діяльність їх поєднує елементи 

багатьох видів мистецтва. Проте засилля в них «масової культури» 

ускладнює процес формування здорових естетичних смаків, потребує 

копіткої роботи вихователів, батьків, випереджуючого формування високих 

естетичних потреб, смаків, несприйняття потворного. 

9. Фізичне виховання 

Фізичне виховання — система заходів, спрямованих на зміцнення 

здоров'я людини, загартування ії організму, розвиток фізичних 

можливостей, рухових навичок і вмінь. 

Його завданням є створення оптимальних умов для забезпечення 

оптимального фізичного розвитку особистості, збереження її здоров'я, 

отримання Знань про особливості організму, фізіологічні процеси в ньому, 

набуття санітарно-гігієнічних умінь та навичок догляду за власним тілом, 

підтримання і розвиток його потенціальних можливостей. 

До основних засобів фізичного виховання в школі належать: 

— теоретичні відомості (гігієна загальна і фізичних вправ, відомості, 

необхідні для самостійних занять фізичними вправами); 

— заняття гімнастикою (вправи, що сприяють загальному фізичному 

розвитку школярів: загальнорозви-ваючі, вправи на формування правильної 

постави, акробатичні, танцювальні вправи, вправи на розвиток рівноваги, 

опорні стрибки); 

— заняття з легкої атлетики (різні види бігу, стрибки в довжину й 

висоту, метання на дальність); 

— рухливі ігри (розвиток в учнів кмітливості, спритності, швидкості дій, 

виховання дисциплінованості); 

— спортивні ігри (баскетбол, волейбол, ручний м'яч, футбол); 

— лижна, кросова, ковзанярська підготовка, плавання. 

У школі існують різноманітні форми фізичного виховання: уроки з 

фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі шкільного дня 
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(фізкультурні хвилинки під час уроку, ігри та вправи на перервах і в режимі 

подовженого дня), позакласна спортивно-масова робота (заняття в гуртках 

фізичної культури і спортивних секціях, спортивні змагання). Позашкільні 

виховні заклади здійснюють спортивно-масову роботу за місцем 

проживання учнів, в дитячо-юнацьких спортивних школах, дитячих клубах, 

туристських станціях, спортивних товариствах. Самостійно учні 

займаються фізичними вправами вдома, на пришкільних і дворових 

майданчиках, стадіонах, у парках тощо. 

Головним організаційно-методичним принципом здійснення фізичного 

виховання школярів є диференційоване застосування засобів фізичної 

культури на заняттях з учнями різного віку та статі з урахуванням стану їх 

здоров'я і рівня фізичної підготовленості. Важливе значення має 

регулярний лікарський контроль за здоров'ям школярів. 

Уроки фізичної культури є основною організаційною формою 

фізичного виховання школярів. Їх проводять систематично протягом 

навчального року з урахуванням пори року для певної місцевості і стану 

навчально-матеріальної бази. 

За структурою уроки фізичної культури складаються з трьох частин: 

1. Підготовча (8—12 хв.). Учитель організовує учнів, пояснює завдання 

уроку, готує їх психологічно і фізіологічне (розминка) до виконання 

завдань уроку. 

2. Основна (25—ЗО хв.). Передбачає вивчення, удосконалення, 

виконання на оцінку фізичних вправ, розвиток рухових якостей, 

формування правильної постави тощо. 

3. Заключна (3—5 хв.). Учитель поступово знижує фі-аичне 

навантаження, приводячи організм учня у відносно спокійний стан, 

підбиває підсумки уроку, дає завдання додому. 

Найчастіше використовують такі способи організації учнів на уроці 

фізкультури: фронтальний (одночасне виконання учнями вправ); 

потоковий (виконання учнями вправи по черзі один за одним); змінний 

(учнів поділяють на зміни, які по черзі виконують вправи); груповий 

(передбачає розподіл учнів класу на групи, кожна з яких займається 

окремою вправою); індивідуальний (застосовується при виконанні учнями 

вправ на оцінку, при складанні навчальних нормативів); колове тренування 

(характеризується тим, що учні невеликими групами виконують певну 

кількість різних вправ послідовно, переходячи «по колу» від одного 

спеціально підготовленого місця для виконання певної вправи до іншого). 
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Позакласна робота з фізичного виховання учнів охоплює заняття 

фізкультурних гуртків і спортивних секцій, спортивні змагання, 

спартакіади школярів, фізкультурні свята, туризм. 

Природні фактори є важливим засобом зміцнення здоров'я, 

загартування організму і підвищення працездатності дитини. 

Загалом реалізація комплексу виховних завдань зводиться до 

використання таких головних чинників: 

— вивчення навчальних дисциплін (виявлення потенційних виховних 

можливостей предмета, включення їх у зміст уроку, реалізація під час його 

проведення, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів); 

— позакласна та позашкільна виховна робота (підбирають загальні 

методи, форми виховної роботи, які краще підходять для певного напряму 

виховання та віку дітей); 

— залучення учнів до різних видів практичної діяльності (сприяє 

формуванню навичок і звичок відповідної поведінки); 

-   залучення сім'ї і громадськості до реалізації виховної роботи. 
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ЛЕКЦІЯ 4 

ТЕМА: Методи виховання. 

ПЛАН: 

1. Методи, прийоми і засоби виховання. 

2. Методи формування свідомості особистості. 

3. Методи організації діяльності спілкування та формування 

досвіду суспільної поведінки 

4. Методи стимулювання діяльності і поведінки. 

5. Методи самовиховання. 

6. Генетико-моделюючий метод витховання. 

7. Педагогічні умови використання методів виховання. 

 

1. Методи, прийоми і засоби виховання 

Поняття «метод» (грец. metodos — шлях дослідження, пізнання) 

означає спосіб теоретичного і практичного освоєння дійсності, а їх 

сукупність позначається поняттям «методологія». Виховання як 

специфічний вид діяльності та наукова галузь охоплює відповідну 

сукупність методів. 

Методи виховання — шляхи і способи діяльності вихователів і ви-

хованців з метою досягнення виховних цілей. 

Першовідкривачем методів виховання вважають німецького педагога 

Йогана-Фрідріха Гербарта (1776—1841), який вважав, що філософія 

визначає мету виховання, а психологія — шляхи до цієї мети. 

Метод виховання поділяють на окремі елементи — прийоми виховання, 

які використовують для підвищення виховної ефективності методів. 

Прийом виховання — складова частина методу, що визначає шляхи 

реалізації вимог методів виховання. 
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Методи і прийоми виховання є своєрідними інструментами в діяльності 

вихователя. Їх дієвість залежить від використання виховних засобів. 

Засоби виховання — надбання матеріальної та духовної культури 

(художня, наукова література, радіо, телебачення, Інтернет, предмети 

образотворчого, театрального, кіномистецтва тощо), форми і види виховної 

роботи (збори, бесіди, конференції, гуртки, ігри, спортивна діяльність), які 

задіюють під час використання певного методу. Дієвість методів виховання 

залежить і від того, наскільки у виховному процесі задіяна праця молодої 

людини над собою, природа, надбання національної культури (казки, 

легенди, колискові пісні, обряди, звичаї та ін.). 

Основним критерієм оцінювання виховного методу є відповідність його 

виховним цілям і завданням. У педагогічній науці існує кілька класифікацій 

виховних методів. Найчастіше при цьому беруть за основу систему 

виховних впливів, за допомогою яких відбувається формування осо-

бистості. 

Однією з найпоширеніших є класифікація 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. 

Використання їх забезпечує формування в учнів практичних умінь і 

навичок самовиховання як найвищої форми виховання і подальшого 

самовдосконалення. Вони враховують демократичні засади виховання, 

необхідність активної участі дітей у виховному процесі. 

2. Методи формування свідомості особистості 

У демократичному суспільстві, в якому взаємини між людьми 

ґрунтуються передусім на засадах гуманізму, повноцінна діяльність кожної 

особистості може бути ефективною, якщо вона спирається на свідомість і 

переконання. Тому група методів, спрямована на формування цих якостей, 

є визначальною. 
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Часто у важливих життєвих ситуаціях учням бракує чіткості 

переконань, єдності слова і діла, громадської активності, які заступають 

користолюбство, хворобливе прагнення розваг несформованістю 

естетичних смаків. Це означає, що завчене ними ще не стало належно 

осмисленим, не трансформувалося в основні чинники життя. Такі риси 

виявляються і в досить розвинених інтелектуально дітей, які теоретично 

обґрунтовують усе правильно. Тому педагог покликаний створити умови 

для усвідомленого осмислення й застосування знань у повсякденному 

житті. 

Вплив на свідомість — це вплив на розум і почуття людини з метою 

формування позитивних якостей і подолання негативних. Основним його 

засобом є слово вчителя, яке має благодійно впливати на розвиток 

особистості. Проте слово вчителя не повинно бути жорстоким, грубим, 

холодним. На думку В. Сухомлинського, «слово — найтонший дотик до 

серця: він може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що 

повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом. 

Слово обертається найнесподіванішими вчинками навіть тоді, коли його 

немає, а є мовчання. Там, де потрібне гостре, пряме, чесне слово, іноді ми 

бачимо ганебне мовчання. Це найогидніший вчинок — зрада. Буває й 

навпаки: зрадою стає слово, яке повинно берегти таємницю. Мудре і добре 

слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне — приносить 

біду. Словом можна вбити й оживити, поранити і вилікувати, посіяти 

тривогу й безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати 

посмішку і сльози, породити віру в людину і заронити невіру, надихнути на 

працю і скувати сили душі...». 

Основні методи впливу на свідомість особистості — бесіда, лекція, 

дискусія, переконання, навіювання, приклад. 

Бесіда 

Бесіда — метод виховання та отримання інформації про особистість 

за допомогою безпосереднього словесного спілкування. 

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 учитель пови-

нен так спрямовувати її розвиток, щоб всі учні виявили бажання і змогли 

висловитись, поставити запитання, отримати відповіді на них. 
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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. 

Але часто педагоги невиправдано зосереджуються лише на 

інформативній функції бесіди, організовують спілкування за схемою 

«суб'єкт — об'єкт», тяжіють до монологу та моралізування. 

Для уникнення цього слід дотримуватися таких вимог: 

— обирати актуальну тему бесіди для її учасників; 

— учні повинні мати певний обсяг інформації з пропонованої 

проблеми; 

— необхідно трансформувати інформаційний матеріал відповідно до 

особливостей учнів класу; 

— 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 учнів (рольова гра, формулювання 

правил тощо); 

— добирати доцільні прийоми для створення в учнів необхідного 

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

варіанти інтонування під час подання інформації, музичні заставки). 

Бесіда як виховний метод поділяється на види: фронтальна (групова, 

колективна) й індивідуальна. 

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

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

та ін. Головне — спонукати учнів до оцінювання подій, вчинків, явищ сус-

пільного життя, сформувавши у них відповідне ставлення до них. 

Визначальними в бесіді є факти (вчинки окремих осіб чи колективні дії, 
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будь-яке явище, моральне правило, узагальнений літературний персонаж і 

т. ін.). Форма їх подання повинна підштовхувати учня до роздумів, пошуку, 

відповідних висновків і переконань. 

Особливий такт, аргументованість з боку організатора бесіди потрібні в 

ситуаціях, які передбачають переконання учнів у помилковості їх поглядів, 

неправильності поведінки. Тому педагог, володіючи різними прийомами, 

має обирати найоптимальніші, орієнтуючись на ефективність бесіди. 

Наприклад, ним може бути розгляд вчинку учня 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. 

Педагог має заздалегідь бути готовий до того, що під час бесіди учні 

захищатимуть свої помилкові погляди і переконання. Намагаючись 

зберегти з ними психологічний контакт, дбаючи про їх довіру до себе, він 

ніби погоджується з дітьми, намагається прийняти їх точку зору, але, 

з'ясувавши її слабкість і суперечливість, спростовує помилкові судження. У 

такому разі розмова відбувається за такою логічною схемою: «Я з вами 

можу погодитись, але як пояснити...», «Припускаємо, що ви праві, але як 

бути, коли..,». При цьому продумують запитання, які можуть вивести учнів 

на суперечливі судження, пошуки відповідей на них. При цьому бажано, 

щоб учні не могли спростувати аргументи педагога, переконуючись у 

помилковості своїх поглядів і переконань. Для уникнення цього вчитель 

повинен мати достатньо інформації про учасників бесіди: їх характери, 

поведінку, смаки, звички, ціннісні орієнтації. 

Бесіду розподіляють на етапи: 

1. Обґрунтування теми. На цьому етапі учитель 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. 
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2. Діалог з дітьми. Учитель спрямовує розмову в пра-вильному 

напрямі, сприяє вільному вираженню учнями своїх думок. При цьому 

важливо залучити учнів 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. Учитель узагальнює всі висловлювання, формує на 

їх основі раціональне вирішення обговорюваної проблеми. Разом з учнями 

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 педагога допомогти йому, усвідомив, що 

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

допомогти. 

Хід її слід заздалегідь продумати, спиратися на конкретні переконливі 

приклади. Не можна починати бесі-' ду 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. 

Іронія і сарказм. Найчастіше вчителі 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. 
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Вимоги до 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 

співрозмов-. ника, спокійне реагування на. його спірні 

висловлювання;стежити за основною думкою співбесідника, намагання зро-

зуміти хід думок, логіку його аргументів. 

Лекція 

Лекція — розгорнутий, системний виклад у доступній формі певної 

соціально-політичної, моральної, естетичної проблеми. 

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 роз-горнутого 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, 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 
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теоретичних семінарів, науково-практичних конференцій, засідань творчих 

груп, зборів. У центрі повідомлення — розповідь учителя. 

Оцінним критерієм впливу педагога на учнів 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, спричи-

нений повідомленням), можна бути певним, що розповідь не справила 

враження на дітей, не стимулювала їх до сприйняття, висловлення оцінних 

суджень, пошуку вирішення проблеми. 

Дискусійні методи 

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 учнів 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 пи 

тань слід намагатися, щоб вони були значущими для учнів, 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 учнів 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. 

Важливо, щоб під час диспуту учні уважно вислуховували винесені на 

обговорення думки, обстоювали свою позицію, переконуючись у 
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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. 

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. 

Організовуючи дискусію, слід виходити з того, що най-оптимальніша 

чисельність її учасників має не перевищувати 15 осіб, які, розподілившись 

на групи, розташовуються у приміщенні у формі кола, підкови. 

Організаційно дискусії поділяють на фази: визначення цілей і теми; 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 пого-

джуються 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. 
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Переконання, навіювання, метод прикладу 

Переконання — метод виховного впливу, за допомогою якого вихователь 

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) і демонстрації (способу доведення). 

Гіпотезо. — 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. 

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. За формою обґрунтування доказ може бути прямим 

(ґрунтується на безсумнівному факті, який переконує в істинності гіпотези) 

та опосередкованим (істинність гіпотези доводять запереченням істинності 

суперечливого положення). 

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 
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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, «вводить» у психіку сугеренда (той, на кого впливають) 

установки, спрямовані на зміну психічної діяльності. Навіювання 

застосовують при зниженому рівні усвідомлення і критичності, регулюючи 

і стимулюючи психічну і фізичну активність. 

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.                  

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 дур-

ниці»). 

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. 

Переконувати можна і прикладом. 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 кон-

кретного 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); джерела для наслідування (товариші, батьки, 

вчителі, літературні герої тощо); використання негативного прикладу у 

вихованні. 
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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, роз-

криваючи 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 мо-

рального зла. 

При використанні методів цієї групи необхідно під час формування 

конкретних світоглядних понять, поглядів і переконань враховувати 

понятійну «базу» учнів, у процесі переконання впливати не тільки на 

розум, а й на емоційну сферу, наводити близькі й зрозумілі приклади, до-

могтися, щоб учні не тільки зрозуміли вихователя, а й погодилися з ним. 

3. Методи організації діяльності, спілкування та формування 

досвіду суспільної поведінки 

Для досягнення цілеспрямованого педагогічного впливу на учнів 

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. 
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До цієї групи методів належать: педагогічна вимога, громадська думка, 

вправи і привчання, прогнозування, створення виховних ситуацій. 

Педагогічна вимога 

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, а й активізує вольові якості, 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. 

З дорослішанням учнів відповідно мають зростати вимоги до них.. 

Ігнорування цього не сприяє становленню особистості. 

Водночас 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, дис-

циплінує. 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 
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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 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 дез 

орієнтовуватиме їх. 

За формою висловлення вимоги бувають прямі й 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. 

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 
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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 остаточну мету, щоб дитина відчула це, 

намагалася створити компромісну ситуацію (вибачилася, пообіцяла більше 

не чинити так). 

Громадська думка 

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. Тому 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 
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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 діяльності колективу, індивідуально-психологічних харак-

теристик 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. 

Методи вправ і привчання 

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, колекти-

ву, 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, усві-

домленню 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. 
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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, це 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. 

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 — 
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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. 

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. 

Метод прогнозування 

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, середню, 

далеку перспективи. 

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 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 
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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, до-

помозі 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. 

Створення виховуючих ситуацій 

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. 

Такі ситуації є різноманітними за своїми особливостями: вербальні 

(наведення афористичних висловів, розповіді із моральною 

проблематикою, казкові сюжети і реальні події), 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 та 

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 
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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, ство-

рює 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. 

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 
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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 

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. 
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Методи стимулювання діяльності й поведінки 

У своїй сукупності ці методи покликані регулювати, коригувати і 

стимулювати діяльність та поведінку вихованців. Найефективніші серед 

них — гра, змагання, заохочення і покарання. 

Гра 

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; 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 прове-

дення педагогічних творчих ігор, але основні елементи їх спільні — 

розробка сценарію, розподіл ролей, визначення виховних цілей. 

На практиці проведення творчої гри відбувається за 'такими етапами: 

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; 



56 

 

г) власне гра; 

ґ) завершення гри і підбиття підсумків. Для збереження стійкого 

інтересу дітей до гри доціль 

но 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 

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 розповіді-експромту післядією може бути конкурс на кра-

щий 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 співстав-ляти 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. 
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Урахування цих особливостей потребує від учителя постійного 

контролю за процесом створення, проведення і аналізу ігрової навчальної 

діяльності. 

Змагання 

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. 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 

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. Непідкріп-лена 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. 

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. 
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Покарання 

Покарання — осуд недостойних дій та вчинків з метою їх припинення, 

запобігання у 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 по-

зитивного результату. Знаючи учня, розуміючи його духовний стан і 

мотиви, що спонукають до певних вчинків, вчитель може визначити 

необхідність і міру покарання. 

Беручи за основу особливості впливу на учня, виділяють такі 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, 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 відпові дальність 

за власну поведінку, зміцнювати дисциплінованість, розвивати 

несприйняття негативного, здатність протистояти негідним бажанням. 

5. Методи самовиховання 

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. 
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Самовиховання — систематична і цілеспрямована діяльність осо-

бистості, орієнтована на формування і вдосконалення Ті 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. Самови-

ховання 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 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 (самостав-лення) 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 

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?»), 
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провідних потреб («Чого найбільше прагну?», «Які в мене інтереси, 

звички?») і мотивів поведінки. 

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 най-загальніших 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. 

—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 самостійно/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 
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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 самоспостереження, самокритика, 

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. 

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), с а мо анкету ванн я, самотестування (відповіді на власні 

запитання), порівняння (зіставлення сказаного іншими із власними 

спогадами і нотатками), уявне повторення того, що відбулося (уявне 

моделювання ситуації, подібної до тієї, за якої 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 внутріш-

нього монологу (інтроверти), задушевної бесіди з друзями (екстраверти). 

Внаслідок самокритики відбувається наближення індивіда до об'єктивної 

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

ефективним методом з'ясування причин-но-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. 

Самоставления 

Самоставлення — ставлення людини до самої себе. 

Ставлення до себе може бути глобальним (самоповага) і частковим 

(аутосимпатія, самосимпатія). 

Самоповага — особисте оцінне судження, виражене в позитивному 

ставленні індивіда до самого себе. 

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 можли-

востей, 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) і 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 

цро враження, яке вони справляють, бувають інколи надмірно балакучими і 

зарозумілими, інколи пригніченими і несміливими, схильними до са-
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мозгубної поведінки (вживання наркотиків, алкоголю). Багато з них 

нездатні сприймати критику, впадають від неї в розпач. 

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 само-

розвитку, 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 

Саморегуляція (лат. regulare — налагоджувати) — здатність людини 

керувати собою на основі сприймання й усвідомлення актів своєї поведінки 

та психічних процесів. 

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 
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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 під-

вищується 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. Са-

мообмеження — 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. Са-

монавіювання — 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. 

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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6. Генетико-моделюючий метод виховання 

На відміну від традиційних методів, він не лише впливає на зміст 

виховання, а й передбачає спосіб досягнення виховної мети, забезпечує 

таку систему впливів, яка зумовлює прогнозованість і керованість вихов-

ного процесу. Виховання він розглядає як керівництво індивідуальним 

становленням людської особистості. Цей метод передбачає інтенсифікацію 

процесу самоусвідомлення і самозміни вихованця у контексті поставленої 

моральної вимоги. Крім власне розвиваючої функції, він виконує ще й 

організаційну, постаючи як певний спосіб організації виховної дії та 

діяльності дитини. Головне в ньому — вплив соціального середовища на її 

поведінку. Мається на увазі, що емоційний образ етично-моральної вимоги 

відповідно спрямовує діяльність і поведінку дитини. 

За пред'явленою вихованцеві соціальною вимогою фігурують 

авторитетні особи — педагог чи батьки. Від характеру взаємин між ними і 

дитиною залежатиме успіх виховного процесу. Цей аспект виховної 

взаємодії відображає принцип Я — Ти — відношення. У реалізації цього 

відношення наголос робиться не на «Я» чи «Ти», а на їх взаємозв'язку, який 

трансформує два особистісних світи в один. 

Оскільки рівність між дорослими і дитиною відносна, тому дорослий 

повинен бути ініціатором спілкування. Водночас дорослі, орієнтуючись у 

виховному процесі на співробітництво з дітьми, враховують їх думку, 

відгукуються на їхні проблеми, підтримують вияви самостійності. Такі 

взаємини можуть розвиватися на основі одного з інваріантів, які 

надаватимуть виховному процесу більшої прогнозованості й ефективності. 

Інваріант 1 — формування в дитини, здатності й бажання 

усвідомлювати себе як особистість. Завдання — допомогти дитині 

усвідомити себе як особистість має стати головним для педагога, без чого 

неможливе формування вихованця як суб'єкта власного морально-

духовного розвитку. Але дитина тільки має стати особистістю, в неї ще не 

розвинено базових особистісних цінностей. Структура образу «Я» дитини 

переважно емоційно-чуттєва, і чим молодший її вік, тим ця особливість 

виявляється яскравіше. Тому треба створювати виховні ситуації, які ви-

кликали б у дитини позитивні емоції, оскільки негативні руйнують 

особистість. 

Інваріант 2 — культивування у вихованця усвідомлення цінності іншої 

людини. Шкільний вік сприятливий для виховання в дитини такого 

розуміння. Стійке прагнення, яке з часом набуває поведінкової звички, 

перетворюється на почуття любові до людини і виявляється в 
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різноманітних добродійних вчинках. Це почуття має бути безумовним, не 

пов'язаним з вигодою. 

Інваріант 3 — формування у вихованця образу «хорошого іншого». 

Розробляючи виховну стратегію, педагог виходить з основної потреби 

дитини — мати друзів-товаришів, які поділяють її захоплення, чий статус в 

основному відповідає її статусу, тобто мати — взаємини приятелювання. 

Така спрямованість дитячих міжособис-тісних стосунків може позитивно 

впливати на моральну вихованість і поведінку дитини за умови формування 

в неї чіткого образу товариша. Такий образ виникає й розвивається в 

процесі спільних дій, в ігрових, побутових ситуаціях, у навчанні тощо. 

Інваріант 4 — використання «ефекту генерації» у виховному процесі. 

Поняття «ефект генерації» фіксує внутрішній процес генерування 

вихованцем знань-суджень морально-духовного змісту. Йдеться про таке 

спрямування виховного процесу, коли дитині не нав'язують чужих мо-

ральних норм, стандартів, етичних правил, вимог, а вона час від часу сама 

їх активно творить. Здобуті самостійно знання емоційно збагачуються, 

позитивно переживаються, чуттєво забарвлюються, набувають 

особистісного сенсу. 

Формулюючи моральні судження, вихованець мусить «приміряти» їх до 

себе, вони мають стати його моральним надбанням. Тому в цьому процесі 

переважає моральна рефлексія (самоаналіз), яка мусить бути достатньо гли-

бокою. 

Інваріант 5 — використання у виховному процесі «ефекту 

присутності». Категорія «присутність» означає вплив педагога на дитину 

своєю сутністю, своїми духовними надбаннями. Тобто, присутність 

вихователя — це «робота собою» як основним виховним засобом, що уне-

можливлює будь-яке напучування дитини. 

Бути присутнім — означає виявляти цілковиту скон-центрованість 

своїх сутнісних сил, спрямовувати їх на дитину, віддаватися повністю 

своєму задуму. Як виховний засіб, присутність педагога вимагає 

відповідного контакту з дитиною. 

Інваріант 6 — культивування у вихованця досвіду свободи самому 

вирішувати різні проблеми. Вміння вихован-дя самостійно вирішувати, 

діяти згідно з певною етичною Нормою реалізується між двома центрами 

— змістом соціальної вимоги і суб'єктом, який мусить зайняти морально 

значущу, відповідальну й активну позицію щодо неї. 

Яким би духовно цінним не був зміст вимоги, він не може сам по собі 

спонукати дитину прийняти вільне рішення, оскільки завжди 

наштовхується на оцір з боку самосвідомості вихованця. Саме від суб'єкта 
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залежить, буде вимогу сприйнято чи ні. Важливо, в руслі якого ставлення 

— узгодженості чи конфронтації — до соціальної вимоги формується 

довільне рішення. 

В усвідомленні вихованцем власного «Я» важливим також є ставлення 

до себе як до активного суб'єкта, котрий живе за принципом: «Якщо не я, то 

хто ж?». Таке ставлення може сформуватися через сукупність відпові-

дальних вчинків, ланцюг особистісних рішень. І саме рішення, над яким 

працює вихованець у певний момент, є важливою сходинкою до подібної 

моральної позиції в повсякденні. 

Інваріант 7 — культивування зворушливого виховного впливу внаслідок 

використання таких категорій, як совість, любов до інших, піклування про 

них, рівень усвідомлення свого «Я». Лише сильні почуття здатні духовно 

вдосконалити особистість. Виходячи з цього, культивують проникаюче, 

зворушливе виховання, що постає як виховання вищої людської духовності, 

ґрунтується на піднесених почуттях насолоди, натхнення, осяяння. 

Для цього створюють ситуації, які б актуалізували глибинні резерви 

душі, що в розміреному буденному житті виявляється зрідка. Дитину 

спонукають до вчинків, завдяки яким вона набуватиме стану піднесення, 

захоплення, переживатиме красу вчинку. Усе це передбачає формування в 

дитини ставлення до шляхетного вчинку як до сенсу свого життя. Осяяння 

через переживання надпочут-тів може бути властивим і людині-егоїстові, 

прагматикові, і тоді вона теж поводитиметься благородно. 

7. Педагогічні умови використання   методів виховання.          

У процесі виховання не може бути стандартних ситуацій і стандартних 

підходів до використання способів виховного впливу. Адже педагогіка є 

насамперед мистецтвом. Тому слушною залишається думка А. Макаренка: 

«... ніякого засобу не можна розглядати відокремлено від системи. 

Ніякого засобу взагалі, хоч би який ви взяли, не можна визнати ні добрим, 

ні поганим, якщо ми розглядатимемо його окремо від інших засобів, від 

цілої системи, від цілого комплексу впливів». 

У використанні методів виховання не може бути конкретних рецептів. 

Треба вивчати закони психічних явищ, зіставляти власні дії з соціально-

психологічними законами та обставинами. Дбаючи про оптимальний вибір 

методу, слід мати на увазі, що жоден з них не слід універсалізувати, а 

використовувати систему методів. Вибір конкретних методів має уз-

годжуватися із завданнями і змістом виховного заходу, конкретними 

умовами, в яких здійснюється виховний вплив, відповідати індивідуальним 
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та віковим особливостям учнів, враховувати особливості учнівського 

колективу. 

 

ЛЕКЦІЯ 5 

ТЕМА: Організаційні форми виховної роботи. 

ПЛАН:  

1. Позакласна виховна робота. 

2. Колективні творчі справи (КТС). 

3. Колективне планування виховної роботи. 

4. Позашкільні заклади в системі освіти і виховання. 

 

1. Позакласна виховна робота 

Школа — це життєвий простір дитини; тут вона не просто готується до 

життя, а живе. Тому виховна робота планується так, щоб сприяти 

становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації 

та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, 

керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між 

поколіннями. Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота. 

Позакласна виховна робота — різноманітна діяльність учителів, 

вихователів, спрямована на виховання учнів і здійснювана в поза-урочний 

час. 

Її мета полягає у задоволенні інтересів і запитів дітей, розвитку їх 

творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та 

спілкування. Домінуюча роль в її організації належить класному керівнику, 

який є передусім організатором позакласних виховних заходів (ор-

ганізованої діяльності колективу, спрямованої на досягнення певної 

виховної мети), діє у співдружності з іншими педагогічними працівниками 

школи. Одночасно він є ініціатором залучення учнів свого класу до роботи 

гуртків, секцій у позашкільних закладах. 

Позакласна виховна робота спрямована на закріплення, поглиблення 

знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, 

формування наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і 

навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, 

культурного відпочинку. 
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Особливість позакласної роботи полягає в добровільній участі в ній 

(учні обирають профіль занять за інтересами), суспільній спрямованості 

(зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства, відображає 

досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності та самодіяльності 

учнів (врахування бажання дітей, їх пропозицій). 

Педагогічна практика виробила різноманітні форми позакласної 

виховної роботи. 

Форми виховної роботи — варіанти організації виховного процесу, 

композиційна побудова виховного заходу. 

До них належать класні години, етичні бесіди, зустрічі з відомими 

людьми, екскурсії, обговорення книг, читацькі конференції, диспути 

тематичні, розважальні, вечори і ранки, свята, змагання (спартакіади), 

турніри, виставки, конкурси, колективні творчі справи та ін. 

Класна година. Як одна з форм позакласної виховної роботи, вона 

передбачає створення оптимальних умов для продуктивного спілкування 

класного керівника з учнями з метою формування у них соціальної зрілості. 

Дбаючи про ефективність класної години, класний керівник пред її 

проведенням має подумати над питаннями: «Якою вона буде? Кому 

потрібна вона — педагогу чи учням? Які можливі результати?». Відповіді 

на ці питання визначально вплинуть на вибір теми класної години, 

особливості її підготовки та проведення. 

Готуючись до класної години, настроюючи себе на непросту, але 

відверту, взаємодовірливу розмову, мав би зважати на такі рекомендації: 

— класні години мають бути систематичними; 

— на розгляд учнів бажано виносити цікаві, актуальні для них питання; 

— не варто влаштовувати на класних годинах педагогічного аналізу 

діяльності учнів впродовж значного проміжку часу; 

— проведення класної години має відбуватися за чітким планом, у 

мажорному тоні спілкування; 

— слід заохочувати учнів до вільного висловлювання думок, не 

дорікаючи їм за помилковість суджень, враховувати їх соціально-

психологічні особливості, створювати умови для подальшого розвитку 

школярів у процесі вільного спілкування; 

— не допускати ігнорування запитань учнів, вислуховувати їх 

відповіді, виявляти терпимість, залучати всіх учнів до розмови, не 

залишаючи поза увагою несміливих; 

— цікавитись інтересами учнів для визначення подальших тем класних 

годин, проводити їх не тільки у школі, а й у музеях, на природі, за місцем 

роботи батьків та ін. 
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Етична бесіда. Ця форма виховної роботи спрямована на формування в 

учнів умінь і навичок моральної поведінки, оволодіння загальнолюдськими 

і національними морально-духовними цінностями. 

Інформацію про моральні норми діти отримують в сім'ї, на уроках, із 

засобів масової інформації тощо. Але цей процес здебільшого стихійний, не 

сприяє формуванню стійких переконань. У дітей під впливом різних чин-

ників нерідко виникають хибні уявлення про моральні цінності. Тому в 

навчально-виховній роботі необхідно надати цьому процесу системності, 

науковості, щоб сформувати в дітей надійні засади моральних цінностей. 

