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1. Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили 
Процес виховання - система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно 

розвиненої особистості. 
Процес виховання залежить від об'єктивних і суб'єктивних чинників. 
Об'єктивними чинниками є: особливості розбудови України взагалі та системи закладів освіти 

зокрема; перебудова економіки на ринкових засадах; особливості розвитку соціальної сфери; 
відродження національних традицій, звичаїв, обрядів, народної педагогіки; розширення сфери 
спілкування з іноземними громадянами; вплив природного середовища. 

До суб'єктивних чинників відносять: соціально-педагогічну діяльність сім'ї та громадських 
організацій; навчально-виховну діяльність закладів освіти в особі їх працівників; цілеспрямовану 
діяльність засобів масової інформації; діяльність закладів культури; виховну діяльність позашкільних 
установ та діяльність церкви. 

Процес виховання складається з мети і завдання, змісту й методики організації виховного впливу, а 
також його результату та корекції. Щодо формування особистості структура процесу виховання має такі 
компоненти: свідомість особистості, емоційно-почуттєва сфера, навички та звички поведінки. Провідну 
роль відіграє розвиток її свідомості. 

Свідомість — властива людині функція головного мозку, яка полягає у відображенні об'єктивних 
властивостей предметів і явищ навколишнього світу, процесів, що відбуваються в ньому, своїх дій, у 
попередньому мис-ленному накресленні їх і передбаченні наслідків, у регулюванні відносин людини з 
людиною і соціальною дійсністю. 

Структурними елементами свідомості є відчуття, мислення, емоції, воля, самосвідомість. 
Свідомість відіграє провідну роль у діяльності й поведінці людини. Через свідомість учні в процесі 
навчання і виховання набувають знань, умінь та навичок, засвоюють досвід поведінки. Їх свідомість 
виявляється у ставленні до навчання та інших видів діяльності, до людей і суспільства загалом, до 
самих себе, навчальних та інших обов'язків. 

Не менш важливі у формуванні особистості й почуття, в яких виявляється ставлення людини до 
навколишньої дійсності й до самої себе. 

Почуття — психічні стани і процеси, в яких відображено емоційний бік духовного світу людини, її 
суб'єктивне переживання подій та емоційне ставлення до навколишнього світу. 

Виховання свідомості та емоційно-почуттєвої сфери має поєднуватися з формуванням навичок і 
звичок поведінки. 

Навичка — психічне новоутворення, завдяки якому індивід спроможний виконувати певну дію, 
раціонально, з належною точністю і швидкістю, без зайвих затрат фізичної та нервово-психічної енергії. 

Звичка — схильність людини до відносно усталених способів дій. 
Навички і звички поведінки формуються у процесі цілеспрямованої, систематичної діяльності учнів, 

у якій вони набувають необхідного досвіду поведінки. Тому важливо враховувати наявний у школярів 
досвід попередньої поведінки» збагачуючи позитивне надбання й долаючи негативні звички. 
Формування навичок і звичок поведінки потребує поступовості й систематичності вправляння, 
посильності та доцільності поставлених вимог, відповідності їх рівневі розвитку учнів і є успішним лише 
за дотримання педагогами і батьками єдиних вимог до учнів. 

У процесі виховання можуть формуватися й негативні звички через засвоєння дитиною хибного 
досвіду поведінки в ненормальному середовищі, в якому вона в силу життєвих умов перебувала чи 
перебуває. Подолання таких звичок потребує спеціальної виховної роботи, а їх викорінення передусім 
пов'язане із з'ясуванням причин появи, їх усуненням. 

Процес виховання — динамічний, неперервний, безупинний. Його рушійними силами є сукупність 
суперечностей, вирішення яких сприяє просуванню до нових цілей. Розрізняють внутрішні й зовнішні 
суперечності. 

Внутрішні суперечності: 
а) суперечність між зростаючими соціальне значущими завданнями, які потрібно розв'язати 

вихованцю, і можливостями, що обмежують його вчинки та дії, спрямовані на їх розв'язання. Ця 
суперечність супроводжує виховання особистості, тому її розвиток може призупинитися, якщо не 
ставити перед нею нових ускладнених завдань; 



б) суперечність між зовнішніми впливами і внутрішніми прагненнями вихованця. Виховний процес 
повинен будуватися таким чином, щоб його зміст або форми реалізації цього змісту не викликали 
спротиву вихованця. 

