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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Соціально-економічні процеси, що відбуваються в 

Україні, й водночас зростання егоїзму і байдужості в дитячому та молодіжному 
середовищах зумовлюють необхідність упровадження відповідних змін в усіх 
сферах діяльності, у тому числі й у галузі освіти. З огляду на це, у Концепції 
виховання гуманістичних цінностей (2005), Програмі патріотичного виховання дітей 
та учнівської молоді (2007), Концепції національного виховання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів (2007), Концепції гуманітарного розвитку 
України (2008) пріоритетними напрямами у системі освіти визнано гуманізацію та 
демократизацію навчально-виховного процесу. 

Визначені у цих документах завдання потребують вирішення багатьох 
наукових і практичних проблем, однією з яких є виховання альтруїзму як важливого 
компонента гуманістично спрямованої особистості. 

Внесок у розроблення питань альтруїзму та гуманістичної спрямованості 
особистості зробили її. Амато, Р. Вендел, К. Гілліган, М. Гоффман, Д. Кемпбел, 
П. Клопфер, Р. Коген, А. Маслоу, Дж.-Ф. Раштон, К. Родждерс, П. Сорокін, Б. Спок, 
Е. Фромм, Л. Хаббард та інші науковці. 

За останнє десятиліття цій проблемі присвячено значну кількість 
психологічних, соціологічних і філософських досліджень учених зарубіжних країн 
(Н. Айзенберг, Дж. Атгануччі, Д. Бетсон, Н. Гайсбрехт, Дж. Говард, Дж. Довідіо, 
Е. Іглі, Д. Кребс, Е. Мідларскі, Дж. Піліавін, Г. Рахлін, А. Ренд, Т. Сміт, Е. Собер та 
інші). Дослідники розглядають альтруїзм як моральний принцип (протилежний 
егоїзму), сутність якого полягає у безкорисливому служінні й допомозі людям, 
готовності пожертвувати для їхнього блага особистими інтересами; як піклування 
про потреби, добробут інших, любов до людей, здатність особи робити певні вчинки 
безкорисливо, тобто не очікуючи ніякої матеріальної чи моральної користі для себе. 

Виховання альтруїзму на демократичних засадах і національних традиціях 
стало предметом дослідження українських педагогів-гуманістів та мислителів 
минулого - Г. Ващенка, І. Огієнка, С. Русової, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, 
К. Ушинського, Я. Чепіги, П. Юркевича, а також сучасності - Т. Алексєєнко, 
Л. Бабенко, І. Беха, О. Вишневського, Ж. Омельченко, О. Пархоменко, 
О. Столяренко, О. Сухомлинської. 

Окремі питання виховання альтруїзму у підростаючої особистості висвітлено 
у ряді дисертаційних робіт, а саме: формування альтруїстичних взаємин у сучасних 
школярів (О. Єрмакова), становлення альтруїстичної позиції у підлітковому віці 
(Д. Подольський), індивідуальні та тендерні відмінності альтруїзму-егоїзму у 
психологічному аспекті (І. Багмет), психолого-педагогічні умови розвитку 
альтруїзму у дітей старшого підліткового віку (І. Мангутова), формування й 
розвиток емпатії як одагієї зі складових альтруїзму (Т. Гаврилова, Н. Кузьміна, 
Г. Михальченко, І. Юсупов). 

Водночас аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури дає змогу 
зробити висновок, що потребує спеціального наукового вивчення проблема 
виховання альтруїзму учнів старшої школи. Актуальність її дослідження 



анкета для старшокласників; модифікований опитувальник А. Мегребяна та 
Н. Епштейна для діагностики емпатії; бесіди зі школярами та учителями шкіл; 
аналіз учинків учнів старших класів; педагогічне спостереження); розроблено 
авторський спецкурс "Методична підготовка вчителів іноземної мови до виховання 
альтруїзму", підготовлено методичні рекомендації для вчителів з питань виховання 
альтруїзму в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Матеріали і результати дисертаційної роботи можуть бути використані для 
розширення змісту курсів лекцій, практичних і семінарських занять з навчальних 
дисциплін "Теорія та методика виховання", "Педагогічна майстерність" у вищих 
педагогічних навчальних закладах; розроблення навчально-методичних посібників 
для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, що сприятиме 
підвищенню результативності педагогічної діяльності, спрямованої на виховання 
альтруїзму учнів. 

Наукові положення дисертаційного дослідження впроваджено у навчально-
виховний процес Тернопільської загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів № 23 
(довідка № 786/03 від 09.06.2010 р.); Тернопільської Української гімназії 
ім. І. Франка (довідка № 257/1 від 14.12.2009 р.); Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 626 від 
30.10.2008 р.); Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
(довідка № 14-38/2794 від 30.10.2008 р.); Кримського республіканського інституту 
післядипломної педагогічної освіти (довідка №150/01-12 від 30.10.2008 р.); 
Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний 
університет" (довідка №27 від 31.10.2008 р.); Таврійського національного 
університету ім. В. І. Вернадського (№ 82-05.01/2559 від 07.11.2008 р.); Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01-712 
від 10.11.2008 р.); Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(довідка №3/3726 від 12.11.2008 р.); Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка (довідка № 1162 від 13.11.2008 р.). 

Особистий внесок здобувана. У науковій фаховій статті "Особливості 
формування альтруїстичних якостей у сучасної молоді" (у співавторстві з 
А. В. Вихрущем) автором проаналізовано стан дослідженості проблеми формування 
альтруїзму в підростаючого покоління у наукових фахових виданнях за період 1994-
2006 рр., а також представлено результати експериментального дослідження рівнів 
сформованості альтруїзму в сучасних студентів педагогічних університетів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дослідження оприлюднено на науково-практичних конференціях різних рівнів: 
міжнародних - "Воспитание толерантности в условиях образовательного процесса: 
проблемы и перспективы" (Саратов, 2010); "Проблеми та перспективи лінгвістичних 
досліджень в умовах глобалізаційних процесів" (Тернопіль, 2009); "Гуманізм та 
освіта" (Вінниця, 2008); "Розвиток творчої особистості студента як суб'єкта 
педагогічної взаємодії" (Донецьк, 2008); "Толерантність як соціогуманітарна 
проблема" (Житомир, 2007); "Наука і вища освіта" (Запоріжжя, 2007); Другій 
міжнародній соціально-педагогічній конференції студентів і молодих науковців 
(Луцьк, 2007); "Гуманізм. Людина. Суспільство" (Дрогобич, 2006); всеукраїнських -
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"Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка" (Суми, 2008); "Проблеми та 
перспективи наук в умовах глобалізації" (Тернопіль, 2007); "Українська національна 
школа: стан та перспективи розвитку" (Тернопіль, 2006). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 19 публікаціях, з 
них 10 статей - у наукових фахових виданнях (1 стаття виконана у співавторстві); 
1 стаття у зарубіжному виданні; 1 методичні рекомендації; 7 тез у матеріалах 
конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 
використаних джерел (425 найменувань, із них 100 - іноземною мовою) та 
23 додатків на 121 сторінці. Загальний обсяг дисертації становить 337 сторінок, 
основний зміст викладено на 174 сторінках. Робота містить 30 таблиць, 17 рисунків 
на 64 сторінках (1 таблиця та 1 рисунок на повну сторінку в основному тексті 
дисертації). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв'язок із науковими 

