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Сьогоднi, на початку ХХІ століття,  в Україні в умовах збiднення духовного життя 

суспiльства, його кримiналiзацii, нiвелювання загальнолюдських цiнностей, прагматизацii 

мислення, озлобленостi, низькоi культури спiлкування, як нiколи гостро постає питання 

гуманiзацii нацiональноi освiти. Ця проблема є актуальною для школи всiх рiвнiв i 

загальноосвітньої зокрема. 

Гуманізація педагогічного процесу має на меті формування особистості, максимальний 

розвиток її здібностей та обдарованості, усвідомлення загальнолюдських цінностей, 

гармонізацію стосунків людини і навколишнього середовища. Вихідним принципом 

гуманізації системи освіти є свобода вибору особистості, позаяк свобода є одним із 

найцінніших прав людини і загальнолюдською моральною цінністю. Разом з тим свобода 

невіддільна від права на вибір. Свобода вибору має лежати в основі освітнього процесу в 

Україні, саме свобода вибору є однією з визначальних умов, керівним принципом 

гуманізації освіти. Гуманiзацiя - це не тiльки формування погляду на людину як найвищу 

цiннiсть для iншоi людини. Це й пiдвищення рiвня загальноi культури самої людини. 

Гуманiзацiя нацiональноi системи освiти передбачає ряд заходів. Першим з них є 

демократизацiя навчально-виховного процесу. Це означає спрямованiсть цього процесу на 

особистiсть учня i усвiдомлення школяра як майбутнього iнтелектуального багатства 

нашого суспiльства.  

По-друге, гуманiзацiя передбачає гуманiтаризацiю навчального процесу. Адже саме 

при вивченнi гуманiтарних дисциплiн звертається увага на самоцiннiсть особи.      

Гуманiзацiя освiти передбачає ii нацiоналiзацiю, тобто надання якомога ширшого 

нацiонального характеру процесу навчання i виховання. Цей процес передбачає якомога 

повнiшого вивчення нацiональної iсторiї, нацiональних традицiй, -  тобто найповнiшого 

залучення до нацiональноi культури. Усе це сприятиме формуванню нацiональної 

самосвiдомостi учнiв: усвiдомлення своєi нацiональної гiдностi, мiсця свого народу як 

суб'єкта iсторiї у всесвiтньому цивiлiзацiйному процесi. Велика роль при цьому 

вiдводиться викладанню iсторii та народознавства, якi безпосередньо вивчають минуле 

свого народу.  

Формування нацiональної культури, свiдомостi передбачає грунтовне вивчення 

нацiональноi мови. Нацiональна мова - це прояв духовноi самосвiдомостi народу, яка 

базується на власному свiтосприйняттi i свiторозумiннi.  

Гуманiзацiя освiти також передбачає формування духовностi як найвищого щабля 

свiдомостi особистостi. У науковiй думцi поки що нема єдиного визначення поняття 

"духовнiсть". Тому духовнiсть здебільшого визначається через поняття "моральнiсть" як 

сутнiсну властивiсть людини. Тобто, гуманiзацiя освiти передбачає формування 

високоморальних особистостей.  

Одним із актуальних питань морально-етичного виховання є її правовий аспект. А 

саме, профілактика правопорушень. 

Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо 

вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе 

місце повинна зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже з дитячого садка й 

початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, 

поведінки в побуті.  

Що сьогодні робиться в цьому плані? Небагато. Не все можливе робить і школа, хоч 

саме вона повинна нести моральну відповідальність за вчинки своїх вихованців. Школа 

нерідко вважає, що її справа – не допускати власних помилок, а в разі допущення 



виправляти їх. У такому разі вся вина перекладається на неблагополучні сім’ї, які 

продукують неповнолітніх правопорушників. Справді, криміногенний фактор (пияцтво, 

здійснення крадіжок тощо) в цих сім’ях проявляється дуже чітко. Але часто педагоги 

навчають дітей своїх колишніх вихованців (для нашого закладу це особливо характерно), 

а тому також причетні до їх неблагополуччя у виховному відношенні. Тому будь-які 

суперечки між школою і сім’єю з приводу того, хто більше винен, не сприяють їх 

зближенню у цій спільній справі. Виявлення сімей, які продукують розглядувану 

категорію неповнолітніх, детальне вивчення стилю стосунків між батьками, батьками і 

дітьми, морально-психологічного клімату сім’ї, методики виховного впливу на дітей 

допоможе накреслити шляхи налагодження контактів між членами сім’ї, відновленню її 

виховних можливостей.  

