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Особливості особистісно-орієнтованого виховання  

в Мукачівській спецшколі-інтернат. 

 
 

            

         Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, 

інтеграція України в світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на 

Людину, її духовну культуру і визначають основні напрями модернізації навчально-

виховного процесу. В основу національної системи виховання покладено національну 

ідею як консолідуючий  чинник розвитку суспільства і нації в цілому. Форми і методи 

виховання спираються на народні традиції, кращі надбання національної та світової 

педагогіки та психології. 

          Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинена, національно 

свідома, високоосвічена, життєво компетентна творча особистість, здатна до саморозвитку 

та самовдосконалення. У сучасній соціокультурній ситуації головною домінантою 

виховання є формування в особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та 

самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Зживається 

погляд на виховання як процес подолання негативних тенденцій в розвитку особистості та 

засіб перевиховання, сприйняття вихованця лише як об’єкта виховних впливів. На зміну 

йому приходить розуміння виховання як процесу залучення особистості до створеної 

людством системи цінностей, окультурення її життя, сприяння становленню її сутнісних 

сил, творчої активності. 

Нині також і в дефектологічній науці визначились певні підходи до теорії 

виховання, однак багато питань, що стосуються всебічного розвитку особистості, 

потребують детального вивчення. При визначенні принципів виховання дітей зазвичай 

виходять із розуміння виховання у спеціальних школах як корекційно-розвивального 

процесу. Йдеться про необхідність формування активної, всебічно розвиненої особистості, 

підготовленої до життя, посильної участі в суспільно корисній праці; особистості, здатної 

до успішної адаптації та соціалізації. Водночас дослідження останнього часу констатують 

недостатній рівень соціальної адаптації випускників спеціальних шкіл. Як негативні 

прояви підготовки учнів до життя іі відзначаються: невміння певної частини випускників 

застосовувати набуті знання та навички; недостатньо розвинута самостійність; низький 

рівень готовності до виконання суспільних обов'язків; непідготовленість до участі у 

суспільному житті; недостатня  підготовка до життя та праці в колективі; невміння 

поводитися, особливо в конфліктних ситуаціях тощо. Звертається увага на вузьку 

варіативність поведінки дітей, оскільки їхній соціальний досвід бідніший і формується 

інакше, ніж у однолітків, психічно і фізично повноцінних. Необхідно допомогти їм 

подолати неадекватні установки і стереотипи, щоб набути певних навичок соціальної 

поведінки. Це допоможе почуватися впевненіше серед малознайомих і незнайомих 

людей, швидше призвичаїтися до нового соціального середовища після закінчення 

школи, до його вимог. 

Отже, школа має навчати та виховувати молоде покоління з максимальним 

урахуванням тих суспільних умов, у яких воно житиме та працюватиме. 

Сучасному етапові розвитку системи освіти властиве посилення уваги 

суспільства до проблем виховання підростаючої особистості. Водночас ставляться 

високі вимоги до її інтелектуального, морально-етичного, професійно-трудового 

рівнів. Суспільство, враховуючи специфіку розвитку дітей із психофізичними 

обмеженнями, не може знизити до них рівень моральних вимог. Тому для всебічного 

розвитку таких дітей необхідно створювати спеціальні умови, в яких реалізувалися б спе-

цифічні завдання їхнього виховання. Необхідна система освіти, яка б забезпечила на-



лежний ступінь сформованості їхньої соціальної позиції, можливість жити і працювати 

в широкому соціальному середовищі. 

Однак практика виховної роботи, її зміст, принципи, організаційні форми та 

методи, які традиційно використовуються, не враховують цих вимог і тому часто не 

дають бажаного результату. Адже тривалий час теорія і практика виховання дітей з 

особливими потребами орієнтувалася винятково на специфіку розладу. Водночас 

його соціальні та психологічні наслідки здебільшого декларувалися, але мали 

незначний вплив на пошуки та розробку навчально-виховних технологій. 