програмами, планами, темами; визначено об'єкт, предмет, мету і задачі, методи 
дослідження; окреслено теоретико-методологічну основу дослідження; розкрито 
наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; подано відомості про 
експериментальну базу дослідження, особистий внесок здобувача, упровадження та 
апробацію основних результатів дисертації; відображено інформацію про публікації, 
структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі - "Теоретико-методичні засади виховання альтруїзму 
старшокласників" - досліджено проблему виникнення й походження альтруїзму як 
важливого чинника гуманістично спрямованої особистості; проаналізовано основні 
підходи, що дають змогу пояснити природу альтруїзму-егоїзму; висвітлено стан 
розробленості проблеми виховання альтруїзму у філософській та психолого-
педагогічній літературі, охарактеризовано ступінь її реалізації в практиці 
загальноосвітніх навчальних закладів радянського й пострадянського періодів; 
визначено критерії, показники та виявлено рівні вихованості альтруїзму в сучасних 
старшокласників. 

Для розуміння сутності досліджуваної проблеми насамперед потрібно 
звернути увагу на дефініцію поняття "альтруїзм". У філософії альтруїзм 
розглядають як принцип поведінки, що характеризується безкорисливою турботою 
про благо інших людей, співчуттям й милосердям до інших, доброчинністю, 
готовністю до самовідречення (самопожертви) заради добробуту й задоволення 
інтересів інших, любов'ю до людей, відсутністю самолюбства (Дж. Довідіо, А. Ренд, 
Е. Собер та інші). 

У науковій психологічній літературі альтруїзм визначають як: систему 
ціннісних орієнтацій особистості, за якою центральним мотивом і критерієм 
моральної оцінки є інтереси іншої людини чи соціальної групи; непрагматично 
орієнтовану безкорисливу діяльність особи для задоволення потреб та прагнень 
інших і готовність жертвувати для них особистими інтересами; мотив надання будь-
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кому допомоги, не пов'язаний з власними егоїстичними інтересами (Н. Айзенберг, 
С. Майерс, Р. Немов та інші). 

Ряд вчених (Дж. Дьюї, А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, Л. Рон, В. Франкл, 
Е. Фромм, Л. Хаббард) вважають, що процес становлення особистості залежить від 
відповідного виховання, і наголошують на необхідності виокремлення та розвитку її 
позитивних потенційних можливостей. Зокрема, ідеал особистості, за теорією 
К. Роджерса, А. Маслоу, - самоактуалізована людина, яка є гуманною (піклується 
про інших, завжди готова їм допомагати) і духовно розвиненою (її духовні та 
моральні цінності переважають над матеріальними, вона прагне до духовного 
зв'язку з іншими людьми, готова робити самостійні моральні висновки). За таких 
обставин виокремлено три важливі умови, що дозволяють оптимізувати реалізацію 
внутрішніх потенцій дитини у процесі її зростання: перша - турбота і сприйняття 
дитини такою, якою вона є, повага до неї як до особистості; друга - щирість, 
відвертість педагога у вираженні власних почуттів; третя - емпатія, уміння розуміти 
почуття дитини. 

З'ясовано певну розбіжність у поглядах зарубіжних і вітчизняних учених 
щодо трактування терміна "альтруїзм", оскільки частотність вживання базових 
складових означеного поняття є відмінною і лише частково й у кількох позиціях -
спільною. Така різноплановість тлумачення пояснюється тим, що вітчизняні 
педагоги звертають більше уваги на безкорисливу й благодійну діяльність, 
доброчинність, мотиви надання допомоги, відданість інтересам інших людей. 

За результатами дослідження структури поняття "альтруїзм" у працях різних 
учених (Д. Бетсон, М. Гоффман, Д. Кемпбел, А. Кон, Д. Кребс, Е. Мідларскі, 
Дж. Піліавін та інші) завдяки контент-аналізу нами виокремлено складові 
досліджуваного конструкту (безкорислива діяльність, турбота, допомога, відданість 
інтересам людей чи людства загалом, благодійна діяльність, піклування про благо 
інших, самовідданість, самовідречення, самопожертва, співчуття іншим, емпатія, 
милосердя, відсутність самолюбства, свідоме і добровільне служіння людям). 

Узагальнивши сучасні наукові підходи до визначення сутності поняття 
"альтруїзм", установлено, що альтруїзм - інтегративне особистісне утворення, 
базовими складовими якого є: безкорислива діяльність й допомога людям, 
готовність пожертвувати для їхнього блага особистими інтересами, піклування про 
потреби, добробут інших, доброчинність. 

У ході дослідження доведено наявність значних розбіжностей у висвітленні і 
здійсненні виховання альтруїзму, що певною мірою пов'язано з недостатнім 
практичним утіленням розроблених теоретичних засад виховання гуманістично, 
зокрема альтруїстично спрямованої особистості. 

З'ясовано, що для системи виховання радянського періоду характерною була 
цілеспрямована робота з утвердження високих моральних цінностей і переконань; 
виховання загальнолюдських якостей, колективізму. Водночас цій системі були 
властиві й певні недоліки: нівелювання духовних цінностей і національних 
пріоритетів; недостатність акцентування уваги на вихованні альтруїзму й 
використанні гуманістичного підходу у виховному процесі. 
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Дослідження дало змогу встановити, що система виховання періоду 
незалежності вирізняється гуманістичною й національною спрямованістю; сьогодні 
набуває значення розвиток духовності з урахуванням християнських цінностей; 
педагогічна громадськість дедалі частіше наголошує на альтруїстичних взаєминах у 
суспільстві, на гармонійному поєднанні родинного й шкільного виховання, розвитку 
творчого потенціалу особистості. 

У дисертації зосереджено увагу на гуманістичному підході до виховання 
альтруїзму, оскільки позитивні результати гуманістичного розвитку безпосередньо 
залежать від гуманного спілкування дорослих та учнів, що визначається такими 
чинниками: ставленням до учнів як до цінності, суб'єкта власного виховання; 
наданням переваги стосункам співпраці й співтворчості; гуманістичним характером 
взаємин учителів й учнів, установленням діалогу між ними; людяністю особистісної 
позиції педагога, його відкритістю для вихованців. 

Аналізуючи проблему гуманістичного виховання підростаючої особистості, 
ми поділяємо наукову Позицію І. Беха, що лише відповідно організований виховний 
процес дозволяє розвивати духовні сили учнів і формувати гуманістичне розуміння 
їхнього буття. Однак досягти цього неможливо без доброзичливого, чуйного, 
уважного й емпатійного ставлення до дитини з боку дорослих. 