Цій меті служать етичні бесіди, в основі яких — використання діалогу. 

Вони сприяють узагальненню дитячих спостережень, вражень і 

переживань, певних знань морально-етичних норм, що сприяє поступовому 

сходженню особистості до нових моральних якостей. 

У системі підготовки і проведення етичних бесід важливим є 

дотримання певних методичних правил: 

— бесіди проводить класний керівник або вихователь 

групи подовженого дня; 

— тривалість бесіди залежить від віку учнів: 1—4 класи — 25—30 хв., 

5—7 класи — 30—40 хв., 8—11 класи — до 45 хв.; 

— підготовка до бесіди має тривати 5—6 днів; 

— тема бесіди залежить від віку учнів, рівня підготов- 

ки колективу, взаємин у колективі, соціально-економічних умов у 

суспільстві; 

— організація бесід відбувається за такими основними етапами: 

підготовчий, проведення бесіди, наступна діяльність школярів, оцінювання 

вчителем рівня сформованості в учнів моральних норм і навичок; 

— необхідне залучення усіх дітей до висловлення власних думок щодо 

певних моральних понять; 

— слід використовувати цікавий матеріал, задіювати різні педагогічної 

прийоми, які б спонукали школярів до активної емоційно-розумової 

діяльності; 

— потрібно продумувати план бесіди, давати учням конкретні завдання 

на етапі підготовки до неї, які викликали б у них інтерес; 

— аналізувати вплив бесіди на поведінку вихованців, класного 

колективу загалом; 

— продовжувати роботу над проблемами, що обговорювались під час 

бесід. 

У розвитку школярів настає період, коли їх вже не задовольняє 

інформація класного керівника про правила і норми поведінки. Із 
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зростанням рівня їх соціального розвитку формуються такі важливі якості, 

як самооцінка, критичність, соціальна активність, прагнення самостійно 

розібратися у складних моральних питаннях, здатність до філософського 

осмислення дійсності. Тому старшокласники більш схильні до участі у 

диспутах — усних публічних обговореннях наукових, політичних, 

моральних проблем з метою пошуку істини. 

Зустрічі з відомими людьми. Мета їх може бути різною: 

профорієнтаційна (запрошують представників різних професій, викладачів 

вищих навчальних закладів), розвиток моральних, громадянських якостей 

(зустрічі з ветеранами війни, праці, спорту, мистецтва) тощо. 

Обговорення книг, читацькі конференції. Влаштовують їх для 

пропаганди художньої та науково-популярної літератури серед учнів, 

активізації їх самостійності в оцінних судженнях, думках. Під час 

підготовки до них учні працюють над виступами з певних проблем (на 

матеріалі одного або кількох творів, творчості письменника, літературної 

або наукової проблеми). На конференції учні виступають з доповідями, 

повідомленнями, в яких висловлюють своє ставлення до твору або 

проблеми, ставлять інсценівки або переглядають уривки кінофільму. 

Підбиваючи підсумки, вчитель зосереджує їх увагу на найважливіших 

аспектах проблеми. 

Виставки. Їх присвячують досягненням учнів в гуртках дитячої 

творчості та на уроках праці, у сфері образотворчого мистецтва, 

результатам краєзнавчих, туристичних походів. Екскурсоводи-школярі 

демонструють експонати, відповідають на запитання, організовують обмін 

досвідом. 

Масові свята. Організовують як дні, тижні, місячники підвищеної 

уваги до поезії, музики, театру, кіно, дитячої книги тощо. У них беруть 

участь всі учні школи. Під час таких свят традиційно відбуваються зустрічі 

з письменниками, художниками, композиторами. 

Змагання. Спрямовані вони на стимулювання інтересів, здібностей 

учнів, сприяють підвищенню їх активності. Фізкультурно-спортивні 

змагання (класні, шкільні, міжшкільні) пропагують спорт, здоровий спосіб 

життя. Їх оздоровчо-виховний ефект залежить від ретельної підготовки, 

врахування можливостей, стану здоров'я кожної дитини. 

Конкурси, олімпіади. Проводять для виявлення талантів, розвитку 

творчих можливостей дітей. Конкурси (дитячого малюнка, художніх робіт, 

технічних конструкцій), олімпіади (з навчальних предметів) організовують 

за певним графіком, заздалегідь повідомляють про це учнів. Переможців 

оголошують публічно, відзначаючи їх успіхи на урочистій лінійці. 
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2. Колективні творчі справи (КТС) 

Демократизація й гуманізація суспільства зумовили відповідні зміни в 

методиці виховної роботи. У ній починає домінувати акцент на взаємодію 

дорослих і дітей, які, об'єднуючись задля загальної мети, формують 

стосунки між собою на принципах співробітництва й співтворчості. 

Вихователь орієнтується на позитивні якості учня, вірить у його творчі 

сили, намагаючись активізувати й розвинути їх. Цьому сприяють творчий 

підхід до школярів, гнучкість форм впливу на них, урізноманітнення змісту 

діяльності дитячого колективу. 

Певною мірою узгоджується з таким підходом методика колективного 

творчого виховання (КТВ), створена російським педагогом Ігорем 

Івановим. Зародилась вона у 60-ті роки XX ст., коли стали формуватися 

виховні об'єднання дітей і дорослих, які називали себе комунарами. Тому її 

називають ще «методикою Іванова», або «комунарською». До 90-х 

років вона не набула поширення, бо авторитарна система керівництва 

суспільством в СРСР формувала соціальне замовлення тільки на людину-

виконавця, конформіста. 

Відмінність “комунарської” методики від традиційної простежується за 

двома параметрами. Традиційна орієнтована на зовнішні аспекти, не 

приховує своєї виховної мети, завдань і прямого морального впливу. 

Методика КТВ залучає до діяльності кожного учасника колективу, орієн-

туючись на спільне вироблення дітьми і дорослими мети колективу, 

використовуючи одночасно різноманітні види виховного впливу, вирішує 

виховні завдання непомітно для вихованців. 

Перехід до системи колективного творчого виховання відбувається за 

одним із напрямів — «технологічним» чи «ідеологічним». Прибічники 

«технологічного» підходу обмежуються засвоєнням основних форм 

методики. Практика свідчить, що зміни технології виховного процесу під-

вищують інтерес учнів до спільної діяльності, розвивають їх активність. 

Але здебільшого це не сприяє формуванню нового ставлення до життя, яке 

є результатом змін не лише способів діяльності, а й характеру 

міжособистісних стосунків у колективі. Прибічники «ідеологічного» підхо-

ду впевнені, що достатньо захопити учнів і педагогів ідеєю спільної творчої 

праці, змінити характер міжособистісних стосунків у колективі, і вони самі 

визначать оптимальну для себе технологію діяльності. Така недооцінка 

технологічних аспектів системи нерідко призводить до провалів хороших 

задумів, безуспішної трати сил, згасання зацікавленості справою. 

Найраціональнішим є поєднання обох підходів. Оскільки методика КТВ 

передбачає спосіб організації життя дитячого колективу, за якою діти й 
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дорослі, будучи захопленими спільною справою, турбуються про 

поліпшення клімату в колективі, самопочуття, настрою один одного, вони 

спільно планують, організують та аналізують свою діяльність, 

накопичуючи, осмислюючи пропозиції, ідеї, розвиваючи власні погляди, 

почуття дружби, поваги, взаєморозуміння й турботи. У методиці КТВ чітко 

окреслюються три складові: людяність, діяльність, творчість. Основними її 

перевагами є: 

1. Соціальна спрямованість діяльності. Уся колективна творча 

діяльність має бути спрямована на поліпшення роботи школи, дитячого 

садка чи будинку. Особлива увага приділяється громадянам, які 

потребують допомоги (літні люди та інваліди), утвердженням соціальної, 

мораль 

ної справедливості. Це забезпечує участь дитини у створенні умов, за 

яких формується її громадянська позиція. 

2. Турботливі стосунки. Коли з дітьми налагоджено доброзичливі, 

щирі, демократичні стосунки, можна сподіватися на інтерес до спільної 

діяльності. Такі стосунки не заперечують вимогливості, але змінюють її 

характер: 

вимоги висуває не педагог, а спільна справа. Отже, дітей готують до 

майбутньої діяльності, орієнтуючи на поліпшення свого мікросередовища. 

3. Поділ колективу на міні-колективи (творчі групи, екіпажі, бригади, 

ланки тощо). Двоступенева організація діяльності сприяє залученню до 

планування, виконання й аналізу діяльності всіх членів колективу. Міні-

колектив (З—10 осіб) обговорює важливі проблеми, кожний пропонує свої 

рішення. Такі колективи можуть бути постійними або тимчасовими. 

Критерієм поділу є інтереси, прагнення, місце проживання, тощо. 

4. Колективні творчі справи. Вони є формою організації колективної 

творчої діяльності, а також основним виховним засобом. Колективні творчі 

справи (КТС), ігри, колективні організаційні справи зарекомендували себе 

ефективними способами організації життя колективу. 

5. Чергування творчих доручень. Передбачає періодичні перевибори 

органів учнівського самоврядування, чергування (обмін) постійними 

справами-дорученнями між міні-колективами; планування діяльності, 

внаслідок якого кожен з учасників колективу обов'язково задіяний до об-

говорення справи, організовує її, що унеможливлює поділ колективу на 

активних і пасивних. Усі почергово обіймають «керівні» посади. 

Різноманітність діяльності. Кожна справа має свою стрижневу 

спрямованість, згідно з якою всі КТС класифікують на організаційні, 

суспільні, пізнавальні, трудові, художньо-естетичні, спортивно-оздоровчі. 
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Кожну колективну творчу справу очолює рада, чисельність якої залежить 

від масштабів і характеру роботи. 

Технологія підготовки і реалізації колективних творчих справ 

передбачає шість послідовних етапів: 

1. Попередня робота вихователів. Цей етап охоплює визначення ролі 

КТС у житті колективу, формування виховної мети, обмірковування 

варіантів роботи й настанов-чої (стартової) бесіди, розгляд доцільності 

залучення шефів, однодумців. Тон розмови при цьому доброзичливий, 

товариський, зацікавлений. Думки не нав'язують, не диктують, розмова 

відбувається на рівних. 

2. Колективне планування. Його метою є колективне уточнення мети 

діяльності колективу, збір, аналіз та узагальнення інформації, визначення 

завдань, з огляду на їх корисність та посильність щодо виконання. Після 

цього з'ясовують, хто виконуватиме це завдання — весь колектив, окремий 

міні-колектив чи зведена бригада добровольців; хто керуватиме — рада 

колективу, спеціальна рада з представників міні-колективів чи командир 

зведеної бригади; де краще провести роботу; коли і як здійснити розподіл 

міні-колективів. Важливо, щоб на цьому етапі кожен висловив свою думку, 

обміркувавши пропозиції товаришів. Керівник резюмує усі пропозиції, 

формулює спільну думку. 

3. Колективна підготовка роботи. Керівний орган КТС (рада) уточнює 

й конкретизує план її підготовки та проведення; організуючи виконання 

його, розставляє учасників колективних дій, враховуючи їхні взаємини, 

заохочуючи ініціативу кожного. 

4. Реалізація КТС. Передбачає виконання наміченого плану, 

враховуючи зміни у ньому. Вихователі як керівники та основні учасники 

творчої роботи створюють та підтримують хороший настрій, 

підбадьорюють і надають упевненості у власних силах. Кожна дитина має 

можливість проявити себе, утвердитися в колективі. Важливо, щоб ніхто не 

боявся невдач, панували доброзичлива атмосфера, загальний порив. Це 

сприятиме творчому зростанню дітей, їх умінню долати труднощі. 

5. Колективне підбиття підсумків КТС. Охоплює аналіз на рівні міні-

колективів, де кожний висловлюється, що і завдяки чому вдалося зробити із 

запланованого, що варто використовувати надалі, перетворити в традицію, 

а від чого •слід відмовитися. Узагальнені думки міні-колективів виносять 

на загальний збір, де формується колективна думка. Підбиття підсумків 

відбувається у формі збору-вогника, за допомогою анкети-оцінки із 

запитаннями: «Що більш за все сподобалось і чому?», «Чого вдалося 
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навчитися?», «Чого і кого навчили самі?». Збір спонукає до аналізу 

помилок, вироблення загальної думки, формування традицій. 

6. Найближчі справи КТС. Після завершення справи вихователі 

пропонують учням взятися за нові. 

У проміжках між виконанням КТС проводять творчі свята, ігри, 

зустрічі з цікавими людьми тощо. Це сприяє створенню колективістських 

стосунків (діти зайняті вирішенням спільного завдання), атмосфери 

взаємної поваги, симпатії, злагоди. 

В організації колективної творчої діяльності важливою є роль дорослих. 

Залежно від досвіду, віку, можливостей і взаємин з дітьми, класний 

керівник може бути консультантом, експертом, керівником одного з 

мікроко-лективів. Результат діяльності багато в чому залежить від його 

взаємин з класом і в класі між учнями. Педагог повинен із самого початку 

стати для дітей старшим другом, який цікавиться їх життям, бере в ньому 

участь і, навчаючи їх, вчиться сам. Надзвичайно важливо при цьому ви-

кликати інтерес до себе. 

3. Колективне планування виховної роботи 

Колективне планування роботи є важливим чинником у виховному 

процесі. Один з варіантів його запропонували О.Г. Мороз, В.Л. 

Омеляненко. 

1. Мотиваційний етап 

Дії вчителя (вихователя) 

1.1. Учитель пропонує для колективу ситуацію (повідомлення, факт, 

проблему), яка б сприяла мобілізації учнів на прийняття важливих рішень 

щодо планування подальшої роботи; розвиває теми, запропоновані окреми-

ми школярами; звертає увагу учнів на певні елементи змісту матеріалу, 

важливого для вирішення певних питань. Таким чином формулюється мета 

та завдання подальшої діяльності. 

1.2. Пропонує свій (попередньо складений) перелік заходів, здійснення 

яких було б корисним для всього класного колективу, кожного учня 

зокрема. На загальне обговорення також виноситься питання щодо 

найважливіших справ, які доцільно було б виконати протягом року, а таг 

кож вибір найкращого варіанта організації життя класу. 

При підбитті підсумків обговорення спрямовує діяльність школярів на 

визначення найістотніших завдань подальшої діяльності. 

1.3. Для організації і керівництва виконанням намічених завдань 

проводить вибори ради, до якої входять 2—3 учні або представники 
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мікроколективів (по одному від кожного). Голову ради обирають її 

учасники або весь класний колектив. 

1.4. Разом із школярами — членами ради, визначає склад 

мікроколективів відповідно до функціональних завдань. 

1.5. З метою врахування думок кожного члена колективу пропонує такі 

підходи до організаційної діяльності щодо планування роботи на рік: 

визначення найважливіших справ; пошук варіантів організації життя 

колективу; проведення конкурсу серед мікроколективів на кращу 

пропозицію до річного плану; анкетування учнів; випуск спеціальної 

газети, в якій висвітлювалися б питання розробки варіантів плану; 

організація конкурсу між батьками учнів на кращу пропозицію щодо плану 

роботи на рік; проведення закритого конкурсу на кращі заходи. 

1.6. Організовує разом з радою загальне обговорення внесених 

пропозицій. 

1.7. Підбиває підсумки цього етапу, дає учням завдання продумати, як 

здійснити пошук необхідних напрямів діяльності, а також порадитися щодо 

цього питання з батьками. 

1.8. Інструктує членів ради щодо подальшої організації роботи. 

Дії учнів (вихованців) 

1.9. Кожен школяр бере участь у попередньому пошуку мети і завдань 

діяльності. Бригадир (ланковий) функціонального мікроколективу 

заслуховує пропозиції учнів, узагальнює їх (результати узагальнення теж 

обговорюються). 

1.10. Таємним або відкритим голосуванням обирається рада для 

організації та проведення певного заходу. Кандидатури членів ради 

висуваються як окремими учнями, так і мікроколективами. 

1.11. Обговорюють пропозиції щодо організації подальшої роботи, 

визначають у загальних рисах напрями пошуку ідей. 

1.12. Здійснюють роботу з добору варіантів плану діяльності на рік, 

працюючи у бібліотеках, радячись з батьками, вчителями, товаришами. 

2. Етап планування 

Дії вчителя (вихователя) 

2.1. Дає настанови школярам щодо порядку роботи при плануванні, 

організації і проведенні заходів. 

2.2. Разом з радою аналізує пропозиції щодо організації подальшої 

діяльності, вносить у них корективи, погоджуючи їх з безпосередніми 

виконавцями. 

2.3. Визначає спільно з радою критерії оцінювання досягнутих 

результатів. 
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2.4. Допомагає раді сформувати остаточний варіант плану, визначити 

склад робочих груп та роль окремих учнів у подальшій діяльності. 

Дії учнів (вихованців) 

2.5. Рада збирає пропозиції щодо організації подальшої роботи, 

відбираючи кращі, виносять загальний план 

на обговорення всіх учнів. 

2.6. У процесі обговорення визначається остаточний порядок роботи з 

організації планування, а також терміни проведення збору з метою 

ухвалення річного плану. 

3. Організаційний етап 

Дії вчителя (вихователя) 

3.1. Коригує процес підготовки заходу, пропонуючи варіанти 

вирішення завдань. Допомагає учням у доборі літератури та інших 

матеріалів, спрямовує їх дії. 

3.2. У разі необхідності бере участь у пошуку справ (особливо в тих 

випадках, коли для цього потрібна взаємодія з іншими установами та 

організаціями). 

3.3. Перед проведенням заходу разом з радою визначає, наскільки 

доцільно обговорювати ті чи інші пропозиції, а також затверджує 

остаточний порядок його проведення. 

3.4. Може подати варіант проведення заходу. Наприклад, усі пропозиції 

попередньо виносяться на загальне обговорення. Щодо кожної з пропозицій 

формується група опонентів, які роблять уточнення, висувають свої 

концепції або альтернативні проекти. 

Дії учнів (вихованців) 

3.5. Кожен школяр виконує свою частину підготовчої роботи згідно з 

його роллю та завданнями. 

3.6. Керівники мікроколективів організовують взає-мооцінювання і 

взаємоперевірку учнями виконаної роботи, у разі необхідності дають 

додаткові завдання. 

3.7. Остаточний контроль за підготовкою заходу здійснюють члени 

ради і, якщо в цьому є потреба, вносять відповідні корективи. Про хід 

організаційної діяльності 

повідомляють вихователів. 

3.8. Рада разом з вихователем підбиває підсумки роботи, виконаної на 

цьому етапі, визначає остаточний план проведення заходу. Виготовляються 

і розсилаються запрошення на цей захід гостям (представникам 

адміністрації школи, підприємств та організацій, на базі яких планується 

провести такі заходи). 
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3.9. Визначається остаточний термін проведення заходу. 4. Етап 

проведення заходу Дії вчителя (вихователя) 

4.1. Допомагає раді в проведенні заходу, спрямовує дії школярів. 

Здійснює оперативне втручання у хід роботи, що передбачає виправлення 

недоліків, які можуть допустити члени ради. 

4.2. Під час заходу здійснює спостереження з метою діагностичного 

контролю рівня розвитку в учнів відповідних особистісних якостей. 

4.3. Зіставляє запропоновані варіанти заходу, організовує (разом з 

радою) доопрацювання, уточнення пропозицій. Стежить, щоб кожен етап 

прийняття рішень було критично оцінено. 

4.4. Організовує підбиття підсумків проведеного заходу, допомагає раді 

узагальнити пропозиції школярів для колективного підсумкового аналізу. 

Дії учнів (вихованців) 

4.5. Члени ради контролюють виконання плану проведення заходу, 

коригують дії школярів, заохочують ініціативу їх опонентів. 

4.6. Учні, які виступили з пропозиціями, коротко аргументують їх, а 

опоненти висловлюють критичні зауваження. Потім під час загального 

обговорення приймається остаточне рішення. 

4.7. На завершальному етапі проведення заходу організовується 

попереднє обговорення результатів. Визначається дата колективного 

підбиття підсумків. 

4.8. Обирається редакційна колегія для підготовки остаточного варіанта 

річного плану, з яким потім ознайомлюють весь колектив. 

5. Підсумковий аналіз колективного планування 

Дії вчителя (вихователя) 

5.1. Попередньо інструктує членів ради щодо організації підсумкового 

аналізу заходу, висловлює свої зауваження стосовно результатів проведеної 

роботи. При цьому головну увагу приділяє залученню кожного вихованця 

до активної участі в аналізі. 

5.2. Може запропонувати раді зробити попереднє узагальнення 

зауважень учнів щодо проведення колективного планування, а також змісту 

складеного плану. 

5.3. Стежить за тим, щоб усі пропозиції були враховані, висловлює свої 

думки з приводу питань, що розгляда- , ються. 

Дії учнів (вихованців) 

5.4. Рада з проведення заходу організовує загальний збір його 

учасників. На ньому представники мікроколек-тивів, окремі вихованці 

висловлюють свої та узагальнені зауваження щодо виконаної роботи, 

аналізують стан підготовки і проведення заходу. 
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5.5. Під час обговорення зауважень учасники збору вказують на 

недоліки в організації діяльності, розробляють план їх усунення. В разі 

необхідності може бути прийняте рішення щодо додаткової розвідки справ 

(невідкладно або протягом року). 

6. Найближчі дії після виховного заходу 

Дії вчителя (вихователя) 

6.1. Разом з членами ради узагальнює матеріали підсумкового аналізу, 

допомагає редакційній колегії в опрацюванні остаточного варіанта плану. 

6.2. Контролює (спільно з радою) хід виконання роботи, наміченої під 

час підсумкового аналізу. При цьому подає необхідну допомогу 

колективам, окремим вихованцям. 

Дії учнів (вихованців) 

6.3. Рада розробляє остаточний план діяльності після виховного заходу, 

яким передбачається виконання кожним учнем конкретних завдань. При 

цьому намічається доопрацювання річного плану. 

6.4. Організовують вибори ради з проведення заходів, підготовка яких 

згідно з планом повинна розпочатись невідкладно. 

Педагог має бути впевненим у доцільності кожного виховного заходу, 

бачити межі своїх можливостей, свої сильні та слабкі сторони, 

прогнозувати, який виховний інструментарій буде ефективним, а який ні. 

Визначити показники його виховної діяльності складно, тому що 

результати виховання виявляються не зразу. Складно також визначити, чи є 

вчинки дітей результатом діяльності педагога, чи вони — результат 

сукупних впливів на дитину сім'ї, товаришів, знайомих і ровесників. Для 

оцінки праці педагога потрібні конкретні показники, за допомогою яких 

можна визначити зміни в мисленні, самопочутті, поведінці дітей, 

простежити за динамікою цих змін. 

У різних країнах розроблені різні показники шкільного виховання. 

Сучасний американський дослідник педагогічних проблем Артур Елліс 

зазначає, що показником успішності виховної діяльності передусім є 

оптимізм випускників школи, їхня активність під час будь-якої роботи, 

самодисципліна, чесноти й потреба у самовдосконаленні. У вітчизняній 

педагогіці показники успішності виховання, як правило, пов'язані з 

продовженням навчання, а також багаторічною дружбою з колишніми 

педагогами після закінчення школи, міцністю товариських стосунків з 

однокласниками тощо. Ними можуть також бути фізичне здоров'я дитини, 

її психічна рівновага, правильна самооцінка, усвідомлення випускником 

шкільних років як важливого етапу життя, почуття власної гідності, здат-

ність співчувати людям, прагнення вільного саморозвитку тощо. 
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4. Позашкільні заклади в системі освіти і виховання 

Гуманітарний і демократичний аспекти освіти потребують єдиної 

комплексної системи освіти та виховання у школі та позашкільних 

навчально-виховних закладах. 

Позашкільні навчально-виховні заклади — заклади освіти, які дають 

змогу дітям виявляти свої творчі здібності, одержувати додаткову 

освіту, підвищувати можливості у професійному становленні та 

забезпечують соціальний захист. 

До них належать палаци, будинки, станції, клуби й центри дитячої 

творчості, дитячо-юнацькі спортивні школи, студії, бібліотеки, оздоровчі та 

інші заклади. Їх робота тісно пов'язана з навчально-виховним процесом у 

школі. Позашкільні заклади за специфікою організації роботи поділяють на 

комплексні (палаци, будинки школярів, дитячі парки) і профільні, які 

забезпечують розвиток нахилів, інтересів дитини, задоволення її потреб у 

певній сфері діяльності (дитячі бібліотеки, театри, спортивні школи, станції 

юних натуралістів). Усі вони здійснюють різноманітну виховну роботу з 

підростаючим поколінням, яка базується на концепції позашкільної освіти 

та виховання, положенні про позашкільний навчально-виховний заклад, 

орієнтовній номенклатурі позашкільних навчально-виховних закладів. 

Вони покликані не тільки сприяти проведенню дітьми вільного часу, а й 

створювати умови для додаткової освіти, виховання творчої, гармонійної, 

інтелектуально розвинутої особистості, професійного самовизначення, 

виявлення і подальшого розвитку нахилів, здібностей дітей. Ці риси 

позашкільної педагогіки притаманні всім позашкільним закладам освіти. 

Дитячо-юнацькі центри міжнародного співробітництва. Координують 

діяльність з розвитку туризму, краєзнавства та екскурсійного 

обслуговування учнів. У них працюють туристсько-краєзнавчі гуртки, 

об'єднання, здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців зі спор-

тивного туризму і краєзнавства, обмін дитячими та молодіжними групами.            

Дитячі театри. Здійснюють виховання дітей засобами театрального 

мистецтва. Розвивають їх сценічні навички. До них належать професійні 

драматичні, професійні лялькові, народні любительські, дитячі самодіяльні 

театри. 

Дитячо-юнацькі кіноцентри. Сприяють комплексно-і му естетичному 

розвитку дітей засобами аудіовізуальної ' культури. Напрями роботи 

можуть бути різними: мульт-студія, студія ігрового та документального 

кіно, гуртки кіноосвіти, групи дитячого телебачення, студія комп'ютерної 
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графіки та анімації, театр юного кіноактора, клуб художньо обдарованих 

дітей. 

Центри науково-технічної творчості. Здійснюють додаткову освітню 

та кваліфікаційну підготовку молоді з авіа-, судно-, автомоделювання, 

радіоаматорів, картингістів, баггістів, користувачів та програмістів 

персональних комп'ютерів тощо. 

Школи образотворчих мистецтв. Спрямовані на вивчення народних та 

декоративно-прикладних видів мистецтва. Сприяють залученню дітей до 

художньої культури, формуванню творчих здібностей, самостійному засво-

єнню духовних цінностей. 

Палаци та будинки дитячої творчості. Передбачають створення умов 

для творчого, інтелектуального та фізичного розвитку дітей, задоволення їх 

освітніх потреб через участь у художній, декоративно-прикладній, еколо-

го-природничій та інших видах творчості. Організовують творчі колективи 

художньої самодіяльності (хори, оркестри, ансамблі пісні й танцю, 

театральні колективи та ін.). 

Дитячі флотилії. Здійснюють знайомство з морськими професіями, 

проводять плавпрактику на кораблях і суднах флотилії, допомагають у 

виборі майбутньої професії. 

Дитячі залізниці. Сприяють розширенню кругозору, розвитку технічної 

творчості учнів, формуванню практичних умінь і навичок майбутніх 

працівників залізниці. 

Центри і станції юних техніків. Здійснюють діяльність в об'єднаннях 

за інтересами: гуртках, лабораторіях, клубах, студіях (радіотехнічних, 

авіамодельних, судномо-дельних, ракетомодельних, фотолюбителів, 

автомодельних тощо). Заняття відбуваються в творчих об'єднаннях різної 

категорії (рівнів) або індивідуально. 

Дитячо-юнацькі спортивні школи. Готують спортсменів. Можуть бути 

комплексними (з кількох видів) і спеціалізованими (з одного виду) спорту. 

Приймають до таких шкіл дітей віком від 7 до 14 років, які мають 

відповідну фізичну підготовку. 

Дитячі бібліотеки. Сприяють засвоєнню знань з основ наук, розвитку 

читацьких інтересів, вихованню читацької культури, любові до книги. 

Види діяльності позашкільного закладу різноманітні і багатопланові. 

Це зустрічі з діячами науки, техніки, мистецтва, організація виставок 

дитячої творчості, аукціонів талантів, оглядів, конкурсів, презентацій, 

бенефісів, галерей тощо. Творчі колективи таких закладів постійно шу-

кають нові підходи до планування, організації навчально-виховного 

процесу, створення сприятливих психологічних умов для плідної роботи, 
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оновлення методичного арсеналу для максимальної реалізації вподобань, 

розвитку здібностей дітей і підлітків, самоутвердження їх як особистостей. 

У позашкільних закладах діти переживають більше позитивних емоцій, 

вчаться повноцінного партнерства, шукають і знаходять себе. Втілюючи в 

сучасних умовах осо-бистісно зорієнтовані виховні технології, педагоги 

таких закладів моделюють майбутнє суспільство. 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 6 

ТЕМА: ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ, ЙОГО ВПЛИВ НА 

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. 

ПЛАН:  

1. Колектив і його види. 

2. Сутність, зміст, функції виховного колективу. 

3. Діалектика розвитку колективу. 

4. Чинники розвитку колективу. 

5. Учнівське самоврядування в школі та класі. 

6. Формальні та неформальні групи. 

7. Дитячі та юнацькі громадські групи. 

8. Неформальний молодіжний рух. 

 

1. Колектив і його види. 

Колектив — соціальна значима група людей, які об'єднані спільною 

метою, узгоджено діють для досягнення мети і мають органи 

самоврядування.          І 

Його характеризують єдність цілей, високий рівень між-особистісного 

спілкування, згуртованість, внутрішня дис 

ципліна, специфічні норми співжиття. Він є ланкою, що з'єднує 

особистість із суспільством. Виховання особистості в колективі є втіленням 

закономірностей розвитку суспільства, адже в колективних взаєминах 

створюються умови для соціально-психічного її розвитку. Відокремившись 
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від колективу, людина опиняється в соціально-психологічному вакуумі, що 

значно ускладнює її розвиток. 

Колектив є соціальною системою, яка виконує такі функції: 

— організаторську (полягає в об'єднанні особистостей для виконання 

певних завдань); 

— виховну (спрямована на створення оптимальних умов. для всебічного 

виховання, психічного й соціального розвитку особистості); 

— стимулюючу (сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів 

діяльності особистості, регулює поведінку членів колективу, впливає на 

формування в особистості цілеспрямованості, волі, гуманності, 

працьовитості, совісності, чесності, гідності тощо). 

Універсальне поняття «колектив» охоплює різні його види, до яких 

належать: 

Первинний колектив. Об'єднує людей (школярів), згуртованих у 

порівняно невелику соціальну групу, учасники якої перебувають у 

постійних ділових, товариських, побутових стосунках. Ним може бути 

колектив класу, виробничої бригади на підприємстві, професійної групи в 

установі, підрозділу у військових частинах та ін. За кількісним складом 

нараховує 10—15 осіб. За більшої кількості в ньому відбувається розподіл 

на мікроколективи. Якщо в соціальній групі менше 7—8 осіб, вона не є ко-

лективом у соціально-педагогічному смислі. Це — замкнена група друзів, 

приятелів. 

За якісним складом у колективі має бути приблизно однакова кількість 

осіб обох статей. Якщо ця вимога загалом витримується у колективах 

загальноосвітніх закладів, то на виробництві, в системі професійної освіти 

цього досягти значно складніше, що породжує значні труднощі у розвитку 

колективу, організації міжособистісних стосунків. 

Загальношкільний колектив. Об'єднує усіх учнів і педагогічних 

працівників загальноосвітнього навчально-виховного закладу. Здебільшого 

у них перебуває 500— 600 осіб. У таких колективах усі знають один 

одного, час від часу збираються разом. У ньому теж бажано, щоб була 

однакова кількість осіб обох статей. Якщо в загальноосвітніх школах, 

інших навчально-виховних закладах нараховується 1500—2500 осіб, то 

колективу, по суті, немає. Особа в такому соціальному об'єднанні є 

анонімною, що вкрай негативно впливає на її виховання. 