Нині в теорії та практиці корекційної педагогіки постає питання про те, що 

рівень розвитку дитини залежить не лише від якості корекційно-методичних засобів, а й 

від стану її внутрішнього особистісного світу, від відкритості чи замкнутості щодо 

соціального оточення, від тих суперечностей, які призводять до відчуття 

неповноцінності. Тому корекційно-виховний процес у спеціальних закладах має 

передбачати гармонійну інтеграцію школярів; пізнання власного «Я»; формування 

вміння встановлювати правильні взаємини з іншими людьми; досягнення соціаль-

но важливої позиції суб'єкта діяльності, а не споживача. А виховна система вимагає 

переосмислення змісту, форм і методів виховання в контексті само реалізації 

особистості, забезпечення його гнучкості, динамізму, оперативнос ті 

реагування, максимальної чутливості до потреб, інтересів, можли востей 

дитини.  

         Мова йде про особистісно орієнтований підхід у виховному процесі , який 

спирається на такі основні положення: 

1) учень завжди є суб’єктом, а не об’єктом виховання; 

2) основна мета виховання – розвиток особистості учня як суб’єкта 

діяльності і соціальних стосунків.    

          Таким чином в системі орієнтованого виховання на досягнення мети – 

якісного вдосконалення особистості,  її повного саморозкриття і самореалізації, 

паралельно співпрацюють два суб"єкти:  вихователь, який керує процесом формування, і 

вихованець, який через організовану практичну діяльність сам працює над розв'язанням 

виховних завдань. Ефективність співпраці визначається змістом, емоційністю і якістю 

побудованих міжособистісних взаємин, а також середовищем, в якому вони відбуваються, 

рівнем його культури, законами життєдіяльності, установками, традиціями.  

Виховний вплив на особистість школяра має бути цілеспрямованим, 

систематичним, всебічним і конкретним. Запорука успішного розвитку  дітей 

вбачається у формуванні в них поведінкових моделей, які охоплюють основні 

елементи інституціоналізованих вимог; у засвоєнні не лише суми різноманітних рольо-

вих очікувань, а самої сутності цих вимог; у вихованні кожного учня як особистості, котра 

набуває низку соціальних установок і ціннісних орієнтацій, задовольняє й розвиває 

власні потреби й інтереси. Формування в дітей стійких позитивних звичок у різних 

сферах діяльності сприяє утворенню позитивних рис характеру, що, в свою чергу, зу-

мовлює відповідний спосіб поведінки. Виробляючи позитивні звички поведінки,  

сприяючи виникненню нових мотивів виконання певної дії або вчинку, коли сам процес 

виконання його стає потребою, ми таким чином впливаємо на всі підструктури осо-

бистості, забезпечуємо її розвиток. При цьому, у центрі уваги – інтереси школяра, а 

вихователь залишається невидимим диригентом, який вчасно вміє почути, помітити, 

допомогти, підтримати кожного, залучити до співпраці. 

Процес виховання в  Мукачівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-

ІІ ст. здійснюється як на уроках, так і в позакласний час, і носить особистісно-

орієнтований характер, і в своїй динаміці проходить ряд етапів: 

- оволодіння нормами і правилами поведінки; 

- формування переконань;  

- формування почуттів учня; 



- вироблення вмінь і навичок у поведінці; 

- самовиховання особистості учнів. 

Вказані етапи водночас виступають і завданнями виховного процесу, які 

досягаються при участі всього педагогічного колективу. Окрім того оптимізації виховання 

слугують систематична робота з батьками учнів, робота ради з профілактики 

правопорушень, робота піклувальної ради, учнівське самоврядування, гурткова робота 

тощо. 

          Пріоритетними напрямками виховання в спецшколі і надалі є формування 

національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля 

розквіту держави, розвиток естетичних смаків, а також  соціалізація особистості учня та 

сприяння її творчому розвитку. 