У контексті гуманістичного підходу принципами виховання альтруїзму у 
старшокласників визначено: гуманізм, дитиноцентризм, національна спрямованість, 
скерованість на розвиток індивідуальних якостей, опора на потенційні можливості 
людини, самовдосконалення, системність. 

У процесі дослідження означено критерії й показники для виявлення рівня 
вихованості альтруїзму в учнів старших класів: гносеологічний - знання базових 
понять (гуманізм, безкорислива діяльність й допомога людям, піклування 
доброчинність тощо); поінформованість про сутність альтруїстичних взаємин; 
обізнаність із традиціями виховання альтруїзму; розуміння сучасних особливостей 
проявів альтруїзму; суб'єктивно-особистісний - емоційно-оцінювальне ставлення 
до моральних норм; альтруїстична спрямованість мотивів; готовність до 
доброчинності, безкорисливої діяльності; переконаність у суспільній значущості 
виховання альтруїзму; процесуально-діяльнісний - робота над власним моральним 
зростанням; прояв безкорисливої допомоги заради інших; уміння успішно 
взаємодіяти і співпрацювати з іншими людьми на засадах гуманізму; уміння у 
вчинках керуватися моральними якостями, що є складовими альтруїзму. 

Згідно з переліченими вище критеріями та показниками окреслено рівні 
вихованості альтруїзму в старшокласників (високий, достатній, середній і низький). 

Високий рівень виявляють старшокласники, повною мірою обізнані з 
проблемою альтруїзму, поінформовані про сутність альтруїстичних взаємин; готові 
до самостійного розкриїтя змісту досліджуваного поняття. Представники такої 
групи уміють проявляти альтруїзм у практичній діяльності, працюють над власним 
моральним зростанням. 

Достатній рівень мають старшокласники, добре обізнані з проблемами 
альтруїзму та поінформовані про сутність альтруїстичних взаємин; зацікавлені у 
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кому допомоги, не пов'язаний з власними егоїстичними інтересами (Н. Айзенберг, 
С. Майерс, Р. Немов та інші). 

Ряд вчених (Дж. Дьюї, А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, Л. Рон, В. Франкл, 
Е. Фромм, Л. Хаббард) вважають, що процес становлення особистості залежить від 
відповідного виховання, і наголошують на необхідності виокремлення та розвитку її 
позитивних потенційних можливостей. Зокрема, ідеал особистості, за теорією 
К. Роджерса, А. Маслоу, - самоактуалізована людина, яка є гуманною (піклується 
про інших, завжди готова їм допомагати) і духовно розвиненою (її духовні та 
моральні цінності переважають над матеріальними, вона прагне до духовного 
зв'язку з іншими людьми, готова робити самостійні моральні висновки). За таких 
обставин виокремлено три важливі умови, що дозволяють оптимізувати реалізацію 
внутрішніх потенцій дитини у процесі її зростання: перша - турбота і сприйняття 
дитини такою, якою вона є, повага до неї як до особистості; друга - щирість, 
відвертість педагога у вираженні власних почуттів; третя - емпатія, уміння розуміти 
почуття дитини. 

З'ясовано певну розбіжність у поглядах зарубіжних і вітчизняних учених 
щодо трактування терміна "альтруїзм", оскільки частотність вживання базових 
складових означеного поняття є відмінною і лише частково й у кількох позиціях -
спільною. Така різноплановість тлумачення пояснюється тим, що вітчизняні 
педагоги звертають більше уваги на безкорисливу й благодійну діяльність, 
доброчинність, мотиви надання допомоги, відданість інтересам інших людей. 

За результатами дослідження структури поняття "альтруїзм" у працях різних 
учених (Д. Бетсон, М. Гоффман, Д. Кемпбел, А. Кон, Д. Кребс, Е. Мідларскі, 
Дж. Піліавін та інші) завдяки контент-аналізу нами виокремлено складові 
досліджуваного конструкту (безкорислива діяльність, турбота, допомога, відданість 
інтересам людей чи людства загалом, благодійна діяльність, піклування про благо 
інших, самовідданість, самовідречення, самопожертва, співчуття іншим, емпатія, 
милосердя, відсутність самолюбства, свідоме і добровільне служіння людям). 

Узагальнивши сучасні наукові підходи до визначення сутності поняття 
"альтруїзм", установлено, що альтруїзм - інтегративне особистісне утворення, 
базовими складовими якого є: безкорислива діяльність й допомога людям, 
готовність пожертвувати для їхнього блага особистими інтересами, піклування про 
потреби, добробут інших, доброчинність. 

У ході дослідження доведено наявність значних розбіжностей у висвітленні і 
здійсненні виховання альтруїзму, що певною мірою пов'язано з недостатнім 
практичним утіленням розроблених теоретичних засад виховання гуманістично, 
зокрема альтруїстично спрямованої особистості. 

З'ясовано, що для системи виховання радянського періоду характерною була 
цілеспрямована робота з утвердження високих моральних цінностей і переконань; 
виховання загальнолюдських якостей, колективізму. Водночас цій системі були 
властиві й певні недоліки: нівелювання духовних цінностей і національних 
пріоритетів; недостатність акцентування уваги на вихованні альтруїзму й 
використанні гуманістичного підходу у виховному процесі. 
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Дослідження дало змогу встановити, що система виховання періоду 
незалежності вирізняється гуманістичною й національною спрямованістю; сьогодні 
набуває значення розвиток духовності з урахуванням християнських цінностей; 
педагогічна громадськість дедалі частіше наголошує на альтруїстичних взаєминах у 
суспільстві, на гармонійному поєднанні родинного й шкільного виховання, розвитку 
творчого потенціалу особистості. 

У дисертації зосереджено увагу на гуманістичному підході до виховання 
альтруїзму, оскільки позитивні результати гуманістичного розвитку безпосередньо 
залежать від гуманного спілкування дорослих та учнів, що визначається такими 
чинниками: ставленням до учнів як до цінності, суб'єкта власного виховання; 
наданням переваги стосункам співпраці й співтворчості; гуманістичним характером 
взаємин учителів й учнів, установленням діалогу між ними; людяністю особистішої 
позиції педагога, його відкритістю для вихованців. 

Аналізуючи проблему гуманістичного виховання підростаючої особистості, 
ми поділяємо наукову Позицію І. Беха, що лише відповідно організований виховний 
процес дозволяє розвивати духовні сили учнів і формувати гуманістичне розуміння 
їхнього буття. Однак досягти цього неможливо без доброзичливого, чуйного, 
уважного й емпатійного ставлення до дитини з боку дорослих. 

У контексті гуманістичного підходу принципами виховання альтруїзму у 
старшокласників визначено: гуманізм, дитиноцентризм, національна спрямованість, 
скерованість на розвиток індивідуальних якостей, опора на потенційні можливості 
людини, самовдосконалення, системність. 