Тимчасовий колектив. Складається з осіб, які належать до постійних 

колективів для виконання тимчасових завдань, задоволення своїх 

пізнавальних і соціальних інтересів (танцювальний колектив, хор, 
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туристська група та ін.). Чисельно вони невеликі, згруповані на основі со-

ціальних інтересів. 

Виробничий колектив. Це — група професіоналів, об'єднаних для 

науково-дослідної роботи, виробничої діяльності, охорони порядку, 

лікування людей тощо. 

Сімейний колектив. Його складають члени однієї родини. Склався 

історично як важливе соціальне утворення суспільства. 

Колективи можуть бути одновікові й різновікові. У традиціях народної 

педагогіки — виховання особистості в різновіковому колективі, де старші 

за віком і соціальним статусом передають свій досвід молодшим, 

турбуються про їх захист, допомагають долати труднощі. Молодші праг-

нуть оволодівати соціальним досвідом старших, відчувають 

відповідальність перед ними. 

2. Сутність, зміст, функції виховного колективу 

Колектив як людська спільнота, що утворює систему колективістських 

стосунків, є основним чинником формування громадської сутності 

особистості, розвитку її індивідуальності. 

Виховний колектив відзначається розмаїттям видів, форм суспільне 

корисної праці та спілкування. Його сутність реалізується в різних 

аспектах. 

Економічний аспект передбачає залучення дитини в економічні 

відносини, активну участь в них, знання економічних проблем. Це 

забезпечує виховання колективізму, творчого ставлення до праці. 

Політичний аспект означає залучення дітей до шкільного 

самоуправління, політичних кампаній (перепису населення, підготовки до 

свят, фестивалів), участі у громадському житті. 

Соціальний аспект є виявом турботи про розвиток, побутові умови 

дитини. У її свідомість закладаються прагнення до соціальної 

справедливості, гуманізму, ініціативності, відповідальності, зближення 

колективних і власних інтересів. 

Моральний аспект передбачає розуміння моралі як суспільного явища, 

усвідомлення суспільної моралі як відповідальності перед іншими людьми, 

самим собою, колективом. Аналіз стосунків у колективі переконує в необ-

хідності чесної, добросовісної праці, формує основи моральності. 

Громадсько-ціннісний аспект переконує, що колектив — це ідейна, 

ціннісно-орієнтована єдність людей, для яких організаційна структура є 

засобом досягнення спільних цілей. 
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Культурно-естетичний аспект виявляється у вільному спілкуванні 

дітей, що забезпечує їх новими враженнями, знаннями, сприяє підвищенню 

естетичного рівня їх повсякденних стосунків, естетичної організації всього 

життя. Художня творчість у колективі є засобом змістовного використання 

вільного часу, розвитку дітей. 

Юридичний аспект свідчить, що взаємини в колективі торкаються і 

правового аспекту життя. Усвідомлення дитиною мотивів моральних та 

аморальних вчинків, правова освіта, поєднана з практичним засвоєнням 

дітьми прав та обов'язків — важливий чинник формування правосвідомості. 

Психологічний аспект означає, що колектив — організоване соціальне 

середовище. Цілеспрямованість його діяльності породжує здоровий 

моральний клімат, мажорний тон у відносинах, добровільну участь у 

спільних справах, відчуття потреби у колективному спілкуванні, пси-

хологічній сумісності з товаришами. 

Організаційний аспект свідчить про інтуїтивне прагнення дітей до 

об'єднання в певній організації. Педагогічне організована діяльність 

колективу ставить дітей у ділові стосунки керівництва й підлеглості, 

взаємовимог-ливості та взаємодопомоги. 

Індивідуально-особистісний аспект враховує можливість тимчасового 

відокремлення дитини від колективу, можливість оглянутися навколо, 

зазирнути в себе, осмислити свої взаємини з оточуючими. Це сприяє 

самосвідомості, формуванню внутрішнього морального світу особистості. 

Педагогічний аспект реалізується через врахування вікових та 

індивідуальних особливостей дітей, формування суспільно-цінної сутності 

особистості й яскравої індивідуальності. 

Виховний колектив — педагогічне організована система відносин. Він 

має органи самоврядування й координації, що уповноважені представляти 

інтереси дітей і суспільства, традиції, громадську думку, об'єднує учнів 

спільною метою та організацією праці. Він необхідний як середовище 

взаємодії й ефективного впливу на дітей, формування колективістських 

якостей, як форма організації життя, що виховуюче впливає на всіх членів 

колективу й кожного зокрема. Тому організація виховного колективу в 

школі й класах — першочергове завдання вихователів. Виховні колективи 

бувають загальношкільними (єдина організація навчально-виховного 

закладу, що має загальні органи управління життям школи) й первинними 

(формуються за віковою ознакою, діють як навчальні групи, бригади, 

загони, гуртки). Первинний колектив також має органи самоврядування, 

актив, своїх представників у за-гальношкільних органах. Така структура 

виховного колективу сприяє врахуванню вікових особливостей та інтересів 
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дітей, налагодженню взаємозв'язків між первинними колективами старших 

і молодших учнів, різновіковими загонами й групами. 

Виховний колектив виконує такі функції: 

— залучення дітей до системи суспільних відносин, набуття ними 

досвіду таких відносин. Колектив акумулює основні риси й вимоги 

суспільства, передає практичний досвід використання існуючих суспільних 

відносин; 

— організація самостійної діяльності дітей: навчальної, трудової, 

громадської, ігрової. Колективна діяльність сприяє формуванню ділових 

стосунків (взаємозалежності, відповідальності, контролю, взаємодопомоги, 

керівництва, підлеглості, вимогливості, дружби, товариськості, симпатії). 

Чим міцніша організаційно-ділова структура колективу, тим кращі умови 

для створення у ньому високоморальної атмосфери; 

— формування моральної сутності особистості. Ті морально-

естетичного ставлення до світу й самої себе. Колективістські стосунки 

сприяють формуванню гуманістичних якостей особистості, 

колективістської свідомості; 

— ефективного педагогічного засобу впливу на особистість, групу 

дітей. Завдяки цьому відбувається коригування й регулювання їх 

поведінки та діяльності. Сформована в колективі громадська думка 

є дієвим інструментом педагогічного впливу, сила якого залежить 

від рівня розвитку колективу.    

                  

3. Діалектика розвитку колективу 

Виховне значення колективу, його впливу на особистість учня досить 

суттєве. Оскільки кожен учень щодня перебуває в класі, то й клас (свідомо 

чи несвідомо) впливає на нього. 

Колектив — не застигла структура, він постійно розвивається, 

проходячи певні стадії. Стадійність розвитку колективу є вираженням 

внутрішньої діалектики його становлення, в основі якої — рівень 

взаємовідносин між вихователем і вихованцями, між членами колективу. 

Шкільний колектив у своєму розвитку проходить чотири стадії: 

1. Створення колективу учнів. Спочатку колектив лише формується, 

члени його недостатньо знають один одного, не виявляють ініціативи в 

діяльності. Ще не сформований його актив. 

Педагог повинен допомогти учням сформулювати систему єдиних 

вимог — рішучих за формою, зрозумілих за змістом, організувати його 

діяльність на засадах єдиноначальності керівництва, педагогічного 

авторитаризму. Він вивчає особисті якості членів колективу, знайомить їх, 
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сприяє обиранню органів самоврядування, інструктує щодо їх функції, 

контролює їх роботу, а в разі необхідності — допомагає. Взаємини між 

педагогом і вихованцями будуються на засадах безпосереднього впливу на 

колектив та на кожного його учасника. 

2. Поширення впливу активу на весь колектив. На цій стадії 

відбувається залучення активістів до керівництва колективом, акцентуючи 

їх увагу на відповідальності, ініціативі та самостійності. Водночас 

відбувається залучення пасивних учнів до громадського життя. За пра-

вильно організованої роботи актив швидко починає виявляти ініціативу у 

визначенні завдань та організації колективної діяльності. 

Педагог окреслює подальші перспективи діяльності колективу (в 

навчанні, праці, спорті, іграх, позакласних заходах), дбає про посилення 

довіри до активістів, частково передає їм свої функції (контролю за 

чергуванням по школі або класу, прибирання класної кімнати, харчування в 

їдальні, підготовки до свят). Взаємини між ним та учнями розвиваються на 

засадах демократизму, паралельних впливів (поєднання безпосереднього й 

опосередкованого впливу). 

Стадія триває один—півтора року, залежно від стосунків усередині 

колективу. На її початку колектив нібито поділений на три соціально-

психологічні мікрогрупи: активістів (опору класного керівника), пасивних 

учнів (які поступово долають байдужість), «ядро опору» (педагогічно 

занедбані діти). Наприкінці її клас стає психологічно та педагогічно 

однорідним. 

3. Вирішальний вплив громадської думки більшості. Більшість дітей з 

перших днів діє свідомо, активно, а колектив усвідомлює завдання, 

поставлені перед ним. Педагог допомагає активові здобути авторитет серед 

учнів, контролює його діяльність. Керівництво колективом відбувається на 

засадах демократизму, визнанні права колективу самостійно вирішувати 

питання про заохочення чи покарання своїх учасників, планування роботи, 

оцінювання поведінки учнів, запровадження системи доручень мікро-

групам учнів, окремим членам колективу. 

На цій стадії посилюється вплив громадської думки колективу, 

боротьба за його честь, орієнтація та самоконтроль поведінки і навчальної 

діяльності. 

4. Самовиховання як вищий тип виховання в колективі. Кожен учень 

сприймає колективні, загальноприйняті вимоги як вимоги до себе. У них 

розвивається інтерес до самовиховання, що переходить у внутрішнє праг-

нення до вдосконалення особистих якостей, рис характеру. 
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Педагог інструктує, консультує, надає методичну допомогу щодо 

прийомів самовиховання (самоаналізу, самонавіювання, самонаказу, 

самовідмови від негативного), поступово привчаючи до нього весь 

колектив. Допомагає учням визначити потрібні для самовдосконалення 

якості, скласти індивідуальні плани самопізнання, саморозвитку. Беручи до 

уваги вимоги колективу до кожного його учасника, досягнутий рівень 

розвитку колективу, вікові та індивідуальні особливості дітей, педагог 

коригує самовиховання, створює загальну мажорну атмосферу. 

На всіх стадіях розвитку учнівського колективу необхідна системність 

— послідовно сформульовані перед колективом завдання, виконання яких 

забезпечуватиме перехід від простого задоволення результатами до 

глибокого почуття обов'язку. 

4. Чинники розвитку колективу 

На розвиток і становлення колективу впливають такі соціально-

педагогічні чинники:      

1. Глибоке знання вихователями наукових психолого-педагогічних основ 

теорії та практики формування і розвитку колективу. Формуючи і 

розвиваючи колектив на засадах відкритості щодо нового досвіду, ідей, 

мобільності (готовності до постійних змін), толерантності (сприйнятті 

різних поглядів, думок, терпимого до них ставлення), свободи (можливості 

обстоювати свою думку), вільної орієнтації (вибору перспективи власного 

розвитку), довіри до оточуючих, плановості (орієнтації на планування, 

здійснення наміченого), слід враховувати різноманітні теорії колективу, 

технології роботи з метою максимальної адаптації їх до особливостей 

конкретного колективу та обставин його функціонування. 

2. Забезпечення наступності та єдності у роботі педагогів з 

колективом. Педагоги, які працюють з колективом, мають добре 

усвідомлювати особливості колективу, його мету, сповідувати єдині 

принципи виховання та управління. На етапах переходу колективу від 

однієї стадії розвитку до іншої важливо не пред'являти йому завищених або 

занижених завдань, маючи на увазі, що послідовність, наступність їх 

сприятиме подальшому гармонійному його функціонуванню. 

3. Володіння технікою формування перспективних напрямів. Діяльність 

людини, певної спільноти ефективна за наявності та усвідомлення мети. А. 

Макаренко писав: 

«Справжнім стимулом людського життя є завтрашня радість. У 

педагогічній техніці ця завтрашня радість є одним з найважливіших об'єктів 

роботи. Спочатку треба організувати саму радість, викликати її до життя і 
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поставити як реальність. По-друге, треба наполегливо перетворювати 

простіші види радості в складніші і значні для людини ... Виховати людину 

— значить виховати в неї перспективні шляхи. Методика цієї роботи 

полягає в організації нових перспектив, у використанні тих, що вже є, в 

поступовій підстановці цінніших»*. 

Виховна перспектива — це значущі завдання, цілі, що відповідають 

потребам розвитку особистості, колективу, стимулюють діяльність, 

відповідають віковим, індивідуальним особливостям. Перспективи 

характеризуються: захопленістю справами, що базуються на інтересі; 

суспільною цінністю завдань, цілей, конкретних справ, пов'язаних з працею 

та життям; чіткою організацією діяльності, спрямованої на досягнення 

мети; педагогічною доцільністю, вихованням в учнів моральних якостей. 

Майстерність вихователя виявляється в організації системи 

перспективних напрямів з урахуванням можливостей колективу, реальних 

соціальних обставин. На практиці перспективами стають різні трудові 

справи, суперництво у змаганні, допомога підшефним організаціям, походи 

й екскурсії, спортивні змагання, творчі звіти. Такі перспективи мають бути 

зримими і реальними, доступними і посильними, стимулювати і 

заохочувати колектив на їх досягнення. Просування до перспективи 

передбачає обговорення планів, пропозицій і практичну діяльність щодо її 

реалізації, що безпосередньо впливає на процес згуртування колективу. 

4. Забезпечення педагогічна доцільної роботи з активом. та органами 

самоврядування. Актив та органи самоврядування сприяють розвитку 

колективу. 

АКТИВ — ініціативна група вихованців, яка усвідомлює вимоги керівника 

колективу і допомагає в організації діяльності колективу. 

Актив залучають до конкретної діяльності, доручаючи деякі функції та 

обов'язки вихователів, вчать методам і засобам їх виконання, що прискорює 

соціальне становлення особистості. Кількість активістів повинна збільшу-

ватися через залучення дітей до різних сфер діяльності. Актив є основою 

формування органів самоврядування. 

Органи самоврядування —демократично обрані уповноважені ко-

лективу, які допомагають педагогові здійснювати керівні функції. 

Вихователь спільно з активом визначає функції органів 

самоврядування, їх підрозділів, створює умови для самостійної діяльності, 

вчить ефективно працювати, вирішувати певні педагогічні завдання, 

здійснює контроль за роботою. 
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Але адміністрація школи не повинна підміняти органи самоврядування, 

вона зобов'язана виконувати прийняте ними рішення, а якщо таке рішення 

хибне, керівники мають апелювати до загальних зборів і домагатися його 

відміни, а не самовільно скасувати його. Вплив на органи самоврядування 

здійснюється на демократичних засадах через педагогів, які користуються 

особливою повагою в учнів. 

5. Наявність соціально-педагогічних умов для ефективної діяльності 

колективу, формування традицій, вироблення належного стилю і тону. 

Атмосфера добра й радості, панування духу гуманізму притягує учнів до 

школи та її колективу. У такій атмосфері колектив 

швидко стає згуртованим, сповненим внутрішньою силою, збагаченим 

соціальне значущими традиціями. Для колективу важливо мати морально-

ціннісні традиції, зберігати їх і примножувати. Вони повинні бути тривали-

ми, стійкими, наповненими моральним впливом на особистість. 

Велике значення для психологічного клімату, самопочуття дітей в 

колективі має відповідний тон і стиль у стосунках. Оскільки суттєвою 

ознакою колективу є спільна діяльність для досягнення певної мети, то і 

стиль має характеризуватися діяльнісністю, діловитістю у різних сферах: 

навчанні, грі, дозвіллі тощо. Тому не можна допускати безпідставної 

галасливості, бездіяльності, невпорядкованості дій. 

Діловий стиль характеризується певними відтінками тону, який у 

здоровому колективі відзначається: мажор-ністю (бадьорим, радісним 

настроєм, готовністю до раціональної дії, внутрішнім спокоєм, впевненістю 

у своїх силах, у майбутньому), гідністю за своє становище в колективі, 

відповідальністю за його справи, єдністю колективу, дружніми взаєминами, 

відчуттям захищеності від принижень, насильства, знущання, здатністю до 

гальмування своїх негативних дій. 

Джерелом формування стилю і тону в колективі має бути передусім 

діяльність педагогів. 

5. Учнівське самоврядування в школі та класі 

Основною ланкою у становленні виховного колективу є учнівське 

самоврядування — самодіяльна організація дитячого життя в школі. Воно 

уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує 

права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадянськості, 

організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні 

різноманітних заходів, виступає їх ініціатором. Загалом учнівське 

самоврядування є незамінним помічником педагогів. У сучасній школі, Яка 



92 

 

самостійно формує органи самоврядування, воно представлене за одним із 

трьох варіантів: 

1. Представницький варіант. До учнівського комітету входять старости 

всіх класів. Така структура дає змогу оперативно доводити до відома учнів, 

особливо у великій школі, рішення учнівського комітету, організувати 

будь-яку акцію, підбити підсумки. 

2. Комунарський варіант. Передбачає при організації конкретної 

справи створення тимчасового штабу або ради із зацікавлених учнів. Члени 

ради вирішують (з участю вчителів), як залучити весь колектив школи чи 

групу класів до справи, дають доручення, організовують роботу (свята, 

спартакіади, олімпіади, масові подорожі тощо). Після їх завершення штаб 

(рада) самоліквідується, натомість виникає інша тимчасова структура для 

нової справи. 

3. Комісійний варіант. Згідно з ним на загальних зборах чи конференції 

формується учнівський комітет у складі 9—15 осіб. Вони обирають зі свого 

складу голову, заступника, секретаря комітету, решта очолюють комісії, до 

яких добирають активістів класів. Такий склад комітету є сталим, але часто 

він буває заформалізованим або взагалі бездіяльним. 

Вищим органом учнівського самоврядування в школі є загальні збори 

або учнівська конференція. Виконавчий орган (учнівський комітет, рада 

учнівського колективу, рада командирів (старост), парламент, учнівське 

представництво тощо) підзвітний загальним зборам. Учнівські збори 

відбуваються не менше двох разів на рік (у вересні — для визначення 

завдань на новий навчальний рік, у травні — для звіту виконавчого органу 

та його перевиборів). Напередодні проведення звітно-виборних зборів 

проводять з учнями дискусію, ділову гру з проблем учнівського само-

врядування, структури учнівського самоврядування, основних напрямів та 

змісту роботи, прав і обов'язків членів виконавчого органу. 

Кількість членів виконавчого органу учнівського самоврядування 

визначає учнівський колектив залежно від обсягу запланованої діяльності 

та кількості комісій. Кількість комісій залежить від специфіки напрямів 

діяльнос-• ті школи, особливостей структури, досвіду і традицій, рівня 

теоретично-методологічної та практичної підготовленості педагогічного 

колективу до керівництва учнівським самоврядуванням. 

Важливими умовами плідної діяльності учнівського самоврядування є: 

розуміння учнями й активом завдань, змісту і суті самоврядування; вміння 

самостійно планувати, організовувати роботу, координувати зусилля різних 

ланок самоврядування, постійно здійснювати самоконтроль; уміння 

враховувати, регулювати, аналізувати свою діяльність, об'єктивно її 
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оцінювати; пошук ефективних форм і методів діяльності органів 

самоврядування, творче використання досвіду інших шкіл. 

Комісії виконавчого органу спрямовують свою роботу на підвищення 

якості навчання, реалізацію вимог режиму школи, організацію позакласної 

виховної роботи, на розвиток ініціативи і творчої самодіяльності учнів, 

реалізацію їх прав і обов'язків. Члени комісії є відповідальними за певний 

напрям роботи класу. Виконавчий орган проводить засідання один раз на 

місяць, комісії — раз на два тижні. Свою роботу виконавчий орган планує 

на рік або півріччя орієнтовно за такими розділами: 

1. Вступ (короткий аналіз роботи за попередній рік, завдання на новий). 

2. Організаційна робота (визначення тематики загаль-ношкільних 

конференцій, класних зборів, планування навчання активу з окремих, 

питань, організація відкритості в роботі). 

3. Засідання виконавчого органу учнівського самоврядування. 

4. Робота комісій (секторів). 

У плані роботи враховують обов'язкові справи, в організації яких 

участь виконавчого органу об'єктивно необхідна (День знань, робота з 

благоустрою пришкільної території, налагодження чергування у школі та 

класах, підготовка до проведення канікул тощо). 

Під час організації масштабних та епізодичних справ можуть бути 

поєднані зусилля постійних органів самоврядування з тимчасовими (ради, 

ініціативні групи клубів, творчих об'єднань тощо). 

Колективним органом самоврядування в класі є збори колективу класу 

— впливовий чинник зміцнення дисципліни учнів, виховання в них 

моральних якостей. На зборах класного колективу обговорюють актуальні, 

зрозумілі питання повсякденного життя (підготовка культурно-масового 

заходу, випуск журналу, підсумки навчання за чверть, семестр, рік та ін.), 

визначні історичні події, сучасні досягнення, моральні проблеми. 

Періодичність їх проведення залежить від конкретних умов діяльності 

класу. 

Гласність, відкритість роботи органів самоврядування (всі учні знають, 

де, коли, які питання обговорюються, можуть брати в обговоренні участь, 

пропонувати нове, оригінальне, цікаве, впливати на життя колективу) 

сприяє поглибленню демократизму в шкільному житті. Розвиток 

учнівського самоврядування, участь в якому розвиває відповідальність за 

шкільні справи, допомагає набути організаторських навичок, сприяє 

духовному зростанню, розвитку організаторських здібностей дітей. 

Демократизм в учнівському самоврядуванні залежить від позиції 

дорослих, зокрема керівництва школи. Розбіжності між адміністрацією та 
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учнівським самоврядуванням виникають внаслідок неправильної 

організації педагогічного керівництва, коли немає взаємодії між педаго-

гічним та учнівським колективами для досягнення мети. 

Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги 

учнівському самоврядуванню є: забезпечення реальних прав та обов'язків 

органів самоврядування; підвищення довіри педагогів до рішень 

учнівського колективу, його органів самоврядування; кваліфікована, 

тактовна допомога; цілеспрямоване навчання учнів складній справі 

організації життя учнівського колективу, керівництва справами школи. 

За кожною комісією педагогічна рада закріплює вчителів-

консультантів, які постійно мають допомагати органам самоврядування, 

сприяти визначенню мети діяльності, плануванню роботи, вирішенню 

складних ситуацій, управлінських завдань. 

6. Формальні та неформальні групи 

У шкільному колективі, який є формальним утворенням, функціонують 

різноманітні самодіяльні групи (неформальні дитячі об'єднання), діяльність 

яких спрямована на реалізацію та розвиток інтересів і потреб їх учасників. 

Формальна група — група, структура і діяльність якої раціонально 

організовані та стандартизовані згідно з точно приписаними груповими 

правилами, цілями і ролевими функціями. 

Ефективність функціонування її забезпечується системою керівництва 

та контролю. Безпосереднє управління спирається на владні повноваження, 

розподілені відповідно до формально-статусної структури групи. 

Неформальна група — самодіяльне об'єднання громадян, статус, 

структура, функції якого юридичне не оформлені. 

Отже, якщо формальні групи, будучи створеними для певної соціальної 

діяльності, мають юридичне визначений статус, нормативну базу існування, 

яка закріплює структуру, тип завдань, колективні та індивідуальні права й 

обов'язки, то неформальні такої регламентації позбавлені. 

У формальній групі взаємостосунки її учасників регламентуються 

внутрішніми документами, передбачаючи 

високий рівень дисципліни, організованості, підпорядкування 

індивідуальних інтересів колективній меті, а в неформальній порядок 

ґрунтується на традиціях, морально-етичних принципах, за дотриманням 

яких стежать не тільки лідери, а й усі учасники. 

Якщо у формальній групі дитина виконує приписані їй соціальні ролі (у 

класі — учень), а авторитет учасників її визначається обійманою посадою, 
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то в неформальній понад усе — самодостатність, неповторність 

особистості, у ній немає формального керівника (переважно лідирує 

найавторитетніша особа), вона функціонує на засадах демократичного 

спілкування. Для згуртованості такої групи вирішальними є симпатії, 

звички та інтереси, а особливістю — наявність неформального лідера, 

особистісні характеристики і мета якого є близькими для групи в цілому. 

Ще одна особливість формальних груп — здійснення контролю за 

поведінкою учасників через зафіксовані норми та правила. У неформальних 

— контролюючу функцію виконують норми і традиції, сутність яких 

залежить від рівня згуртованості групи, ступеня її «закритості» для інших 

соціальних груп. 

Неформальні об'єднання за їх головними ознаками й характерними 

рисами називають ще самодіяльними само-керованими об'єднаннями 

(ССО). 

Вони можуть існувати: 

1. У структурі формальних колективів (угруповання). Наприклад, 

окремі угруповання в класі. Воно не є самозамкнутим, його учасники 

активно взаємодіють як між собою, так з усім колективом, можуть 

допомагати педагогам у згуртуванні колективу або заважати цьому 

процесу. Один і той же підліток може належати до кількох неформальних 

груп, що може призвести до внутрішнього конфлікту особистості. 

Особливо тоді, коли спрямованість груп різна, що створює ситуації 

напруженості. Підліток ніби опиняється між двома вогнями, перед необ-

хідністю проблеми вибору. У шкільному віці такі ситуації переживаються 

особливо драматично. 

2. Паралельно (незалежно) від формальних. Виникають на основі 

просторової близькості, спільності інтересів, занять, особистої симпатії, 

парної та групової дружби. У таких об'єднаннях їх учасники знаходять 

можливості для самовираження, виявлення ініціативи, неконтрольованого 

дорослими спілкування. Вони мають свою систему цінностей (гасла, 

символи, манеру одягатись). Мета їх діяльності може бути як соціальне 

значущою, так і асоціальною. Школа намагається зблизити цілі, сферу 

діяльності, грані взаємодії дитячих формальних і неформальних об'єднань. 

Причиною виникнення неформальних об'єднань є протиріччя між 

збільшенням вільного часу та рівнем загальної культури, різноманітних 

потреб молоді, ізольованість дітей від дорослих, прагнення до 

самодіяльності (з одного боку, підвищена активність дітей, їх потреба в 

самовираженні, з іншого — педагогічний формалізм в організації виховної 

роботи, намагання жорстко регламентувати їх діяльність). 
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Участь молоді в неформальних об'єднаннях пов'язана з потребою 

вільного самовираження, неформального спілкування з однолітками. Цю 

функцію перебирають на себе ССО, де можна знайти друга, висловити 

душевні переживання, вислухати інших, відчути себе вільно й комфортно. 

Життєдіяльність ССО, створених на соціальне корисній основі, є 

органічною частиною цілісного педагогічного процесу, сприяє вирішенню 

найважливіших проблем дитячого спілкування, заповнення емоційного 

вакууму осо-бистісно-значущими справами. 

До об'єднання в самодіяльні групи дітей підштовхують і застійні явища 

в громадському житті (дефіцит правди, громадське лицемірство тощо). 

Втрата інтересу до громадського життя, поваги до фальшивих авторитетів, 

незадоволеність шкільними справами спонукають частину підлітків і 

молоді спершу до відчуженості від сім'ї та школи, а згодом до об'єднання в 

групи на основі стимулів та ідеалів, які вони вважають істинними і 

престижними. Найпоширеніші серед них: самореалізація, задоволеність від 

вільного спілкування, різноманітної діяльності; самоствердження, 

емоційно-психологічна захищеність; бажання брати участь •у вирішенні 

соціальних проблем; прагнення до естетичного самовираження через 

уявлення про ідеал людської краси та шляхетної поведінки; отримання 

естетичного й емоційно-фізіологічного задоволення засобами 

стандартизованої «культурно-масової» продукції; реалізація 

індивідуалістичних, егоїстичних потреб та інтересів; можливість здійснен-

ня асоціальних дій (хуліганство, вживання алкоголю і наркотиків). 

Підлітки прагнуть самостійності, визнання дорослими й ровесниками, 

гідності й поваги до себе, самореалїза-ції через творчість. Деякі молоді 

люди вступають до неформальних груп з метою, наприклад, знайти захист 

від нападів хлопців з іншої вулиці чи нагнати страху на інших дітей, 

познайомитися з дівчиною на основі спільних інтересів (захоплення 

технікою, музикою, спортом тощо). У такому разі неформальне об'єднання 

виконує інструментальну функцію у процесі соціалізації особистості. Інші 

прагнуть задовольнити власні потреби, скажімо, у певній інформації. 

Створені для цього групи виконують інформаційно-розважальну функцію, 

оскільки в них відбувається інтенсивний обмін інформацією, обговорення 

різноманітних проблем. 

Формальна і неформальна організації не протистоять, а доповнюють 

одна одну, задовольняють інтереси, потреби дітей, необхідні для 

нормальної соціалізації особистості — пристосування до життя у 

суспільстві, засвоєння вимог, які суспільство пред'являє індивіду. 

Неформальні групи є незамінними для спілкування рівних з рівними. 
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Завдання вчителів — не ізольовувати й не протиставляти їх, не 

загострювати суперечності між ними, а знаходити спільне, зближувати, 

використовуючи усе найкраще в них. 

Різноманітність інтересів, потреб і запитів молоді зумовлює широкий 

спектр діяльності' її неформальних об'єднань, які за критерієм соціально-

політичної та соціально-значущої діяльності поділяють на просоціальні, 

асоціальні та антисоціальні. 

Просоціальні неформальні об'єднання. До них належать військово-

патріотичні, спортивні, творчі групи (любителів театру, кіно, дизайну, 

клуби самодіяльної авторської пісні, театри-студії, джаз-колективи), які 

орієнтуються на культурно-творчу, розважальну діяльність. Сюди належать 

і молодіжні екологічні рухи, рухи за збереження та оновлення історико-

культурних пам'яток, соціально-політичні клуби. 

Асоціальні об'єднання. До них відносять рейверів, реперів, брейкерів, 

спортивних і музичних фанатів. Їх діяльність спрямована на отримання 

задоволення за допомогою пасивних форм дозвілля та відпочинку. 

Антисоціальні об'єднання. Цю групу становлять «лю-бери», гопники, 

токсикомани, алкоголіки та ін. Вони відкрито протиставляють себе 

соціальній ідеології, нормам людського співжиття, проповідуючи свою 

мораль. Альтернативу соціальній справедливості вбачають у містиці, 

антисоціальних гаслах. 

Різноманітність позицій неформальних об'єднань вимагають від 

педагогів диференційованого ставлення до їх діяльності. Головним його 

критерієм має бути ясність мети та ідеї, продуманість соціально-значущої 

справи, компетентний лідер, дотримання законодавства і норм моралі. 

Просоціальні об'єднання заслуговують максимальної підтримки, всебічного 

співробітництва. У стосунках з учасниками асоціальних об'єднань важливо 

спрямовувати їх енергію в русло соціальної активності. Робота з антисоці-

альними об'єднаннями потребує особливої підготовленості педагога, 

завдання якого допомогти молодій людині вибратися з проблем. 

Дитячі та молодіжні організації, що тепер існують в Україні, можна 

класифікувати за статусом та основними показниками їх діяльності у 

формальні та неформальні організації (рухи). 

7. Дитячі та юнацькі громадські організації 

Світоглядний плюралізм, багатопартійність в суспільно-політичному 

житті відкривають простір для створення та організації роботи 

різноманітних дитячих громадських організацій, об'єднань і рухів. 
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Наприкінці XX ст. в Україні значно активізувався процес створення 

дитячих та юнацьких організацій, відновили свою діяльність раніше 

заборонені. 

Дитячі (молодіжні) громадські організації — об'єднання громадян 

віком від 6 до 14 (молодіжні — від 14 до 28) років, метою яких є діяльність, 

спрямована на реалізацію та захист прав і свобод, творчих здібностей, 

задоволення власних інтересів. 

З урахуванням з головних напрямів діяльності їх поділяють на шість 

груп. 

1. Молодіжні організації, зорієнтовані на вирішення політичних 

проблем. Найпомітніші серед них Молоді республіканці України, 

Об'єднання демократичної української молоді (ОДУМ), Соціалістичний 

конгрес молоді. Ліберальне молодіжне об'єднання. Спілка українського 

студентства (СУС), Асоціація молодих українських політологів і політиків. 