         Управління процесом виховання здійснюється через організовану систему 

багатопланової діяльності дитини разом з дорослими – вихователями і ровесниками, в 

процесі якої вона постійно знаходиться в зоні найближчого розвитку. Це означає, що на 

певному етапі розвитку дитина рухається не самостійно, а в співробітництві з наставни-

ком або більш обізнаним товаришем, а вже через деякий час і зовсім самостійно. 

      Цінним надбанням з боку управління виховним процесом в спецшколі є установлення 

системних форм виховної роботи, які гармонійно поєднують актуальні напрямки 

виховання, об’єднують методи різностороннього впливу на свідомість, почуття і волю 

учнів. Вони покликані формувати у них загальнолюдські якості, погляди і переконання. 

До  усталених  форм роботи, в першу чергу, слід віднести гурткову роботу. Через трудове 

та художньо-естетичне  виховання формуються такі життєво важливі якості особистості, 

як дисципліна, порядок, почуття справедливості, охайність, гордість за власні досягнення 

тощо. Слід відмітити в цьому плані вмілу і активну участь керівників творчих гуртків 

Чепурнову Є.М  «Кераміка», Зайтлер Г.Ю., Доктор О.А. «Художня самодіяльність», 

Тімоніну Н.П. «Умілі руки», Алмашій О.І. „Фітодизайн”. (Заняття декотрих із них 

передбачені програмою сьогоднішнього семінару). Саме на гурткових заняттях 

створюються такі умови для роботи, в яких вихованець відчуває радість від своєї праці, 

знаходить можливості для свого індивідуального росту, самореалізації. Завдяки 

цілеспрямованості в роботі, тісній співпраці учня та наставника досягаються високі творчі 

результати:  на різноманітних міських та обласних конкурсах і фестивалях творчості осіб з 

особливими потребами гуртківці нагороджуються грамотами, цінними подарунками, 

путівками в табір «Артек» тощо.  

         Особлива увага з боку педколективу приділяється конкурсам на кращу спальну 

кімнату і класне приміщення, трудовому десанту по благоустрою території школи, 

систематичну роботу  учнівської ремонтної бригади, щомісячні санітарні дні. Привчаючи 

учнів до посильної праці, залучаючи їх до участі в дрібному ремонті шкільного інвентару, 

озелененні спальних і навчальних приміщень, розвиваючи в них творчі задатки, водночас 

відбувається і формування корпоративної культури, відповідальності за самого себе, 

іншого, групу. Якщо раніше за результати вболівали вихователі, класні керівники та зав. 

кабінетами, то зараз вже самі учні проявляють творчу ініціативу щодо естетичного 

оформлення, облаштування приміщень, дотримання в них порядку і належних санітарно-

гігієнічних умов. Подібного добитись одно чи кількаразовим підходом неможливо. Це є 

результат і, водночас, демонстрація переваги системної форми  роботи.  

 Важливе виховне значення має така системна форма роботи, як цикл бесід на 

морально-правову та патріотичну тематику, які проводяться вихователями та класними 

наставниками диференційовано, відповідно до вікових особливостей учнів. Саме через 

різномаїтість тематики  бесід на теми « Ми - маленькі українці», « Подорож до країни 

правильності », «Культура привітання», « Національні символи України », « Право і 

справедливість », « Вибори: демократія чи гра в демократію », « Шлюб та сім’я »та ін. 

учні долучаються до національних традицій і звичаїв українського народу, в них 

формується національна гордість, національне самоусвідомлення, патріотичні почуття, 



виробляються вміння і навики толерантності співжиття в колективі, виховуються норми 

моралі і права. Практика проведення бесід свідчить, що результативнішими є такі, що 

проводяться в об’єднаних вікових групах різними вихователями. Тут спрацьовує ефект 

новизни ( «інший» вихователь сприймається краще ніж «свій») та ефект аудиторії. 

Високий ефект сприймання відмічається і при проведенні зустрічей з лікарями, 

працівниками соціальних служб, правоохоронних органів тощо. 