Педагогічна система профілактики повинна враховувати і виховні можливості 

позашкільних установ. Однак скрутне фінансове становище нашої країни, дух комерції 

майже виключили цю ланку з загальної системи. Кількість учнів, які відвідують ці 

заклади, зведена до мінімуму. Звідси випливає актуальність нашої з вами роботи по 

раціональній організаціїї дозвілля учнів спецшколи і залученню до неї, в першу чергу, 

дітей схильних до правопорушень. Адже, чим більше дитина буде зайнята суспільно-

корисною або творчою роботою, яка її захоплюватиме (наприклад, в гуртках, спортивних 

секціях, екскурсіях, КВД тощо), тим менше часу у неї залишатиметься для деструктиву. 

У цілому профілактична робота здійснюється в напрямах: а) проведення 

індивідуальної виховної роботи з важковиховуваними учнями, б) загальна профілактична 

робота – організація виховних заходів профілактичного характеру. Для організації 

індивідуальної виховної роботи важливо знати позитивні й негативні риси характеру учня, 

причини педагогічної занедбаності останнього і особливості їх прояву, його готовнісь до 

перевиховання, ставлення до допущених негативних вчинків, наявність бажання стати 

кращим, на яку допомогу і звідки він очікує. Ця робота в нашому закладі покладена на 

шкільну Раду профілактики правопорушень. У відповідності до свого плану роботи Рада в 

тісній співпраці з психологом школи та громадськими вихователями, які закріплені за 

кожними учнем з групи ризику, класними керівниками, а також, по мірі необхідності, й 

працівниками правоохоронних органів здійснює індивідуальну профілактичну роботу. Це, 

зокрема: 

-заслуховування на засіданнях Ради учнів, схильних до правопорушень, та їх батьків; 

-проведення психолого-педагогічного спостереження за учнями девіантної поведінки; 

-ведення контролю за участю цих учнів в організованому дозвіллі; 

-проведення рейдів по вивченню житлово-побутових умов та морально-

психологічного клімату сімей групи ризику; 

-організація зустрічей з працівниками кримінальної міліції; 

-залучення учнів до навчання при співпраці з органами місцевого самоврядування 

тощо. 

 Що стосується загальної профілактичної роботи, то дорослі часто вишукують 

різноманітні причини правопорушень, не помічаючи головної – поганих справ з 

навчанням. Переважна більшість неповнолітніх правопорушників – це учні, які втратили 

інтерес до навчання, не відчувають бажання щось знати.  

Чи так вже напружено працює сучасний школяр за партою? Любов до праці може бути 

вихована тільки в праці. Для школяра основною є навчальна праця, до якої згідно із 

Законом України «Про освіту» повинен сумлінно ставитись, бо інакше не виконає його 

вимог. І тих учнів, які не виконують свого основного обов’язку, мало просто соромити, 

їхній поведінці повинна даватися і правова оцінка. 

Профілактика правопорушень вимагає осмислення змісту виховної роботи в школі. 

Поки ж що вона слабо реагує на відносно нові форми правопорушень та їх фонові явища – 

токсикоманію і наркоманію, проституцію, азартні ігри, рекет тощо. Наша виховна система 

не завжди формує ставлення до цих явищ, а просто йде по шляху заборон. 



Крім того, виховні заходи в основному проводяться після того, як учень щось скоїв, 

коли зло поширилося серед школярів. Оскільки серед учнівської молоді мають місце 

факти паління, вживання алкоголю чи наркотиків, хуліганства і крадіжок, статевої 

розбещеності, особливу увагу треба приділяти відповідним напрямам роботи. Необхідно 

замислитись над тим, наявність яких моральних якостей може стати «гальмом» на шляху 

вчинення школярами негативних вчинків. Наприклад, статевій розбещеності може 

протидіяти наявність у дівчат і хлопців таких якостей, як жіноча і чоловіча гідність, 

повага до представників протилежної статі, відповідальність у статевих зносинах. На 

заваді поширенню паління, вживанню алкоголю і наркотиків може стати вироблене у 

школярів розуміння їх шкідливості для власного здоров’я і трудової діяльності, 

несхильність до аморальних вчинків, повага до себе та інших, бажання стати особистістю, 

тощо. Заслуговуючим на увагу в цьому плані є виховне заняття нещодавно проведене 

класним керівником 6-А класу Бобер Л.І. на тему „Здоров’я – головний життєвий скарб”. 