Молодіжна організація спілки офіцерів України «Сокіл», Львівський фонд 

«Молода Україна» та молодіжні організації при політичних партіях та 

рухах. 

2. Молодіжні організації, зосереджені на вирішенні соціальних проблем. 

Цю групу становлять Спілка молодіжних організацій України (СМОУ), 

Асоціація МЖК воїнів-інтернаціоналістів України «Укрінтербуд», 

Українська республіканська рада молодих вчених і спеціалістів. Палата 

молодих підприємців України та ін. 

3. Молодіжні організації, що займаються вивченням історії, 

фольклору, етнографії народів України. До цієї групи належать 

«Товариство Лева», товариство «Щире братство». Молодіжне товариство 

«Кіш», Молодіжна єврейська організація «Шахар» та ін. 

4. Молодіжні благодійницькі організації. Найпомітніші серед них 

Південноукраїнське благодійне товариство «Молодь за милосердя», 

Асоціація молодіжних пошукових об'єднань України «Обеліск», 

Республіканський молодіжний благодійницький фонд допомоги потерпілим 

від аварії на Чорнобильській АЕС, Молодіжне благодійне товариство 

«Гуманіст». 

5. Релігійні молодіжні організації. Цю групу представляють Комітет 

української католицької молоді (КУКМ), Організація «Українська молодь 

Христові», Молодіжна рада церков Євангельських християн-баптистів 

України, Всеукраїнське православне молодіжне Братство ім. Петра Могили 

та ін. 
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6. Дитячі громадські організації. З-поміж інших своєю активністю 

виділяються Українська скаутська організація «Пласт», Спілка української 

молоді (СУМ), Спілка піонерських організацій України (СПОУ), 

Українське дитячо-юнацьке товариство «СІЧ». 

Більшість із них заявляють про свою позаполітичність. Їх виховна 

система спрямована, в основному, на формування вмінь і навичок у дітей і 

підлітків, пов'язаних з природою (життя в таборі, туризм, екологічне 

виховання), із зміцненням здоров'я (фізична підготовка), вихованням 

шанобливого ставлення до сім'ї, рідної місцевості, держави (сімейне життя, 

життя в суспільстві). 

Українська скаутська організація «Пласт». Заснована 1911 p. Петром 

Франком, Іваном Чмолою та Олександром Тисовським, маючи своїм 

завданням всебічне патріотичне і національне виховання, розвиток 

моральних, духовних і фізичних рис юнаків та дівчат. У 1924 p. організація 

«Пласт» в колишній УРСР була заборонена як «дрібнобуржуазна виховна 

система, не сумісна з побудовою соціалізму». Після розгрому «Пласту» 

урядом Польщі в Західній Україні організація продовжувала діяльність се-

ред української діаспори — у Канаді, США, Австралії. Лише в 1989—1990 

pp. «Пласт» відновив роботу в Львівській, Тернопільській та Івано-

Франківській областях, де поступово посів провідні позиції серед дитячих 

організацій. Офіційне відродження «Пласту» в Україні відбулося 13 квітня 

1991 р. на установочному з'їзді. 

В основі пластового виховання — заборона політиза-ції дитини. Його 

метою є сприяння розвитку молодих людей для реалізації їх 

інтелектуального, громадського та духовного потенціалу, відповідальних 

громадян, учасників місцевих, національних та міжнародних співтовариств. 

Скаутський рух заснований на таких принципах: 

— обов'язок перед Богом; 

— обов'язок перед іншими; 

— обов'язок щодо себе. 

Хлопці і дівчата виховуються окремо до 17 років. 317 до ЗО років 

(старшим пластунам дозволяється працювати з дітьми, якщо вони не 

належать до політичних організацій). Пласт має чітку структуру, 

атрибутику (гімн, герб, розпізнавальні знаки та форму), присягу, в якій 

ідеться: 

«Присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути 

вірним Богові й Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом і 

слухатися пластового проводу». 
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Наприкінці XX ст. скаутські організації почали діяти майже у всіх 

регіонах України. Вони опираються на загальнолюдські цінності, норми 

християнської моралі. 

Залежно від віку, скаути належать до певних категорій: 

— хлопчики 7—10 років: кабскаути (дитинка, щеня), дівчатка — 

браунскаути (пташенята); 

— хлопчики 11—14 років: бойскаути (розвідники), дівчатка — 

герлскаути; 

— юнаки та дівчата 15—21 року: «гідні», «пошука-чі», «дослідники». 

Організаційно вони поділяються на групи, а ті — на ланки патрулів, які 

мають свої назви. Очолюють їх дорослі лідери патрулів — командири 

загонів. Великі загони — рада командирів на чолі із старшим командиром 

(лідером). У керівників існує своя ієрархія (скаутери, скаут-майстри) — ті, 

хто пройшов усі етапи скаутингу. Головне, щоб дорослі вели скаутський 

спосіб життя, були спортсменами і зразком для підопічних. Усе загонове 

життя Спрямоване на виконання законів скаута. 

Спілка Української молоді (СУМ). Утворена 1925 р. в Києві. Своє 

головне завдання вбачала у звільненні України, створенні української 

самостійної соборної держави. У 1929—1930 pp. почалося переслідування 

СУМу. У 1945 p., після закінчення Другої світової війни, СУМ знову відно-

вила свою діяльність (в Німеччині). 1989—1991 pp. — відродження 

діяльності СУМу на території України. 

Спілка поділяється на три основні організаційні ланки: молодше 

юнацтво (6—12 років); юнацтво (6—16 років); 

старше юнацтво (12—16 років). Старші члени організації — 

дружинники (18—35 років). Прагне виховувати молодь в українському 

патріотичному дусі, чесними і працьовитими людьми, свідомими 

громадянами, спираючись на традиції та морально-етичні засади 

християнства, державні цілі та ідеали. Гасло СУМу — «Бог і Україна». 

Спілка піонерських організацій України (СПОУ). Утворена в 

наприкінці 1990 p. Вважає себе правонаступницею піонерської організації 

ім. Леніна і добровільним, самодіяльним об'єднанням дітей та підлітків, 

орієнтованим на ідеали гуманного і демократичного суспільства. Спілка 

проголосила незалежність від будь-яких політичних партій та рухів. Її 

девіз: «За Батьківщину, добро і справедливість!». Керується у своїй 

діяльності принципами: 

— єдність слова і діла; 

— честі й совісті; 

— дружби і товариськості; 
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— турботи і милосердя. 

Виховна система організації будується за трьома напрямами: «Я — 

Батьківщина». Я — це самовдосконалення, виховання себе як особистості, 

родина—сімейне виховання, повага до своєї родини. Батьківщина — 

вболівання за інтереси держави, людей. Поділяється на три вікові групи: 

7—9 років (діти, які вважаються помічниками); 

10—12 років (умільці); 13—14 років (майстри). 

Символ — веселка, розпізнавальний знак — галстук, на якому 

відтворено сім кольорів. Червоний колір — напрям «Червона калина» 

(вивчення народної творчості, традицій, обрядів, проведення свят); 

жовтогарячий — «Лідер» (вміння організовувати справу, повести за 

собою); 

жовтий — «Берегиня» (виховання поваги до сім'ї, організація сімейних 

свят тощо); зелений — «Краю мій лелечий» (екологічне виховання); 

блакитний — «Повір у себе» (благодійницька, шефська робота); синій — 

«Помагай» (вміння працювати з інструментами, допомога сім'ї, загону, збір 

металолому, лікарських рослин тощо); фіолетовий — «Котигорошок» 

(спортивно-туристичний напрям). 

Українське дитячо-юнацьке товариство «СІЧ». Започатковане в лютому 

1993 p. Гасло: «Сила, істина, честь!». Мета його полягає у відродженні 

національної свідомості, утвердженні «державницької ідеї», формуванні 

нового типу українського характеру, основними рисами якого були б 

фізична досконалість, витривалість, свідомий патріотизм, 

вихованість, культурність, освіченість, висока моральність. Члени 

товариства складають присягу: «Присягаю своєю честю бути вірним 

товаришем, служити товариству життям своїм, слухатись січової 

старшини». Має осередки в багатьох областях України. Головні напрями 

роботи — вивчення історії козацтва, військово-партіотичне виховання на 

засадах козацької педагогіки, фізичне загартування, створення недільних 

козацьких шкіл, спортивних та інших гуртків, організація оздоровчих 

таборів. 

Асоціація гайдів України. Зареєстрована в 1996 p. Рух гайдів виник в 

Англії на початку XX ст. Назва обрана його засновниками лордом 

Робертом Баден-Пауеллом та його сестрою Агнес на честь відомих 

індійських племен, мешканці яких вирізнялися винахідливістю і 

вправністю. 

Гайд — людина, яка йде попереду і знаходить дорогу. Мета асоціації — 

сприяти розвитку та формуванню дівчини як соціальне зрілої особистості, її 

активній участі у всіх сферах життя суспільства, зміцнення фізичного, 
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духовного, емоційного здоров'я, надання допомоги у саморозвитку і 

саморе-алізації, виховання впевненості у собі, реалізація шансів на 

життєвий успіх. Основними завданнями є залучення дівчат до гуманітарної 

системи цінностей, підвищення їх культурного рівня, знань з історії, 

світової та національної культури, краєзнавства, медицини, допомога у 

здійсненні природоохоронних проектів. Члени асоціації беруть участь у 

програмах, семінарах, тренінгах, гайдівських таборах, заходах, пов'язаних з 

поліпшенням становища дітей та жінок в Україні. Гай-ди мають опанувати 

8 програм: «Українознавство», «У світі гайдингу», «Школа медицини», 

«Вічні істини», «Світова культура», «Господарочка», «Життя на природі», 

«Планета — наш дім». Залежно від віку дівчат поділяють на категорії: 

.ластівки — 7—10 років, гайди — 11—16, ренжери — 16—20 років. 

Організація має емблему, гасло, гімн, присягу. 

Українське дитячо-юнацьке товариство «Сокіл». Виникло у 1894 р. у 

Львові. Основна мета — виховання в походах по рідному краю та в 

табірних умовах духовно і фізично розвиненої особистості з високою 

національною свідомістю і гідністю. У даний час організація 

відроджується. 

Установи освіти намагаються розширити свою співпрацю з дитячими та 

молодіжними організаціями у справі виховання учнівської молоді. Ця 

робота охоплює спільні семінари працівників освіти і дитячих та 

молодіжних організацій, співучасть в організації спортивних, оздоровчих 

таборів, надання психолого-педагогічної допомоги керівництву дитячих та 

молодіжних організацій. 

 

8. Неформальний молодіжний рух 

Сучасний молодіжний рух в Україні представлений не лише 

організованим рухом, а й неформальною молодіжною ініціативою, 

інтегрованою в загальносвітовий неформальний молодіжний рух. 

Неформальний молодіжний рух - система молодіжних субкультур і 

широкої неорганізованої молодіжної активності в їх взаємозв'язку між 

собою та суспільством. 

Це своєрідна «молодіжна субкультура», яка охоплює різноманітні 

напрями та вияви активності молоді. 

Молодіжна субкультура - система цінностей, установок, моделей 

поведінки, життєвого стилю певної соціальної групи (молоді), яка є 

цілісним утворенням у межах домінуючої культури. 
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Субкультурні атрибути, ритуали як стійкі зразки поведінки, а також 

цінності відрізняються від цінностей панівної культури, хоча і пов'язані з 

ними. Молодіжні субкультури є наслідком свідомого пошуку нової ідентич-

ності, вибудовування нового стилю. Джерелом їх є романтизовані та 

ідеалізовані образи іншої цивілізації, культури («культурні міфи», 

«культурні утопії»). «Культурні міфи» українських молодіжних субкультур 

в основному запозичені із Заходу. Їх носії будували свій «Захід» відповідно 

до власних уявлень про західну культуру та систему цінностей, 

перебуваючи при цьому в середовищі національних культурних традицій. 

Завдяки цьому відбувалося поєднання західних впливів, інноваційних еле-

ментів, національних традицій, особливостей, ментальності та рудиментів 

постсоюзного культурного середовища. 

Виникнення молодіжних субкультур зумовлене соціальними, 

політичними, психологічними та духовними чинниками, найголовніший з 

яких — неадекватність суспільного буття потребам молоді, духовна 

самотність. 

За особливостями діяльності, внутрішніми цінностями, впливом на 

молодіжне середовище виділяють такі типи молодіжних субкультур: 

Хіппі. Заявили вони про себе на зламі 60—70 pp. XX ст., в Україні — у 

1972 р. Цю групу складають прихильники музичного стилю панк-рок. 

Виділяються довгим волоссям (своєрідний виклик «соціальному сприйнят-

тю,»), «фенічками» (англ. thing — саморобні прикраси, плетені з бісеру 

браслети), одягом, романтикою автостопу, участю в тусовках, можливістю 

втекти від реалій життя (сім'ї, школи). У середовищі хіппі сформувалися 

різноманітні новітні молодіжні субкультури. 

Романтико-ескейпістські (англ. escape — втекти, уникнути, 

позбавитися) субкультури. Відрізняються орієнтацією на створення 

паралельного світу, витворення власного «міфу», вибудованого на основі 

певних творів (переважно «фен-тезі») чи запозичених світоглядних 

концепцій інших культур. Серед них виділяють ігрові молодіжні культури. 

Рольова гра (roleplaying) наближена до імпровізованої театральної вистави. 

Є втіленням постулату контркульту -ри про ідею «театру» як єдності 

акторів та глядачів. «Глядач стає актором та автором одночасно» — ідеал 

контркультурного мистецтва. До ігрових субкультур належать: 

Індіаністи, Шанувальники традицій певної етнічної культури. 

Популярним для них є звернення до практики релігійних культів, описаних 

у творах авторів «фентезі» або притаманних індійцям США, чи до 

синтетичних, новітніх культів, розроблених на основі певних світоглядних 

концепцій. 
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Толкієністи. Шанувальники конкретного автора Д. Толкієна 

(англійського автора «фентезі») і середньовічної холодної зброї. Живуть у 

вигаданому світі та наслідують своїх казкових героїв, тим самим 

«виходячи» за межі суспільства. 

Уніформісти. Шанувальники певної історичної події. 

Музичні молодіжні субкультури. Виникли навколо нових музичних 

стилів «реп», «рейв», «брейк». Переважно складаються з підлітків, яких 

об'єднують спільні музичні пристрасті, безтурботне ставлення до життя, 

намагання жити одним днем. Їх світоглядні цінності вульгаризовані, 

пристосовані до розуміння пересічних міських підлітків. Зовнішні ознаки 

приналежності до угруповань різняться відповідно до місця проживання. 

Одягаються вони за останньою тусовочною модою. Серед провідних 

бажань — відчуття ейфорії ритму, танцю, клубної атмосфери. Уподобання 

нестійкі, залежать від популярності певних напрямів музики, спортивних 

команд. Так, відійшли в минуле перші брейкери, поступово відходять 

трешери (прихильники музичних стилів треш-хеві-метал та дзе-хеві-метал, 

з відвертою асоціальною поведінкою, тяжінням до сатанізму, вандалізму, 

навіть людрьких жертвоприношень), бітломани (прихильники музики 

бітлз), поділилися металісти (прихильники західних груп важкого 

металевого року (хеві метал), вітчизняних «Чорний кофе», «Арія», 

«Майстер» та ін.). На піднесенні перебувають репери, рейвери, нові 

брейкери. 

Репери. Як музичний напрям pen виник в середині 80-х, будучи 

музикою «чорних кварталів» міст США, реггі та суміші різних напрямів. 

Його називали — «що бачу, про те і співаю». В Україні поширився в 90-х 

pp. Репери — прихильники музичного стилю «реп», танцстилю хіп-хоп, су-

часної негритянської культури. Характерна підвищена корпоративність та 

психологічна потреба в спілкуванні з однолітками. Найвище цінують 

індивідуальність. Класичний прикид українського репера: штани «дизелі» 

та дуті (пухові) короткі куртки, всі речі на кілька розмірів більші. Мають 

власні тусовки (в клубах), внутрітусовочні правила (знання біля 40 pen-груп 

та вміння розпізнавати їх за мелодіями). Переважно складаються з підлітків 

від 12 до 18 років. 

Рейвери. Як музичний напрям, рейв виник в середині 80-х років. Це 

симбіоз чиказького «хауса» та детройтсь-кого «техно». В Україну потрапив 

у середині 90-х pp. Рейв («кислотна тусовка») — музика диск-жокеїв. Рит-

міка її нагадує ритуальні племінні танці, які приводили до стану трансу. 

Тому на тусовках рейверів переважає атмосфера «небуденності», 

«ейфоричного трансу», що межує з містичними відчуттями. Зовнішня 
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атрибутика відрізняється синтетичністю та яскравістю кольорів одягу, 

наявністю різних додаткових речей («пірсинг» — проколювання різних 

частин тіла сережками). Рейв — середовище, де «кожен чує лише те, що 

хоче почути, і говорить те, що хочуть почути від нього інші». Учасники 

рейв-клубів схильні до вживання напівтяжких наркотиків, 

слабоалкогольних напоїв. Рейв-клуби підлітків поширені у всіх містах 

України. 

Брейкери. Об'єднані на основі спільного інтересу до танців типу брейк. 

Мета — пропаганда брейк-танцю і виконання його великими групами. 

Зовнішній атрибут — вузькі темні окуляри. Новітній брейк-данс відродився 

на базі спід-репу та швидкісної музики, увібравши деякі особливості брейк-

дансу 80-х (стиль «я робот»). Проте перевага надається «нижньому 

брейку», який включає елементи акробатики та спортивного танцю. 

Збираються на тусовках (разом з реперами), щоденних тренуваннях, зай-

маються спортом, не палять. 

Епатажно-протестні субкультури. Початок поклали панки 

(пропагандисти ідеї «шок-протесту». Виділяються одягом і зачісками. Мета 

— самоствердження серед однолітків через заперечення загальноприйнятих 

норм поведінки. Негативно ставляться до праці, вживають наркотики, 

алкоголь. Захоплюються рок-ансамблями. На сьо- 

годні відкинули агресію і увібрали в себе традиції та ідеї різних 

субкультур (насамперед хіппі). Окремо від них є байкери (віддають 

перевагу романтизації подорожей та вираженню своєї індивідуальності в 

зовнішньому вигляді, володінні мотоциклом). 

Радикально-деструктивні субкультури. Сюди належать субкультури, які 

мають чітку лінію на асоціальну поведінку та орієнтацію на застосування 

силових методів. Відзначаються дієвістю і радикалізмом. 

Скінхеди. Об'єднує їх пристрасть до насильства. Рух «скінхедів» виник 

у Великобританії наприкінці 60-х pp. ХХст. На початку існування «скіни» 

— вихідці з робітничих районів — мали патріотичні погляди, 

захоплювалися реггі та футболом, не цікавились політикою. Зовнішній 

вигляд відповідав «шок-протесту» панків з єдиною відмінністю — коротка 

зачіска та мінімізація символічних речей. В середині 70-х років економічна 

криза в Англії болісно вдарила по молоді, породивши проблеми безробіття, 

відсутності перспектив. На цій соціальній хвилі розвинувся расистський 

рух сучасних «скінів». Їх головним ворогом стали представники небілих 

рас. З'явились в Україні в 1995—1996рр. Перші скіни не виявляли значної 

активності, обмежуючись демонстрацією нашивок зі свастикою, прапорів. 

Наприкінці 1996 p. активізуються, починають пропагандистську діяльність, 
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пошук союзників. Останнім часом зосередили увагу на переслідуванні тем-

ношкірих та вихідців з країн Азії, боротьбі з іншими субкультурами. Стиль 

їх одягу адаптований до вуличних сутичок: чорні джинси, важкі шнуровані 

армійські черевики, короткі куртки — «бомбери» без коміра, бриті чи 

коротко стрижені голови. Цементуючу роль у формуванні цієї субкультури 

відіграє музика «ой» (панк). Термін запровадив журналіст Г. Бушелл для 

визначення груп, які відмовилися від «пластмасового панка»). Найвідоміша 

українська «ой»-група «Сокира Перуна», яка виступає під гаслом «for 

whites only». Характерною є наявність українських текстів та орієнтація на 

англійський «ой». 

Хакери. З'явились в Україні у 60—70-ті роки ХХст. Це була молодь, яка 

захоплювалася кібернетикою. Поширення наприкінці 80-х перших ПК, в 

середині 90-х Інтер-нету викликало потужну хвилю хакерів. Поняття 

«хакер» означає комп'ютерного злочинця, здатного зламати будь-які 

захисні системи (сайти, банківську систему охорони), коди на ліцензійних 

іграшках, запустити в систему віруси. Термін «кракери» точніше відповідає 

західному розумінню даної субкультури. Це ті, хто робить світ віртуальної 

реальності доступним усім бажаючим. Хакери виділяють з-поміж себе 

«ламерів» (користувачі ПК, проводять більшість часу біля комп'ютерів, не 

маючи достатніх знань) та «геймерів» (прихильники «екшен-ігор» та 

«стратегій», які вбачають у них сенс свого життя. Мають внутрітусо-вочні 

інтернет-видання, культові сайти тощо). 

Розправно-самосудні угруповання. Переважно вихідці з робітничих 

сімей, які за допомогою сили борються з різними відхиленнями від певних 

ідеалів. Виникають на базі молодіжних територіальних угруповань. 

Об'єктами їх «фізичного впливу» є представники заможної «золотої 

молоді» хіппі, панки, металісти тощо. Протягом останнього часу цей рух 

зазнав істотних трансформаційних змін. На сьогодні в Україні в чистому 

варіанті він не існує. Певною мірою традиції «люберів>> (від м. Люберці; в 

основі — ідея «очищення» міст від «неформалів») продовжили «гопники». 

«Гопники» (пацани). Це — територіальні корпоративні самодіяльні 

угруповання підлітків. Створюються за територіальними ознаками («свої» 

та «чужі»). Орієнтуються на систему цінностей дорослої кримінальної 

субкультури, культ сили, земляцтва, взаємовиручки та взаємозалежності. 

Мають яскраво виражену структуру, ієрархію, систему специфічних 

цінностей, прагнення до активної діяльності. Зовні майже не відрізняються 

від звичайних підлітків. Тусуються у своїх мікрорайонах, іноді нападають 

на «неформалів», молодь, яка потрапляє на їх територію. Властива 
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інтелектуальна нерозвиненість, агресивність. Вживають наркотики, 

алкоголь. 

Релігійно-містичні субкультури. Постають унаслідок синтезу містичних 

та релігійних культів з традиціями й ціннісною шкалою певних молодіжних 

субкультур. В них обов'язково повинен бути лідер («гуру»). Проповідують 

вирішення глобальних проблем людини, держави й усього світу загалом. 

Одним з напрямів є кришнаїти. 

Кришнаїти. Називають себе «підданими Кришни». Ідеологічне 

підґрунтя — давньоіндійський епос, який містить висловлювання і думки 

бога Кришни (мав людське обличчя і вважався народним героєм) на 

філософські теми. Вважають, що багаторазове повторення (1728 разів) імені 

Бога — мантри (закликання, молитва) дає спасіння, звільнення від тіла і 

занурення у чистий дух, задоволення бажань. Привабливість для молоді цієї 

течії пов'язана з екзотичними ритуалами, екстравагантним стилем одягу. 

Норм-и поведінки: не пити спиртне, каву, чай, не вживати наркотиків, не 

їсти м'ясо і рибу, не займатися тілесними розвагами (секс лише для 

продовження роду). 

Серед кришнаїтів виділяють групи: інтелектуалів (прагнуть пізнати 

буддизм та індуїзм), романтиків (любителі видовищ — східної музики, 

колективної медитації), релігійних фанатів (люди, які відійшли від 

зовнішнього світу). 

У чистому варіанті жодного типу молодіжної субкультури не існує, 

оскільки їх угруповання не відзначаються стійкістю та перетинаються, 

взаємопроникають один в од-ний. Неформальне молодіжне середовище 

постійно перебуває в пошуку нових форм самореалізації. 

 



108 

 

ЛЕКЦІЯ 7 

ТЕМА: Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи. 

ПЛАН: 

1. Класний керівник у школі. 

2. Функції класного керівника. 

3. Напрями і форми роботи класного керівника. 

4. Критерії оцінювання ефективності виховного процесу. 

1. Класний керівник у школі 

Класні керівники — педагоги, які постійно спілкуються з учнями, 

закріпленими за ними, різнобічне впливають на них і водночас працюють за 

предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмета він дбає 

про об'єднання зусиль учителів, які працюють у певному класі, 

координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та 

навчальної роботи з учнями класу. 

У XIX ст. цими питаннями займалися звільнені від уроків наглядачі, 

класні дами, вихователі. Після 1917 p. їх посади були скасовані (подекуди 

залишилися на громаденних засадах), у 1935 р. поновлені як додаткові до 

основної учительської посади. У сучасній школі звільнення класного 

керівника від учительської роботи не передбачене, оскільки на уроках 

педагог має змогу вивчати дітей. Проте часто класні керівники вважають, 

що їхні функції обмежуються лише організаційно-педагогічними справами. 

У своїй діяльності класний керівник тісно пов'язаний з іншими 

шкільними працівниками. Із заступником директора школи з виховної 

роботи він планує свою діяльність, бере участь у підготовці й проведенні 

шкільних свят, урочистих подій, інших заходів. З учителем праці, виклада-

чем організації виробництва з'ясовує питання профорієнтаційної виховної 

роботи; з бібліотекарем — проблеми забезпечення класу підручниками, 

стан читання учнями художньої літератури; з учителем фізичного 

виховання — участь у підготовці і проведенні спартакіад та ін. Тому клас-

ними керівниками призначають найдосвідченіших учителів-вихователів. 

Діяльність класного керівника урізноманітнює, пожвавлює виховну роботу 

в класі, особливо в колективі старшокласників, спрямовує її на 

диференціацію та індивідуалізацію виховання, на ширший і глибший вияв 

здібностей та уподобань школярів. 

2. Функції класного керівника 
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Завдання і зміст виховання всебічно розвиненої особистості визначають 

функції класного керівника: 

— забезпечувати оптимальні умови для всебічного гармонійного 

розвитку вихованців, їх самореалізації; 

— у співдружності з батьками, вчителями, дитячими "громадськими 

організаціями здійснювати всебічне виховання школярів у процесі 

навчально-виховної роботи в школі та за її межами; 

— систематично аналізувати індивідуальні анатомофізіологічні і 

соціально-психологічні особливості розвит-"ку учнів класу; давати 

рекомендації іншим учителям, бать-•кам щодо необхідності враховувати 

індивідуальні та вікові особливості розвитку кожного вихованця; 

— здійснювати організацію і виховання первинного учнівського 

колективу, всебічно вивчати динаміку його розвитку, координувати 

діяльність учителів, які працюють у класі; 

— організовувати виховні та організаційні заходи для створення 

оптимальних умов, які сприяли б зміцненню та збереженню здоров'я учнів; 

— здійснювати організаційно-виховну роботу з учнями, батьками та 

учителями для формування в школярів старанності, дисциплінованості у 

процесі навчальної діяльності з урахуванням їх індивідуальних 

можливостей; 

— організовувати позакласну виховну роботу з учнями, сприяти 

залученню їх до роботи позашкільних дитячих виховних закладів, дитячих 

громадських організацій; 

— здійснювати цілеспрямовану організаційно-педагогічну роботу з 

батьками, забезпечувати системність у формуванні їх психолого-

педагогічної культури; 

— домагатись єдності вимог до вихованців з боку школи й сім'ї, 

підтримувати зв'язок з вихователями груп подовженого дня, керівниками 

гуртків, студій, 

спортивних секцій, дитячими громадськими організаціями; 

— вести відповідну документацію, подавати керівництву школи 

відомості про успішність, розвиток і вихованість учнів; стежити за 

веденням учнями щоденників. 

Конкретні обов'язки класного керівника зазначені у 'Статуті середньої 

загальноосвітньої школи. Класний керівник має право відвідувати уроки 

всіх учителів у своєму класі, запрошувати до школи батьків або опікунів 

учнів класу, подавати клопотання до дирекції про заохочення або 

застосування стягнення до учнів. 
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3. Напрями і форми роботи класного керівника 

Діяльність справжнього класного керівника сповнена педагогічною 

творчістю і не обмежується певними рамками. Форми роботи можуть бути 

різними — індивідуальною, груповою і фронтальною. Вибір конкретної 

форми .зумовлюється різними чинниками: завданням виховання, рівнем 

розвитку первинного колективу, індивідуальними особливостями школярів, 

об'єктивними обставинами, конкретними педагогічними ситуаціями та ін. 

За критерієм використання джерел і засобів виховного впливу на 

особистість школярів форми роботи поділяють на: словесні (збори, 

доповіді, бесіди, диспути, конференції, зустрічі та ін.); практичні (походи, 

екскурсії, спартакіади, олімпіади, конкурси тощо); наочні (діяльність 

шкільних музеїв, виставок, тематичні стенди та ін.). Усі вони взаємопо-

в'язані, доповнюють і збагачують одна одну. Є види роботи, в яких 

одночасно використовують словесні, практичні, наочні форми. Наприклад, 

колективні творчі справи (КТС). 

Основним обов'язком класного керівника є вивчення учнів і 

координація на цій основі роботи вчителів, які працюють з ними. Процес 

вивчення учнів має відбуватися з дотриманням певних правил: 

— вивчення потрібно спрямовувати на виявлення особливостей 

фізичного, психічного і соціального розвитку конкретного вихованця; 

— дослідження процесів розвитку школярів має тривати впродовж усіх 

років навчання;    

— виявляти потрібно не лише наявний рівень розвитку конкретної 

особистості, але й прогнозувати його з урахуванням «зони найближчого 

розвитку»; 

— вивчення особистості школярів та їх колективів потрібно 

спрямовувати на вирішення конкретних педагогічних завдань; 

— вихователь у процесі вивчення учнів має бути сповнений 

педагогічного оптимізму щодо їх розвитку і соціально-психологічного 

зростання; 

— вивчення учнів має охоплювати всі аспекти їх фізичного, психічного 

і соціального розвитку; 

— застосування методів і методик вивчення учнів і шкільних 

колективів має відповідати віковим можливостям дітей; 

— дослідження соціально-психічного розвитку слід здійснювати в 

природних умовах навчально-виховного процесу; 

— дослідженням повинні бути охоплені усі учні, таке вивчення має 

стати систематичним; 
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— вивчення учнів поєднують з виховним впливом на них; 

— вивчаючи учнів, слід акцентувати увагу на позитивних, а не 

негативних рисах характеру та поведінки. 

Методи вивчення учнів та учнівських колективів поділяють залежно 

від: 

а) характеру участі школярів у них: пасивні (спостереження, кількісний 

і якісний аналіз результатів діяльності) та активні (анкетування, 

тестування, соціометричні вимі- 

• рювання, проективні); 

б) часу проведення: одномоментні (анкетування, тестування та ін.) та 

тривалі ( цілеспрямоване спостереження, 

біографічний метод тощо); 

в) місця проведення: шкільні (класні та позакласні) й 

лабораторні; 

г) їх сутності: неекспериментальні (спостереження, анкетування, 

бесіди, аналіз продуктів діяльності), діагностичні 

(тести, ранжування), експериментальні (природні експерименти, 

лабораторні експерименти) та формуючі методи. 

У практичній діяльності вивчення учнів здійснюють за орієнтовними 

програмами. 

Програма вивчення і структура характеристики учнів 

1. Демографічні відомості: прізвище, ім'я та по батькові; день, місяць, 

рік народження; прізвище, ім'я, по батькові матері та батька, їх професія, 

місце роботи, займана посада, домашня адреса, телефон. 

2. Умови розвитку і виховання в сім'ї: склад сім'ї, матеріально-побутові 

умови, вплив батьків на виховання дитини, їх психолого-педагогічна 

культура, ставлення до школи. 

3. Рівень фізичного розвитку: стан здоров'я, володіння санітарно-

гігієнічними навичками, спортивні інтереси, потреби. 

4. Моральні якості: загальний рівень морального розвитку; знання 

морально-етичних норм і правил; рівень сформованості вмінь і навичок у 

моральній поведінці, співвідношення їх із загальнолюдськими і 

національними морально-духовними цінностями; соціально-моральний 

статус у колективі; рівень і особливості спілкування з молодшими дітьми, 

ровесниками і старшими; рівень сформован ості почуттів патріотизму та 

національної гідності; рівень правової й екологічної культури, здатність до 
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самооцінки; особливості вияву дисциплінованості, відповідальності, 

совісті, соціальної зрілості й активності, милосердя, гуманізму. 