Зовнішні суперечності: 
а) невідповідність між виховними впливами школи і сім'ї. Нерідко батьки не дотримуються вимог, які 

висуває до їх дітей школа, внаслідок чого порушується єдність вимог, що негативно позначається на 
вихованні школярів; 

б) зіткнення організованого виховного впливу школи зі стихійним впливом на школярів 
навколишнього світу. Серед таких негативних чинників, — вуличні підліткові групи, зарубіжні 
телефільми-бойовики та ін. Вирішення цієї суперечності можливе лише за умови формування у 
школярів внутрішньої стійкості й уміння протистояти негативним явищам; 

в) неоднакове ставлення до учнів учителів, які не завжди дотримуються принципу єдності вимог, 
внаслідок чого в учнів формується ситуативна поведінка, пристосовництво, безпринципність, що 
негативно позначаються на виховному процесі взагалі; 

г) суперечність, породжена тим, що окремі учні, які мають досвід негативної поведінки, постійно 
конфліктують з педагогами, однокласниками, батьками. Йдеться про сформований динамічний 
стереотип, який характеризується наявністю постійних, стабільних, стійких негативних нервових 
зв'язків, що створює особливі труднощі у перевихованні. Ця категорія школярів потребує спеціальної 
виховної роботи. 

Хоча зовнішні суперечності є тимчасовими, вони можуть знижувати ефективність виховного 
процесу. Тому виявлення їх і усунення повинні перебувати завжди в центрі уваги педагогів. Але 
найважливіший чинник — профілактична робота щодо запобігання таким суперечностям. 

  
2. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання 

Організація процесу виховання особистості учня або колективу класу здійснюється в такій 
послідовності: 

Перший етап. Визначають сукупність рис і властивостей особистості, які слід сформувати у 
вихованця, тобто формують ідеал. Коли йдеться про виховання класу, то мають на увазі формування 
такого колективу, який би за своїми якостями відповідав еталону, виробленому на основі мети 
виховання, поставленої суспільством перед школою. 

Другий етап. Вивчають індивідуальні особливості вихованця (або колективу), його позитивні риси, 
недоліки в характері й поведінці, визначають, які риси не сформовано, а які перебувають у стадії 
зародження. Знання особистості вихованця (колективу), порівняння її з наміченим ідеалом дає змогу 
спрогнозувати її розвиток. Виходячи з цих даних, можна планувати виховну роботу з вихованцем 
(колективом). Тому важливо, щоб учень (колектив) знав, що пропонує йому вихователь, приймав цей 
взірець для наслідування і докладав зусиль для досягнення поставленої мети. 

Третій етап. Реалізовується програма виховання, тобто заплановані виховні заходи, що передбачає 
залучення вихованців до різних видів діяльності, участь в яких сприяє формуванню в них досвіду 
поведінки відповідно до ідеалу. 

Четвертий етап. Спонукання учнів до самостійної роботи з розвитку особистості. Коли учень 
починає займатися самоосвітою і самовихованням, можна вважати, що у вихованні досягнуто 
четвертого етапу. 

На всіх етапах процесу виховання здійснюють педагогічне керівництво, управління цим процесом. 
Управління процесом виховання — діяльність педагогів, що забезпечує планомірний і 

цілеспрямований виховний вплив на вихованців. 
Воно передбачає передусім підбір змісту виховної роботи з урахуванням вимог суспільства до рівня 

вихованості учнівського колективу взагалі й кожного його члена зокрема. Для реалізації змісту 
виховання потрібні форми, методи і прийоми виховної роботи, які б імпонували школярам. Усе це 
допоможе зробити виховний процес цілеспрямованим і систематичним. Суть управління виховним 
процесом — виявлення виховних можливостей сім'ї, громадських організацій, культурно-освітніх 
установ, засобів масової інформації для ефективнішого використання Їх впливу на школярів. У процесі 
управління вихованням важливо організовувати і спрямовувати колективне та індивідуальне життя й 
діяльність учнів, створювати умови для збагачення їх власного досвіду. Тому першорядне значення має 
встановлення гармонійних стосунків між вихованцями і вихователями на демократичних і гуманістичних 
засадах. Авторитарний стиль педагогів призводить до формування безініціативного виконавця чужої 
волі, невпевненої у власних силах людини. Інша крайність — відсутність вимогливості та контролю за 
поведінкою дітей, що сприяє формуванню безвідповідальності, недисциплінованості та інших 
негативних рис у вихованців. 

Важливим в управлінні процесом виховання є формування гуманних взаємин між учнями. Треба не 
лише навчити дітей бути доброзичливими й гуманними до однокласників, а й формувати організаторські 
навички, виховувати вимогливість до товаришів, непримиренність до порушень дисципліни і порядку в 
школі та за її межами. 

Управління виховним процесом слід спрямовувати на розвиток самостійності, ініціативності 
школярів. Це можливо за умови, що педагоги націлюють учнів на самостійний пошук цікавих видів 
діяльності, самостійне забезпечення необхідних для їх здійснення умов. Тому завдання педагогічного 



колективу — допомогти школярам самостійно організувати діяльність у школі та за її межами. 
Виховання самостійності, ініціативності школярів не повинно применшувати керівної ролі педагога. Він 
має залишатися мудрим старшим другом і наставником дітей, але на умовах співпраці з ними. 