Характеризуючи чинники, що впливають на здоров’я людини, вчитель створює ситуацію, 

яка змушує школярів задуматись над тим, що окрім шкідливих звичок, які негативно 

впливають, є ще багато інших дій та заходів, виконання яких сприяє зміцненню здоров’я. 

Виходячи з цього, кожен учень отримує завдання накреслити „шлях до здоров’я” і „шлях 

від здоров’я”. Перед учнем постає вибір: якою дорогою йти і до чого можна дійти? 

Недостатньо щось забороняти. Потрібно запропонувати ще й конструктивну альтернативу. 

Інакше учень її знайде сам. І не обов’язково, що вона буде соціально прийнятною.  

  Ефективність профілактичної роботи залежить від рівня кваліфікації тих працівників, 

які залучаються до неї. Тут важлива не тільки педагогічна освіта. Не менше значення має 

знання специфіки методики профілактики і подолання правопорушень. Однак через 

непідготовленість педагогів до цієї роботи, відсутність необхідної літератури воно не 

відповідає потребам дня. Це виховання, як правило, зводиться до ознайомлення учнів з 

основними положеннями кримінального права. Залишаються поза увагою інші галузі 

права, які відіграють не меншу роль у житті людини. Тому вважаю за необхідне включити 

відповідну тематику підготовки педагогів до правового виховання до річного плану 

роботи закладу. Це може бути цикл семінарських занять. До їх проведення можна б 

підключати працівників правоохоронних органів, юристів-викладачів, вчителів 

правознавства тощо.  

Працівники правоохоронних органів, виступаючи перед учнями, захоплюються 

висвітленням конкретних злочинів, механізмів їх вчинення та розкриття. Така деталізація 

тільки навчає «методиці» скоєння протиправних діянь. Не дається морально – правова 

оцінка негативним вчинкам, не розкривається невідворотність відповідальності за скоєне. 

Потребує особливої уваги проблема виховання у школярів поваги до тих, хто стоїть на 

охороні закону. З цією метою не завадило б частіше організовувати зустрічі учнівських 

колективів з працівниками правоохоронних органів, можливо, навіть відвідувати місця їх 

роботи. 

      Профілактика вимагає своєрідного підходу і до вибору методів і форм виховної 

роботи. Часто школа зловживає словесними методами впливу, що призводить до зайвого 

моралізування, якого так не терплять учні. У шкільній практиці мають застосовуватись 

такі методи, які сприяли б формуванню у школярів навичок правомірної поведінки. 

Досвід переконує, що нерідко учні у певних ситуаціях діють неправомірно, бо не мають 

досвіду, а теоретичні знання не спрацьовують. Тому їх частіше треба ставити в ситуації 

вибору того чи іншого типу поведінки, організовуючи ділові та рольові ігри, привчати до 

додержання правил людського співжиття. 

З урахуванням цього потрібно перебудовувати і форми виховної роботи. Адже досвід 

переконує, що її масові форми бажаного ефекту не дають. У школі мають переважати такі 

форми, які дозволяли б кожному учню самовиразитись, - конкурси, змагання, олімпіади, 

вікторини тощо. Це дозволить школярам займатись улюбленою справою, спонукатиме їх 

до творчості, привчатиме до розумного використання вільного часу. Такі розважальні 



заходи, крім існуючих вже традиційних, були сплановані на 2008-2009 н.р. і в спецшколі. 

Це, зокрема: 

- Інтелектуальна гра „Що? Де? Коли?” для учнів 5-7 кл. (жовтень місяць; відповідальні 

– Делеган В.В., Козак А.І., Драга А.В., Скуба О.О.); 

- Казковий вечір для учнів 1-4 кл. ( Лютий. Відп.- Райко М.І., Саранчук О.Р., Попович 

Т.Т.); 

- Інтелектуальна гра „Щасливий випадок” для учнів 8-10 кл. (березень, відп.- Остапчук 

О.Л., Цогла М.В., Біланинець О.Ю.).  І якщо перший з них пройшов у встановлені строки і 

на „ура” (учні 5-7 кл. отримали масу задоволення), то наступні два заходи не були 

проведені в строк, а перенесені на квітень місяць.  