5. Розумовий розвиток: загальний розумовий розвиток, рівень 

інтелекту, потенціальні розумові можливості, інтереси, схильності; 

ставлення до навчальної діяльності; сформованість мотивів навчання; 

рівень володіння методами і прийомами самостійної пізнавальної 

діяльності; успішність, відповідність її розумовим можливостям. 

6. Трудове виховання: ставлення до праці, її різних видів, мотиви 

трудової діяльності; наявність умінь і навичок в різних видах праці; 

соціальні інтереси щодо праці; загальна культура різних видів праці 

(фізичної, розумової); інтереси і схильності до певних видів професійної 

діяльності, рівень і стійкість професійної орієнтації. 

7. Естетична вихованість: сформованість естетичних почуттів та 

вмінь, інтереси і схильності в різних видах мистецтва; здатність творити 

прекрасне в повсякденній діяльності. 

8. Психічний розвиток: потреби і рівень сформовано- 

сті уваги, культури мовлення, відчуттів, сприймання, пам'яті, мислення, 

уваги, почуттів, волі; особливості характеру; здібності; темперамент. 

9. Особливості впливу біологічного і соціального чинників на розвиток 

особистості учня. Особливі випадки впливу на вихованця, його наслідки. 

10. Загальні психолого-педагогічні висновки: позитивні якості 

особистості з погляду на всебічний гармонійний її розвиток; недоліки і 

складнощі у соціально-психологічному становленні вихованця, їх причини і 

засоби подолання; рекомендації щодо індивідуального підходу і виховних 

заходів впливу. 

Систематизація результатів вивчення особистості учнів 

Процес вивчення учнів є складним і відповідальним. Його результати 

мають бути основою при плануванні та проведенні виховної роботи з ними, 

а також її координації з учителями, батьками та іншими вихователями. З 

цією метою класний керівник ретельно і систематично має фіксувати 

результати вивчення особистості учнів і класних колективів. Це — 

своєрідний банк відомостей про рівень й особливості фізичного, психічного 

і соціального розвитку кожного учня. До нього повинні мати доступ усі, хто 

займається навчально-виховною роботою з конкретними учнями. 

Фіксування результатів вивчення учнів можна здійснювати двома 

способами: 1) у загальному зошиті на кожного учня відводять 2—3 

сторінки і періодично фіксують дані про психічний і соціальний розвиток; 
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2) використовуючи «Особисту картку учня», яка дає змогу дотримуватися 

вимог програми, спостерігати за динамікою розвитку особистості. 

Програма вивчення і структура характеристики класного колективу 

1. Склад класу: вік учнів; рівень їх розвитку; працездатність та 

успішність. 

2. Рівень розвитку колективу: етап розвитку дитячого колективу; 

характерні ознаки розвитку; особливості діяльності активу класу, його роль 

у формуванні та зміцненні колективу; діяльність органів самоврядування; 

стан взаємин між активом, органами самоврядування та учнями між собою; 

лідери в колективі; їх вплив на діяльність інших учнів; напрямки і форми 

зв'язку класного колективу із загальношкільним. 

3. Рівень морально-духовного розвитку колективу: рівень сприйняття 

загальнолюдських цінностей; особливості вияву почуттів; рівень 

захищеності особистості; сформованість вмінь і навичок у моральній 

поведінці. 

4. Рівень фізичного розвитку колективу: загальний стан здоров'я учнів; 

ставлення до фізичної культури і спорту; потреби у фізичному розвитку. 

5. Рівень трудового виховання: ставлення учнів до праці (громадської 

діяльності); рівень сформованості соціально-психологічної готовності до 

праці; сформованість умінь і навичок у сфері трудової діяльності; 

профорієнтація учнів. 

6. Рівень естетичного виховання: сформованість почуття прекрасного; 

інтереси учнів до певних видів мистецтва; 

їх потреби щодо естетичного розвитку. 

7. Шляхи та засоби подальшого формування класного колективу: 

створення сприятливих умов для розвитку особистості в колективі; 

подолання чинників, що заважають цьому. 

Класний колектив не є чимось застиглим і незмінним, він постійно 

розвивається. Тому дослідження змін в ньому має практичне значення для 

виховної роботи, прогнозування її змісту, добору методів виховного 

впливу. Відомості про колектив, отримані за допомогою одного методу, по-

требують перевірки іншими для отримання достовірної та об'єктивної 

інформації. 

4. Критерії оцінювання ефективності виховного процесу 



114 

 

Ефективність виховання — співвідношення між метою виховання і 

результатами, досягнутими у процесі формування особистості, со-

ціальних груп. 

Для оцінювання результатів виховного процесу необхідно мати чітке 

уявлення про визначення рівнів вихованості учнів, їхньої свідомості, 

поведінки; вміти бачити зміни в її поведінці у результаті виховних впливів; 

обирати найефективніші форми і методи виховання. Без цього неможливо 

об'єктивно оцінити ефективність та якість виховної роботи, її впливу на 

колектив, кожного учня зокрема. 

Складність процесу виховання зумовлена тим, що результати його не 

завжди помітні відразу. Тільки з часом можна судити про результативність 

виховного впливу педагога, що виявляється у вихованості дітей. 

Вихованість — комплексна характеристика особистості, враховує 

наявність і рівень сформованості в неї суспільне значущих якостей. 

Серцевина вихованості— моральні якості (рівень набутого морального 

досвіду, моральної зрілості). Результати процесу виховання різні, оскільки 

залежать від індивідуальних особливостей вихованців, їх ставлення до 

навколишнього світу, виховних впливів, однолітків, батьків, педагогів. 

Критерієм вихованості кожної особистості є не лише знання законів, 

правил, норм поведінки, а конкретні дії відповідно до визнаних норм і 

правил. Такі критерії не можуть бути універсальними, бо в кожному 

конкретному соціальному середовищі є свої норми і правила, а отже, і 

показники вихованості людини. При цьому слід враховувати вік, рівень 

соціального досвіду людини тощо. 

Критерії вихованості — ознаки, за допомогою яких роблять висновок 

про рівень вихованості людини, оцінюють результати виховного впливу. 

Рівень вихованості наближено характеризують словами: високий, 

середній, низький. 

Рівень вихованості — ступінь сформованості в учня відповідно до 

вікових можливостей найважливіших якостей особистості, які є по-

казниками вихованості. 

Високий рівень певної якості особистості характеризується наявністю 

всіх ознак, властивих цьому показнику. Середній — наявністю половини чи 

більше ознак відповідного критерію. Низьким вважають такий, коли є 

менше половини ознак від загальної кількості чи коли їх немає взагалі. 

Критерії визначення ефективності виховного впливу шкільного 

колективу об'єднують у групи: 
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1. Критерії оцінювання організаційної структури і складових шкільного 

колективу: 

— відповідність структури колективу соціальній моделі суспільства; 

— чіткість розподілу функцій між внутріколективни-ми об'єднаннями і 

органами управління; 

— взаємозв'язок між внутріколективними об'єднаннями (органами 

шкільного управління); 

— здійснення управління діяльністю шкільного колективу як єдиного 

процесу на основі співуправління педагогів, учнів, батьків, громадськості. 

Рівні сформованості шкільного колективу визначають на основі стадій 

його розвитку. 

Високий рівень. Відповідає третій стадії розвитку колективу, коли він 

повністю виконує виховні функції, характеризується соціально-ціннісними 

мотивами, демократичною спрямованістю. Члени колективу відрізняються 

високим рівнем активності, ініціативності, самостійності в процесі різ-

нопланової діяльності, моральної сформованості. 

Середній рівень. Відповідає другій стадії розвитку колективу, 

характеризується появою активу, який бере на себе частину повноважень 

керівника колективу, ситуативними виявами демократичного співжиття. 

Члени колективу виявляють середній рівень активності, ініціативності, 

самостійності в процесі організації діяльності шкільного колективу, 

моральної вихованості. 

Низький рівень. Відповідає першій стадії розвитку колективу, 

характеризується індивідуалістичною спрямованістю членів колективу, 

якого фактично ще немає. Керівник змушений брати на себе роль 

своєрідного «диктатора». Активність, ініціативність, самостійність 

виявляються дуже рідко, відчутний низький рівень моральної вихованості. 

2. Критерії оцінювання змісту виховної діяльності учнів, колективу, 

рівня його впливу на особистість учня: 

— відповідність між змістом виховання та вимогами суспільства; 

— єдність необхідних напрямів виховання з моральною їх сутністю; 

— комплексність у процесі здійснення всіх напрямів виховного впливу; 

— індивідуалізація виховання. 

3. Критерії визначення характеру внутріколективних відносин: 

— соціальна спрямованість внутріколективних стосунків; 

— наявність стосунків взаємовідповідальності, взаємозалежності; 

— погодженість ділових і особистих стосунків між учнями різного віку 

у процесі різнопланової діяльності шкільного колективу; 

— наявність моральності в процесі спілкування; 
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— уміння узгоджувати колективні та власні інтереси. 

4. Критерії незалежного оцінювання особистості членами колективу: 

— соціальна спрямованість: суспільна активність, громадський 

обов'язок, ідеали, ціннісні орієнтації тощо; 

— ставлення до трудової діяльності: відповідальність за доручену 

справу, творчий підхід, ініціативність у роботі, підвищення професійних 

знань тощо;          

— організаторська діяльність: ділові якості (цілеспрямованість, 

працьовитість, дисциплінованість, ініціативність), організаторські вміння 

чітко визначити мету і поставити завдання перед колективом і окремими 

його учасниками, розставити людей і організувати роботу трудового 

колективу, уміння налагодити контроль і стимулювання діяльності, 

оперативно розв'язати і об'єктивно оцінити результати роботи колективу; 

— взаємини з товаришами по трудовому колективу: 

відносини з учнями навчального закладу, підлеглими; доброзичливість, 

повага, гуманність у стосунках з людьми. 
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ЛЕКЦІЯ 8 

ТЕМА: Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми 

ПЛАН: 

1. Поняття « педагогічно занедбані діти». 

2. Принципи, шляхи і засоби перевиховання. 

1. Поняття «педагогічно занедбані діти» 

Особистість дитини є складною психофізіологічною системою. 

Оскільки вихованням дітей часто займаються не-підготовлені люди, це 

призводить до помилок, навіть трагедій, у результаті чого з'являються 

«важкі», педагогічно занедбані, важковиховувані діти. 

Важковиховувані — категорія осіб, в яких під впливом несприятливих 

для розвитку соціальних, психолого-педагогічнихта медико-біологічних 

умов з'являється негативне ставлення до навчання, норм поведінки, 

відбувається зниження або втрата почуття відповідальності за свої 

вчинки. 

Таким особам властиві; 

— неправильно сформовані потреби: матеріальні переважають над 

моральними; більшість матеріальних потреб мають аморальний характер; 

для їх задоволення важковиховувані особи використовують засоби, які не 

завжди відповідають нормам моралі (вживання алкого- 

лю, наркотиків, крадіжки), що призводить до деградації особистості; 

— нерозвиненість соціально-політичних потреб; 

— прагнення до спілкування з подібними до себе, перебування поза 

зв'язками з постійними учнівськими колективами; 

— нерозвинута потреба пізнання навколишнього світу; незадовільне 

навчання, ігнорування методів пізнавальної діяльності; 

— спотворені естетичні потреби; 

— нерозвинута, засмічена вульгаризмами, жаргонною лексикою мова; 

— непослідовність, суперечливість у поглядах і переконаннях; 

— брак уявлень про норми поведінки, обмежені почуття 

відповідальності за свої вчинки; 

— обмежені інтелектуальні інтереси; перевага утилітарних інтересів 

над духовними позбавляє їх перспективи розвитку, інтелектуального і 

морального вдосконалення; 

— приховування своїх вчинків від батьків, учителів та однокласників. 

За ступенем педагогічної занедбаності «важких» дітей поділяють на 

чотири групи: 
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1. Важковиховувані діти, які байдуже ставляться до навчання, 

періодично порушують правила поведінки і дисципліну. Їм властиві: 

грубощі, брехливість, нечесність тощо. 

2. Педагогічна занедбані підлітки, які негативно ставляться до 

навчання й суспільне корисної діяльності. Вони систематично порушують 

дисципліну й правила поведінки, постійно проявляють негативні моральні 

якості особистості. 

3. Підлітки-правопорушники, які перебувають на обліку в інспекціях у 

справах неповнолітніх або направлені до спецшкіл і спеціальних 

професійно-технічних училищ. 

4. Неповнолітні злочинці, які скоїли кримінальні злочини, порушили 

правові норми й направлені судом до виправно-трудових колоній. 

Перевиховання педагогічне занедбаних дітей є важким завданням, яке 

людство по-різному намагалось вирішити впродовж своєї історії. 

Перевиховання — виховний процес, спрямований на подолання 

негативних якостей особистості, що формувалися під впливом не-

сприятливих умов виховання. 

Упродовж XX ст. на теренах нашої держави (спочатку в царській Росії, 

потім у Радянському Союзі, і, нарешті, в 

Україні) було кілька «спалахів» такого соціального явища, як поява 

педагогічне занедбаних дітей, зумовлених соціально-історичними та 

економічними причинами: 

— період Першої світової війни (1914—1918 pp.): воєнна розруха, 

сирітство дітей через загибель батьків у війні, і окупація територій 

чужоземними військами; 

— громадянська війна (1918—1922 pp.): руйнування І народного 

господарства, масштабне переміщення певних І прошарків населення в 

країні та за її межі, безробіття, І хвороби, голод та ін.; 

— 30-ті роки: голодомор, масові репресії; 

— Друга світова війна (1939—1945 pp.): смерть бать-1 ків, окупація, 

голод, сирітство, значні економічні труд- 

нощі; 

— останні десятиріччя XX ст.: зниження рівня життя населення у 

зв'язку з трансформацією соціально-економічної системи, послаблення 

відповідальності за виховання дітей. 

Проблеми важковиховуваних дітей криється передусім у соціальній 

сфері. Ще англійський соціаліст-утопіст Роберт Оуен (1771—1858) 

стверджував, що асоціаційна, злочинна поведінка індивіда залежить не від 
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нього, а від системи, в якій він виховувався. Знищіть обставини, які 

сприяють створенню злочинних характерів, і злочинців більше не буде; 

замініть їх обставинами, які розраховані на створення звичок порядку, 

регулярності, стриманості, праці, — і людина буде володіти цими 

якостями». 

Негативні чинники, що зумовлюють появу важковиховуваних дітей: 

1. Неблагополуччя в сім'ї: неповна сім'я, батьки-п'яниці, наркомани, 

ведуть аморальний спосіб життя; безвідповідальність батьків за виховання 

дітей, їх психоло-го-педагогічна неграмотність; негативні приклади в мо-

ральній поведінці; брак доброти, сімейного затишку, любові до дітей 

справжнього батьківського авторитету; прояви насильства, жорстокості; 

матеріальні нестатки. 

2. Низька педагогічна культура в благополучній сім'ї: 

батько й мати працюють, освічені, інтелектуально розвинені, є 

матеріальний достаток, що проявляється у створенні для дітей 

«парникових» умов, призводить до ослаблення внутрішніх сил особистості, 

матеріального перенасичення, вседозволеності, несформованості системи 

самовимог і самоконтролю. 

3. Недостатній виховний рівень роботи загальноосвітніх закладах: 

проявляється у перевантаженості програм навчальним матеріалом, який 

учень не може засвоїти. Це породжує негативізм, опір, намагання «втекти» 

від навчальної діяльності, почуття власної неповноцінності, меншовартості 

порівняно з іншими учнями; прояви негативізму з боку вчителів-

вихователів до учнів з моральними вадами; недостатній рівень педагогічної 

культури вихователів (нетактовність, грубощі, авторитаризм та ін.); 

ізоляція, відсторонення від цікавих колективних справ тощо. 

2. Принципи, шляхи і засоби перевиховання 

На педагогічне занедбаних дітей педагоги, батьки, всі, хто спілкується з 

ними, повинні звертати особливу увагу, аби перевиховання дало позитивні 

результати. 

Перевиховання — процес досить складний і тривалий, ґрунтується на 

загальних принципах виховання і виконує відновну, компенсаційну, 

виправну, стимулюючу функції. 

У роботі з педагогічне недбалими дітьми варто використовувати такі 

принципи: зв'язку перевиховання з цікавою продуктивною працею; 

організації дитячого колективу, який забезпечував би позитивний вплив на 

вихованця; опори на позитивні якості виховуваного й позитивний 

соціальний досвід; органічного поєднання поваги до вихованців з існуючою 
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системою вимог; єдності і систематичності педагогічних впливів; 

індивідуального підходу до неї; гуманного, об'єктивного ставлення до 

дитини у процесі її перевиховання; стриманості, розважливості, недо-

пустимості афективної поведінки педагога. 

У виховній практиці важливими є упереджуючі заходи, які дають змогу 

запобігти масовій появі важковихо-вуваних дітей, з одночасним 

формуванням соціальних передумов для попередження їх появи. 

У процесі подолання «моральної хвороби» окремих дітей виділяють 

кілька етапів: 

1. Діагностичний. Вивчають, аналізують позитивні й негативні фактори 

виховання, умови, що їх зумовили, визначають шляхи і засоби нейтралізації 

негативних тенденцій та актуалізації позитивного в поведінці дитини. 

Учитель мусить мати детальну характеристику педагогічне занедбаного 

вихованця. 

2. Планування і визначення змісту роботи. На цьому етапі класний 

керівник спільно з вихователями, які спіл 

куються з «важким» учнем, розробляє детальний план перевиховання, 

визначає місце і роль у цьому процесі кожного вихователя. 

3. Цілеспрямованої педагогічної діяльності. Передбачає реалізацію 

планів щодо перевиховання конкретної особистості. Це відбувається із 

залученням всіх, хто може позитивно впливати на неї (батьків, родичів, 

однокласників, учителів-вихователів та ін.). Координує роботу класний ке-

рівник, аналізуючи соціально-психологічні зміни у поведінці вихованця, 

розробляє подальші виховні заходи. 

У педагогічній практиці трапляються складні випадки своєрідного 

«морального захворювання» дітей. Тому для правильної організації роботи 

з ними проводять педагогічні консиліуми за участю шкільного психолога, 

вчителів, батьків дитини, під час яких всебічно аналізують причини, що 

спричинили труднощі у житті дітей, особливості їх поведінки і 

накреслюють шляхи та методи перевиховання. Незважаючи на складність і 

тривалість процесу перевиховання, педагоги мають вірити в силу вихов-

ного впливу на особистість. 

Результативність перевиховання залежить від вразливості, пластичності 

та сили біологічних задатків, від тривалості негативного досвіду 

особистості, її готовності до виправлення. Процес перевиховання не 

однаково впливає на дітей. Найефективніше виявляється він щодо психоло-

гічно податливих дітей. Перевиховання може бути малоефективним, якщо 

діти протидіятимуть йому або не сприйматимуть його позитивно. Наслідки 

виховного процесу залежать від уміння педагога використати наявну 
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позитивну базу особистості, привчити її до активної співпраці над собою. 

Важливо залучати дитину до корисної діяльності, забезпечити високий 

темп, емоційну насиченість життя відповідно до індивідуальних і вікових 

особливостей. Водночас необхідно налагоджувати доброзичливі стосунки 

дітей з батьками, вчителями, ровесниками. 
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ЛЕКЦІЯ 9 

 

ТЕМА:  Взаємодія школи та сім'ї у вихованні молоді 

МЕТА:  

1. Сім»я як соуіально-педагогічне середовище. 

2. Особливості й перспективи розвитку сучасної сім»ї. 

3. Форми й методи роботи вчителя з батьками учнів. 

 1. Сім'я як соціально-педагогічне середовище 

Сім'я є моделлю суспільства на конкретному історичному етапі 

розвитку, відображає його моральні та духовні особливості. 

Сім'я — невелика соціальна група, до якої входять поєднані шлюбом 

чоловік і жінка, їх діти (власні або усиновлені), кровні родичі, інші особи, 

пов'язані родинними зв'язками з подружжям. 

Сім'я функціонує на основі спільного побуту, економічного, морально-

психологічного укладу, виховання дітей, взаємної відповідальності. Вона 

забезпечує соціалізацію людини, самореалізацію особистості, захист від 

проблем, сприяє формуванню особистості з усталеною поведінкою. 

Життєдіяльність сім'ї реалізується через основні її функції: 

матеріально-економічну (бюджет сім'ї, організація споживчої діяльності, 

участь у суспільному виробництві, набуття професії, відновлення 

втрачених на виробництві сил); житлово-побутову (забезпеченість жит-

лом, ведення домашнього господарства, організація . побуту); 

репродуктивну (продовження людського роду); 

комунікативну (створення сприятливого сімейного мікроклімату, 

внутрісімейне спілкування, взаємостосунки сім'ї з мікро- і 

макросередовищем, контакт із засобами масової інформації, літературою, 

мистецтвом); виховну (формування особистості дитини, передача їй 

соціального досвіду); релактивну (організація вільного часу та відпочинку). 

Сім'я є також персональним середовищем життя і розвитку дитини, яке 

зумовлює спосіб життя та її соціальне існування. Особливості цього 

характеризують параметри: 

— соціально-культурний. Стосується освітнього рівня батьків, їх участі 

у суспільному житті. Рівень культури сім'ї визначається повагою до 

особистості дитини, усвідомленням впливу сімейної атмосфери на,її 

формування, урахуванням цього при спілкуванні;                   

—техніко-гігієнічний. Характеризує умови проживання, забезпеченість 

житлом, особливості способу життя; 

— демографічний. Виражається в структурі та чисель|ності сім'ї. 
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Сім'я є різновіковим колективом. Структура її бага-|то в чому залежить 

від звичаїв, культурних і національних традицій, моральних та правових 

норм. У межах її формується система стосунків між старшими та молод-

шими, батьками і дітьми, що визначає психологічний клімат в сім'ї. Тут 

формується світогляд дитини, ставлення до навколишнього світу. Спільне 

ведення домашнього господарства впливає на рівень матеріальної забез-

печеності, можливості самореалізації особистості, її смаки, уподобання, 

ціннісні орієнтації, культуру. У сім'ї дитина набуває вмінь і навичок в 

різних сферах суспільного життя, насамперед, навичок людського 

спілкування. Поступово в неї формується досвід сімейного життя, 

ставлення до родини. 

Сучасні сім'ї різноманітні, і від того, в якій саме живе дитина, залежить, 

яким змістом наповнюється процес формування її особистості. Умовно сім'ї 

поділяють на благополучні та неблагополучні. 

Благополучна сім'я — сім'я з високим рівнем внугрісімейної мо-

ральності, духовності, координації та кооперації, взаємної підтримки та 

взаємодопомоги, з раціональними способами вирішення сімейних проблем. 

Її благополуччя забезпечується гуманністю у взаєминах, вмінням 

любити і поважати одне одного. У ній існує висока координованість дій при 

вирішенні внутрісімейних проблем, взаємоповага і взаєморозуміння 

формують позитивну моральну атмосферу. Дитина почуває себе 

рівноправною в сімейному колективі: її люблять, але не балують, залучають 

до сімейної праці, водночас враховують її особисті інтереси та потреби. 

Матеріальна забезпеченість та освітній рівень бать-к'в сприяють зміцненню 

дружби між батьками та дітьми, їх бажанню проводити разом вільний час, у 

довірливому спілкуванні вирішувати всі питання сімейного життя. Діти ці-

нують поради батьків, наслідують їх особистий приклад. У нормальній 

сімейній атмосфері дитина росте доброзичливою, гуманною, спокійною та 

оптимістичною. В неї формуються такі цінні соціальні якості, як доброта, 

взаємоповага, почуття впевненості. 

Сучасні благополучні сім'ї мають і певні особливості: 

деякі батьки намагаються не стільки «формувати» особистість дитини, 

дисциплінувати її, скільки допомагати в її індивідуальному розвитку, 

добиватися емоційної єдності, розуміння, співчуття; в інших батьків мета 

— підготувати дитину до життя за допомогою тренування її волі, навчання 

на їх погляд необхідним та корисним навичкам. Є батьки, які, крім цього, 

ще й прагнуть жорстко контролювати не тільки поведінку, а й внутрішній 

світ дитини, її думки, бажання тощо. Це призводить до глибоких сімейних 

криз, конфліктів, втрати навіть зовнішніх ознак благополучної сім'ї. 
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Душевний диском4юрт змушує дитину шукати притулку в різних 

соціальних середовищах. 

Неблагополучна сім'я — сім'я, яка через об'єктивні або суб'єктивні 

причини втратила свої виховні можливості, внаслідок чого в ній 

виникають несприятливі умови для виховання дитини. 

До неблагополучних належать: 

— сім'ї, де батьки — алкоголіки, наркомани — ведуть аморальний 

спосіб життя. У таких сім'ях формування дитини спотворюється. Вона 

народжується слабкою, хворобливою, страждає на нервово-психічні 

захворювання, росте без турботи, опіки, не має найнеобхіднішого; 

— сім'ї асоціальні. Члени конфліктують з морально-правовими 

нормами суспільства, схильні до правопорушень; 

— сім'ї конфліктні. У них відбуваються постійні конфлікти між 

батьками, батьками і дітьми, що проявляються у сварках, суперечках, 

взаємних образах, грубощах, навіть бійках. Виникають такі сім'ї через брак 

у взаємостосунках між батьками взаєморозуміння, взаємодопомоги, 

щирості, морально-емоційної вихованості. Тут панують грубість, чвари, 

взаємні погрози, стійке незадоволення, що призводить до сімейної кризи. У 

дітей формуються підвищена збудливість, страх, невпевненість у своїх си-

лах. Нестачу позитивних емоцій вони компенсують пошуком їх у вуличних 

компаніях, бродяжництві, вживанні алкоголю, наркотиків; 

— сім'ї неповні. У них дитину виховує один з батьків, переважно матір. 

Виникають вони здебільшого внаслідок: 

розлучення подружжя, смерті одного з батьків, позбавлення 

батьківських прав тощо. У таких сім'ях спілкування з дітьми збіднене, часто 

вони відчувають труднощі побутового характеру, психологічний 

дискомфорт, тому нерідко 

їм не вистачає врівноваженості, доброзичливості, натомість виявляють 

надмірну роздратованість, байдужість; 

— сім'ї, зовні благополучні. Систематично припускаються серйозних 

прорахунків у сімейному вихованні через низьку педагогічну культуру та 

неосвіченість (сім'ї, де взаємостосунки з дітьми є формальними; відсутня 

єдність у вимогах до дитини, наявні бездоглядність, надмірна батьківська 

любов або суворість у вихованні, застосовуються фізичні покарання тощо); 

— сім'ї соціального ризику. Це — соціальне незахищені сім'ї, які 

потребують соціальної допомоги та підтримки (малозабезпечені, 

багатодітні, з дітьми-інвалідами, батьками-інвалідами, неповні). Вони не 
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можуть повноцінно виконувати свої функції внаслідок складних соціальних 

умов. 

Захистити дітей від сімейного неблагополуччя може система 

регулювання сімейного виховання. Організацію допомоги батькам, якщо 

вони мають бажання нею скористатися, здійснюють вчитель, школа на 

основі формування стосунків співробітництва, взаємодопомоги, 

взаєморозуміння. 

Отже, педагогічне середовище розвитку дитини створюється в процесі 

сімейного виховання, залежить від типу сім'ї. Розуміння цього педагогами 

сприяє поглибленню зв'язків з нею, пошуку можливостей щодо корекції 

сімейного виховання, підвищення педагогічної культури батьків, захисту 

дитини від несприятливого впливу неблагополучної сім'ї. 

2. Особливості й перспективи розвитку сучасної сім'і 

Розуміння та врахування особливостей сучасної сім'ї вчителями і 

батьками сприяють реалізації її виховних можливостей. До найважливіших 

особливостей сучасності належать: 

1. Зміна ціннісних орієнтацій дітей і їх батьків. Багато представників 

сучасної молоді здебільшого не вірить в істинні цінності й доброчинність, 

почуваються обманутими. Як результат — збільшується кількість 

малолітніх злочинців. У системі життєвих цінностей в багатьох батьків 

переважають прагнення до збагачення, намагання виховати в дітей 

прагматичність, раціоналізм, волю до успіху. Благородство, доброта, 

вміння співчувати і допомагати іншим часто недооцінюються. 

2. Відокремлення молодої сім'ї від родини. У сучасних умовах — це 

об'єктивний фактор, зумовлений соціально-економічним розвитком 

суспільства, його продуктивних сил, рівня культури. Комплекс цих 

чинників забезпечує зміцнення й розвиток сім'ї як самостійного соціального 

інституту, який самостверджується без нехтування життєвого досвіду 

старших. В окремих сім'ях, які є мобільною соціально-економічною 

інституцією суспільства, створюється і сприятливий психологічний клімат 

для виховання дітей. Однак частіше молода сім'я, як правило, зазнає 

труднощів через побутову невлаштованість, матеріальні труднощі, 

професійно-виробничі негаразди, що впливає на виховання дітей. 

3. Зменшення чисельності сім'ї. Зменшення народжуваності дітей 

спричинене загостренням конкуренції на ринку робочої сили, зайнятістю 

подружжя, зростанням матеріальних витрат на виховання, надмірним 

навантаженням на жінку-матір вдома і на виробництві, несприятливими 

житловими, побутовими умовами, егоїстичним прагненням батьків 
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«пожити для себе». Збільшення кількості однодітних сімей зумовлює 

відчуженість між дітьми, егоїзм, оскільки вони не мають зразка виявлення 

турботи, поваги до інших. 

4. Специфічність соціального укладу в міських та сільських сім'ях. 

Відмінності в культурі сімейного життя відбиваються на розвитку дітей. 

Особливості домашнього господарства сприяють залученню дітей до справ 

у сім'ї, формують у них працелюбність, вболівання за сімейні справи, 

відповідальне ставлення до життя. Діти виростають у специфічній 

морально-етичній атмосфері села, яка стримує антисоціальну поведінку, 

але нерідко вона пригнічує особистість, гальмує розвиток якостей, які 

потрібні людині в іншому середовищі. У місті такий контроль обмежений. 

5. Залежність виховання від рівня освіти батьків. Існує пряма 

залежність освіченості батьків та успішності їх дітей. Проте з посиленням 

зайнятості батьків, дезінтеграцією сім'ї така залежність знижується. 

6. Вплив соціально-педагогічних умов на самореалізацію. За теорією 

Абрахама Маслоу (1908—1970), якщо не задовольняти біологічні потреби 

дитини, не гарантувати їй безпеку, не формувати її впевненість у тому, що і 

в майбутньому ці потреби будуть задоволені, то проблематично очікувати 

від неї діяльності, яка сприятиме само-реалізації. Потреби кожної людини 

структуруються за ієрархічним принципом у різній послідовності. Загалом 

— це біологічні потреби, безпека і впевненість у майбутньому, любов та 

належність до конкретної соціальної групи, самооцінка, самореалізація 

тощо. У 90-х роках XX ст. у зв'язку з трансформацією соціально-

економічної системи в Україні виникли серйозні проблеми щодо 

задоволення біологічних потреб як конкретних людей, так і великих 

соціальних груп. Це разом з іншими чинниками (екологічна ситуація, 

соціально-медичні проблеми, що виникли внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) значно погіршили демографічне становище в Україні, що дало 

підстави стверджувати про тривожний процес депопуляції її населення в 

останні роки XX — на початку XXI ст. Зміна соціальних, етичних 

пріоритетів, прорив у вітчизняний інформаційний простір далеко не 

найкращих зразків масової культури спричинили, попри деякі позитивні 

впливи, нівеляцію змісту людського життя. 

7. Обмеження позитивного впливу соціального оточення дитини. 

Урбанізація населення, лібералізація інформаційного простору, 

прагматизація життя, дефіцит спілкування в сім'ї та з ровесниками, 

недостатня окресленість морального ідеалу на рівні державної гуманітарної 

політики спричиняють маніпулювання свідомістю дитини, деформують 

систему життєвих пріоритетів і цінностей. 
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8. Нерозуміння батьками механізмів формування гуманних взаємин з 

дітьми, їх прагнення до рольової або особистісної позиції. Кожна з цих 

крайнощів має негативні наслідки: відчуження дітей від батьків, обмеження 

їх стосунків побутовою сферою («зроби, принеси, подай»). Нерідко батьки 

недооцінюють впливу на виховання гуманних рис дитини морально-

психологічних стосунків, взаємної любові, поваги, турботливості в сім'ї. 