Управління процесом виховання потребує постійного вивчення результатів виховної роботи, рівня 
вихованості учнів і колективу, виховних можливостей педагогічного колективу та батьківської 
громадськості й коригування змісту і методики виховного процесу з метою їх удосконалення. 

За концепцією національного виховання-психолого-педагогічний аспект готовності педагога до 
виховної діяльності поєднує в собі: 

- високий рівень національної самосвідомості, знання національної психології та характеру народу, 
його культурно-історичних традицій, морально-етичної спадщини, історії та сучасного буття; 

- втілення типових якостей рідного народу, його духовного, культурного і морального багатства; 
бездоганне володіння українською мовою; 

- високий рівень професійної підготовки, широкий світогляд і наукову ерудицію, духовне багатство 
та емоційну культуру вчителя, прагнення до постійного самовдосконалення; 

- любов до дітей і високу педагогічну культуру в тісному поєднанні з наполегливістю, витримкою, 
педагогічним тактом; 

- досконале володіння дидактичними, організаторськими, комунікативними, перцептивними, 
сугестивними, науково-пізнавальними здібностями; 

- розвиток власної спостережливості, педагогічної уяви, оптимізму, здатність відчувати та позитивно 
впливати на емоційний стан учнів; 

- мистецьке володіння словом, уміння чітко й точно формулювати, дохідливо, образно, емоційно 
передавати власні думки. 

  
3. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми 

Самовиховання — свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе 
позитивних рис і подолання негативних. 

Самовиховання успішно здійснюється за певних умов. Передусім воно потребує від людини знання 
самої себе, вміння оцінювати власні позитивні й негативні риси. Щоб збагатити учнів відповідними 
знаннями і вміннями, проводять цикл бесід про психічну діяльність людини, свідомість, волю, почуття, 
характер, мотиви поведінки, інтереси, здібності, потреби, темперамент, а також розкривають сутність 
самовиховання, методи і прийоми роботи над собою.  

Важливий аспект самовиховання — логічне мислення, вміння проаналізувати кожен свій вчинок, що 
сприяє виробленню вимогливості до себе як постійної риси характеру, без якої неможливо досягти 
успіху в цій справі. Тому педагоги в індивідуальних бесідах і на зборах детально аналізують порушення 
правил поведінки, їх причини, привчають учнів до самоаналізу. 

Самовиховання потребує тривалих вольових зусиль, уміння керувати собою, досягати поставленої 
мети, не занепадати духом від невдач. Тому слід залучати школярів до видів діяльності, які 
передбачають зібраність, організованість, відповідальність. Долаючи труднощі, вони загартовують 
волю, доводять розпочату справу до кінця і таким чином переконуються, що навіть невеликі успіхи 
роблять їх сильнішими. 

Підвищує ефективність процесу самовиховання ідеал, до якого прагне учень. Спостереження 
переконують, що до самовиховання байдужі переважно ті, хто не має життєвої мети, ідеалу. Тому 
важливо знати ідеали учнів, допомогти сформувати ідеали тим, хто їх не має. 

Успішність процесу самовиховання значною мірою залежить від рівня розвитку колективу взагалі. У 
згуртованому колективі, де панує здорова громадська думка, атмосфера доброзичливості, розвинута 
взаємовимогливість, самовиховання відбувається, як правило, успішно. 

Процес самовиховання тривалий і охоплює кілька етапів. 
Перший етап. Педагоги передусім виявляють ставлення учнів до процесу самовиховання, 

проводячи анкетування за такими запитаннями: Чи займаєшся самовихованням? Що спонукає тебе 
працювати над собою? Яких головних цілей ти прагнеш досягти самовихованням? Які прийоми 
використовуєш у роботі над собою? У чому відчуваєш труднощі в цій роботі і як їх долаєш? Якої 
допомоги потребуєш від дорослих у процесі самовиховання? 

На цьому етапі в учнів формують спонукальні мотиви, свідоме ставлення до самовиховання. 
Насамперед домагаються, щоб вихованець усвідомив, що його доля залежить не лише від виховної 
роботи школи, а й від самостійної роботи над собою. Він також повинен збагнути, що самовиховання — 
і його особиста справа, і справа суспільства. 

Другий етап починається з появою в учня бажання самовдосконалення. Педагог на цьому етапі 
повинен допомогти сформувати ідеал, до якого слід прагнути, виробити в учня стійке бажання 
наслідувати його. З'ясувавши відмінність між собою і своїм ідеалом, вихованець бачить, які риси він має 
виробити для його досягнення, яких недоліків слід позбутися. У процесі самовиховання учень порівнює 
себе з ідеалом. Оскільки він сам постійно змінюється на краще, ідеал також потребує вдосконалення, 
збагачення. Ідеал допомагає йому скласти програму самовиховання. На цьому етапі варто обговорити з 
учнями окремі фрагменти індивідуальних програм самоосвіти та самовиховання видатних осіб. 