У процесі дослідження означено критерії й показники для виявлення рівня 
вихованості альтруїзму в учнів старших класів: гносеологічний - знання базових 
понять (гуманізм, безкорислива діяльність й допомога людям, піклування 
доброчинність тощо); поінформованість про сутність альтруїстичних взаємин; 
обізнаність із традиціями виховання альтруїзму; розуміння сучасних особливостей 
проявів альтруїзму; суб'єктивно-особистісний - емоційно-оцінювальне ставлення 
до моральних норм; альтруїстична спрямованість мотивів; готовність до 
доброчинності, безкорисливої діяльності; переконаність у суспільній значущості 
виховання альтруїзму; процесуально-діяльнісний - робота над власним моральним 
зростанням; прояв безкорисливої допомоги заради інших; уміння успішно 
взаємодіяти і співпрацювати з іншими людьми на засадах гуманізму; уміння у 
вчинках керуватися моральними якостями, що є складовими альтруїзму. 

Згідно з переліченими вище критеріями та показниками окреслено рівні 
вихованості альтруїзму в старшокласників (високий, достатній, середній і низький). 

Високий рівень виявляють старшокласники, повною мірою обізнані з 
проблемою альтруїзму, поінформовані про сутність альтруїстичних взаємин; готові 
до самостійного розкриїтя змісту досліджуваного поняття. Представники такої 
групи уміють проявляти альтруїзм у практичній діяльності, працюють над власним 
моральним зростанням. 

Достатній рівень мають старшокласники, добре обізнані з проблемами 
альтруїзму та поінформовані про сутність альтруїстичних взаємин; зацікавлені у 
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самостійному розкритті змісту досліджуваного поняття та його складових. 
Старшокласники цього рівня намагаються бути турботливими щодо інших людей; 
визначають для себе мету проявляти альтруїзм, але не завжди виявляють ініціативу 
й наполегливість в її досягненні та недостатньо ефективно працюють над власним 
моральним зростанням. 

Середній рівень виявляють старшокласники із поверховими і безсистемними 
знаннями про альтруїзм; вони частково уміють розмежовувати тенденції 
альтруїстично-егоїстичних виявів у суспільстві. Старшокласники, які мають цей 
рівень вихованості альтруїзму, намагаються бути турботливими щодо інших людей, 
проте не завжди визначають для себе мету проявляти альтруїзм й реалізовують 
завдання, необхідні для її досягнення; не виявляють бажання працювати над 
власним моральним зростанням. 

Старшокласникам з низьким рівнем вихованості альтруїзму складно розкрити 
зміст поняття "альтруїзм" та інших базових понять; вони здебільшого не спроможні 
обгрунтувати сутність альтруїстичних взаємин та їхніх ознак, не бажають 
розширювати і поглиблювати наявні знання; не визначають для себе мету проявляти 
альтруїзм, а діють згідно з особистим баченням моральності; можуть ігнорувати 
думку колективу, друзів, оточення. 

Для виявлення рівнів вихованості альтруїзму у старшокласників використано 
комплекс діагностичних методів: авторська анкета для старшокласників; 
модифікований опитувальник А. Мегребяна та Н. Епштейна для діагностики 
емпатії; бесіди зі школярами, під час яких з'ясовано думку щодо досліджуваної 
проблеми; бесіди з учителями шкіл, під час яких вивчено їхнє ставлення до 
організації навчально-виховної роботи в школі, спрямованої на виховання 
альтруїзму у старшокласників; аналіз учинків учнів старших класів; педагогічне 
спостереження. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту до контрольної групи 
(КГ) увійшло 222, до експериментальної групи (ЕГ) - 224 учні 10—11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких здійснювалося дослідження. 

Для виявлення узагальнених рівнів вихованості альтруїзму у старшокласників 
нами проаналізовано рівні вихованості альтруїзму за кожним критерієм. Так, за 
гносеологічним критерієм не виявлено жодного учня старших класів, для якого 
характерний високий рівень вихованості альтруїзму. Достатній рівень діагностовано у 
36,6% старшокласників, середній - у 43,4% і низький - у 20%. 

Показники за суб'єктивно-особистісним критерієм: високий рівень 
вихованості альтруїзму характерний для 6,5% учнів старших класів, достатній -
33,4%, середній - 41,2% і низький - для 18,9%. 

За процесуально-діяльнісним критерієм високий рівень вихованості бажаних 
характеристик властивий 7% старшокласників; достатній - 34%; середній - 38% і 
низький - 21% респонденту. 

Одержані узагальнені дані свідчать про те, що на початку експерименту 
кількісні показники рівнів вихованості альтруїзму у старшокласників в обох 
групах - експериментальній і контрольній - суттєво не різнилися (високий рівень -
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4,3% КГ і 4,5% ЕГ; достатній - 34,3% КГ і 34,7% ЕГ; середній - 40,6% КГ і 40,9% 
ЕГ; низький - 20,8% КГ і 19,9% ЕГ). 

Причинами такого розподілу є: фрагментарність моральних знань та уявлень 
молоді, необізнаність із проблемами альтруїзму та альтруїстичних взаємин, 
обмеженість особистого життєвого досвіду, відсутність моральної діяльності, 
зокрема альтруїстичного спрямування, нестабільність позитивних моральних 
взаємин у класі, сім'ї, суспільстві, а також помилки дорослих у шкільному й 
родинному вихованні. 

У другому розділі - "Педагогічні умови підвищення ефективності 
виховання альтруїзму у старшокласників" - висвітлено методику та організацію 
формувального етапу експерименту; обгрунтовано зміст, форми і методи виховання 
альтруїзму в учнів старших класів; охарактеризовано теоертичну, діагностичну й 
функціонально-змістову складові моделі виховання альтруїзму; визначено й 
експериментально перевірено педагогічні умови виховання альтруїзму у 
старшокласників. 

Для забезпечення ефективності виховання альтруїзму у старшокласників було 
визначено такі педагогічні умови : 

- дотримання гуманістичного підходу у виховній роботі зі старшокласниками 
шляхом розв'язання ними соціально значимих задач; 

- доцільне поєднання різних форм і методів класно-урочної та позакласної 
роботи зі старшокласниками з метою активного залучення їх до альтруїстичної 
діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до 
виховання альтруїзму у старшокласників. 

Дотримання гуманістичного підходу у виховній роботі зі старшокласниками 
шляхом розв'язання ними соціально значимих задач здійснювалося під час 
формувального етапу експерименту за допомогою організації доброчинних акцій 
("Подаруй радість людям", "Різдвяна свічка", "Миколай про тебе не забуде", 
"Великодній кошик", акція зі збору книг для вихованців інтернатних закладів, 
місячник Червоного Хреста); надання допомоги ветеранам війни і праці, людям 
похилого віку, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 
людям з обмеженими фізичними можливостями, соціально незахшценим верствам 
населення, особам, залежним від психоактивних речовин, і членам їхніх родин 
(операція "Милосердя", співпраця з організацією "Карітас"); підтримки ВІЛ-
інфікованих та хворих на СНІД. 