Запобігання правопорушенням неповнолітніх має бути справою не тільки дорослих, а 

й самих школярів. Вони повинні в міру своїх можливостей прилучатися до цього. Мається 

на увазі дитяче самоврядування і робота різноманітних загонів, комісій, штабів. Дещо в 

цьому плані в нашому закладі практикується. А саме: спільно з учкомом розробляється 

проект плану загальношкільних виховних заходів, дозвілля школярів планується з 

врахуванням їх інтересів, учні підключаються до суспільно-корисної роботи, голова 

шкільного учнівського комітету традиційно є членом Ради профілактики. У віданні 

учкому шкільна ремонтна бригада (під керівництвом Лазара В.М.), шкільний санпост 

(відповідальна Чернієвська Т.І.), трудові десанти. Можливо доцільно було б девіантну 

поведінку окремих правопорушників спецшколи розглядати перед цілим класом , в 

рамках класного учнівського самоврядування в присутності педагогів та батьків тих учнів. 

З одного боку, це б служило відпрацюванням ситуації, а з іншого – слугувало б 

профілактикою правопорушень для інших учнів класу. 

Непокоїть і байдужість громадськості до правопорушень неповнолітніх. Багато 

неподобств вони чинять на вулиці на очах у дорослих. Проходячи осторонь і дивлячись 

крізь пальці, ця байдужість тільки заохочує малолітніх правопорушників до негативних 

вчинків. Будити громадськість від цього сну повинні засоби масової інформації. Однак, в 

плані профілактики правопорушень від масмедіа ми отримуємо зворотній ефект.  Не 

зрозуміло, на кого розрахована вся ця детальна кримінальна хроніка, на яку відводяться 

цілі газетні полоси та телевізійні передачі? На злодіїв, щоб шукали поживу в іншому 

місці, бо тут вже попрацювали. Чи на морально нестійких людей, щоб включилися до 

загального розкрадання народного добра.  Або на законослухняного громадянина, щоб 

чекав своєї черги, того часу, коли прийдуть “чистити” і його. Ось і всі педагогічні 

наслідки такої поінформованості населення. То чи не краще б час від часу публікувати 

матеріали морально-правового змісту, репортажі з місць подій, із залу суду, з інспекцій у 

справах неповнолітніх, в яких розкривати тему на високому емоційному рівні, щоб 

формувати у глядача та читача відповідне ставлення до зла, яке має місце у нашому житті. 

Тоді він буде замислюватись над почутим та побаченим, переживатиме його зміст, 

вироблятиме у себе певну позицію. І, на мою думку, в спецшколі по понеділкам доцільно 

б тільки оглядово знайомити учнів з політичними новинами, а інший час присвячувати 

обговоренню періодичних статей на морально-правову тематику. Як це роблять 

вихователі Делеган В.В., Зайтлер Г.Ю., Русин М.Й. та ін.  

Нічого доброго для виховання не дають і наводнені бойовиками телепередачі. 

Грубість, жорстокість, що демонструються на екрані, переноситься у стосунки школярів. 

Не є виключенням і “живі” приклади статевої розбещеності. Тому резонною є практика 

обмеження часу і тематики телепередач, яка існує в закладі. Натомість, в рамках КВД з 

використанням інтерактивної дошки вихователями Козак А.І., Наджафовою Н.М., Голиш 

О.І., Зайтлер Г.Ю. демонструються повчальні кінофільми з глибоким виховним 

потенціалом з послідуючим їх обговоренням. Це, зокрема, такі фільми: „Єралаш” про 

правдиві історії з життя школярів; Животворящий вогонь”, Почаївська Лавра”, 

Кулічевське чудо” та „Живе слово” на морально-духовну тематику; к/ф „Перехідний вік” з 



питань статевого виховання та взаємовідносин хлопчиків і дівчат (для учнів старших 

класів) , а також кінофільми про здоровий спосіб життя. 

 

 

....Про ціннісні орієнтири..... 

 

Початок ХХІ століття на Україні характеризується докорінною перебудовою освіти, 

чому сприяє перетворення України в незалежну демократичну державу на засадах 

гуманізму і демократії. Сучасними документами про освіту утверджується пріоритет 

гуманізації освіти як створення максимально сприятливих умов для розкриття особистості 

та її саморозвитку. 