Гармонійність сімейного виховання залежить від щирості й чесності любові 

до дітей. Діти не можуть нормально розвиватися за рахунок авансованих 

почуттів, прагнуть, щоб їх сприймали і любили такими, які вони є. У цьому 

мудрість батьківської любові. В основі виховної діяльності у сім'ї має бути 

формула здорового батьківства, яку виводять з любові та вимогливості. 

Зосередження на любові за рахунок вимогливості призводить до неповаги 

авторитету батьків, і навпаки — авторитарна, гнітюча атмосфера в сім'ї 

навіює дитині думки, що її не люблять і вона нікому не потрібна. Стратегія 

батьків у вихованні дитини має полягати в досягненні рівноваги між 

милосердям і справедливістю, між ніжністю й вимогливістю, між любов'ю і 

суворістю та у формуванні в неї рис характеру, які є основою здорового 

родинного життя. 

Ширшим за сім'ю виховним середовищем є родина (подружжя та інші 

близькі родичі, які живуть разом). 

 

Родинне виховання — це виховання дітей в родині батьками, ро-

дичами, опікунами або особами, які замінюють батьків. 

Таке виконання не належить до окремих педагогічних явищ, а 

відбувається в контексті життя родини, на основі внутріродинних 

стосунків, трудових і опікунських обов'язків, родинно-побутової культури. 

Рівень його зумовлений станом родини. 

Родинне виховання в Україні ґрунтується на: народному 

родинознавстві (фамілістиці) та національному дитино-знавстві з 

урахуванням їх історичного розвитку; родинних виховних традиціях 

українського народу, їх позитивних виявах; нових тенденціях традиційного 

українського родинного виховання; зіставленні теорії та практики україн-

ського родинного виховання з родинними виховними системами 

високорозвинутих зарубіжних країн і використанні усього позитивного в 

них. 

Перспективним для новітнього родинного виховання є відродження 

традиційного високого статусу української родини, її авторитету, 

подружньої вірності, любові до дітей і обов'язку щодо їх виховання, поваги 

до батьків, піднесення ролі подружжя у створенні, зміцненні, збереженні й 
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розквіті сім'ї, забезпечення на їх прикладі моральної підготовки молоді до 

подружнього життя. 

Честь родини, єдність, наступність, спадкоємність поколінь, родинна і 

подружня злагода — пріоритети родинного виховання. 

3. Форми й методи роботи вчителя з батьками учнів 

Важливою умовою ефективної навчально-виховної робо-, ти є 

співробітництво школи і сім'ї, яке передбачає належний рівень педагогічної 

культури батьків. Саме цьому підпорядковані програми школи молодих 

батьків та педагогічної культури молодої сім'ї, які спираються на систему 

перевірених досвідом багатьох поколінь найважливіших сімейних 

цінностей (здоров'я, любов та взаємоповага членів сім'ї, матеріальне 

благополуччя і духовність). Ці програми ґрунтуються на особистісно-

орієнтовному підході, найбільш коректному та ефективному в роботі з 

сім'єю, який враховує конкретні життєві та індивідуальні особливості. 

Відповідно орієнтовані й програми з етно- та родинної педагогіки. 

Тісний взаємозв'язок школи та сім'ї може розвиватися завдяки 

педагогічній освіті батьків і залученню їх до виховної роботи. 

Педагогічна освіта батьків 

Рівень педагогічної освіченості батьків залежить від традицій у сім'ях, в 

яких виросли вони, набутих знань, життєвого досвіду, здатності до 

саморозвитку. Майже зав-
;
 жди, на сучасному етапі особливо, у зв'язку з 

переходом до нового типу суспільства, утвердження нових суспіль-1 них, 

етичних цінностей, а також із процесами глобалізації, одним із свідчень 

якого є Інтернет, педагогічна освіченість батьків нерідко відстає від 

реальної педагогічної ситуації, суспільних потреб, очікувань дитини. Тому 

школа має дбати про постійний розвиток їх педагогічних знань, вдаючись 

до різних методів роботи, найпоширенішими серед яких є: 

Педагогічний лекторій. Передбачає надання батькам систематизованих 

знань з теорії виховання, привернення їх уваги до актуальних проблем 

виховання з допомогою лекцій, бесід. 

Позакласний педагогічний всеобуч. Спрямований на ознайомлення 

батьків з проблемами виховання дітей різних вікових груп, починаючи 

роботу з першого класу. Заняття проводять керівники школи. 

Університет педагогічних знань. Передбачає більш серйозну 

підготовку з теорії виховання. Заняття відбуваються у формі лекцій та 

семінарів. Батьки беруть участь в обговоренні проблем. 
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Підсумкова річна науково-практична конференція батьків з проблем 

виховання. Учасники визначають найактуальнішу проблему сімейного 

виховання («Трудове виховання», «Найкоротший шлях до добра — через 

прекрасне» тощо), протягом року вивчають її. У виступах батьки 

підбивають підсумки теоретичних і практичних досліджень, діляться 

особистим досвідом. 

День відчинених дверей. Головна мета — показати роботу школи, 

привернути увагу батьків до проблем виховання. Вимагає серйозної 

підготовки: оформлення школи, організації програми свята (концерту, 

зустрічей у класах, відвідання виставок, спортивних змагань тощо). 

Класні батьківські збори. Традиційна форма роботи. Один з варіантів 

— формування проблемної тематики («Чи можна спізнитися з вихованням 

у дитини доброти, чуйності?» тощо). Проведенню зборів допомагає 

заздалегідь складений питальник («Пригадайте, які життєві труднощі 

загартовували Ваш характер, зміцнювали волю», «Охарактеризуйте стан 

Вашої дитини (мовлення, вчинки, почуття, настрій, результати дій), коли 

вона зустрілася зі справжньою трудністю», «Чи часто Ви спостерігаєте за 

дитиною під час подолання нею труднощів?», «Які труднощі найчастіше 

вдається подолати дитині, а які їй не під силу?» та ін.). 

Відвідування батьків вдома. Це сприяє налагодженню контактів із 

сім'єю, з'ясуванню її загальної та педагогічної культури, умов життя учня, 

консультуванню щодо єдиних вимог до дитини, обговоренню відхилень в її 

поведінці, вжиттю необхідних заходів щодо їх запобігання, залученню 

батьків до участі в роботі школи тощо. Відвідувати батьків учнів можна, 

маючи запрошення від них або домовившись заздалегідь. Несподіваний 

прихід вчителя викликає ніяковість, збентеження батьків. Під час зустрічі 

педагог має підкреслити позитивне в дитині, тактовно звернути увагу на 

недоліки, разом поміркувати над тим, як усунути їх. Дуже важливо 

створити атмосферу довіри і доброзичливості. 

Листування. Передбачає періодичне надсилання батькам листів про 

успіхи учня в навчанні, старанність, уважність та відповідальність за 

доручення. Можна повідомити про певні його труднощі, попросити про 

зустріч. Варто висловити щиру подяку за хороше виховання дитини. Лист 

передають батькам через їх дитину, попередньо ознайомивши її із змістом. 

Найчастіше листування використовують, коли класний керівник не може 

зустрітися з батьками вдома або запросити їх до школи. 

Консультації батькам. Передбачають надання конкретних 

рекомендацій, порад з актуальних для батьків питань. 
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Запрошення батьків до школи. Найчастіше це роблять для 

конфіденційної розмови про шкільні проблеми дитини (погана поведінка, 

неуспішність тощо). Під час бесіди важливо дотримуватися педагогічного 

такту, створити атмосферу довіри. Педагог висловлює свої міркування, від-

повідає на запитання батьків, надає корисні поради. Необхідно пам'ятати, 

що надмірне звертання уваги на недоліки учня викликає в батьків 

неприязнь, насторогу, навіть якщо учитель має рацію. 

Тематичні вечори запитань і відповідей. Сприяють глибокому 

пізнанню методики сімейного виховання. На них запрошують працівників 

правоохоронних органів, лікарів, психологів, соціальних працівників, 

фахівці, які опікуються проблемами виховання молоді. 

Ознайомлення батьків з психолого-педагогічною літературою. 

Передбачає відбір і надання рекомендацій щодо психолого-педагогічної, 

науково-популярної літератури для батьків відповідно до проблем, які є в 

учнів певного класу,чи в окремої дитини. 

Для забезпечення форм і змісту співпраці школи і батьків 

використовують усні журнали; педагогічний десант (виступи педагогів на 

підприємствах). Ефективними є спільні тематичні заходи «дерево 

родоводу» — зустрічі поколінь; 

«у сімейному колі» (індивідуальні консультації, зустрічі з лікарями, 

психологами, юристами); «родинний міст» — зустрічі з батьками та 

обговорення проблем виховання; «народна світлиця» — звернення до 

народних традицій у сімейному вихованні; «день добрих справ» — спільна 

трудова діяльність педагогів, батьків і дітей; «дискусійний клуб» — 

обговорення проблемних питань виховання; «аукціон ідей сімейного 

виховання», «батьківський ринг», «дні довіри», «сімейні дні в класі» тощо. 

Залучення батьків до виховної роботи 

У виховному процесі школи, крім педагогів, беруть участь батьки, 

працюючи в класних та загальношкільних батьківських комітетах, 

виконуючи рекомендації, прохання вчителів. 

Батьківський комітет класу. Створюють з метою демократизації 

управління виховним процесом, налагодження зворотного зв'язку сім'я — 

школа, для поточного коригування управлінських рішень, забезпечення 

єдності педагогічних вимог до учнів, надання допомоги сім'ї у вихованні та 

навчанні дітей. Діє відповідно з положенням про батьківські комітети 

загальноосвітніх шкіл. До роботи в ньому залучають найактивніших 

батьків, авторитетних людей з високою громадянською свідомістю, які ви-

являють інтерес до справ класу, школи. Їх обирають на батьківських зборах 
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класу. На засіданні батьківського комітету обирають голову, 

відповідальних за окремі види роботи. Батьківський комітет працює у 

тісному контакті з класними керівниками. 

Загальношкільний батьківський комітет. Обирають на 

загальношкільних батьківських зборах із представників батьківських 

комітетів класів. Тоді ж обирають голову батьківського комітету школи, 

створюють комісії: навчальну, культурно-масової роботи, господарську, 

трудового виховання і професійної орієнтації, педагогічної пропаганди. 

Комітет пропонує рішення, які потім обов'язково розглядаються 

адміністрацією школи. 

До сфери його діяльності входять піклування про групи подовженого 

дня, санітарний стан школи, допомога в ремонті школи, організація 

літнього відпочинку дітей, їх харчування та ін. 

У роботі з батьківськими комітетами вчителі, адміністрація школи 

повинні виявляти тактовність, доброзичливе, уважне ставлення до їх 

пропозицій, своєчасно реагувати на них, розуміти, що їх діяльність сприяє 

спілкуванню, зближенню педагогів з батьками і на цій основі успішному 

вирішенню багатьох складних питань виховання. 

Виконання батьками практичних рекомендацій, прохань. Сприяє 

підвищенню культури батьків, озброєнню їх педагогічними знаннями і 

досвідом. Налагодження контактів, спілкування батьків з дітьми, класним 

керівником у процесі виконання педагогічних рекомендацій сприяє збли-

женню дітей з батьками. 

Адресовані батькам рекомендації, прохання найчастіше стосуються 

таких аспектів шкільного життя: 

— проведення безпосередньої роботи з дітьми: індивідуальної 

(наставництво, шефство), групової (керівництво гуртком за інтересами); 

— надання організаційної допомоги вчителю: наприклад, сприяння в 

проведенні екскурсій (надання транспорту, забезпечення путівками), 

організація зустрічей з цікавими людьми, комплектування класної 

бібліотеки, клубу аматорів книги тощо; 

— участі у зміцненні матеріальної бази школи, вирішенні 

господарських питань (допомога в обладнанні кабінетів, виготовлення 

обладнання, приладів, ремонт школи тощо). 

В організації такої роботи з батьками важливо знайти їх можливості 

(чим вони можуть допомогти школі), коректно висловити свої пропозиції у 

письмовій формі (найкраще це робити на класних батьківських зборах). 

Взаємодія з батьками 
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Дбаючи про ефективну взаємодію з батьками, учитель повинен 

враховувати важливість таких чинників: 

1. Запрошення батьків до співробітництва. Часто вчитель вважає, що 

батьки перебувають в опозиції до нього. Намагаючись запобігти можливим 

запереченням з їх боку, він починає розмову в директивному тоні замість 

того, щоб зрозуміти їх почуття, виявивши стриманість, відкритість. 

Доброзичливість, відкритість у спілкуванні з батьками — перший крок до 

співпраці з ними. 

2. Дотримання позиції рівноправності. Об'єднання зусиль учителя та 

сім'ї школяра можливе за взаємного визнання ними рівноправності. 

Перший крок має зробити вчитель, оскільки до цього його зобов'язує 

професійний обов'язок. 

3. Визнання важливості батьків у співпраці. Учитель 

повинен завжди наголошувати на важливій ролі батьків у 

вихованні та розвитку дитини. 

4. Вияв любові, захопленості їх дитиною. Психологічний контакт із 

батьками виникає одразу, як тільки вчитель виявляє розуміння дитини, 

симпатизує їй, бачить позитивні та негативні риси. Батьки, відчувши 

доброзичливість учителя, більш охоче спілкуються з ним, налаштовуються 

на співпрацю. 

5. Пошук нових форм співпраці. Учитель може запропонувати одному з 

батьків організувати батьківські збори, разом визначивши їх тематику, 

структуру тощо. Особливо корисний обмін думками з батьками щодо 

налагодження взаєморозуміння з дітьми. 

Процес налагодження взаємодії з батьками ефективний за дотримання 

педагогом психолого-педагогічних правил та вимог. До них належать: 

— використання заходів, спрямованих на підвищення авторитету 

батьків. У спілкуванні з батьками слід уникати категоричного тону, який 

може спровокувати образи, роздратування. Нормою мають стати стосунки, 

засновані на взаємоповазі. Цінність їх полягає у розвитку почуття власної 

відповідальності, вимогливості, громадянського обов'язку як учителів, так і 

батьків; 

— довіра до виховних можливостей батьків, підвищення рівня їх 

педагогічної культури й активності у вихованні. Психологічно батьки 

готові підтримати потреби школи. Навіть ті батьки, які не мають 

педагогічної підготовки й освіти, з розумінням і відповідальністю ставлять-

ся до виховання дітей; 

— педагогічний такт, неприпустимість необережного втручання в 

життя сім'ї. Класний керівник — особа офіційна, але за специфікою своєї 
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роботи може стати свідком стосунків, які приховуються від сторонніх. 

Якою б не здавалася йому сім'я, учитель повинен бути тактовним, ввіч-

ливим, інформацію про сім'ю використовувати лише для допомоги батькам 

у вихованні дитини; 

— життєс тверджуючий, мажорний настрій при вирішенні проблем 

виховання, опора на позитивні риси дитини, орієнтація на успішний 

розвиток особистості. Формування особистості дитини передбачає 

подолання труднощів, протиріч у її житті. Важливо, щоб це сприймалося як 

вияв закономірностей розвитку (нерівномірність, стрибкоподібний 

характер, причинно-наслідкова обумовленість, вибіркове ставлення дитини 

до виховних впливів), тоді складнощі, протиріччя, несподівані результати 

не викликатимуть розгубленості у педагога. 
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ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ ДО  

МОДУЛЯ 3 

1. Обґрунтуйте тезу, за якою мета виховання полягає у всебічному та 

гармонійному розвитку дитини. 

2. У чому виявляються особливості змісту національного виховання на 

сучасному етапі? 

3. Розкрийте сутність різноманітних концепцій виховання. 

4. Охарактеризуйте потреби, які впливають на формування мотивів 

виховання у процесі становлення особистості. 

5. У чому виявляються взаємозв'язок і відмінні особливості між 

вихованням, самовихованням і перевихованням? 

6. Випишіть у дві колонки якості людини: у першу — які найбільш 

цінні й імпонують Вам, а в другу — які викликають у Вас 

несприйняття. 

7. Аргументуйте тезу, за якою загальні принципи виховання вклю-

чають у себе і принципи педагогіки народознавства. 

8. Охарактеризуйте шляхи реалізації принципів виховання у на-

вчально-виховному процесі сучасної школи. 

9. Діти часто спостерігають розбіжності між тим, що їм говорять у 

школі, вдома і тим, що бачать у житті. Чи закономірні такі 

протиріччя? Яка їх роль у розвитку дитини? 

10. Що, на Вашу думку, сприяє підвищенню ефективності процесу 

11. виховання? 

12. В. Сухомлинський стверджував: «Виховання могутнє саме тоді, 

коли воно враховує тендітні капризи природи». А як думаєте Ви 

щодо цього? 

13. Ж.-К. Гельвецій писав, що все його життя є, по суті, одне довже-

лезне виховання. Яка специфічна особливість виховного процесу тут 

виявляється? Обгрунтуйте її. 

14. Проаналізуйте сутність принципів виховання і складіть по 6—8 

правил, спрямованих на реалізацію їх вимог. 
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МОДУЛЬ 4 
 

 

ШКОЛОЗНАВСТВО 

ЛЕКЦІЯ 1 

ТЕМА: Управління загальноосвітньою школою 

ПЛАН: 

1. Принципи управління освітою 

2. Структура управління освітою в України 

3. Інспектування загальноосвітнього закладу 

 

1. Принципи управління освітою 

 

Школознавство — галузь педагогічної науки, що досліджує принципи 

та організаційні засади діяльності загальноосвітніх навчаль-' но-виховних 

закладів, зміст і методи управління шкільною справою, особливості 

керівництва школою, організації її роботи. 

Школознавство охоплює принципи управління та керівництва школою, 

діяльність органів народної освіти, керівництво навчально-виховною 
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роботою в загальноосвітніх навчально-виховних закладах, зміст і методи 

планування та контролю, систему учнівського самоврядування, організацію 

обліку та звітності. 

Управління навчально-виховними закладами здійснюють на основі 

положень Конституції України, Закону «Про освіту». Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, спираючись на принципи управління 

системою освіти, до яких належать: 

Принцип демократичності управління школою. Полягає у поєднанні 

громадського самоврядування з єдиноначальністю директора. Головним 

органом самоврядування є конференція представників громадськості, 

педагогів, батьків, учнів старших і середніх класів, на якій обирають 

директора і раду школи. Основні питання роботи школи директор 

зобов'язаний узгоджувати з радою. Крім того, в школі діє педагогічна 

(дорадча) рада. 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад чітко 

окреслюються права та обов'язки вчителів, учнів, працівників школи. 

Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку є її 

демократичною правовою базою. Школа постає маленьким «острівцем» 

правової держави, де все регулюється нормами і правилами. 

Принцип гуманізації. Ґрунтується на усвідомленні людини як найвищої 

цінності, необхідності поваги до неї. Передбачає створення гуманних 

стосунків, оптимальних умов для повноцінної життєдіяльності дитячого і 

педагогічного колективів. 

Принцип гласності, відкритості управління. Зобов'язує до відкритого 

прийняття рішень педагогічної ради школи, обговорення поточних питань 

(розподіл навчальних годин, прийом та звільнення з роботи вчителів, інших 

працівників). Гласність та відкритість запобігають соціально-психологічній 

напруженості в педагогічному, учнівському та громадському середовищах. 

Принцип регіональності школи. Оскільки у межах України 

регіональність виявляється як належність до певного регіону (Донбасу, 

Слобожанщини, Півдня, Центральної України, Криму, Галичини, 

Закарпаття, Буковини), кожен з яких має специфічну організацію життя, 

побуту, мовні особливості,' традиції, це зумовлює специфіку школи, 

створення у ній своєрідних культурно-освітніх центрів, організацію 

гуртків, фестивалів тощо. 
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Принцип плановості. Передбачає чітку систему перспективного і 

щоденного планування усіх видів навчально-виховного, організаційно-

господарського процесу з урахуванням об'єктивних умов та соціально-

економічних можливостей конкретного закладу освіти. При цьому всі 

плани мають бути спрямовані на вирішення основних завдань школи. ' 

Принцип перспективності. Випливає з необхідності передбачення та 

прогнозування діяльності школи не лише на семестр, навчальний рік, але й 

на увесь цикл навчання учнів у школі. 

Принцип компетентності. Вимагає високого рівня науково-

педагогічної підготовки, загальної ерудиції, професіоналізму вчителів. 

Принцип оптимізації. Спрямований на створення в навчально-

виховному закладі найсприятливіших соціально-психологічних та 

економічних умов для ефективної діяльності учасників педагогічного 

процесу. 

Принцип поєднання єдиноначальності, колегіальності й персональної 

відповідальності. Виявляється в персо 

нальній відповідальності керівника навчально-виховного закладу перед 

вищими органами освіти, суспільством, державою, законом за стан справ у 

керованій ним установі. Директор має право в межах закону самостійно 

приймати рішення, вимагати їх виконання від усіх працівників закладу. Він 

поєднує свою діяльність із колегіальними органами — радою, 

педагогічною радою і несе відповідальність за реалізацію рішень цих 

органів. 

Принцип об'єктивності оцінювання виконання учасниками 

педагогічного процесу функціональних обов'язків за результатами 

конкретних справ. Передбачає необхідність систематичного контролю за 

діяльністю посадових осіб, об'єктивного оцінювання результатів роботи 

(рівень успішності й вихованості учнів). Ця робота має відбуватися гласно, 

з урахуванням думки педагогічного колективу. 

Принцип участі громадськості. Полягає у створенні різноманітних 

комісій, які сприяють роботі школи. 

2. Структура управління освітою в Україні 

Відповідно до Закону «Про освіту» в Україні створено систему органів 

державного управління освітою: Міністерство освіти і науки України, 

міністерства і відомства України, яким підпорядковані навчально-виховні 
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заклади, В»ща атестаційна комісія (ВАК) України; Міністерство освіти 

Автономної Республіки Крим; місцеві органи державної виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління 

освітою. 

Міністерство освіти і науки України є центральним органом державної 

виконавчої влади, здійснює керівництво освітою і має відповідні 

повноваження. Вони полягають у визначенні державної політики в галузі 

освіти, науки, професійної підготовки кадрів, виробленні програми роз-

витку освіти, державних стандартів освіти; навчально-методичному 

керівництві, контролю за дотриманням державних стандартів, державному 

інспектуванні; забезпеченні зв'язку із закладами освіти, державними 

органами інших країн з питань, що належать до його компетенції; 

проведення акредитації вищих та професійно-технічних закладів освіти 

незалежно від форм власності та підпорядкування, видачі їм ліцензій, 

сертифікатів. 

До повноважень Міністерства належать розробка умов прийому до 

закладів освіти, випуск підручників, посібників, методичної літератури, 

розробка проектів положень про заклади освіти, організація атестації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм 

кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань. Разом з іншими 

міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти, реалізує 

державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним 

втіленням, дотриманням актів законодавства про освіту в усіх закладах 

освіти незалежно від форм власності і підпорядкування; здійснює 

керівництво державними закладами освіти.                 

Акти Міністерства освіти і науки України у межах його повноважень є 

обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади 

освіти. Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів 

державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти незалежно 

від форм власності. 

Вища атестаційна комісія України організовує і проводить атестацію 

наукових; науково-педагогічних кадрів, керує роботою з присудження 

наукових ступенів. 

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх 
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компетенції. Вони встановлюють обсяги бюджетного фінансування 

закладів освіти, установ; забезпечують розвиток їх мережі, зміцнення 

матеріальної бази, господарське обслуговування. Ними здійснюється со-

ціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, 

створюються умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до 

нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення; 

організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку; контроль 

виконання вимог щодо їх навчання. Вони вирішують питання, пов'язані з 

опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклування 

батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної допомоги; 

створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей, 

молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів тощо. 

Місцевими органами державної виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування створюються відповідні органи управління 

освітою, діяльність яких спрямована на управління закладами освіти, що є 

у комунальній власності. Вони організовують навчально-методичне 

забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації 

педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію; координують дії 

педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань 

навчання і виховання дітей; визна чають потреби, розробляють пропозиції 

щодо державного контракту, формування регіонального замовлення на 

педагогічні кадри, укладання договорів та їх підготовку. Вони 

уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо змісту, 

рівня і обсягу освіти та атестацію закладів освіти, що перебувають у 

комунальній власності. 

Структурними підрозділами управління є відділи вузів, технікумів, 

ПТУ, шкіл, дошкільних установ, позашкільних закладів (планово-

фінансовий, методичний, господарський та ін.), сектори (попереднього 

прогнозування, виховної роботи, атестації та перепідготовки педагогічних 

кадрів, методистів-координаторів, бібліотечних фондів та ін.), комісії (ате-

стаційна, з питань орендних відносин, нових педагогічних технологій, 

комерційної діяльності закладів освіти, проведення випускних та 

перевідних екзаменів та ін.), фонди. 

Безпосереднє керівництво навчально-виховними закладами здійснюють 

міські, районні відділи освіти, основні функції яких визначені в Положенні 

про відповідний відділ освіти. Основний апарат їх складається із завідувача 
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міським (районним) відділом освіти, інспекторів по школах, дошкільних і 

позашкільних закладах, методистів, фахівця з питань охорони дитинства, 

бухгалтера, господарської служби тощо. 

3. Інспектування загальноосвітнього закладу  

Основною формою державного контролю за діяльністю 

загальноосвітнього закладу є його державна атестація, яка проводиться не 

рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки. У період між атестацією проводять інспектування з питань, 

пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. 

інспектування (лат. inspectare — наглядати) — система державного 

контролю за виконанням закладами й установами освіти постанов, 

директив уряду в галузі освіти, навчальних планів та програм, інструкцій, 

наказів і розпоряджень керівних органів з одночасною практичною 

допомогою тим, кого контролюють, вжиттям заходів щодо запобігання й 

усунення недоліків. 

Інспекторами призначають висококваліфікованих і досвідчених 

працівників освіти. 

Шкільна інспекція складається з інспекторів Міністерства освіти і 

науки України, інспекторів управління освіти обласної державної 

адміністрації, інспекторів відділів освіти районної державної адміністрації. 

Під час інспектування школи перевіряють її діяльність із таких 

напрямів: 

— забезпечення загальної середньої освіти молоді; 

— організаційна робота, розстановка й використання педагогічних 

кадрів; 

— стан внутрішкільного керівництва, методична робота; 

— система праці вчителів, уроки, інші форми організації навчання;                                        

— стан виховної, позакласної та позашкільної роботи з учнями;   . 

— зв'язок школи з сім'єю і громадськістю; 

— навчально-матеріальна база школи, виконання планових бюджетних 

витрат; 

— облік роботи і звітність школи; 

— адміністративно-господарська діяльність. Зміст, види і періодичність 

перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи в 

закладі освіти, але не частіше 1—2 разів на рік. 
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Залежно від спрямованості інспектування виділяють такі його види: 

1. Фронтальне. Передбачає перевірку усіх сторін діяльності школи. Дає 

змогу оцінити її роботу, зробити об'єктивні висновки, з'ясувати передумови 

успіхів і причини недоліків, визначити шляхи їх усунення. Проводять раз 

на п'ять років бригадою інспекторів і працівників освіти під керівництвом 

завідувача рай(міськ)вно. 

2. Вибіркове. Спрямоване на перевірку окремих сторін діяльності 

освітнього закладу. Проводять за потреби вивчення конкретних питань, що 

мають важливе значення або незадовільно вирішуються на практиці. 

Здійснює інспектор, за яким закріплена школа, інколи залучають ме-

тодистів рай(міськ)методкабінету. 

3. Тематичне. Спрямоване на поглиблене вивчення, перевірку 

вирішення певної проблеми групою шкіл. 

Наслідки інспекторської перевірки шкіл оформлюють актом, 

доповідною запискою або довідкою, в яких обґрунтовують висновки і 

пропозиції. 
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ЛЕКЦІЯ 2 

ТЕМА: Управління загальноосвітнім навчальним закладом 

ПЛАН: 

1. Управлінські органи в школі. 

1. Управлінські органи в школі 

З метою оптимізації управління життєдіяльністю школи створюють 

органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби 

учасників навчально-виховного процесу. Наявність розгалуженої структури 

управлінських органів у школі вимагає організації їх взаємодії, координації 

роботи всіх підрозділів. 

До структури управлінських органів у школі належать: 

— органи колегіального управління школою (конференція, рада школи, 

педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках); 

— адміністрація школи (директор, його заступники з навчальної, 

наукової, виховної, господарської роботи); 

— органи громадського самоврядування (учнів (учком), учителів 

(профком, методична рада), батьків (батьківський комітет). 

Органи колегіального управління школою : 

Органами колегіального управління школою є конференція, рада 

школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках. Їх 

діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань школи. 

Конференція є вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування школи (в малочисельних школах — загальні збори 

шкільного колективу). Делегатів конференції з правом голосу обирають 

збори учнів II та III ступенів, збори вчителів та інших працівників, збори 

батьків і представників громадськості в однаковій кількості від кожної 

категорії. Конференція затверджує статут, вносить корективи, розробляє 

напрями розвитку школи, підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу, здійснює пошуки 
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додаткового фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази. За 

необхідності створює тимчасові, постійні комісії з різних напрямів 

діяльності школи, визначає їх повноваження. Скликається радою школи 

один раз на рік. 

Кожна школа на основі типового Статуту з урахуванням соціальних, 

економічних, національних та регіональних особливостей розробляє свій 

статут. 

Статут школи — сукупність норм і правил життя колективу з ураху-

ванням його особливостей і перспектив розвитку.                % 

Він не повинен суперечити основним державним документам про 

школу, обмежувати права учасників навчально-виховного процесу 

(вчителів та учнів). Затверджується її засновником та реєструється 

відповідним органом державного управління освітою. 

Раду школи обирають на конференції або на загальних зборах школи. 

Рада школи — орган колегіального управління шкільними справами. 

вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-

виховного процесу. 

До складу ради обирають представників педколективу, учнів II та III 

ступенів, батьків (або осіб, які їх замінюють) і громадськості. Очолює її 

директор школи. На чергових виборах склад ради оновлюють не менш ніж 

на третину. 

Рада школи займається управлінськими проблемами, які раніше 

перебували в одноосібній компетенції директора. Вона реалізує рішення 

конференцій шкільного колективу; представляє інтереси школи в 

державних і громадських органах, забезпечує соціальний захист неповно-

літніх; визначає зміст, методи, форми організації навчання й виховання; 

встановлює режим роботи школи; здійснює контроль за роботою, 

проводить атестацію педагогічних працівників, вносить пропозиції щодо 

кваліфікаційної комісії про присвоєння вчителям кваліфікаційних катего-

рій; контролює витрату бюджетних асигнувань на школу, формує власний 

матеріальний фонд школи; заслуховує звіти про роботу директора, його 

заступників, учителів, виносить пропозиції щодо продовження або 

припинення їх повноважень; захищає працівників школи й адміністрацію 

від необґрунтованого втручання в їх професійну та посадову діяльність. 

Протягом року основну роботу в раді виконують педагогічний, 

батьківський та учнівський сектори, які збираються раз на чверть, 
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заслуховують відповідальних за певні ділян ки роботи, намічають шляхи 

виконання прийнятих рішень. Президія ради, до якої входять адміністрація 

та керівники секторів, здійснює оперативне керівництво школою. 

За рішенням конференції або ради школи створюють опікунську раду з 

представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних 

закладів, організацій, окремих громадян. Опікунська рада вживає заходів 

для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, 

залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення організації 

навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних 

працівників. 

Педагогічну раду створюють для розгляду складних питань організації 

навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності 

педагогів. До її складу входять учителі, вихователі груп подовженого дня, 

адміністрація школи. Очолює її директор школи. 

Роботу педагогічної ради планують у довільній формі відповідно до 

потреб школи. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання 

навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради 

визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чо-

тирьох разів на рік. При педагогічній раді створюють підзвітні їй методичні 

секції. 