Старшокласники активно залучалися до шефської роботи (над малюками 
дошкільного навчального закладу, учнями молодших класів, вихованцями дитячих 
будинків), беручи участь в акції "Подарунок своїми руками", а також через 
упорядкування дитячих »майданчиків для ігор, майстрування шпаківень, участь у 
концертах художньої самодіяльності); суспільно корисної праці (акції, спрямовані на 
охорону навколишнього середовища: проведення двомісячника благоустрою та Дня 
довкілля, загальноміської толоки, участь у проекті "Чиста земля", конкурсі 
екологічної тематики "Хто, як не ми", виступах екологічної агітбригади "Збережи 
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те, що любиш", "Настав час віддавати борги"; піклування про благоустрій 
навчального закладу та громадських місць: організація трудових десантів, 
прибирання шкільної території, озеленення парків). 

Упровадження другої педагогічної умови - виховання альтруїзму у 
старшокласників у класно-урочній та позакласній діяльності - зумовлювалося 
вибором оптимальних і цікавих сучасним старшокласникам форм і методів роботи. 
Це, зокрема, бесіди "Головні цінності життя", "Вплив національних традицій на 
виховання особистості", тренінги "Успішна особистість", "Моральна культура 
майбутнього професіонала", диспути "Милосердя як риса української нації", "Сім'я 
як осередок виховання гуманізму", рольові ігри, вікторини, міні-конференції з 
проблем альтруїзму, уроки доброти і милосердя, обговорення художньої літератури 
та кінофільмів, матеріалів періодичної преси, захист творчих проектів "Благодійна 
діяльність у сучасних умовах", "Ідеї альтруїзму у творчості Ш. Бронте", тематичні 
вечори "Діти єднають Україну", "Будуємо спільноту", конкурси, виховні години 
"Проблема альтруїзму в мас-медіа", "Там, де дружба, немає егоїзму", виставки, 
презентації, круглі столи ("Милосердя врятує світ", "Альтруїзм сучасної молоді", 
"Ми творці цього світу") тощо. 

Важливе значення для виховання альтруїзму у старшокласників мали заходи 
превентивної спрямованості (організація зустрічей з психологами, які проводили 
профілактичні бесіди, семінари, лекції щодо впливу негативних чинників на 
виховання особистості: "Молодь проти куріння", "Дитяча токсикоманія", "Молодь з 
місією"; виступ агітбригади "Зупинимо СНІД разом", конкурс плаката "СНІД - це 
зламане життя"). 

Пріоритетною педагогічною умовою нами визначено навчально-методичне 
забезпечення підготовки педагогічних працівників до виховання альтруїзму у 
старшокласників. За результатами експериментального дослідження з'ясовано, що 
студенти-майбутні педагоги недостатньо готові до виховання у дітей цього 
інтегративного утворення, як в теоретичному, так і практичному аспектах. 

Для впровадження цієї педагогічної умови було розроблено і апробовано 
авторський спецкурс "Методична підготовка вчителів іноземної мови до виховання 
альтруїзму" та використано окремі його положення під час викладання предметів 
психолого-педагогічного циклу, що сприяло підвищенню рівня готовності 
майбутніх педагогів до виховання альтруїзму у старшокласників. В авторському 
спецкурсі особливу увагу приділено розкриттю основних теоретичних засад та 
концептуальних положень виховання альтруїзму, представлених у працях 
вітчизняних і зарубіжних учених; ознайомленню із традиціями виховання 
альтруїзму; визначенню особливостей методичної підготовки вчителів у 
зазначеному напрямі. Матеріали спецкурсу варіативно використовувалися для 
ознайомлення вчителів та старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів із 
досліджуваною проблемою. 

Підсумки аналітичних та емпіричних досліджень, а також аналіз досвіду 
діяльності педагогів-практиків загальноосвітніх навчальних закладів стали основою 
для побудови моделі виховання альтруїзму у старшокласників (рис). 
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У результаті впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів викладених вище педагогічних умов простежено суттєві 
позитивні зміни показників щодо виховання альтруїзму у сучасних старшокласників за 
гносеологічним, суб'єктивно-особистісним і процесуально-діяльнісним критеріями. 

В експериментальних групах ці показники значно вищі, ніж у контрольних 
групах (показники КГ залишилися практично незмінними - різниця коливається в 
межах кількох десятих й сотих відсотка). 

Так, за гносеологічним критерієм високий рівень властивий 0,8% учнів КГ і 
11,4% ЕГ. Більше, ніж на 5% підвищилися показники достатнього рівня (37,2% -
42,8%); значно зменшилися показники середнього (43,3% - 38%). Дослідження дало 
змогу виявити, що низький рівень характерний для 18,7% старшокласників КГ й 
лише для 7,8% ЕГ. 

Аналіз вихованості альтруїзму за суб'єктивно-особистісним критерієм 
засвідчив, що 5,8% учнів КГ та 12% ЕГ властивий високий рівень. На достатньому 
рівні перебувають 32,6% школярів КГ та 39,8% ЕГ. Середній рівень зафіксовано у 
44,3% старшокласників КГ та 36,5% ЕГ. Виявлено, що кількість осіб, які мають 
низький рівень, зменшилася у ЕГ майже на 6% (17,3% - 11,7%). 

Простежено також позитивну динаміку показників за процесуально-
діяльнісним критерієм. Зокрема, високий рівень діагностовано у 7,1% учнів КГ та 
15,2% ЕГ. Достатній і середній рівні мали відповідно 38,4% старшокласників КГ і 
44,2% ЕГ; 35,2% - КГ та 29,8% - ЕГ. Зменшилася кількість осіб із низьким рівнем: 
19,3%-КГ та 10,8%-ЕГ. 

Показники рівнів вихованості альтруїзму у старшокласників у контрольних 
групах залишилися без істотних змін. 

Динаміку змін в узагальнених рівнях вихованості альтруїзму у 
старшокласників на початку і наприкінці дослідно-експериментальної роботи 
відображено у таблиці. 

Таблиця 
Динаміка рівнів вихованості альтруїзму у старшокласників 

Рівні 
вихованості 

На початку дослідження Наприкінці 
дослідження 

Динаміка 
показників Рівні 

вихованості КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 
Рівні 

вихованості 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % % % 

Високий 10 4,3 10 4,5 13 4,5 37 12,8 +0,2 +8,3 

Достатній 76 34,3 78 34,7 104 36,1 123 42,2 +0,4 +6,1 

Середній 90 40,6 92 40,9 118 40,9 102 34,8 +0,3 -6Д 

Низький 46 20,8 44 19,9 53 18,5 30 10,2 -0,9 -8,3 
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Отже, результати проведеного дослідження підтверджують ефективність 
моделі виховання альтруїзму у старшокласників, апробованої у навчально-
виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, загалом та відповідних 
педагогічних умов досліджуваного процесу зокрема. 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

проблеми виховання альтруїзму, що знайшло відображення в теоретичному 
обґрунтуванні педагогічних умов виховання альтруїзму у старшокласників 
загальноосвітніх навчальних закладів й експериментальній перевірці їх 
ефективності. 