Гуманізація педагогічного процесу має на меті формування особистості, максимальний 

розвиток її здібностей та обдарованості, усвідомлення загальнолюдських цінностей, 

гармонізацію стосунків людини і навколишнього середовища. Вихідним принципом 

гуманізації системи освіти є свобода вибору особистості, позаяк свобода є одним із 

найцінніших прав людини і загальнолюдською моральною цінністю. Разом з тим свобода 

невіддільна від права на вибір. Свобода вибору має лежати в основі освітнього процесу в 

Україні, саме свобода вибору є однією з визначальних умов, керівним принципом 

гуманізації освіти. 

      Гуманізація освітнього процесу передбачає: свободу особистості; урахування 

індивідуальних особливостей учня; позитивне відношення до всіх учнів; постійна зміна 

ролей при спілкуванні; корекція поведінки і окремих рис особистості із збереженням 

цілісності особистості учня; оцінку свободи особистості як самоактуалізації і творчості; 

створення умов для самореалізації особистості, розкриття всіх природних задатків; 

формування механізмів саморозвитку особистості, пізнавальної активності; досвід творчої 

діяльності; залучення людини до повноцінного самостійного життя в демократичному 

суспільстві.  

Ідея індивідуального підходу в процесі гуманізації навчально-виховного процесу означає 

визнання і прийняття дитини як особистості і утвердження її як рівноправного партнера 

співробітництва.  

Основні ідеї гуманізації навчально-виховного процесу полягають у визнанні унікальності 

та повазі до особистості дитини, необхідності суб"єкт-суб"єктних відносин учителя і 

учнів, відносин на основі співпраці й взаємоповаги задля забезпечення згуртованості 

колективу, забезпеченні індивідуалізації й диференціації навчання з метою всебічного 

розвитку особистості учня, організації навчання і виховання з урахуванням можливостей, 

потреб і уподобань школяра.  

Головна увага в дослідженні процесу гуманізації навчально-виховного процесу 

зосереджується на гуманістичній орієнтації цілей, форм і методів вивчення навчальних 

предметів, використання гуманістичних педагогічних технологій, але питання гуманізації 

контролю навчальної діяльності школярів, як важливої складової навчального процесу, 

виокремлено не розглядається. Саме тому необхідно зосередитись на гуманізації 

оцінювання навчальних здобутків учнів, оскільки оцінка займає важливе місце в 

навчальній діяльності школяра, впливає на стосунки учня з учителями, батьками, 

однокласниками і є причиною багатьох конфліктів. 

 Як особа безпосередньо зацікавлена в результатах свого навчання, учень має 

залучатися до їх вивчення і контролю. В умовах свободи вибору передбачається вибір 

самим учнем форм і методів контролю для визначення рівня власних навчальних 

досягнень. Вибір такого роду не означає послаблення контролю, навпаки, наближає його 

до вищого ступеня – самоконтролю. 



 Реалізація основних положень гуманізації освіти, що ґрунтується на суб"єкт-

суб"єктних відносинах між учасниками навчально-виховного процесу, забезпечує 

розвиток особистості дитини, як носія загальнолюдських цінностей, творця майбутнього 

суспільства. 

     Гуманізація навчального процесу є однією з найактуальніших проблем педагогіки 

вищої школи. Рішення проблем гуманізації й гуманітаризації освіти у вузі пов’язана з 

гуманізацією всього життя нашого суспільства, відтворенням людини як особистості. 

Гуманізація навчально-виховного процесу в вузі має на увазі разом з іншими факторами 

використання таких методів навчання, які б формували мотиви навчально-пізнавальної 

діяльності, сприяли виявленню й розвитку творчого потенціалу студента, самореалізації 

його особистості; включали в процес пізнання сфери емоцій, сприяли розвитку 

співробітництва. 