Третій етап. Учень починає систематично працювати над собою, реалізовуючи програму 
самовиховання. Цей процес здійснюється в різноманітних видах діяльності: навчанні, праці, 



самообслуговуванні, виконанні громадських доручень, участі в роботі гуртків тощо. Педагог допомагає 
учневі контролювати результати втілених рішень. Згодом зовнішній контроль педагога чи колективу 
послаблюється, зростають самостійність та ініціатива самого вихованця. 

Для здійснення виховної роботи відповідно до розглянутих етапів самовиховання класний керівник 
повинен чітко її планувати. 

У процесі організації самовиховання учнів навчають спеціальним прийомам роботи над собою. 
Прийом самопереконання Його суть полягає в тому, що учневі пропонують у певній конкретній 

ситуації знайти аргументи і за їх допомогою переконати себе в тому, правильно чи неправильно він 
вчинив, або в конфліктній ситуації переключити думки на інші теми і справи, які б відвернули його від 
конфлікту, заспокоїли. 

Прийом самонавіювання. Його пропонують використовувати у випадках, коли необхідно подолати 
в собі страх перед труднощами, невпевненість у власних силах, нерішучість. Самонавіювання 
передбачає повторення учнем подумки або вголос певних суджень. Наприклад, щоб подолати 
запальність, можна запропонувати таке судженням "Ненавиджу в собі запальність. Я повинен і можу її 
позбутися." 

Прийом самопідбадьорювання. Він ефективний, коли учень губиться в складних ситуаціях, 
зневірюеться у власних билах та можливостях 

Прийом самозаохочення. Застосовують у випадках, коли учень, долаючи певні труднощі, виконав 
складне завдання. До них вдаються, коли необхідно подолати негативні риси особистості 

Прийом самопримусу. Допомагає у боротьбі з внутрішньою неорганізованістю, небажанням 
вчитися чи працювати, з лінощами 

Прийом самоаналізу Йому належить вирішальна роль у самовихованні. Він передбачає уміння 
аналізувати свої вчинки, давати їм певну оцінку,, 

Практичні прийоми. До них, зокрема, належить прийом "крок уперед" — щоденне планування 
діяльності на наступний день. Доповнює його прийом "оцінювання прожитого дня" — аналіз учнем своїх 
дій, вчинків та недоліків. 

Прийом "правила моєї поведінки" Полягає у дотриманні складених для учня правил поведінки о 
Привчає до виконання своїх обов'язків. 

Прийом самозобов'язання. Передбачає планування учнем роботи над собою на місяць, чверть, 
півріччя або рік, залежно від того, які риси особистості він прагне сформувати чи подолати і в який 
термін 

Прийом "упізнай себе". Має характер гри учитель дає неповну характеристику учневі, не 
називаючи його прізвища, той впізнає себе. а товариші доповнюють цю характеристику. 

Прийоми "самохарактеристики" та "взаємохарактеристики". Полягають у тому, що підготовлені 
таким чином характеристики обговорюються в колективі, це привчає учнів до самоаналізу і дає 
педагогові багатий матеріал для роботи з ними. 

  
4. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи 

Перевиховання - виховний процес, спрямований на подолання негативних рис особистості, що 
сформувалися під впливом несприятливих умов виховання. 

Виправлення — складний психічний процес перебудови особистості, що відбувається під 
впливом перевиховання і самостійної роботи особистості над усуненням відхилень у своїй 
свідомості та поведінці. 

Ці процеси можуть збігатися або не збігатися в часі. Перевиховання учня починають з часу 
реалізації програми перевиховання. Водночас може початися і процес виправлення. Якщо ж 
вихованець протидіє процесу перевиховання, не піддається виховному, впливу, не змінюється на 
краще, то не відбувається і процес виправлення. 

Деформування особистості складається з таких етапів: виникнення прогалин і спотворень у її 
морально-вольовій сфері, перетворення їх на відносно стійкі погляди та звички; формування мотивації 
поведінки; правопорушення, систематичне правопорушення, злочин. 

Процес перевиховання спрямований на подолання негативних рис особистості і на виправлення 
таких категорій неповнолітніх: важковиховуваних, педагогічно занедбаних, неповнолітніх 
правопорушників і злочинців. 