 Не менш важливою системною формою громадянського виховання є тематичні 

лінійки («Свято Першого дзвоника», «День визволення Мукачева», «День Збройних Сил 

України», «Пам’яті Чорнобильської трагедії» тощо) та операції «Вітання» («До Дня 

Учителя», «З Новим роком», «Міжнародний жіночий день» тощо), які проводяться 

педагогом-організатором та вихователями спільно з учнівським комітетом. 

З ініціативи вихователів щороку в школі проводяться нетрадиційні виховні заходи. В 

минулому навчальному році такими були: «Міс «Осінь», «Мукачівська ярмарка», „Свято 

урожаю”, „ В гостях у Вєрки Сердючки” та ін. В плані проведення загально-шкільних 

виховних заходів відпрацьована наступна практика: те чи інше традиційне міроприємство 

(наприклад, свято Першого чи Останнього дзвоника, День учителя, 8 Березня тощо) 

проводиться щороку різними вихователями. Така методика з одного боку, розширює 

досвід самих вихователів в проведенні різнотематичних заходів, з іншого – вносить ефект 

новизни у сприйманні учнями одних і тих  самих традиційних заходів. 

 Однак основний тягар виховної роботи лежить на плечах вихователів груп, які 

працюють у відповідності до своїх календарних планів, охоплюючи всі напрямки 

виховного процесу. В цьому плані на особливу увагу заслуговують виховні заняття 

проведені за наступними темами: «Правила вуличного руху», «Виготовлення аплікації до 

казки « Котигорошко»( 3 кл. Саранчук О.Р. ), «Наш друг світлофор», «Кожній речі своє 

місце»( 2 кл.   Ярош Н.В. ). Через подібні заходи, які орієнтовані на вікові та психологічні 

особливості дітей, в учнів формується почуття обов’язку перед іншими людьми, повага до 

закону, почуття єдності поколінь, історична пам’ять, пошана до державних та 

національних символів та свят, повага до старших, жінок, сім’ї тощо. Засвоюються 

морально-етичні, соціальні норми. Щодо останніх, то їх формування потребує постійної 

корекції. Цьому слугують : 

- індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки з боку педколективу ( 

чергові лінійки, бесіди, заслуховування на раді профілактики); 

- робота з батьками учнів групи ризику; 

- корекція поведінки « важковиховуваних » дітей з боку громадських, 

правоохоронних органів місцевого самоврядування. 

Корекційна робота по правовому вихованню учнів проводиться в рамках  заходів з 

профілактики правопорушень і є актуальною для всього педколективу. За кожним учнем з 

девіантною поведінкою закріплений громадський вихователь з числа педпрацівників 

школи. За ними ведеться психолого-педагогічне спостереження. Всі ці учні залучені до 

позакласної і гурткової роботи. РП систематично протягом навчального року проводяться 

заходи, спрямовані на попередження правопорушень, жорстокості та бездоглядності серед 

учнів, на пропаганду здорового способу життя.  

       Робота з батьками – ще один з пріоритетних аспектів виховного процесу спецшколи. 

Вона охоплює  загальношкільні та класні батьківські збори; вивчення сім’ї, в якій 

проживає учень, групове та індивідуальне консультування батьків з питань навчання та 

виховання учнів. Члени шкільної РП спільно з вихователями, психологом та класними 

керівниками систематично відвідують сім’ї учнів групи ризику, вивчають матеріально-

побутові умови їх проживання, психологічний клімат у сім’ї, педагогічну культуру та 

індивідуально-психологічні особливості батьків тощо. Подібне психолого-педагогічне 

вивчення особистості учня та його найближчого оточення і подальший аналіз отриманої 

інформації сприяє вибору оптимального для конкретного учня змісту виховання, 

допомагає виявити потенційні можливості розвитку, створити умови для індивідуального 



росту. Останньому сприяє також систематична індивідуальна робота з учнями  з боку 

шкільного психолога.                      