         Кінець ХХ століття характеризується все більшим утвердженням у різноманітних 

галузях ідей гуманізму, який вважає благо людини за найважливіший критерій оцінки 

соціальних інститутів, а принципи рівності, справедливості, людяності – нормою 

відношень між людьми, яка є бажаною. Ствердження гуманізації як стратегічного 

напрямку розвитку педагогічного процесу є невипадковим, тому що саме зараз все 

гостріше відчувається проблема нестачі активних творчих особистостей, що є 

цивілізованими, гуманістично і гуманітарно орієнтованими, прихильними і здатними до 

постійного самовдосконалення, взаєморозуміння і взаємодії з носіями різних мов та 

культур в ім’я загального блага людства. Саме формування і розвиток таких особистостей 

становить найактуальнішу, глобальну мету педагогічної науки сьогодення.  

 

...............Як відомо, розбудова української держави, ставить на порядок денний 

надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і 

патріота рідної землі. Лише люди, безмежно віддані українській національній ідеї, здатні 

відстояти незалежність, соборність України, вивести її з тимчасових соціально – 

економічних труднощів на шлях прогресу і процвітання. 

З огляду на це побудова нового демократичного, гуманного суспільства, яке 

орієнтується на високі національні і загальнолюдські цінності, набуває, насамперед, 

виховного характеру. Особливо це стосується підростаючого покоління, якому в 

недалекому майбутньому відстоювати та примножувати здобутки нашої незалежності. 

Зараз, в умовах економічної кризи, відбувається інтенсивний процес соціальної і 

моральної деградації частини учнівської молоді, надмірного захоплення негативними 

формами комерційного бізнесу і низькопробною зарубіжною культурою. Відтак, 

притуплюються природні потреби в пізнанні, втрачається інтерес до чесної праці, 

знецінюються духовні ідеали. 

З огляду на викладене, актуальними є наукове розроблення і практичне забезпечення, 

по суті нової системи громадянського виховання, мета якого - сформувати в учнів 

комплекс громадянських якостей, потребу захищати інтереси України, реалізовувати свій 

особистісний потенціал на благо зміцнення Української Держави. 

      Ціннісна орієнтація слугує своєрідним критерієм, фільтром у визначенні ставлення 

людини до матеріальних та духовних цінностей, системи установок, відстоювання 

принципів і переконань. Вона передбачає позитивне чи негативне значення об’єктів 

навколишнього світу для індивідууму чи суспільства і визначається не їхніми 

властивостями як такими, а їх місцем та наявністю в людській життєдіяльності інтересів і 

потреб, соціальних відносин, критеріями і способами оцінки цього значення, виражених в 

моральних принципах і нормах, ідеалах, установках і цілях. 

    Цінності, безумовно є тим феноменом, котрий найтісніше пов’язаний з сферою потреб 

людини, так як певна система цінностей втілюється, опредметнюється в тих чи інших 

конкретних феноменах, пов’язаних з відповідними формами життєдіяльності, в яких і 

здійснюється оволодіння цінностями, їх поступове перетворення з явища “зовнішнього” у 



явище “для себе”, тобто відбувається переведення цінностей суспільних в цінності 

суб’єктивно значущі для самого індивіда. 

В наш час розгулу вседозволеності, втрати старих, непридатних для життя орієнтирів і 

тимчасового духовного бездоріжжя, важко переоцінити значення ціннісних орієнтацій як 

умови розвитку особистості, здатної до самостійного і відповідального вибору. 

З огляду на сказане, стає цілком очевидною нагальна необхідність створити нову систему 

цінностей, яка б слугувала орієнтиром у вихованні молодого покоління та громадян будь – 

якого віку. Така система загалом і кожен її структурний компонент зокрема, мають 

становити одне ціле, в якому об’єднуючим началом є духовність людини. 

Духовність – це втілення в світоглядних орієнтаціях людини сподівань,  

прагнень, ідеалів, духу народу, нації, що визначає спрямованість особистісних потреб, 

бажань і зумовлює настанову на відповідний життєвий вибір. Це осмислення людиною 

гуманістичного сенсу мети людської життєдіяльності. 

      Зараз є необхідність формування нових ціннісних орієнтацій, нових ціннісних ідеалів, 

ціннісного світогляду людини, яка буде жити і працювати в ХХІ столітті в Україні – 

незалежній європейській державі, де цільові та ціннісні орієнтації сполучатимуть 

творчість, нові оригінальні ідеї з народними традиціями та культурою. 