Важковиховувані діти байдуже ставляться до навчання, періодично порушують правила 
поведінки, дисципліну. Їм притаманні грубість, нечесність. Педагогічно занедбані підлітки негативно 
ставляться до навчання й суспільне корисної діяльності. Вони систематично порушують дисципліну й 
норми моралі. Підлітки-правопорушники перебувають на обліку в Службі у справах неповнолітніх або 
направляються до спеціальних навчальних закладів для їх виправлення у спеціальних умовах. 
Неповнолітні злочинці — педагогічно занедбані підлітки та юнаки, які скоїли кримінальні злочини, 
порушили правові норми й за рішенням суду направлені до виховно-трудових колоній на виправлення. 

Індивідуальні особливості важковиховуваного або педагогічно занедбаного учня виявляються у 
специфіці спрямованості його потреб, інтересів, ідеалів, світогляду та інших якостей. Від того, наскільки 
точно виявлено цю спрямованість, залежать зміст і методика виховного впливу та наслідки 
перевиховання. Виправити людину — означає сформувати в неї установку на виправлення і суспільне 



корисні мотиви поведінки, виробити життєву перспективу, розвинути позитивні інтереси, виховати 
здорові потреби. 

Причини появи таких категорій неповнолітніх пов'язані з недоліками та помилками сімейного, 
шкільного виховання, аморальними явищами середовища, згубним впливом низькопробної 
кінопродукції, літератури, порнографії тощо. 

Перевиховання здійснюють поетапно. 
На першому (підготовчому) етапі детально вивчають і аналізують позитивні й негативні якості 

педагогічно занедбаного учня, умови, що призвели до їх виникнення, визначають шляхи нейтралізації 
негативних і посилення позитивних якостей особистості, конкретні завдання та зміст процесу 
перевиховання. На основі цих відомостей складають програму перевиховання. На цьому етапі учень 
переживає сам факт свого незвичного становища в колективі. Ці переживання можуть посилюватися 
новими умовами життя, переведенням до іншого класу, розмовою з вихователем, що змушує його 
замислитися над своєю поведінкою, відчути провину. 

У результаті самоаналізу і самооцінки поведінки в такого учня з'являється бажання змінитися на 
краще, але він ще чітко не уявляє собі шляхів виправлення. Мотиви такого бажання поки що примітивні 
— якнайшвидше змінити своє становище в колективі, але ще не усвідомлюються недоліки і не 
відчувається потреба в самовихованні. Відбувається боротьба мотивів поведінки: щойно сформовані 
мотиви натрапляють на опір старої системи мотивації. Згодом позитивні мотиви змінюються і 
перемагають, проте так буває не завжди. Своєчасне заохочення навіть незначної перемоги вихованця 
над собою допоможе йому подолати внутрішні конфлікти, зміцнить позитивну мотивацію поведінки. 

На другому (початковому) етапі перевиховання починається реалізація наміченої програми 
роботи з учнем: підліток долає помилкові погляди і переконання, негативні звички поведінки. В нього 
зміцнюються позитивні й формуються нові риси характеру. На цьому етапі учень не виявляє особливої 
активності, й процес перевиховання спочатку відбувається повільно. Це пов'язано з тим, що учень 
насторожено і з недовірою ставиться до педагога та його виховних впливів. Нерідко такі учні не бачать у 
своїх діях нічого поганого і не вважають, що їх треба переглянути. Тому виховна робота насамперед 
має бути спрямована на подолання психологічного бар'єру, перебудову самосвідомості й самооцінки 
таких учнів, формування у них готовності до виправлення. 

Унаслідок виховного впливу учень починає усвідомлювати потребу змінитися на краще. Звісно, 
дається взнаки сформований динамічний стереотип попередньої поведінки, який конфліктує з вимогами 
шкільної поведінки і колективу. Під впливом порушників дисципліни у такого учня часом закрадаються 
сумніви в правильності обраного шляху. Тому важливо розібратися в суперечливій поведінці учня, не 
карати його суворо, щоб не зірвати перших спроб на шляху до виправлення. 

На третьому (переломному) етапі триває реалізація програми роботи з підлітком, але вже в 
умовах, коли він прийняв її, добровільно виконує свої обов'язки, виявляє самостійність і активність. На 
цьому етапі важливо не лише формувати правильні уявлення, поняття, погляди і переконання, а й 
нагромаджувати позитивний досвід поведінки учня, залучаючи його до виконання різних доручень, до 
участі в житті колективу, стосунки в якому базуються на взаємній вимогливості й допомозі. У цей період 
вихованець уже усвідомлює, що він на правильному шляху, і діє відповідно до нових переконань. 
Мотиви правильної поведінки набувають високого морального змісту. Учень отримує моральне 
задоволення від перемоги над собою, у нього з'являється впевненість у власних силах, бажання діяти 
так само й надалі. 

На завершальному етапі створюють умови для залучення учня до активної участі в усіх видах 
системної діяльності, нагромаджується позитивний досвід поведінки, розширюється сфера 
самовиховання. 