         В тісній співпраці з шкільною РП виступає шкільна піклувальна рада. На обліку 

піклувальної ради перебувають учні, що потребують соціального захисту – сироти, ПБП 

(їх наразі 3 учня), інваліди, напівсироти. В кожного з цих дітей підтверджений соціальний 

статус. На сиріт заведені особові папки, в яких зберігаються необхідні до чинних вимог 

документи. Кожен з присутніх знає, які документи повинні бути на дітей подібної 

категорії. Їх важко зібрати. Але співпрацюємо в цьому напрямі з органами місцевого 

самоврядування, прокуратурою, правоохоронними органами, звертаємось з позовами в 

суди, позбавляємо батьків прав на дітей, відсуджуємо аліменти, і досягаємо необхідних 

для учнів результатів.  

  В рамках виховного процесу здійснюється і робота по педагогічному керівництву 

учнівським самоврядуванням, мета якого виробити в учнів навики та вміння організації, 

управління; розвинути творчі здібності учнів, урізноманітнити дозвілля учнів. Курує 

роботу учкому – педагог-організатор Улашин К.П. Учні  зацікавлені в роботі. Наразі вже 

відпрацьовані деякі елементи учнівського самоврядування (чергування по школі, по 

їдальні, контроль за трудовими десантами по благоустрою школи, випуск стінівок, вибори 

керівних органів).  

         З ініціативи учкому на Старий Новий рік учні спецшколи колядують і вінчують 

працівникам трудових колективів, з якими підтримуються тісні контакти, міській 

адміністрації, соціальним службам тощо. Такі взаємовідносини мають двосторонній 

характер: на День інваліда, який з подання  учкому в спецшколі перейменовано на День 

відкритих дверей, до учнів приходять з теплими і щирими словами та подарунками 

представники громадськості, державних органів, спонсори. В цей день в школі учнівське 

свято: концерт шкільної художньої самодіяльності, виставка творчих робіт, дискотека. 

Учні відчувають свою участь, потрібність, гордість за результати своєї роботи,  росте 

самооцінка, яка, зазвичай, для даного контингенту дітей занижена, розширюється їх 

соціальний досвід.  

        Щороку на День учителя в школі влаштовується день учнівського самоврядування, в 

рамках якого школярі перебирають на себе функції педагогів: проводять підйом, ранковий 

туалет, сніданок, прогулянку, уроки тощо. Звичайно, все це відбувається під педагогічним 

керівництвом. Але учні намагаються проявити максимум самостійності та ініціативи. І 

результат вражаючий: з року в рік дане міроприємство вдосконалюється. Причому, 

вдосконалюють його самі учні, аналізуючи минулорічний досвід та  проявляючи свої 

творчі здібності, фантазію, кмітливість.   

 Практикуємо в школі з метою побудови щирих, довірливих взаємин між дорослими 

та дітьми, розвитку в них навиків  діалогічного спілкування, таку форму роботи, як 

„шкільна ватра”. Проводимо її, зазвичай на шкільній території, по об’єднаним виховним 

групам після виконання уроків, а також по вихідним та святковим дням, коли більша 

частина учнів перебуває в сім’ях. Діти разом з дорослими печуть картоплю, варять на 

ватрі чай, співають, спілкуються, веселяться. Причому, на подібних міроприємствах з 

дорослих бувають присутні не тільки педагоги, але й техпрацівники.      В плані 

формування соціальних навиків в учнів подібний підхід дає бажані результати. Адже 

життя школи, поведінка оточуючих людей є для вихованців певною моделлю структури 

суспільства, допомагає зрозуміти його загальні принципи: розподіл обов'язків, професійні 

відмінності, відносини керівників і підлеглих, об'єднання зусиль багатьох осіб для 

забезпечення умов побуту, навчання і праці, особливості режиму праці і відпочинку, 

можливість неприємних наслідків при ухиленні працівників від виконання своїх 

обов'язків, різноманітність соціальних ролей, їх статику і динаміку, прояви формальних і 

неформальних людських відносин. 

 