Оскільки загальноприйнятою серед педагогів є думка про те, що виховання на основі 

цінностей – це провідний шлях формування особистості, її духовного світу, то в сучасних 

умовах постає питання не лише про ціннісне виховання, але й про ціннісне навчання, 

тобто навчання, яке має своїм кінцевим результатом не знання, а формування 

“аксіологічного світогляду, який оперує ціннісними категоріями”.\x00B2 Це нова для нас 

проблема, яка потребує адекватного розв’язання. 

Сьогодні ми є не лише свідками, але й учасниками кризи моральності і 

правосвідомості, соціальної нестабільності, політичної дезорієнтації та дестабілізації 

молоді. Важливим чинником цієї кризи цінностей є крах тоталітарної системи, яка 

формувала у всіх єдину систему цінностей та ціннісних орієнтацій. Пошуки нових 

ціннісних орієнтацій важкі самі по собі, ускладнені соціально – економічною кризою, але 

стають життєво важливими і необхідними засобами опори в життєвих колізіях. 

 

 

Шляхи гуманізації національної системи освіти 
Сьогоднi, в умовах збiднення духовного життя суспiльства, його кримiналiзацii, 

нiвелювання загальнолюдських цiнностей, прагматизацii мислення, озлобленостi, низькоi 

культури спiлкування, як нiколи гостро постає питання гуманiзацii нацiональноi освiти. 

Ця проблема є актуальною для школи всiх рiвнiв i вищоi зокрема. Гуманiзацiя - це не 

тiльки формування погляду на людину як найвищу цiннiсть для iншоi людини. Це й 

пiдвищення рiвня загальноi культури, i культури спiлкування зокрема. Бо мова - це, перш 

за все, прояв типу мислення.  

Загальний рiвень культури повинен вiдповiдати iнтелектуальному рiвню особистостi. 

Iнтелект i культура повиннi бути взаємопов'язаними як на рiвнi iндивiда, так i на рiвнi 

суспiльства як необхiдна передумова iснування будь-якоi цивiлiзацii.  

Останнiм часом багато хто шукає шляхiв гуманiзацii у релiгiйностi як найвищому 

критерii людяностi, регуляторi поведiнки людини у суспiльствi. Для державноi школи 

будь-якого рiвня цей шлях не пiдходить уже хоча б тому, що згiдно з Конституцiєю 

Украiни, школа вiдокремлена вiд церкви. Та й дiяльнiсть майже всiх релiгiйних 

органiзацiй, спрямована у першу чергу на змiцнення духовноi влади в суспiльствi, свого 

впливу на людей. Крiм того, мiж рiзними конфесiями йде боротьба, яка зовсiм не 

вiдзначається толерантнiстю, а скорiше для неї характерна нетерпимiсть, що не може 

слугувати прикладом розв'язання конфлiктних ситуацiй у будь-якiй сферi життєдiяльностi 

суспiльства. I це навряд чи може сприяти моральному вихованню прихожан (i молодi в 

тому числi).  



Тому гуманiзацiя нацiональноi системи освiти повинна йти iншим шляхом i 

передбачати iншi заходи. Першим з них є демократизацiя навчально-виховного процесу. 

Це означає спрямованiсть цього процесу на особистiсть учня i пiдходити до усвiдомлення 

школяра як майбутнього iнтелектуального багатства нашого суспiльства.  

По-друге, гуманiзацiя передбачає гуманiтаризацiю навчального процесу. Адже саме 

при вивченнi гуманiтарних (у тому числi i суспiльних) дисциплiн звертається увага на 

самоцiннiсть особи. Формування екологiчного мислення є гарантом майбутнього для 

людства. Екологiчне мислення - це, насамперед, прогнозування наслiдкiв сьогоднiшньоi 

дiяльностi людини на Землi. Приклад Чорнобиля - один з найстрашнiших прорахункiв у 

дiяльностi людини.  

Гуманiзацiя освiти передбачає ii нацiоналiзацiю, тобто надання якомога ширшого 

нацiонального характеру процесу навчання i виховання. Цей процес передбачає якомога 

повнiшого вивчення нацiональноi iсторii, нацiональних традицiй,- тобто найповнiшого 

залучення до нацiональноi культури. Усе це сприятиме формуванню нацiональноi 

самосвiдомостi учнiв: усвiдомлення своєi нацiональноi гiдностi, мiсця свого народу як 

суб'єкта iсторii у всесвiтньому цивiлiзацiйному процесi. Велика роль при цьому 

вiдводиться викладанню iсторii та народознавства, якi безпосередньо вивчають минуле 

свого народу.  