Зрозуміло, що час переходу до конкретного етапу перевиховання для різних категорій вихованців 
неоднаковий, залежить від рівня педагогічної занедбаності учня, його ставлення до процесу 
перевиховання, ефективності навчально-виховної роботи в школі та ін. 

Особливої уваги потребує період, коли педагогові вдалося зруйнувати систему помилкових поглядів 
і переконань такого учня, оскільки у його свідомості виникає "порожнеча", яку слід заповнити 
позитивними уявленнями та поняттями, 

Етапи перевиховання органічно пов'язані між собою. Майстерність педагога полягає в тому, щоб 
своєчасно помітити зрушення в розвитку вихованця, скоригувати програму роботи з ним, намітити нові 
завдання й вимоги, уникнути "тупцювання на місці". На всіх етапах слід дотримуватися певних вихідних 
положень (принципів), які визначають основні вимоги до змісту, форм і методів виховної роботи з цією 
категорією неповнолітніх і допомагають педагогам правильно спрямовувати свою діяльність, творчо 
підходити до організації виховного процесу та підвищувати його ефективність. 

Специфічними принципами перевиховання є: 
Поєднання переконання з примусом. Передбачає використання методів виховного впливу на 

вихованця залежно від рівня розвитку його свідомості — що вищий рівень свідомості, то більша частка 
методів переконання, і навпаки. 

Гуманне ставлення до важковиховуваних учнів. Вони не зможуть пізнати моралі гуманізму, якщо 
не відчують гуманного ставлення до себе дорослих і однолітків. 



Об'єктивне ставлення до важковиховуваного учня у процесі його перевиховання. Передбачає 
виявлення в такого учня не лише негативних, а й позитивних якостей, на які спираються у процесі 
перевиховання. 

Ставлення до важковиховуваного учня як до всіх школярів. Йому не слід дорікати перед 
колективом, що він не такий, як усі, гірший за інших, бо це озлоблює і викликає бажання стати ще 
гіршими, справдити "прогнози" вихователів. 

Педагогічний вплив на важковиховуваного учня в неафектному стані. Виключає вплив на нього 
відразу після скоєння негідного вчинку, "по гарячих слідах", адже в такому стані ні педагог не може 
виявити об'єктивність, ні учень зрозуміти справедливість педагогічного впливу. У таких випадках 
А.Макаренко пропонував "відстрочену бесіду", яка дає вихованцеві можливість "охолонути", обдумати 
свій вчинок, а педагогові — підготуватися до розмови. 

Випереджувальне формування позитивних якостей, а не боротьба з недоліками. Полягає у не 
"вип'ячуванні" негативних рис особистості, зосередженні уваги на формуванні позитивних якостей. 

Провідна роль наставника у перевихованні. Вплив на цю категорію неповнолітніх морально 
вихованих наставників, оскільки вони мали значний досвід спілкування з аморальними людьми. 

Перевиховання педагогічно занедбаного учня здійснюють у загальному процесі навчально-виховної 
роботи школи із залученням до неї учнівського колективу, батьків, громадськості, з використанням усіх 
загально-педагогічних методів виховання, враховуючи при цьому специфічні особливості його 
особистості, ставлення до виховних впливів і до власного виправлення. 

Здійснюючи виховний вплив на таких учнів, педагог повинен пам'ятати, що: а) переорієнтація 
поглядів і переконань вихованця передусім залежить від рівня його розвитку; якщо він не може 
зрозуміти сутності суджень педагога, його важко переконувати; б) швидкість та ефективність зміни 
помилкових поглядів та переконань залежить від їх стійкості, тому необхідно організувати життя і 
діяльність вихованця в школі і вдома так, щоб помилкова орієнтація не зміцнювалась, а зникала; в) 
знання педагогом помилкових поглядів виховання дає змогу добре аргументувати свої докази, 
переконувати учня та його однодумців; г) переконуючи вихованця, треба домагатися, щоб він не лише 
погодився з педагогом, а й прийняв і зрозумів справедливість його аргументів; ґ) пропонуючи 
вихованцеві нову програму життя та діяльності, слід вказати йому шляхи її досягнення, викликати і 
зміцнювати інтерес до неї; д) у процесі переконування важливо впливати не тільки на його розум, а й на 
емоційну сферу, викликати переживання за своє становище, спонукати до роздумів над поведінкою; е) 
переконуючи вихованця, треба враховувати його настрій, настрій колективу, не пропускати таких 
психологічних моментів, коли учень відвертий, схильний сприймати настанови педагога; є) успіх 
переконування багато в чому залежить від упевненості самого педагога в можливості перевиховати 
учня, коли він вірить у корисність своєї праці, виявляє витримку, терплячість, такт, уміння слухати 
аргументи, аналізувати їх, знаходити правильні рішення. 