Результати теоретичного та експериментального дослідження засвідчили 
досягнення мети, вирішення поставлених задач і стали підставою для 
формулювання таких висновків. 

1. Проаналізовано стан дослідженості проблеми альтруїзму в історичному 
та сучасному аспектах. На основі історичного екскурсу з проблеми дослідження 
констатовано, що питання альтруїзму та альтруїстичних взаємин було об'єктом 
ґрунтовного вивчення багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних представників 
філософської та психолого-педагогічної думки. Підтверджено наявність 
розбіжностей щодо висвітлення і реалізації проблеми виховання альтруїзму в 
теоретичному й практичному аспектах. 

За допомогою узагальнення даних наукових розвідок виявлено 
різноплановість підходу до тлумачення терміна "альтруїзм" вітчизняними та 
зарубіжними науковцями. Базовими складовими цього інтегративного особистісного 
утворення визначено: безкорисливу діяльність й допомогу людям; готовність 
пожертвувати для їхнього блага особистими інтересами; доброчинність. 

2. Визначено критерії і показники вихованості альтруїзму у 
страшокласників: гносеологічний - знання базових понять; поінформованість про 
сутність альтруїстичних взаємин; готовність до самостійного визначення змісту цих 
понять та їхніх ознак; обізнаність із традиціями виховання альтруїзму; розуміння 
сучасних особливостей проявів альтруїзму; суб'єктивно-особистісний - емоційно-
оцінювальне ставлення до моральних норм; альтруїстична спрямованість мотивів; 
готовність до доброчинності, безкорисливої діяльності; переконаність у суспільній 
значущості виховання альтруїзму; процесуально-діяльнісний - робота над власним 
моральним зростанням; прояв безкорисливої допомоги заради інших; уміння 
успішно взаємодіяти і співпрацювати з іншими людьми на засадах гуманізму; 
уміння у вчинках керуватися моральними якостями, що є складовими альтруїзму. 

Виявлено високий, достатній, середній і низький рівні вихованості альтруїзму 
у сучасних старшокласників. 

Узагальнення результатів констатувального етапу педагогічного експерименту 
свідчить про те, що високий рівень вихованості мають 4,3% старшокласників КГ та 
4,5% ЕГ; достатній - 34,3% КГ і 34,7% ЕГ; середній виявлено у 40,6% КГ та 
40,9% ЕГ; низький властивий 20,8% КГ і 19,9% ЕГ. Отже, вихованість альтруїзму у 
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Таблиця 
Динаміка рівнів вихованості альтруїзму у старшокласників 

Рівні 
вихованості 

На початку дослідження Наприкінці 
дослідження 

Динаміка 
показників Рівні 

вихованості КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 
Рівні 

вихованості 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % % % 

Високий 10 4,3 10 4,5 13 4,5 37 12,8 +0,2 +8,3 

Достатній 76 34,3 78 34,7 104 36,1 123 42,2 +0,4 +6,1 

Середній 90 40,6 92 40,9 118 40,9 102 34,8 +0,3 -6Д 

Низький 46 20,8 44 19,9 53 18,5 30 10,2 -0,9 -8,3 
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Отже, результати проведеного дослідження підтверджують ефективність 
моделі виховання альтруїзму у старшокласників, апробованої у навчально-
виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, загалом та відповідних 
педагогічних умов досліджуваного процесу зокрема. 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

проблеми виховання альтруїзму, що знайшло відображення в теоретичному 
обґрунтуванні педагогічних умов вихованім альтруїзму у старшокласників 
загальноосвітніх навчальних закладів й експериментальній перевірці їх 
ефективності. 

Результати теоретичного та експериментального дослідження засвідчили 
досягнення мети, вирішення поставлених задач і стали підставою для 
формулювання таки* висновків. 

1. Проаналізовано стан дослідженості проблеми альтруїзму в історичному 
та сучасному аспектах. На основі історичного екскурсу з проблеми дослідження 
констатовано, що питання альтруїзму та альтруїстичних взаємин було об'єктом 
ґрунтовного вивчення багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних представників 
філософської та психолого-педагогічної думки. Підтверджено наявність 
розбіжностей щодо висвітлення і реалізації проблеми виховання альтруїзму в 
теоретичному й практичному аспектах. 

За допомогою узагальнення даних наукових розвідок виявлено 
різноплановість підходу до тлумачення терміна "альтруїзм" вітчизняними та 
зарубіжними науковцями. Базовими складовими цього інтегративного особистісного 
утворення визначено: безкорисливу діяльність й допомогу людям; готовність 
пожертвувати для їхнього блага особистими інтересами; доброчинність. 

2. Визначено критерії і показники вихованості альтруїзму у 
страшокласників: гносеологічний - знання базових понять; поінформованість про 
сутність альтруїстичних взаємин; готовність до самостійного визначення змісту цих 
понять та їхніх ознак; обізнаність із традиціями виховання альтруїзму; розуміння 
сучасних особливостей проявів альтруїзму; суб'ективно-особистісний - емоційно-
оцінювальне ставлення до моральних норм; альтруїстична спрямованість мотивів; 
готовність до доброчинності, безкорисливої діяльності; переконаність у суспільній 
значущості виховання альтруїзму; процесуально-діяльнісний - робота над власним 
моральним зростанням; прояв безкорисливої допомоги заради інших; уміння 
успішно взаємодіяти і співпрацювати з іншими людьми на засадах гуманізму; 
уміння у вчинках керуватися моральними якостями, що є складовими альтруїзму. 

Виявлено високий, достатній, середній і низький рівні вихованості альтруїзму 
у сучасних старшокласників. 

Узагальнення результатів констатувального етапу педагогічного експерименту 
свідчить про те, що високий рівень вихованості мають 4,3% старшокласників КГ та 
4,5% ЕГ; достатній - 34,3% КГ і 34,7% ЕГ; середній виявлено у 40,6% КГ та 
40,9% ЕГ; низький властивий 20,8% КГ і 19,9% ЕГ. Отже, вихованість альтруїзму у 
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сучасних старшокласників перебуває на середньому рівні (40,9%) і потребує 
відповідного коригування. 

3. Обґрунтовано педагогічні умови виховання альтруїзму у 
старшокласників (дотримання гуманістичного підходу у виховній роботі зі 
старшокласниками шляхом розв'язання ними соціально значимих задач; доцільне 
поєднання різних форм і методів класно-урочної та позакласної роботи зі 
старшокласниками з метою активного залучення їх до альтруїстичної діяльності; 
навчально-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до 
виховання альтруїзму у старшокласників). 

Зазначені педагогічні умови були впроваджені в навчально-виховний процес 
шляхом використання різних форм і методів роботи (проводилися бесіди, тренінги, 
диспути, рольові ігри, вікторини, міні-конференції, уроки доброти і милосердя, 
обговорення художньої літератури та кінофільмів, матеріалів періодичної преси, 
захист творчих проектів, доброчинні акції, тематичні вечори, конкурси, виховні 
години, виставки, презентації, круглі столи тощо). 