Формування нацiональноi культури, свiдомостi передбачає грунтовне вивчення 

нацiональноi мови. Нацiональна мова - це прояв духовноi самосвiдомостi народу, яка 

базується на власному свiтосприйняттi i свiторозумiннi.  

Гуманiзацiя освiти передбачає формування духовностi як найвищого щабля свiдомостi 

особистостi. У науковiй думцi поки що нема єдиного визначення поняття "духовнiсть". 

Тому у даному контекстi визначимо духовнiсть через поняття "моральнiсть" як сутнiсну 

властивiсть людини. Тобто, гуманiзацiя освiти передбачає у процесi навчання виховувати 

високоморальних особистостей.  

Таким чином, на наш погляд, демократизацiя, гуманiтаризацiя, нацiоналiзацiя, 

формування духовностi - ось основнi шляхи до вирiшення проблеми гуманiзацii 

нацiональноi системи освiти. Сам же процес гуманiзацii освiти повинен мати своїм 

наслiдком розвиток здiбностей гуманiтарного мислення незалежно вiд профорiєнтацii, 

формування почуття патрiотизму та вiдповiдальностi перед суспiльством, почуття 

обов'язку при виборi шляхiв майбутньоi дiяльностi, опанування гуманiтарних цiнностей 

свiтовоi культури з точки зору нацiональноi духовностi, формування екологiчноi культури 

та iн. А це, в свою чергу, сподiваємося, приведе до послаблення антигуманних тенденцiй у 

свiтi i культурi, соцiальних стосунках, у суспiльствi загалом.   

„Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті” орієнтує на широкий 

спектр впровадження інноваційних педагогічних технологій,спрямованих на оновлення 

змісту, форм і методів навчання в школі, на формування у школярів системи знань у 

галузі мистецтва як засобу розуміння і пізнання ними світу.  

   Перспективним напрямком гуманізації освіти України сьогодні є орієнтація навчання на 

розвиток творчої пізнавальної активності дитини. Акцентується необхідність розвитку 

самостійності учнів, їх творчої ініціативи, потреби самовдосконалення, здатності до 

виявлення моральної позиції, естетичних поглядів тощо. Проблема гуманізації навчання 

не є  новою для науки. Вона посідає значне місце в дослідженнях провідних вітчизняних 

та зарубіжних науковців. Однак питання про те, якими шляхами реалізувати гуманне 

навчання у педагогічному процесі на сьогодні залишається дискусійним.  Вирішення даної 

проблеми пов’язане з обґрунтуванням такої тези: утвердження гуманізму в педагогічному 

процесі можливе завдяки створенню атмосфери творчості як одного із засобів пізнання 

дитиною світу та свого „я”. 

   Система виховання в сучасній  школі має будуватися на самодіяльності, ініціативі, 

вільному виборі напрямів  і видів діяльності. У школі  повинні бути створені сприятливі 

умови для вияву та розвитку талантів і здібностей дітей, для їх самовизначення та 



повноцінного життя. Основне завдання школи полягає у формуванні особистості, що 

усвідомлює  цінність творчості. У зв’язку з цим діяльність школи має бути спрямована  на 

розвиток самостійного мислення дитини, її індивідуальних творчих здібностей. 

    Завдання шкільного виховання на сучасному етапі полягає переважно у створенні в 

навчальних закладах адекватних умов, які б сприяли активації вищих потреб особистості 

школярів. Водночас новий підхід до виховного процесу характеризується спрямованістю 

на кожного учня індивідуально, на врахування його природних нахилів, особливостей. Як 

зазначала Софія Русова, “нова школа кладе собі за головну мету – збудити, дати 

виявитися самостійним творчим силам дитини… Виховання мусить мати за мету 

виробити людину з незалежним, високо розвинутим розумом, людину, здатну до роботи, 

таку, яка ніде, ні при яких обставинах не загине морально і фізично й проведе в життя 

свою незалежну думку”. Таким чином, вивчення питання щодо шляхів виховання творчої 

особистості на сьогоднішній день є соціальним замовленням, оскільки “час освіти, яка 

полягає лише в пізнанні світу, закінчився. Пізнання себе, свого “я”, власних творчих 

можливостей для кращої реалізації своїх сил – нове завдання і навчання, і виховання”. 

 

 