Процеси виховання, самовиховання і перевиховання тісно пов'язані між собою і часто 
переплітаються. 

  
5. Результати процесу виховання. Шляхи підвищення ефективності процесу 

виховання 
Інтеріоризація — процес перетворення зовнішніх, реальних дій з предметами на внутрішні, 

ідеальні. 
 Завдяки інтеріоризації зовнішні факти людської поведінки переходять в усталені внутрішні якості 
особистості. Результати виховного процесу значною мірою залежать від індивідуальних особливостей 
вихованців, їх ставлення до навколишньої дійсності, насамперед до спрямованих на них виховних 
впливів, їх взаємин з однолітками, дорослими, ставлення до педагогів і батьків. Оскільки школярі 
різняться індивідуальними особливостями, то й результати їх виховання різні. 

Для практичної діяльності педагога доцільно всіх учнів класу залежно від рівня їх вихованості 
поділити на групи: 

Дуже низький рівень. Характеризується негативним досвідом поведінки, що важко піддається 
педагогічному впливу, саморегуляція і самоорганізація не розвинуті. 

Низький рівень. Характеризується слабким виявом позитивного, ще не стійкого досвіду поведінки, 
спостерігаються зриви, поведінка регулюється переважно вимогами старших та іншими зовнішніми 
стимулами, саморегуляція та самоорганізація інтуїтивні. 

Середній рівень. Йому властива стійка позитивна поведінка, наявність регуляції та саморегуляції, 
організації й самоорганізації, хоч активна позиція щодо діяльності та вчинків однокласників ще не 
виявляється. 

Високий рівень. Для нього визначальним є стійкий і позитивний досвід поведінки, саморегуляції 
разом з прагненням до організації та регуляції діяльності поведінки інших людей, виявом активної 
позиції. 

Основні показники рівня вихованості школяра — зовнішній вигляд, культура поведінки у школі та за 
її межами, громадська активність, самостійність у всіх видах діяльності, сформованість наукового 
світогляду, національної самосвідомості, ставлення до навчання, інтерес до знань і усвідомлення їх 
ролі в своєму розвитку, прилучення до національної та світової культури, мистецтва, літератури, 



фізичне здоров'я, захоплення фізичною культурою і спортом, працелюбність, орієнтованість на 
майбутню професію. 

Оцінити рівень вихованості особистості можна і за її ставленням до навколишньої дійсності: до 
суспільства — патріотизм, суспільна дисципліна, громадська активність, працьовитість, 
відповідальність, солідарність, відданість справі; до інших людей — поважання їх гідності, піклування, 
терплячість; до себе — гідність, самокритичність, самоконтроль, ініціатива, оптимізм; до культури — 
повага до культурних цінностей, контакти з діячами культури, розуміння прекрасного; до природи — 
повага до всіх форм життя, милування природою, примноження її багатств і раціональне їх 
використання; до моральних цінностей — демократизм, гуманізм, поважання волі. 

Методами визначення рівня вихованості учнів можуть слугувати методи науково-педагогічного 
дослідження: педагогічне спостереження, бесіда, анкетування, вивчення продуктів діяльності учнів та ін. 

Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. 
Підвищення результативності виховного процесу завжди було актуальним питанням. Нині школа 

прагне долати формалізм, удосконалювати виховну діяльність педагогічних колективів. 
Подолання формалізму у виховній роботі школи можливе завдяки уникненню безсистемності, 

усуненню заорганізованості учнів безліччю непотрібних заходів. 
Типовими проявами формалізму у виховному процесі є: 
- дроблення виховного процесу, тобто однобічно-аналітичний підхід до планування, здійснення й 

оцінювання виховної роботи, що суперечить цілісності реального процесу розвитку людини й колективу. 
Виховна робота часто планується, здійснюється й оцінюється як сума окремих заходів; 

- гонитва за кількістю виховних впливів, що суперечить характеру реального процесу розвитку 
людини і колективу, який визначається передусім якістю виховання; 

- однобічність трактування впливу, яка суперечить багатостороннім виявам реальної людини і 
колективу. Так, бесіду, доручення тощо нерідко розглядають як засіб лише морального або естетичного 
виховання, хоча насправді вони є комплексними методами виховання взагалі; 

- відсталість форм виховного впливу, традиційний, консервативний підхід до виховної роботи, якій 
суперечить динамізму розвитку особистості та колективу, що потребує протиставлення оновлених і 
збагачених педагогічних та інших традицій; 

- невиразність виховного впливу, відсутність індивідуально-диференційованих форм, тобто 
однобічний підхід до виховної роботи, її планування, здійснення, оцінювання, що суперечить реальному 
процесові розвитку людини і колективу, в якому органічно поєднуються загальне, окреме (групове) та 
індивідуальне; 