4. Розроблено й апробовано експериментальну модель виховання 
альтруїзму у старшокласників, до структури якої входять: мета, теоретична складова 
(сутність поняття "альтруїзм", його складові, принципи виховання альтруїзму у 
старшокласників); діагностична складова (критерії, показники і рівні вихованості 
альтруїзму у старшокласників); функціонально-змістова складова (доброчинна 
діяльність, суспільно корисна праця, допомога дітям вразливих груп, превентивна 
діяльність, шефська робота); форми і методи класно-урочної і позакласної 
діяльності; педагогічні умови; результат. 

Ефективність впровадженої моделі підтверджена експериментально, оскільки 
порівняння результатів до і після педагогічного експерименту засвідчило позитивну 
динаміку вихованості альтруїзму в учнів експериментальної групи. За результатами 
формувального етапу експерименту встановлено, що високий рівень вихованості 
альтруїзму властивий 4,5% старшокласників КГ і 12,8% ЕГ; достатній виявлено в 
36,1% учнів КГ та 42,2% ЕГ; середній - відповідно у 40,9% проти 34,8%; низький 
діагностовано у 18,5% КГ і 10,2% ЕГ. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів виховання альтруїзму у 
сучасних старшокласників. Актуальним вважаємо пошук оптимальних шляхів 
підвищення ефективності процесу виховання альтруїстично спрямованої 
особистості з використанням інноваційних форм і методів роботи; подальшого 
вивчення потребують питання розроблення комплексу навчально-методичного 
забезпечення з проблем виховання альтруїзму. Перспективним є дослідження 
проблеми виховання альтруїзму учнів різних вікових груп, вивчення тендерних 
особливостей такого процесу. 

Ураховуючи актуальність досліджуваного, недостатнє його висвітлення у 
нормативних документах, рекомендовано розроблення Концепції виховання 
альтруїзму молоді в XXI ст., яка визначатиме основні організаційні й теоретико-
методичні засади виховання альтруїзму у підростаючого покоління на сучасному 
етапі. 
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АНОТАЦІЇ 
Стецько І. І. Виховання альтруїзму у старшокласників. - На правах 

рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Інститут проблем виховання 
НАПН України, Київ, 2011. 

У дисертаційній роботі проаналізовано стан дослідженості проблеми у 
вітчизняній і зарубіжній педагогічній науці; розкрито складові поняття "альтруїзм"; 
визначено критерії (гносеологічний, суб'єктивно-особистісний і процесуально-
діяльнісний), показники та рівні вихованості альтруїзму учнів (високий, достатній, 
середній, низький); обґрунтовано педагогічні умови виховання альтруїзму 
старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів (дотримання гуманістичного 
підходу у виховній роботі зі старшокласниками шляхом розв'язання ними соціально 
значимих задач; доцільне поєднання різних форм і методів класно-урочної та 
позакласної роботи зі старшокласниками з метою активного залучення їх до 
альтруїстичної діяльності; навчально-методичне забезпечення підготовки 
педагогічних працівників до виховання альтруїзму у старшокласників); розроблено 
й апробовано експериментальну модель виховання альтруїзму у старшокласників. 

Ключові слова: альтруїзм, емпатія, виховання альтруїзму, альтруїстично 
спрямована особистість, альтруїстична діяльність, гуманізація виховного процесу. 

Стецько И. И. Воспитание альтруизма у старшеклассников. - На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.07 - теория и методика воспитания. - Институт проблем 
воспитания НАПН Украины, Киев, 2011. 

Диссертационная работа посвящена проблеме воспитания альтруизма в 
учащихся старшей школы. Обоснованы и экспериментально апробированы 
содержание, формы и методы, способствующие оптимизации процесса воспитания 
альтруизма учеников старших классов. 

Уточнена сущность базовых понятий, проанализировано состояние 
исследования проблемы воспитания альтруизма личности в отечественной и 
зарубежной педагогической науке, очерчены приоритетные подходы к решению 
исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной педагогике. Установлена 
степень реализации проблемы в практике общеобразовательных школ советского и 
постсоветского периодов, определены критерии (гносеологический, субъективно-
личностный и процессуально-деятельностный), показатели и уровни воспитанности 
альтруизма у современных старшеклассников (высокий, достаточный, средний и 
низкий). 

Разработана модель воспитания альтруизма. Выяснено влияние традиций на 
воспитание альтруизма; определена структура необходимых профессиональных 
знаний, умений и навыков будущих учителей для воспитания альтруизма, 
охарактеризованы составляющие профессиональной компетентности будущих 
учителей и состояние их готовности к воспитанию альтруизма у старшеклассников. 



16 

Humanistycznych. - Czqstochowa, 2009. - Wyd. VI. - S. 346-355. - (Series: Training of 
Translators and Interpreters). 

Навчально-методичні матеріали 

12. Стецько І. Методична підготовка вчителів іноземної мови до виховання 
альтруїзму : метод, реком. до вивч. спецкурсу / І. Стецько. - Тернопіль : ТИПУ, 
2007. - 52 с. 
Статті в збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-

практичних конференцій 

13. Стецько І. Виховання альтруїзму в сучасної молоді / І. Стецько 
// Українська національна школа: стан та перспективи розвитку : матеріали наук.-
практ. конф. Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, (Тернопіль, 15 груд. 
2006 p.). - Тернопіль, 2007. - С. 41-42. 

14. Стецько І. Проблема виховання альтруїстично спрямованої особистості в 
контексті фахової підготовки майбутніх учителів іноземної мови 
/ І. Стецько // Матеріали Другої міжнар. соц.-пед. конф. студентства та молодих 
науковців Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, (Луцьк, 24-25 квіт. 2007 p.). -
Луцьк, 2007.-С. 213-214. 

15. Стецько І. Дослідження альтруїстично-егоїстичних проявів у сучасному 
суспільстві / І. Стецько // Наука і вища освіта : зб. тез доповідей XV Міжнар. наук, 
конф. молод, наук, гуманітар. ун-ту "ЗІДМУ", (Запоріжжя, 17-18 трав. 2007 p.). -
Запоріжжя, 2007. - С. 277. 

16. Стецько І. Альтруїстичне виховання старшокласників в умовах сучасної 
школи / І. Стецько // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : 
матеріали III Всеукр. наук. конф. Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 
(Тернопіль, 15 лист. 2007 p.). - Тернопіль, 2007. - С. 83-84. 

17. Стецько І. Діагностика рівня сформованості готовності майбутніх 
учителів іноземної мови до виховання альтруїзму в учнів старших класів 
/ І. Стецько // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. Сумського обл. ін-ту післядипл. пед. освіти, (Суми, 16-
17 квіт. 2008 p.). - Суми, 2008. - С. 361-366. 

18. Стецько І. Особливості методичної підготовки майбутніх учителів 
іноземної мови до виховання альтруїзму / І. Стецько // Проблеми та перспективи 
лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали II Міжнар. 
наук.-практ. конф. Тернопільського нац. економ, ун-ту, (Тернопіль, 15-16 жовт. 
2009 p.). - Тернопіль, 2009. - С. 223-225. 