Нараду при директорі використовують для вирішення термінових 

питань, пов'язаних з організацією навчаль-но-вихрвного процесу (аналізу 

успішності учнів, дисципліни в школі, для організації позакласної 

діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих учителів, виконання 

стандартів освіти тощо. Участь у них є обов'язковою для викладачів, 

адміністрації. Періодичність проведення визначає директор школи. 

Наради при заступниках директора розглядають поточні проблеми, що 

стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення 

визначається планом роботи школи. 

Управлінська діяльність адміністрації школи 

Управління сучасною школою є складною системою з багатьма 

внутрішніми взаємозв'язками. Його ефективність багато в чому залежить 

від правильного розподілу обов'язків в адміністрації школи, до якої 

належать директор, заступники з навчальної, виховної, наукової та гос-

подарської роботи.                                 
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Директор школи. Його діяльність регламентується Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, згідно з яким директором може бути 

тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні 

спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років, 

успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки України. Він є найвищою 

посадовою особою в школі, діє від імені школи, представляє її в усіх 

організаціях, розпоряджається її майном і коштами, укладає договори, 

видає фінансові доручення, відкриває у банку рахунок, розпоряджається 

кредитами, видає накази по школі, його вказівки є обов'язковими для її 

учнів та учителів. 

Директор організовує планування змісту та забезпечення навчально-

виховного процесу, несе за нього відповідальність. До його обов'язків 

належить також піклування про здоров'я, безпеку учнів, про створення 

умов для позакласної та позашкільної роботи. Директор наділений 

адміністративною владою, і від уміння користуватися нею залежить його 

авторитет. Він не може бути консервативним виконавцем інструкцій, а 

мусить бути творчим керівником. Важливо, щоб він був наділений такими 

рисами, як демократизм, вимогливість, самовимогливість, чесність, 

відвертість, дипломатичність, мобільність, чуття нового тощо. 

Директор школи керує роботою своїх заступників, узгоджує спільну 

діяльність адміністрації школи з громадськими організаціями, вчителів та 

учнів, відповідає за комплектування класів і працевлаштування 

випускників. 

Один з найголовніших напрямів його роботи — добір і розстановка 

педагогічних кадрів. У сфері його компетенції організація роботи ради 

школи, педагогічної ради, батьківського комітету, батьківського всеобучу, 

загальне керівництво методичною роботою, навчально-виховним процесом, 

координація позакласної роботи вчителів. Директор несе відповідальність 

за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, забезпечення 

гігієни праці учнів і вчителів. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи. Організовує і 

контролює процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову 

підготовку, всебічний розвиток і поведінку. Контролює виконання 

навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів. Здійснює 

керівництво методичною роботою з учителями школи, складає і контролює 
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розклад уроків, графіки факультативних і гурткових занять, контрольних, 

проведення лабораторних робіт, на 

вчальних екскурсій. Відповідає за звітність із питань навчально-

виховного процесу, організовує методичну роботу предметних комісій та 

методичних об'єднань, діяльність шкіл передового досвіду кращих 

педагогів. Контролює роботу шкільної бібліотеки, навчального сектора 

учкому. 

Другий заступник директора з навчально-виховної роботи. Керує 

навчально-виховним процесом у початкових класах, безпосередньо 

відповідає за організацію методичної роботи їх учителів. Контролює 

роботу груп подовженого дня. 

Заступник директора з виховної роботи. Організовує позакласну 

виховну роботу і дозвілля учнів, надає необхідну допомогу класним 

керівникам, вихователям та іншим працівникам школи, які залучаються до 

виховної роботи з учнями. В його обов'язки входить організація і координа-

ція шкільної художньої самодіяльності, туризму та краєзнавчої роботи, 

підготовка і проведення традиційних шкільних та державних свят, 

організація чергування класів по школі. Він підтримує зв'язок з інспекцією 

у справах неповнолітніх, відповідає за діяльність клубу вихідного дня, 

консультує батьмв, шефів, платних та громадських керівників гуртків щодо 

організації праці з дітьми. 

Заступник директора з господарської частини. Відповідає за 

збереження шкільних приміщень і майна, за матеріальне забезпечення 

навчального процесу, санітарний стан школи, протипожежну охорону, 

правильну організацію роботи обслуговуючого персоналу. У деяких 

школах нового типу за рішенням ради школи призначають заступників 

директора з перспективних на їх погляд напрямів роботи. 

Заступник директора школи з наукової роботи. Одним з його завдань є 

аналіз процесів у системі освіти, прогнозування нових тенденцій та 

коригування відповідно до них стратегії розвитку школи, реалізації 

інноваційних програм, впровадження системи дослідницької, дослідно-

експериментальної роботи в школі, створення в ній позитивних 

інноваційних умов. Керує роботою відповідних загальношкільних 

колегіальних органів. Розробляє методичні документи, розділи програми 

школи, які стосуються перспектив її розвитку. 
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Заступник директора з комерційної діяльності (завуч-координатор). 

Встановлює зв'язки зі спонсорами, шефами, веде пошук джерел 

позабюджетного фінансування школи та ін. 

Заступник директора з соціально-педагогічної реабілітації. 

Організовує, контролює роботу класів вирівнюван- 

ня, займається питаннями педагогічної корекції, адаптації учнів і 

вчителів у навчально-виховному процесі школи. 

Такий розподіл обов'язків між членами адміністрації школи є типовим 

для багатьох загальноосвітніх шкіл. Реально кількість посад, розподіл 

функціональних обов'язків відбувається з урахуванням конкретних 

особливостей школи (кількість учнів, спеціалізація тощо). 

Органи громадського самоврядування 

 

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, 

поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють 

органи громадського самоврядування учнів (учнівський комітет школи 

(класу), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків 

(батьківський комітет школи (класу), повноваження яких визначає статут 

школи. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють 

діалогізації взаємин з адміністрацією. 

Учнівський комітет школи (класу). Він є найавторитетнішим органом 

учнівського самоврядування, склад якого обирають на учнівських зборах 

школи (класу). Його діяльність є свідченням реалізації права учнів на 

участь в управлінні школою, захист своїх прав. Школа визнає по-

вноваження представників учкому, надає їм необхідну інформацію, сприяє 

участі у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчання, 

різноманітних видів діяльності і дозвілля учнівського колективу. 

Профспілковий комітет. Відповідно до законодавства персонал школи 

(педагогічний, адміністративно-господарський, медичний, навчально-

допоміжний, обслуговуючий) має право вільно об'єднуватись у профспілки. 

Адміністрація школи погоджує з профспілковим комітетом штатний 

розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди 

про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць (не менш ніж 

за три місяці). 
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Методична рада. Є колегіальним органом педагогічних працівників, 

обов'язок якого — сприяти розвитку та удосконаленню методики 

навчально-виховного процесу, професійної майстерності і творчого 

зростання вчителів і вихователів. Вона аналізує та обирає найоптимальніші 

варіанти змісту освіти (навчальних планів, програм, підручників), форм і 

методів навчально-виховного процесу, способів їх реалізації, організовує 

роботу з підвищення кваліфікації педпрацівників, вивчення, узагальнення і 

поширення передового досвіду. 

Батьківський комітет школи (класу). Є органом батьківського 

самоврядування, склад якого обирають на батьківських зборах. Метою його 

діяльності є сприяння виконанню статутних завдань школи, забезпечення 

єдності педагогічних вимог до учнів та надання допомоги сім'ї у вихованні 

й навчанні дітей. Комітет діє згідно з тимчасовим положенням, його 

рішення, які мають рекомендаційний характер, обов'язково розглядає 

адміністрація школи. Батьківський комітет зобов'язаний дотримуватися 

статуту школи, виконувати рішення, розпорядження адміністрації щодо 

організації навчально-виховного процесу, захищати учнів від будь-яких 

форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб 

життя. 

Свої зусилля здебільшого він спрямовує на розвиток матеріально-

технічної бази, фінансове забезпечення школи, сприяння роботі учнівських 

об'єднань за інтересами. 

Особливості управлінської діяльності в сучасній школі 

Функціонування та розвиток загальноосвітньої школи залежить від 

сукупності зовнішніх факторів прямого й опосередкованого впливу на 

школу. Передусім — це особливості соціально-економічного, політичного і 

культурного розвитку країни, зосереджені в системі освіти матеріально-

фінансові, кадрові ресурси, культурний простір, в якому формуються 

особистість, тенденції розвитку освіти, рівень розвитку наук, що працюють 

на школу, система державного управління освітою, нормативно-правова 

база, що забезпечує функціонування школи. Вся ця сукупність постійно 

змінюваних зовнішніх умов під дією об'єктивно-суб'єктивних факторів 

трансформується. 
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Кожен стан розвитку суспільства зумовлює відповідні йому 

особливості управління внутрішньошкільним життям. На сучасному етапі 

до таких особливостей належать: 

1. Зміна підходів при оцінюванні діяльності школи. Означає створення 

школою власної системи діагностики й оцінювання її діяльності, 

орієнтацію на оцінювання лише за результатами навчання учнів, вивчення 

рівня розвитку особистості дитини, оцінювання результатів діяльності 

окремих педагогів. 

2. Демократизація управління. Передбачає створення належних умов 

для реалізації мети школи, пріоритетність ви- 

рішення питань макротехнології (цілісної системи роботи школи і 

внутрішкільного управління) над мікротехнологія-ми (методиками 

проведення педрад, нарад, аналізу окремих уроків, написання наказів, 

складання графіків тощо). 

3. Зміна кадрової ситуації в школі. Виявляється у появі в школі 

психологів, соціальних педагогів, звільнених класних керівників, 

заступників керівників шкіл з експериментальної або науково-методичної 

роботи, працівників вузів. Це вимагає вирішення нових управлінських 

завдань, виникнення нових управлінських відносин, зв'язків, створення 

сприятливого психологічного клімату в колективі, атмосфери творчого 

пошуку, взаємодопомоги, зацікавленості роботою. 

4. Варіативність управління. Означає використання різноманітнітних 

моделей, систем, змісту управлінської діяльності, самостійне визначення 

спрямованості розвитку, коригування мети школи, обрання варіантів 

навчального плану, визначення змісту шкільного компонента освіти, 

моделювання позаурочної діяльності учнів. 

5. Зміна методів управління. Свідченням їх є перехід від прямого 

впливу на методи, пов'язані з ефективністю роботи школи, до моделювання 

педагогічних систем, способів їх реалізації; від жорстко регламентованих 

вимог до розмаїття форм, змісту. Це передбачає вільний вибір технології 

планування та організації роботи відповідно до цілей та завдань колективу. 

6. Зміна методологічних засад управління. На передній план 

висуваються системний підхід, моделювання цілісних педагогічних та 

управлінських структур, розробка технологій прискореного розвитку. Це 

стимулює використання діалогічних форм взаємодії, впровадження спосо-

бів самоорганізації, децентралізації управління тощо. 
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Головним у змісті управлінської діяльності стає вироблення цілісної 

системи діяльності школи, яка б відповідала вимогам часу і створювала 

передумови для цілеспрямованого розвитку учнів. Особливість 

управлінської діяльності керівника загальноосвітньої школи на сучасному 

етапі визначається сукупністю традиційних та появою нових керівних 

функцій. До традиційних функцій його управлінської діяльності належать 

прийняття рішення, організація їх втілення, коригування роботи, облік і 

контроль, які тепер залишаються основними. Завдяки новим функціям 

оновлюється зміст навчання і виховання (впровадження державних 

стандартів освіти, концепції ви-хонапия, профілізації та індивідуалізації 

освітнього процесу, авторських навчальних програм, підручників, по- 

сібників, виховних систем), відбувається впровадження нових освітніх 

технологій (розвиваюче, модульне, диференційоване навчання, 

використання методів проектування і моделювання, життєтворчості 

особистості); вдосконалюються форми й методи навчання і виховання 

(діалогові форми спілкування, лекційні, семінарські заняття, навчальні 

модулі тощо); трансформуються методи контролю знань і вмінь учнів 

(запроваджуються індикатори розвитку учнів, рейтингові системи 

оцінювання); модернізуються зміст, форми й методи управління закладами 

і установами освіти (підвищується значущість менеджерської функції 

управління інноваційним процесом, створюються багатоваріантні моделі 

управління); з'являються авторські моделі закладів освіти (ліцеї, гімназії, 

коледжі тощо). 

Модернізований зміст діяльності керівника школи вимагає й оновлення 

форм управління. Пріоритетними стають дорадчо-адміністративні форми 

управління, які поділяють на: колегіальні (рішення ради школи, 

педагогічної ради, зборів трудового колективу, наради при директорові, 

методичної ради, профспілкових зборів, ради засновників); колективні 

(резолюції чи рішення, консультантів, учнівської, батьківської ради, зборів 

творчих учителів); індивідуальні (висновки, поради під час бесіди, 

спостереження, анкетування, інтерв'ювання). 

З формами і змістом управління пов'язані методи управління: 

Методи управління — засоби управлінської діяльності керівника школи, 

до яких він вдається з метою цілеспрямованого впливу на учасників 

навчально-виховного процесу (вчителі, працівники школи, учні, батьки). 

Сукупність методів управління складають: 
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— вербальні методи: індивідуальні (консультація, бесіда), групові 

(інструктаж, нарада, збори); 

— дослідницькі методи: вивчення передового досвіду, атестування 

педагогічних кадрів, анкетування та інтерв'ювання, підготовка, друкування 

матеріалів (газет, збірників, статей, методичних рекомендацій) про 

діяльність педагогічного й учнівського колективів; 

— ілюстративно-показникові методи: моделювання структури 

організації навчально-виховного процесу, побудова графіків, таблиць, 

матриць з вивчення рівня знань і вихованості учнів, професійної 

підготовленості вчителів до творчої праці; 

— техніко-технологічні методи: застосування технічних засобів і 

пристроїв (комп'ютера, телебачення, радіо, селектора тощо). 

Наприклад, застосування в управлінській діяльності комп'ютерів з 

відповідними програмами дає змогу директорові створити інформаційно-

пошукову систему «Психо-лого-педагогічна література фахівця» з 

анотацією видань; упорядкувати добірку методичних рекомендацій для 

вчителів за матеріалами роботи атестаційної комісії школи, -району (міста); 

сформувати каталог нормативної, технологічної і правової документації 

про школу; мати пакети навчальних програм, контрольних робіт з кожного 

предмета; розробити модульний розклад уроків та виховних заходів; 

створити індивідуальні навчальні плани для учнів з урахуванням 

обов'язкових і вибіркових дисциплін; підготувати звітну документацію з 

питань управління, накази по школі; сформувати бази даних про учнів, 

учителів, працівників школи, батьків тощо; автоматизувати розрахунки 

зарплати працівникам школи. 

Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності формує 

керівника школи нового типу — відкритого, демократичного, 

компетентного, гуманістичного, творчо спрямованого. Водночас оновлення 

управлінської діяльності є передумовою розвитку творчих здібностей 

керівника школи, здатного виробити власний стиль управління, періодично 

оновлюючи зміст, форми і методи своєї діяльності. 

Раціональне поєднання модернізованих і класичних функцій, форм і 

методів управлінської діяльності керівника школи в сучасних умовах є 

запорукою ефективного формування творчого колективу вчителів та учнів, 

демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу, відкритості 

школи як динамічно соціальної системи.  
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Відкрита школа є соціально-педагогічною системою, здатною до 

генерування та впровадження педагогічних інновацій (наукових та 

практичних досліджень із соціально-педагогічних та психологічних 

дисциплін), адекватного сприйняття соціально-педагогічних змін у 

суспільстві, встановлення різнобічних зв'язків з громадськістю та учас-

никами навчально-виховного процесу. 

Оцінювання управлінської діяльності керівника загальноосвітнього 

навчально-виховного закладу має здійснюватися на основі системності, яка 

передбачає розгляд і врахування усієї сукупності соціально-педагогічних 

умов удосконалення управління школою в їх взаємозв'язку та 

взаємообумовленості. 
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ЛЕКЦІЯ 3 

ТЕМА: Планування та облік роботи школи 

ПЛАН: 

1. Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної 

підготовки вчителя. 

2. Основні форми методичної роботи в школі. 

3. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників. 

1. Планування роботи школи 

Планування навчально-виховної роботи є однією з важливих умов її 

успішності, оскільки забезпечує цілеспрямовану діяльність (раціональне 

використання можливостей і резервів) усіх підрозділів. 

Воно має бути підпорядковане принципам науковості, передбачаючи 

систему науково обґрунтованих завдань, змісту, методів, форм і засобів; 

реальності та оптималь-ності передбачуваних заходів, виконання яких 

забезпечувало б рівномірний ритм роботи школи; соціальної детермінації, 

формуючи в учнів необхідні суспільству моральні, правові та інші якості. 

Серед інших вимог до планування — чіткість, зрозумілість, педагогічна 

доцільність, єдине спрямування, організаційна, концептуальна єдність 

заходів у досягненні сформульованих цілей. 

За формою планування буває текстовим, графічним, змішаним 

(текстовим і графічним). Але завжди йому повинна бути властива 

календарність (розподіленість загаль-ношкільних заходів на чверті, місяці, 

тижні). 

За терміном передбачення і реалізації дій планування діяльності школи 

поділяють на перспективне, річне й поточне. 

Перспективне планування. Характерна його особливість полягає у 

виробленні плану розвитку школи на 3— 5 років, який забезпечував би 

цілеспрямовану діяльність керівництва школи та педагогічного колективу в 

чітко окресленій перспективі. Йому передує всебічний аналіз роботи за 

попередній період, визначення головних завдань на новий період, 
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прогнозування організаційно-педагогічних проблем розвитку школи й 

основних напрямів удосконалення навчально-виховної роботи, 

особливостей функціонування та розвитку педагогічного та учнівського 

колективів, матеріально-технічної бази школи. 

Перспективний план роботи школи забезпечує розподіл сил і засобів на 

тривалий період, надає системі навчально-виховної роботи школи 

системності, ритмічності, чіткого використання наявних засобів і залучення 

нових. 

Річне планування. Визначає основні завдання педагогічного колективу 

на наступний рік. Загалом річний план школи охоплює такі розділи: 

1. Вступ. Характеристика мікрорайону, школи, аналіз діяльності за 

попередній навчальний рік, завдання на новий навчальний рік. 

2. Виконання Закону про освіту. Передбачає форми і строки 

оперативного обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні, план 

використання фонду школи, забезпечення медичного нагляду, харчування 

дітей, створення груп подовженого дня. 

3. Організація роботи з кадрами. Охоплює розстановку кадрів і 

розподіл обов'язків між ними, науково-практичну проблематику, над якою 

працює колектив, напрями методичної роботи, вивчення і поширення 

педагогічного досвіду, розвитку науково-педагогічної інформації, роботи 

педагогічної ради школи, використання досягнень науки та передового 

досвіду. 

4. Керівництво навчально-виховним процесом. Об'єднує заходи щодо 

створення умов для навчального процесу (оснащення кабінетів, 

забезпечення технічними засобами навчання, поповнення фонду 

бібліотеки), організації по-закласної і позашкільної виховної роботи 

гуртків, факультативів, товариств, клубів тощо. 

5. Педагогічний контроль за навчально-виховним процесом. Окреслює 

цілі, форми перевірки (журналів, учнівських зошитів, якості знань та умінь 

учнів, виховних заходів, санітарного стану тощо), відповідальних за неї 

(адміністрацію, профспілковий актив, педагогів). 

6. Робота з батьками, спонсорами, громадськістю. Передбачає заходи 

педагогічної пропаганди серед батьків, тематику батьківських зборів, 

роботу батьківського комітету, ради школи, спільну роботу громадських 

комісій сприяння сім'ї та школі. 
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7. Зміцнення матеріально-технічної бази, організаційно-господарська 

робота. Містить перелік заходів щодо створення й оснащення кабінетів, 

майстерень, спортзалу, приміщень для гурткової роботи, ігрових кімнат, 

поточного й капітального ремонту меблів, електрообладнання, теп-

лосистеми, забезпечення санітарно-гігієнічного режиму, протипожежної 

безпеки, розподілу коштів школи. 

Поточне планування. Його основою є загальношкіль-ний план, на 

підставі якого складають календарні плани організаційної, методичної та 

позакласної роботи на чверті: плани роботи вчителів (тематичні та 

поурочні), класних керівників (на чверть або півріччя), директора школи і 

його заступників (на тиждень), учнівських гуртків та організацій, розклад 

навчальних, позакласних занять і заходів та ін. Поточні плани мають 

графічну побудову (по горизонталі відмічають дні навчальної чверті, по 

вертикалі — організаційні форми роботи, їх тематику, прізвища 

відповідальних). Містять такі розділи: педагогічна рада, засідання 

методичних об'єднань, профспілкові збори та виробничі наради, наради у 

директора, засідання місцевого комітету, загальношкільні батьківські 

збори, шкільні вечори, спортивні змагання, масові культпоходи й туристич-

ні походи, загальношкільна газета, робота наукових товариств, клубів, 

організація виставок та олімпіад. 

Планування дає змогу уникнути дублювання, заздалегідь визначити 

питання, на яких слід зосередити увагу, спланувати роботу й особистий час 

вчителів та учнів. 

2. Особливості внутрішкільного контролю 

Внутрішкільний контроль — систематична, цілеспрямована перевірка 

адміністрацією школи роботи педагогічного колективу, окремого вчителя. 

Спрямований він на досягнення відповідності діяльності школи 

вимогам стандарту освіти. Організація внутрішкільного контролю 

відбувається у кілька етапів. Розпочинається вона з визначення мети 

контролю, складання плану, передбачення форм і методів перевірки. На 

етапі перевірки відбувається констатування, оцінювання фактич- 

ного стану справ, які є підставою для формування висновків і 

пропозицій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, усунення 

недоліків. Пропозиції, рекомендації щодо усунення недоліків передбачають 

відповідні терміни, а за потреби — форми і терміни контролю. 
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Внутрішкільний контроль повинен мати індивідуальний характер 

(підконтрольність роботи кожного члена колективу), систематичність 

(регулярність, системність контролю на всіх етапах навчально-виховного 

процесу), об'єктивність, всебічність і різноманітність форм, 

диференційований підхід (враховування специфічних особливостей та 

індивідуальних якостей тих, кого контролюють), єдність вимог осіб, які 

здійснюють контроль. 

Внутрішкільний контроль поширюється на: навчально-виховний 

процес, методичну роботу, забезпеченість навчально-виховного процесу та 

ін. 

3. Види, форми й методи внутрішкільного контролю 

За спрямуванням Внутрішкільний контроль поділяють на тематичний і 

фронтальний. 

Тематичний контроль передбачає перевірку роботи колективу над 

вирішенням певної проблеми, рівень знань і вмінь учнів з відповідної теми 

або предмета загалом, зміст і ефективність роботи класних керівників з 

певного напряму виховної роботи, інновації в школі, результати впро-

вадження передового педагогічного досвіду тощо. 

Фронтальний контроль спрямований на вивчення діяльності 

педагогічного колективу, методичних об'єднань або окремого учителя, 

рівень викладання окремих предметів в усіх або певних класах, роботи 

класних керівників. 

Залежно від об'єкта контролю, виділяють класно-узагальнюючий, 

персональний, предметно-узагальнюючий, те-матично-узагальнюючий, 

комплексно-узагальнюючий його види. Класно-узагальнюючий контроль 

спрямований на вивчення діяльності вчителів, які працюють у певному кла-

сі, виявлення рівня знань і вихованості учнів класу, якості і методів 

викладання в класі, якості роботи класного керівника. Персональний 

контроль стосується вивчення продуктивності викладацької діяльності, 

методичного рівня учителя загалом або певних аспектів його діяльності. 

Може бути тематичним і фронтальним. Є засобом самоуправління вчителя, 

стимулом його професійного зростання.  

 

 Тематично-узагаль-нюючий контроль охоплює роботу різних учителів 

в різних класах, але за певним напрямом навчально-виховного процесу 
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(наприклад, розвиток пізнавальних інтересів на уроках природничого 

циклу). Комплексно-узагальнюючий контроль має своєю метою з'ясування 

організації вивчення певних предметів в одному або кількох класах. 

Педагогічна практика виробила різноманітні форми внутрішкільного 

контролю, застосування яких залежить від його виду. 

За колективної форми до контролю залучають усі рівні управління 

школи (адміністрацію, керівників кафедр, досвідчених учителів, учнів, 

батьків). Взаємоконтроль передбачає залучення до контролю керівників 

кафедр, досвідчених вчителів, класних керівників, вдаючись до на-

ставництва, взаємовідвідування навчальних занять і виховних заходів. 

Право самоконтролю — делегується найдосвідченішим вчителям і класним 

керівникам, які обов'язково періодично звітують перед керівництвом шко-

ли. Адміністративний плановий контроль, згідно з планом, здійснюють 

директор, його заступники, керівники кафедр. У разі виникнення 

непередбачених проблем директор школи, його заступники вдаються до 

адміністративного регулюючого (позапланового) контролю. 

Найпоширенішими у процесі внутрішкільного контролю є такі методи: 

спостереження — відвідування уроків, позакласних заходів з наступним 

обговоренням; вивчення шкільної документації, класних журналалів, 

учнівських щоденників, планів уроків, особових справ учнів; опитування 

(усне проводять під час невимушеної або цілеспрямованої бесіди за 

спеціально підготовленою програмою; письмове, вдаючись до контрольних 

робіт, анкетування з обмеженою кількістю варіантів відповідей; тестування 

— метод психологічної діагностики; ретроспективний розбір — 

оцінювання діяльності школи випускниками минулих років, викладачами 

вищих навчальних закладів на основі аналізу вступних іспитів вихідцями зі 

школи; хронометрування — вивчення режиму роботи школи, 

раціонального використання часу в процесі уроку, виховного заходу, з'ясу-

вання причин перевантаження вчителів і учнів, визначення обсягу 

домашніх завдань тощо. 

За критерієм послідовності внутрішкільний контроль може бути 

поточним, попереднім, проміжним, підсумковим, а також епізодичним і 

періодичним. 
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ЛЕКЦІЯ 4  

ТЕМА : Методична робота в школі 

ПЛАН: 

1. Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної 

підготовки. 

2. Основні форми методичної роботи. 

3. Підвищення кваліфікації та атестації. 

1. Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної 

підготовки вчителя. 

Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної 

підготовки вчителя 

Методична робота в школі — спеціально організована діяльність 

педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності 

педагога. 

Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого 

фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними 

знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш 

досвідчених колег. 

Її функції полягають у визначені системи заходів, спрямованих на 

досягнення найкращих результатів (планування); у діяльності з 

удосконалення структури і змісту методичної роботи (організаційна); у 

регулярному вивченні співвідношення між рівнем компетентності 

педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами 

суспільства до якості роботи працівників освіти (діагностична); 

передбаченні знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому 

(прогностична); виробленні принципово нових положень навчально-

виховної роботи, у формуванні, експериментальній перевірці та 

впровадженні передового досвіду (моделююча); відновленні частково 

забутих або втрачених учителями знань після закінчення навчального 
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закладу (відновлююча); виправленні недоліків у діяльності педагогів, 

пов'язаних з використанням застарілих методик (коригуюча); 

інформуванні, агітації педагогів щодо впровадження досягнень науки, 

передового досвіду (пропагандистська); налагодженні й підтриманні 

зворотного зв'язку, в оцінюванні відповідності наслідків методичної роботи 

завданням та нормативним вимогам (контрольно-інформаційна). 

Методична робота покликана стимулювати підвищення наукового 

рівня вчителів, їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і 

технологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і 

методик викладання, передового педагогічного досвіду. 

Методична робота здійснюється за такими напрямами; 

1. Поглиблення філософсько-педагогічних знань. Спрямоване на 

вивчення педагогічної теорії та методики навчання й виховання, психології, 

етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета й 

методики його викладання. 

2. Вивчення принципів розвитку української національної школи. 

Передбачає збагачення педагогічних працівників надбаннями української 

педагогічної думки, науки, культури, вивчення теорії та досягнень науки з 

викладання конкретних предметів, оволодіння сучасними науковими 

методами, освоєння оновлених програм і підручників. 

3. Освоєння методики викладання додаткових предметів. Охоплює 

вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням 

відкритих уроків, застосуванням наочних посібників, дидактичних 

матеріалів. 

4. Систематичне інформування про нові методичні розробки. Полягає 

у систематичному вивченні інструктив 

но-методичних матеріалів стосовно змісту і методики навчально-

виховної роботи. 

6. Оволодіння науково-дослідними навичками. Сприяє формуванню 

дослідницьких умінь, організації власного теоретичного пошуку, аналізу та 

оцінювання результатів педагогічних досліджень. 

2. Основні форми методичної роботи в школі 

Форми організації методичної роботи в школі досить динамічні. Вибір 

конкретної з них залежить від педагогічної культури вчителів, морально-
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психологічного клімату в шкільному колективі, матеріально-технічних 

можливостей школи, інноваційної відкритості та активності вчителів та 

керівників школи. Загалом проводять її в індивідуальній, груповій та 

колективній формах. 

Індивідуальна форма методичної роботи. Вона є складовою самоосвіти 

вчителя, здійснюється за індивідуальними планами з урахуванням його 

професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва 

школи, досвідчених педагогів. Змістом її є систематичне вивчення 

психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі шкільних, 

міжшкільних та районних методичних об'єднань, семінарів, конференцій, 

педагогічних читань, розробка проблем, пов'язаних з удосконаленням на-

вчально-виховної роботи, проведення експериментальних досліджень, 

огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників та ін. 

У процесі самоосвіти педагог має подбати про зв'язок змісту 

індивідуального плану з проблемою, над якою працює педагогічний 

колектив, удосконалення знань та умінь, необхідних для успішного 

викладання певного навчального предмета, підвищення власної 

педагогічної майстерності, ефективність самоосвіти залежатиме від того, 

наскільки педагог буде послідовним у своїх стараннях. Важливим є 

постійне ускладнення змісту і форм роботи над собою, забезпеченні 

конкретних її результатів. Ними можуть бути написання реферату, 

повідомлення на семінарі, науково-практичній конференції, виступ на 

засіданні педради, публікація в періодиці тощо. 

Колективні й групові форми методичної роботи. Методична рада. 

Об'єднує всіх педагогів школи, очолює її найчастіше директор або завуч. 

Методична рада обговорює і обирає варіанти змісту освіти (навчальні 

плани, програми, підручники тощо), форми і методи навчально-виховного 

процесу та способи їх реалізації. В її компетенції — організація роботи з 

підвищення кваліфікації та майстерності педагогічних кадрів, розвитку їх 

творчої ініціативи, впровадження досягнень науки і передового пе-

дагогічного досвіду, взаємодія школи з науково-дослідними установами, 

добровільними товариствами, творчими спілками тощо. 

Методичні об'єднання (комісії) вчителів. Вони покликані забезпечити 

ознайомлення педколективу з новою педагогічною інформацією, 

передовим досвідом, сприяти впровадженню їх у навчально-виховний 

процес. Створюють їх при методичній раді школи, на свої засідання вони 
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збираються один-два рази на чверть. Керують ними досвідчені вчителі-

методисти. Зміст їх діяльності визначається блоком навчальних предметів, 

що вивчаються в школі, методикою їх викладання. Методичні об'єднання 

обговорюють найважливіші розділи і теми нових програм та підручників, 

експериментальні варіанти освітніх програм; 

організовують відкриті уроки та виховні заходи, взаємо-відвідування 

уроків та позаурочних заходів, предметні олімпіади, предметні тижні 

(«Тиждень хімії», «Тиждень народних традицій» та ін.). Особливий напрям 

їх діяльності — вивчення, узагальнення і запровадження вітчизняного та 

зарубіжного передового педагогічного досвіду. Цій меті підпорядковують 

різні форми своєї роботи, в тому числі й конкурси кращих методичних 

розробок, тематичні науково-практичні конференції тощо. 

Системність, послідовність їх роботи забезпечується завдяки 

спеціальному планові, який охоплює загальну характеристику педагогічної 

діяльності вчителів певного предмета, Якості знань учнів, мету і завдання 

на навчальний рік, основні організаційно-педагогічні заходи (оформлення 

кабінетів, експертиза дидактичного матеріалу, затвердження текстів 

контрольних робіт), тематику науково-практичних доповідей, відкритих 

уроків, позакласних занять, форми і терміни контролю за якістю знань, 

умінь і навичок учнів. 