19. Стецько И. Теоретическое обоснование принципов альтруистического 
воспитания / И. Стецько // Воспитание толерантности в условиях образовательного 
процесса: проблемы и перспективы : материалы междунар. науч.-пракг. конф. 
ГАОУ ДПО "Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования", (Саратов, 26-27 нояб. 2010 р.). - Саратов, 2010. - С. 75-78. 



17 

АНОТАЦІЇ 
Стецько І. І. Виховання альтруїзму у старшокласників. - На праних 

рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Інститут проблем виховання 
НАПН України, Київ, 2011. 

У дисертаційній роботі проаналізовано стан дослідженості проблеми у 
вітчизняній і зарубіжній педагогічній науці; розкрито складові поняття "альтруїзм"; 
визначено критерії (гносеологічний, суб' єктивно-особистісний і процесуально-
діяльнісний), показники та рівні вихованості альтруїзму учнів (високий, достатній, 
середній, низький); обґрунтовано педагогічні умови виховання альтруїзму 
старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів (дотримання гуманістичного 
підходу у виховній роботі зі старшокласниками шляхом розв'язання ними соціально 
значимих задач; доцільне поєднання різних форм і методів класно-урочної та 
позакласної робота зі старшокласниками з метою активного залучення їх до 
альтруїстичної діяльності; навчально-методичне забезпечення підготовки 
педагогічних працівників до виховання альтруїзму у старшокласників); розроблено 
й апробовано експериментальну модель виховання альтруїзму у старшокласників. 

Ключові слова: альтруїзм, емпатія, виховання альтруїзму, альтруїстично 
спрямована особистість, альтруїстична діяльність, гуманізація виховного процесу. 

Стецько И. И. Воспитание альтруизма у старшеклассников. - На праних 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.07 - теория и методика воспитания. - Институт проблем 
воспитания НАПН Украины, Киев, 2011. 

Диссертационная работа посвящена проблеме воспитания альтруизма и 
учащихся старшей школы. Обоснованы и экспериментально апробированы 
содержание, формы и методы, способствующие оптимизации процесса воспи тании 
альтруизма учеников старших классов. 

Уточнена сущность базовых понятий, проанализировано состояние 
исследования проблемы воспитания альтруизма личности в отечественной и 
зарубежной педагогической науке, очерчены приоритетные подходы к решению 
исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной педагогике. Установлен« 
степень реализации проблемы в практике общеобразовательных школ советского и 
постсоветского периодов, определены критерии (гносеологический, субъективно 
личностный и процессуально-деятельностный), показатели и уровни воспитанности 
альтруизма у современных старшеклассников (высокий, достаточный, средний и 
низкий). 

Разработана модель воспитания альтруизма. Выяснено влияние традиций им 
воспитание альтруизма; определена структура необходимых профессиональны * 
знаний, умений и навыков будущих учителей для воспитания альтруиімн, 
охарактеризованы составляющие профессиональной компетентности будущий 
учителей и состояние их готовности к воспитанию альтруизма у старшеклассник он 
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Описаны особенности педагогического руководства воспитанием альтруизма 
старшеклассников в учебно-воспитательном процессе. 

В ходе исследования обоснован педагогический выбор следующих 
приоритетов воспитания в отечественной и зарубежной теории и практике: 
осуществление учебно-воспитательной деятельности с учетом национальных 
приоритетов и принципов воспитания; акцентуация на воспитании альтруизма в 
школьной и семейной среде; предотвращение негативного влияния социальных и 
общественных факторов, в частности окружающей среды, СМИ (телевидения, 
Интернета); привлечение к благотворительной деятельности (участие в 
благотворительных акциях, помощь беспризорным, сиротам, пенсионерам, 
малообеспеченным и социально незащищенным слоям населения; людям с 
физическими изъянами); пересмотр действующих учебных планов и программ с 
целью наполнения их мероприятиями для воспитания альтруистически 
направленной личности; повышение профессиональной компетенции 
педагогических кадров. 

На основе результатов исследования установлено, что эффективнее всего 
процесс воспитания альтруизма современных старшеклассников будет происходить 
при следующих педагогических условиях: соблюдение гуманистического подхода в 
воспитательной работе с учениками старших классов путем решения ими социально 
значимых задач; оптимального объединения разных форм и методов классно-
урочной и внеклассной работы со старшеклассниками с целью активного их 
привлечения к альтруистичной деятельности; учебно-методического обеспечения 
подготовки педагогических работников в области воспитания альтруизма 
старшеклассников. . 

В итоге сделан вывод, что вопрос воспитания альтруистически направленной 
личности требует дальнейшего изучения и усовершенствования в теоретическом и 
практическом аспектах, а именно: проведения научно-исследовательских работ, их 
апробации и использования результатов в учебно-воспитательном процессе; 
разработки системы учебно-методического обеспечения; комплексной реализации 
принципов воспитания альтруизма; усовершенствования и улучшения структурной 
и функциональной моделей воспитания старшеклассников и показателей развития 
альтруизма, что в комплексе позволит оптимизировать воспитание молодежи. 
Отмечено, что новизна и актуальность исследования создают предпосылки для 
определенных изменений отечественной законодательной базы. 

Полученные в ходе экспериментальной работы результаты подтверждают 
необходимость практического применения предложенных рекомендаций по 
повышению эффективности воспитания альтруизма в условиях современной школы. 
Определены перспективы новых исследований по данному вопросу: воспитание 
альтруизма в учащихся разных возрастных групп; уровень альтруизма учителей; 
тендерные особенности воспитательного процесса. 

Ключевые слова: альтруизм, эмпатия, воспитание альтруизма, 
альтруистически направленная личность, альтруистическая деятельность, 
гуманизация воспитательного процесса. 
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Stetsko I. L Educating Senior Pupils in Altruism. - Manuscript. 
Thesis for a candidate degree in pedagogical sciences, speciality 13.00.07 - Theory 

and Methods of Education. - Institute on Problems of Education of the National Academy 
of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2011. 

In the dissertation the state of investigation of the problem in Ukrainian and foreign 
pedagogical science is analysed; the essence of basic components of the concept 
"altruism" is exposed and grounded; and the criteria (gnoseological, subjectively-personal, 
processually-active), criterion indexes and levels of altruism education (high, sufficient, 
average, low) of modem senior pupils are defined; pedagogical principles (humanisation of 
education process of senior pupils by means of solving socially important problems; the 
combination of different forms and methods of classwork and extracurricular activity with 
senior pupils to involve them in altruistic activity; educational equipment for the 
preparation of teachers to altruism education of senior pupils), which promote the 
optimization of the process of educating senior pupils in altruism of educational 
establishments are grounded and experimentally approved; the experimental model of 
altruism education (theoretical, diagnostic and functionally-informative components) is 
developed and approved. 

Keywords: altruism, empathy, altruism education, altruistically-oriented 
personality, altruistic activity, humanisation of education process. 
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