Об'єднання бувають не тільки предметними (цикловими), але й 

профільними, наприклад, методичне об'єднання класних керівників, 

вихователів груп подовженого дня, учителів початкових класів, керівників 

гуртків за інтересами та ін. 

З розвитком шкіл нового типу (ліцеїв, гімназій, коледжів, 

альтернативних приватних навчальних закладів), в яких, згідно зі 

Статутом; створюються факультети з відповідними щодо профілю 

навчання кафедрами, відпала необхідність у предметних (циклових) 

об'єднаннях, оскільки кафедри є своєрідними предметними (наприклад, ка-

федра хімії) або цикловими (наприклад, кафедра природничих дисциплін) 

об'єднаннями, вирішуючи методичні проблеми, беручи участь у 

колективних формах методичної роботи. 

Взаємовідвідування уроків. Сприяє підвищенню майстерності вчителя. 

Відвідування молодим вчителем уроків досвідченого колеги збагачує його 

методичний досвід. Досвідчений педагог, відвідавши урок початківця, 

зможе виявити сильні та слабкі місця в його манері ведення уроку, дати 
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відповідні поради, а інколи й запозичити у молодшого колеги корисне для 

себе. 

Єдиний методичний день. Проводять його один раз на чверть для всіх 

педагогів школи. Напередодні випускають тематичний бюлетень, 

організовують виставку методичних розробок, творчих робіт учителів і 

учнів школи, нової психолого-педагогічної літератури. У програмі заходів 

такого дня — відкриті уроки і позакласні заняття, розгорнутий аналіз та 

обговорення їх, огляд нової методичної літератури, підбиття підсумків 

(засідання «круглого столу» або прес-конференція). 

Методичні семінари-практикуми. Орієнтовані вони на забезпечення 

єдності теоретичної та практичної підготовки вчителя, стимулюють їх 

самоосвітню діяльність, інтеграцію у сферу педагогічних інновацій. 

Спрямовані на вивчення сучасних педагогічних теорій, аналіз власного 

досвіду. Опрацьовані матеріали оформляють у вигляді доповідей, 

рефератів. 

Школа передового досвіду. Реалізує цілі й завдання індивідуального та 

колективного наставництва. Основне її призначення полягає в методичній 

допомозі досвідченого вчителя менш досвідченим колегам. Формується 

вона на добровільних засадах. Цінність її роботи в двосторонній 

ефективності. Керівник школи, відвідуючи уроки вчителів, консультуючи 

їх щодо планування, методики й технології уроку, обговорюючи теоретичні 

проблеми освіти, удосконалює й власну педагогічну майстерність, переко-

нується в правильності педагогічних позицій. А вчителі мають змогу 

безпосередньо вивчати творчу лабораторію педагога-майстра. 

Школа молодого вчителя. Завдання її полягає у сприянні професійному 

становленню учителів-початківців. Як 

правило, їх роботою опікується досвідчений вчитель або керівник 

школи. Здебільшого зосереджується на питаннях з техніки та методики 

проведення уроку, позакласно-го заняття, планування роботи класного 

керівника, інших аспектах психологічного та професійного самоутвер-

дження молодого педагога. 

Проблемні (інноваційні) групи. Виникають за ініціативи керівників 

школи, учених-педагогів, учителів. Спрямовують свої зусилля на вивчення, 

узагальнення й поширення передового досвіду як у своїй школі, так і поза 

нею. Якщо проблемна група розробляє та впроваджує свої концепції або 

методичної знахідки, то вона орієнтується на основні вимоги науково-
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дослідної роботи, зосереджуючись на обґрунтуванні проблеми й теми 

дослідження, формулюванні гіпотези, визначенні основних етапів 

дослідження та передбаченні проміжних результатів. Важливим при цьому 

є вибір методів дослідження, визначення контрольних та 

експериментальних класів. Здебільшого проблемні (інноваційні) групи 

працюють під науковим керівництвом викладачів вищих навчальних 

закладів, співробітників науково-дослідних інститутів. 

Науково-педагогічна конференція. Організовують її за підсумками 

роботи на певному проміжку часу або після завершення певного етапу 

роботи. Автори повідомлень інформують колег про результати своїх 

пошуків. Інші учасники мають можливість порівняти їх з результатами 

своєї роботи, переконатися в ефективності запропонованих прийомів і 

методів. Конференція може мати урочистий, святковий характер, із 

заохоченням учителів за результатами дослідницької та методичної роботи, 

запрошенням педагогів з інших шкіл, представників громадськості, науки. 

Творчі звіти вчителів. Проводять перед атестацією педагогічних 

працівників. Учитель у звіті про свій методичний доробок знайомить з 

власним досвідом. 

Творчі звіти, конференції, семінари проводять на базі кращих 

(опорних) шкіл району, міста. 

Опорні школи. Ними є загальноосвітні школи, які беруть на себе роль 

методичних центрів кількох найближчих шкіл. Їх завданнями є 

використання, пропаганда і впровадження в практику інших шкіл 

досягнень психо-лого-педагогічної науки, вивчення й поширення досвіду 

кращих вчителів; допомога органам освіти в організації методичної роботи, 

в підвищенні кваліфікації й педагогічної майстерності вчителів тощо. Вищі 

педагогічні навчальні заклади, дослідницькі й науково-методичні установи 

залучають опорні школи до проведення експериментальної роботи. 

Відзначаються високою результативністю у навчанні та вихованні учнів. Їх 

визначають на підставі відповідних показників районні, міські органи 

управління освітою і наукою. Як правило, вони мають високороз-винену 

навчально-матеріальну базу, висококваліфікований колектив педагогів, 

високі показники у навчально-виховному процесі, суттєві творчі методичні 

розробки уроків (занять) та виховних заходів, які можуть бути за-

пропоновані до впровадження в навчально-виховну практику інших шкіл 

тощо. 
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Експериментальний педагогічний майданчик. Це затверджений 

відповідним органом державного управління освітою дошкільний, середній 

загальноосвітній, професійний, позашкільний або інший заклад освіти, його 

підрозділ, на базі якого відпрацьовуються нові соціальне значущі 

педагогічні й наукові ідеї, технології та визначається їхня ефективність. 

Статус експериментального майданчика надається після проходження 

спеціальної експертизи — визначення відповідності ініціативи меті 

розвитку освіти, забезпечення оптимальних умов для реалізації ідей, що 

мають бути покладені в основу запропонованої ініціативи. Створюють для 

апробації педаго-тічних інновацій, спрямованих на оновлення змісту на-

вчання, впровадження нових технологій у практику закладів освіти. 

Ініціатором створення є вчитель, група вчителів або заклад освіти. 

Нетрадиційні форми методичної роботи. До них належать: педагогічні 

ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові); моделювання педагогічних 

ситуацій; олімпіади методичних інноваційних розробок уроків, виховних 

заходів, методичні «мости», літературні ярмарки педагогічних підручників, 

методичних рекомендацій, аукціон методичних розробок; конкурсні 

виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів). Вони сприяють 

залученню педагогів до пошукової методичної роботи; розвитку уміння 

спілкуватися з колегами, учнями, батьками сприяють попередженню 

конфліктів у педагогічних колективах. 

3. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників 

Підвищення кваліфікації, методичної майстерності педагогів 

відбуваються завдяки внутрішкільній системі методичної роботи та 

навчанню^з відривом від основного місця роботи. 

Кожний педагог, незалежно від закладу, в якому працює, повинен один 

раз на 4—5 років проходити підвищення кваліфікації в закладах 

післядипломної освіти, на відповідних факультетах педагогічних 

інститутів, курсах, на факультетах підвищення кваліфікації на базі педаго-

гічних університетів. Школи направляють педагогів відповідно до термінів 

перепідготовки та офіційного набору певних груп за профілем 

перепідготовки. Підвищення кваліфікації керівників шкіл здійснюється у 

спеціальних групах (на факультетах, в інститутах), які зосереджують свою 

роботу на вивченні сучасної теорії управління (менеджменту). 
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Внутрішкільну методичну роботу здійснюють певного дня тижня, у 

найзручніший для всіх членів педагогічного колективу час. 

Для стимулювання діяльності вчителів щодо підвищення їх 

професійної кваліфікації, методичної майстерності, спрямованості до 

якісних результатів у навчанні й вихованні школярів, починаючи з 1972 p., 

запроваджено їх атестацію. 

Атестація педагогів — комплексна перевірка, що здійснюється 

спеціальною атестаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації 

педагога, що дає їм змогу претендувати на присвоєння більш високого 

кваліфікаційного рівня. 

Передбачає визначення відповідності педагогічних працівників 

зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної 

роботи їм встановлюють кваліфікаційну категорію, визначають тарифний 

розряд оплати праці, присвоюють педагогічне звання.             

Атестація проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» з 

метою стимулювання діяльності педагогічних працівників, щодо 

підвищення кваліфікації, професіоналізму, розвитку творчої ініціативи. 

Вона є дієвим стимулом підвищення педагогічної майстерності. 

Традиційно проводили її один раз на 5 років. Основна частина 

спеціалістів (учителі з вищою освітою) підтверджувала рівень своєї 

кваліфікації, кращі з них здобували більш високу кваліфікаційну категорію, 

окремих атестували як фахівців з низьким рівнем кваліфікації, чиї про-

фесійні якості не відповідали вимогам працівників освіти. З 

демократизацією системи освіти з'явилася можливість атестуватись 

педагогу за власним бажанням, який вправі звернутися із заявою до 

атестаційної комісії з проханням атестувати його на будь-яку категорію. 

Система атестаційних комісій має таку ієрархічну структуру: головна, 

створена органом управління освітою на рівні країни, краю, області, 

автономії; районна (окружна, міська), яка створюється відповідним 

органом управління освітою; атестаційна комісія освітнього закладу, яка 

створюється педагогічною радою закладу. Кожна з комісій розглядає коло 

питань у межах своєї компетенції, тобто присвоює відповідні 

кваліфікаційні категорії: 

вищу (головна атестаційна комісія); першу (районна (окружна, міська) 

комісія); другу (атестаційна комісія освітнього закладу). 
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Відповідно встановлено кваліфікаційні категорії: спеціаліст, спеціаліст 

другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії, а 

також педагогічні звання: старший учитель, старший викладач, учитель 

(ви-хователь)-методист, педагог-організатор-методист, майстер 

виробничого навчання першої (другої категорії) та інші. 

З розвитком ринку праці помітилася реальна диференціація в оплаті 

праці вчителів різних кваліфікаційних категорій, конкуренція при 

працевлаштуванні у школи нового типу. 

Атестація педагогічних працівників на сучасному етапі передбачає 

системність і цілісність експертних оцінок, відкритість, колегіальність, 

єдність вимог. Суть їх сформульовано в кваліфікаційних характеристиках, 

затверджених Міністерством освіти і науки, регіональними органами 

управління освітою. 

Атестацію проводять одноетапно (з теоретичних і практичних питань 

одночасно) або в два етапи. На першому організовують теоретичні 

кваліфікаційні випробування (іспити, співбесіди, захист власного творчого 

звіту) або дослідні (експериментальні розробки). Мета їх — з'ясувати рі-

вень теоретичної підготовки педагога (спеціальних знань, методики 

викладання предмета, психолого-педагогічних знань, володіння новими 

педагогічними технологіями, уміння використовувати знання у власній 

діяльності). Другий етап передбачає перевірку та оцінювання практичних 

професійних умінь педагога (результативність праці в навчально-

виховному процесі). З цією метою члени комісії відвідують заняття, 

проводять анкетування учнів, батьків, колег атестуючого, адміністрації 

школи. Використання психолого-педагогічних методик дає змогу 

об'єктивно визначити реальний кваліфікаційний рівень педагога, його 

творчий потенціал. Атестація робочого місця є одним із елементів атестації 

педагогічного працівника. 
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ЛЕКЦІЯ 5 

ТЕМА:  Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності 

ПЛАН: 

1. Іновації в освіті. 

2. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень 

педагогічної науки. 

3. Критерії педагогічних інновацій 

1. Інновації в освіті 

Учительська професія вимагає особливої чутливості до постійно 

оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного 

сприйняття, потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи. 

Особливу значущість має ця здатність за постіндустріальної, інформаційної 

доби, яка потребує багатьох принципово відмінних від попередніх навичок, 

умінь,! відповідного мислення. Школа як один із найважливіших інститутів 

соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб'єктів майбут-

ніх суспільних процесів повинна бути винятково уважною як до нових 

реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері 

змісту, форм і методів навчання та виховання. Відповідно інноваційність 

має характеризувати професійну діяльність кожного вчителя. Нововве-

дення (інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових 

пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. 

Інновації (пал. innovatione — новина, нововведення) — нові форми 

організації праці та управління, нові види технологій, які охоплюють не 

тільки окремі установи та організації, а й різні сфери. 

Вони є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації 

конкретних завдань у навчально-виховному процесі. Виражаються в 

тенденціях накопичення і видозміни ініціатив і нововведень в освітньому 

просторі; спричиняють певні зміни у сфері освіти. 
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Інноваційна діяльність в Україні передбачена проектом Концепції 

державної інноваційної політики (1997) та проектом Положення «Про 

порядок здійснення інноваційної діяльності у системі освіти» (1999). 

Інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть 

до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, 

адаптації процесу навчання до нових вимог. 

Стрижнем інноваційних процесів в освіті є впровадження досягнень 

психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення та 

поширення передового педагогічного досвіду. 

Інноваційну спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють 

соціально-економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення 

освітньої політики, прагнення вчителів до освоєння та застосування 

педагогічних новинок, конкуренція загальноосвітніх закладів, яка стимулює 

пошук нових форм, методів організації навчально-виховного процесу, 

диктує відповідні критерії щодо добору вчителів. 

Головною рушійною силою інноваційної діяльності є вчитель, оскільки 

суб'єктивний чинник є вирішальним і під час впровадження і поширення 

нововведень. Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх 

творцем, модифікатором. Він має широкі можливості і необмежене поле 

діяльності, оскільки на практиці переконується в ефективності наявних 

методик навчання і може коригувати їх, проводити докладну 

структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, створювати нові 

методики. Основна умова такої діяльності — інноваційний потенціал 

педагога. 

Інноваційний потенціал педагога — сукупність соціокультурних і 

творчих характеристик особистості педагога, яка виявляє готовність 

вдосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та 

методів, здатних забезпечити цю готовність. 

Наявність інноваційного потенціалу визначають: 

Творча здатність генерувати нові уявлення та ідеї. Обумовлюється 

професійною установкою на досягнення пріоритетних завдань освіти; 

вміннями проектувати і моделювати свої ідеї на практиці. Реалізація 

інноваційного потенціалу вчителя передбачає значну свободу дій і неза-

лежність його у використанні конкретних методик, нове розуміння 

цінностей освіти, прагнення до змін, моделювання експериментальних 

систем. 
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Високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна 

глибина і різнобічність інтересів педагога. На перший план виступає 

неповторна своєрідність кож-, ної особистості, самооцінка 

соціокультурного та інтелектуального рівня розвитку; вибір різних форм 

культурної та наукової, творчої активності. 

Відкритість особистості педагога до нового розуміння і сприйняття 

різних ідей, думок, напрямів, течій. Базується на толерантності особистості, 

гнучкості та широті мислення. 

2. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень 

педагогічної науки 

Школа за роки свого існування нагромадила багатий педагогічний 

досвід — джерело розвитку педагогічної науки, підґрунтя зростання 

професіоналізму, майстерності вчителів-практиків. Його постійне 

вивчення, осмислення, оновлення зумовлене змінами парадигм освіти, 

концепцій навчання й виховання, форм і методів практичної діяльності 

педагогів. Але часто в практиці роботи загальноосвітніх шкіл він 

ігнорується, оскільки не у всіх учителів та керівників освітніх закладів 

сформована потреба та навички щодо його вивчення, застосування, що 

зумовлює необхідність з'ясування сутності даного феномену. 

Педагогічний досвід — сукупність знань, умінь і навичок, набутих у 

процесі безпосередньої педагогічної діяльності; форма засвоєння педагогом 

раціональних здобутків своїх колег. 

Педагогічний досвід передусім знаходить своє втілення в технології 

навчально-виховного процесу. За поширеністю, охопленістю педагогічного 

середовища його поділяють на передовий і масовий. 

Передовий педагогічний досвід постає як ідеалізація реального 

педагогічного процесу завдяки абстрагуванню від випадкових, неістотних 

елементів і конкретних умов педагогічної діяльності й виділення в ньому 

провідної педагогічної ідеї чи методичної системи, які зумовлюють високу 

ефективність навчально-виховної діяльності. Він збагачує практику 

навчання й виховання, сприяючи розвитку педагогічної думки, будучи 

найнадійнішим критерієм істинності вироблених педагогікою теоретичних 

положень, принципів, правил, методів, форм навчання й виховання. 
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Йому властива історична обмеженість, оскільки на кожному новому 

етапі з розширенням матеріальних, методичних, кадрових можливостей 

школи виникають нові вимоги до педагогічної діяльності. Водночас йому 

властиві й певні постійні елементи. У формуванні та поширенні його 

велике значення має позиція вчителя. 

Різновидами передового педагогічного досвіду є новаторський і 

дослідницький. Новаторському педагогічному досвіду властиві 

оригінальність, новизна, емпіричний характер практичної діяльності. 

В основі його — педагогічне новаторство — діяльність учителів та 

вихователів, спрямована на поліпшення, раціоналізацію процесу навчання 

й виховання. Діяльність новаторів стосується завдань, методів і прийомів 

навчання, форм організації навчально-виховного процесу. Найчастіше 

організаційною формою реалізації педагогічного новаторства є діяльність 

експериментальних, авторських Шкіл, навчально-виховних комплексів. 

Кожній історичній епосі притаманні відповідні особливості 

педагогічного новаторства, які залежать і від національних традицій, 

ментальності народу. Найбільш значущого масштабу вони досягли 

наприкінці XIX — початку XX ст. у Росії, Німеччині, Франції, США, 

характеризуючись яскраво вираженою творчою зорієнтованістю і нестан-

дартністю підходів до навчання й виховання. 

Педагогіка вільного виховання — одна з найзагальні-ших концепцій, яка 

набула поширення в Європі завдяки діяльності Елени Кей (1849—1926) — 

шведської письменниці та громадського діяча. Вона висунула ідею самона-

вчання і самовиховання, за якої дітей треба виховувати спеціально, 

надавати можливість поступово виховуватися й розвивати свої здібності 

самим. Головне завдання вихователя — допомогати дитині в цьому, не 

нав'язуючи своїх думок і вимог. 

Теорію «громадянського виховання» і «трудової школи» сформулював 

німецький педагог Георг Кершенштей-нер (1854—1932). Він вважав, що 

головне завдання школи — «громадянське виховання», тобто виховання у 

дусі беззастережної слухняності, відданості державі. Для цьо- 

го він мусить оволодіти професією як засобом служіння державі, 

вбачати в цьому мету свого життя. 

Педагогіка прагматизму (педагогіка дії) була поширеною в США та 

Англії, заснована американським філософом і педагогом Джоном Дьюї 

(1859—1952). Його погляди будувались на твердженнях, згідно з якими 
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різні види людської діяльності — це інструменти, створені для розв'язання 

індивідуальних і соціальних проблем. Істина має визначатися її 

практичною ефективністю й корисніс-^ тю. Тому необхідно заснувати 

школу на принципах практичної підгоа'овки, яка б забезпечувала вияв 

особистої активності й індивідуальності учнів. 

«Метод проектів», розроблений французьким педагогом і мислителем 

Селістеном Френе (1896—1966), передбачав організацію навчання, за якої 

учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання прак-

тичних завдань-проектів. Немає традиційного вчителя, бо навчають самі 

форми організації загальної справи, які проектуються педагогом разом зі 

школярами. 

Ідею вільного виховання, гуманного підходу до дитини підтримав 

російський педагог і письменник Лев Толстой (1828—1910), показавши 

наочний приклад вільного пошуку кращої школи, нових стосунків між 

вчителями та учнями. Він шукав способів викладання так, щоб учневі було 

зручно навчатися, а на уроці панувала довіра й повна рівність. 

Нові концепції виховання й навчання пропонували способи 

педагогічного розв'язання проблеми людини та її ставлення до суспільства, 

природи, культури й пізнання. Деякі з них реалізувалися на практиці у 

формі авторських шкіл. Так виникли «Бадьоре життя» С. Шацького, «Тех-

нологія вільної праці» С. Френе, «Вальдорфська школа» Р. Штейнера, 

«Яснополянська школа» Л. Толстого, «Наш дім» та «Дім сиріт» Я. Корчака 

та ін. 

В Україні протягом XX ст. педагогічне новаторство розвивалося у руслі 

педагогічних пошуків, на які могла зважитися радянська педагогіка. 

Серед них найчастіше були окреслені концепція гуманістичної 

педагогіки (В. Сухомлинський), ідея творчого педагогічного колективу, що 

визріла в лоні традицій колективної педагогіки А. Макаренка, В. Сороки-

Росинського. 

Пізніше заявили про себе новаторські ідеї, що розвивалися в контексті 

теорії та методики навчання й виховання (Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, С. 

Лисенкова, Є. Іль-їн, Б. Нікітін та ін.). Вони практично довели, що за пев 

них обставин можливе різке підвищення ефективності різних ланок 

педагогічного процесу. Однак їх діяльність неоднозначно була оцінена як 

науковцями, так і працівниками системи народної освіти. У 70-ті—80-ті 

увагу педагогічної громадськості привернула концепція «авторської 
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школи» (М. Щетинін, О. Тубельський, Н. Гузик та ін.), в основу якої 

покладено нові творчі принципи організації навчання й виховання. 

Авторська школа — оригінальна загальнопедагогічна, дидактична, 

методична чи виховна система, опрацьована з урахуванням надбань 

психології, педагогіки, вітчизняного й зарубіжного педагогічного досвіду, 

яка реалізується під керівництвом чи за участю її автора (авторів) 

принаймні в одному навчально-виховному закладі. Вона є іменною (на-

приклад, школа В. Сухомлинського, школа М. Гузика тощо). Однак часто 

такі школи виокремлюють і за узагальненою назвою філософської, 

соціологічної, психолого-пе-дагогічної ідеї, покладеної в основу навчально-

виховної системи (школа розвиваючого навчання, школа діалогу культур 

тощо). Ідею авторської школи нині використовують при організації 

гімназій, ліцеїв тощо. 

Однак справжнє педагогічне новаторство не набуло значного 

поширення і, попри певні спроби аналізу та узагальнення, воно не стало 

цілісною науковою системою. 

Дослідницькому досвіду властиве вдосконалення форм, методів, засобів 

навчання й виховання на основі їх теоретичного аналізу, узагальнення, 

творчого використання. Відбувається це у процесі щоденних спостережень 

за роботою педагогів-новаторів, на нарадах, семінарах-практикумах, 

конференціях. 

Упровадження передового педагогічного досвіду в шкільну практику 

потребує належно підготовлених, готових до інноваційної діяльності 

вчителів, здатних на творчий пошук, керівників шкіл. 

Інноваційна поведінка і креативність (творчість) учителя формуються 

під впливом середовища. Воно повинно мати високий ступінь 

невизначеності і потенційну багато-варіантність (багатство можливостей). 

Невизначеність стимулює пошук власних орієнтирів; багатоваріантність за-

безпечує можливість їх знаходження. Крім того, середовище повинно 

містити зразки креативної поведінки та її результати. 

Виділяють критерії готовності до інноваційної діяльності: 

усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; 

готовність до творчої діяльності щодо нововведень у школі;  

впевненість у тому, що зусилля, спрямовані на нововведення в школі, 

принесуть результат;  

узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю;  
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готовність до подолання творчих невдач; органічність інноваційної 

діяльності, фахової та особистісної куьтури;  

рівень технологічної готовності до інноваційної діяльності; 

 позитивне сприйняття свого минулого досвіду і вплив інноваційної 

діяльності на фахову самостійність;  

здатність до фахової рефлексії.  

Суттєво впливає на цей процес впровадження педагогічного досвіду, 

творчий пошук, морально-психологічний клімат, матеріально-технічні, 

санітарно-гігієнічні та естетичні умови праці. В організації творчої 

діяльності важливим є вибір актуальної та посильної для педагогічного 

колективу теми, чітке формулювання мети і завдань творчого пошуку як 

усього колективу, так і кожного педагога зокрема, оптимальний розподіл і 

кооперація праці. Процес упровадження інновацій доцільно розподілити на 

основні етапи, врахувавши теоретичну та практичну підготовку вчителів, 

на підставі всебічного аналізу своєчасно коригувати його зміст, темп та 

етапи, накреслюючи нові перспективи роботи. 

Інноваційна спрямованість роботи вчителів містить і таку складову, як 

впровадження результатів педагогічних досліджень у практичну діяльність, 

яке передбачає ознайомлення з ними вчителів, обґрунтування доцільності 

їх використання. 

Для вивчення результатів нових досліджень та поширення передового 

досвіду створюють групи підготовлених учителів, творчих керівників 

освітніх закладів. Потреба в таких групах зумовлена тим, що автор 

педагогічного нововведення не завжди впевнений у його цінності й 

перспективності, інколи не має змоги займатися впровадженням своїх ідей. 

Нововведенням часто не вистачає обґрунтованого, наукового та 

методичного підтвердження, нерідко вони наштовхуються на опір вчителів-

колег. Спеціальна група кваліфікованих, творчих учителів бере на себе 

відповідальність щодо аналізу, корекції досвіду, систематичного відбору 

нових ідей, технологій, концепцій. Це дає змогу об'єднати зусилля автора 

педагогічних нововведень із зорієнтованими на інноваційну діяльність 

педагогами. 

3. Критерії педагогічних інновацій 

Інноваційна спрямованість роботи вчителів визначається критеріями 

педагогічних інновацій, до яких належать: а) новизна, що дає змогу 

визначити рівень новизни досвіду. Розрізняють абсолютний, локально-
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абсолютний, умовний, суб'єктивний рівні новизни; б) оптималь' ність, 

який сприяє досягненню високих результатів за найменших витрат часу 

фізичних, розумових сил; в) результативність та ефективність, що 

означає певну стійкість позитивних результатів у діяльності вчителя;  

г) можливість творчого застосування в масовому досвіді, що передбачає 

придатність апробованого досвіду для масового впровадження в 

загальноосвітніх закладах. 

Маючи чітке уявлення про зміст та критерії педагогічних інновацій, 

володіючи методикою їх застосування, учителі, керівники навчальних 

закладів послідовно впроваджують їх у свою практику. Але часто буває, що 

педагогічні інновації, у зв'язку з відсутністю належної педагогічної 

експертизи та апробації, недостатньою організаційною, технічною, 

психологічною підготовленістю педагогічних кадрів, не знаходять 

подальшої реалізації. Часто поспішне впровадження нововведень 

призводить згодом до відмови від них. Увесь цей комплекс причин 

свідчить про несформова-ність у школах ..потрібної морально-

психологічної ділової атмосфери, іншими словами — інноваційного 

середовища. 

Відсутність такого середовища спричиняє методичну непідготовленість 

учителів, недостатню їх поінформованість щодо педагогічних нововведень. 

Натомість сприятливе 'інноваційне середовище дає змогу долати опір кон-

сервативно налаштованих учителів щодо нововведень, допомагає 

подоланню стереотипів професійної діяльності. Воно притаманне 

інноваційним закладам освіти. 

Інноваційний заклад освіти — навчальний загальноосвітній заклад, в 

якому педагогічний та учнівський колективи експериментують, 

апробують чи впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії, технології. 

Виділяють реактивні (або пристосовані), активні, активно-адаптовані, 

часткові, системні інноваційні заклади. 

Реактивні (таких більшість) — заклади, які завжди запізнюються, 

реагують на зміни лише тоді, коли вже не реагувати неможливо. 

Активні — заклади, які прагнуть змінювати свою діяльність, вміють 

прогнозувати зміни в освітній діяльності, але лише в своєму навчальному 

закладі. 

Активно-адаптовані — здійснюють нововведення незалежно один від 

одного. Кожний інноваційний проект зорієнтований на зміни тільки 
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частини школи і не передбачає змін діяльності усієї школи. Відносно 

незалежна реалізація окремих інноваційних проектів може призвести до 

позитивних змін, а може породжувати неузгодженість нововведень на 

різних ступенях освіти. 

Часткові — заклади, в яких нововведення зорієнтовані лише на деякі 

позитивні зміни у навчально-виховному процесі (звернена увага лише на 

процес виховання, нововведення відбуваються тільки в початковій школі 

або в основній тощо). 

Системні — заклади освіти, в яких нововведення розраховані на 

загальний позитивний результат. Керівники прагнуть до гармонізації 

різних нововведень; орієнтації їх на досягнення загальної результативності, 

прогнозування змін на майбутнє. Модернізація змісту освіти реалізується 

за організаційних, змістових, технологічних та матеріально-технічних 

умов. 

До системних інноваційних закладів відносять школу-лабораторію 

наукової установи — заклад, в якому системно експериментують соціальне 

значущі освітні нововведення в навчально-виховний процес та 

забезпечують їхнє впровадження. Пріоритетними принципами роботи є 

диференціація, гуманізація, індивідуалізація навчання і виховання учнів, де 

поряд з проведенням наукових досліджень учень почуває себе комфортно. 

Школи-лабораторії — заклади освіти, де експеримен-туються, 

апробуються і впроваджуються педагогічні нововведення різних рівнів 

експериментування (державного, регіонального, місцевого). 

Для інноваційного закладу освіти принципово важливим є характер 

процесу його становлення. Як показує досвід, більшість навчальних 

закладів пішли шляхом застосування найпрогресивніших освітніх моделей, 

розроблених раніше. Найбільш вдалий підхід до вибору моделі і визначає 

рівень інноваційності навчального закладу, який зростає в умовах 

сформованої потреби та інтенсивного розвитку. 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 4 
 

1. Обгрунтуйте принципи управління сучасною школою. 

2. У чому полягає взаємозв'язок органів державного управління освітою в 

Україні? 
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3. Проаналізуйте структуру місцевого Управління освітою та наукою. 

4. Доведіть доцільність інспектування загальноосвітнього закладу. 

5. У чому полягає сутність кожного з видів шкільного інспектування? 

6. Проаналізуйте організаційно-управлінські дії адміністрації школи. 

7. Ознайомтеся з інструкціями про організацію та діяльність гімназії та ліцею, 

проаналізуйте структурно-організаційні відмінності між гімназією, ліцеєм, 

школою. 

8. Обгрунтуйте специфіку діяльності органів колегіального управління школи,де 

Ви навчались. 

9. Яким, на Вашу думку, може бути склад адміністрації школи майбутнього? 

10. Доведіть значущість органів громадського самоврядування в школі, в класі. 

11. Поясніть необхідність демократизації управління школою. 

12. Доведіть необхідність планування роботи школи (вчителів, класних 

керівників, директора). 

13. Проаналізуйте зміст річного плану роботи школи, де Ви проходите практику. 

14. 3.. Поясність види внутрішкільного контролю. 

15. Обгрунтуйте існуючі методи внутрішкільного контролю. :   

16. Від чого залежить ефективність існуючих форм внутрішкільного 

17. контролю? 

18. Чим зумовлена атестація робочих місць працівників освіти? 

19. Складіть орієнтовний план роботи методичного об'єднання з Вашої 

спеціальності, попередньо ознайомившись з роботою такого об'єднання в 

школі. 

20. Проаналізуйте можливі зв'язки між різними формами методичної роботи в 

школі. 

21. Складіть план з професійного самовдосконалення своєї методичної роботи. 

22. Підготуйтеся до розповіді про досвід передового вчителя-методиста. 

Продумайте режисуру виступу мікрогрупи: план розповіді, демонстрація 

фрагмента уроку за методикою вчителя, ілюстрації до розповіді, прийоми 

активізації уваги аудиторії під час захисту досвіду. 

23. У чому полягає доцільність існування методичної ради школи? 

24. Обгрунтуйте сучасні інновації в освіті. 

25. Проаналізуйте поняття «педагогічний досвід», «передовий педагогічний 

досвід», «опанування передового педагогічного досвіду». 
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