- зовні показний характер виховної роботи, що суперечить характеру внутрішнього розвитку людини 
і колективу, тобто виховання має охоплювати відкриті та приховані впливи на особистість, що 
формується. Їх мета — розвиток внутрішніх установок; 

- незавершеність, неповнота виховних впливів, тобто їх однобічно навчаючий характер, зведення 
виховної роботи до заходів для вихованців. За такого підходу учень розглядається тільки як об'єкт 
впливу, і стосунки між ним і наставником є суб'єкт-об'єктні, але практично вони мають бути суб'єкт-
суб'єктними, коли особистість старшого, або більш досвідченого, не піднімається над особистістю 
молодшого, або менш досвідченого, не "давить" її своєю перевагою чи авторитетом, коли спілкування і 
діяльність відбуваються на паритетній основі. 

Удосконалення виховного процесу в школі передбачає: 
- організацію виховних центрів — створення музеїв, тематичне оформлення рекреацій. Як 

стверджував В. Сухомлинськии, у школі і стіни повинні говорити. Така ін-формаційно-образна 
насиченість шкільних приміщень не тільки збагачує учнів знаннями, які виходять за межі навчальних 
програм, а й має відчутний виховний вплив на них; 

- органічне поєднання завдань, вирішуваних школою, з потребами довкілля Це передусім 
організація допомоги школярів населенню в охороні та примноженні багатств природи, у вирішенні 
проблем виробництва, орієнтації учнів на вибір професії, потрібної для їх міста чи села; 

- створення в школі морально-психологічного клімату поваги до знань. Школа має пропагувати 
серед учнів думку, що в цивілізованому суспільстві людині вигідно бути вихованою і освіченою. Це 
потрібно й суспільству. Треба долати тимчасове явище неповаги до вихованості й освіченості, яке, на 
жаль, ще існує; 

- підбір раціонального змісту виховання відповідно до його мети і рівня вихованості колективу й 
окремих учнів. Школа повинна відчувати, який напрям змісту виховання треба посилити на певному 
етапі виховної роботи. На початку XX ст. в Україні такого посилення потребують питання морального і 
правового виховання, підготовка учнівської молоді до життя та діяльності в ринкових умовах, виховання 
несприйнятливості до негативних явищ життя тощо; 

- розумне співвідношення між інформаційними методами впливу на учнів і залученням їх до різних 
видів діяльності. Це зумовлено тим, що в школі превалюють словесні методи виховання, які дають 
змогу формувати погляди і переконання учнів, але не забезпечують вироблення відповідних навичок і 
звичок поведінки. Цим пояснюється розрив між свідомістю і поведінкою деяких школярів. Залучення 
учнів до різноманітних видів діяльності сприяє подоланню такого розриву; 

- своєчасне проведення виховних заходів, акцентування уваги на профілактиці негативних явищ 
в учнівському середовищі. Нерідко деякі виховні заходи проводять лише після того, як у школі стався 



неприємний випадок. Але річ у тім, що виховання повинно бути профілактичним, запобігати негативним 
явищам, а не очікувати їх, щоб відтак усувати їх причини; 

- використання різноманітних форм і методів виховного впливу, що відповідають віку учнів. 
Доцільно обирати такі з них, які спонукають учнів до вияву активності, ініціативи й самостійності, в 
підготовці та проведенні яких вони брали б активну участь; 

- підвищення емоційності виховних заходів. Ця вимога ґрунтується на таких положеннях: а) 
твердженні психологів, що знання засвоюються швидше і стають поглядами й переконаннями за умови, 
що учень до них не байдужий, що він емоційно переживає, засвоюючи їх; б) однією з рис української 
ментальності є емоційність; 

- створення умов для розвитку самостійності та ініціативи учнів, їх самоврядування, 
самоосвіти та самовиховання; 

- подолання авторитарного стилю у ставленні педагогів до учнів. Підготовка учнів до життя в 
демократичному суспільстві потребує відмови від командного стилю в ставленні до них. Школа має 
бути взірцем демократизації українського суспільства, а учні за період перебування в ній повинні набути 
достатнього досвіду стосунків на демократичних засадах. 

6. Закономірності та принципи виховання 
Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі істотні зв'язки у ньому, 

реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості школяра.  
У виховному процесі виявляються такі закономірності. 
Виховання органічно пов'язане із суспільними потребами й умовами виховання. Значні зміни 

в житті народу зумовлюють і зміни у виховній системі. Розбудова незалежної держави Україна потребує 
формування в підростаючого покоління національної свідомості, любові до своєї Вітчизни, до рідної 
мови, до свого народу, його традицій, історії та культури. 

Людина виховується під впливом найрізноманітніших чинників. Недарма кажуть, що виховує 
все: і люди, і речі, і явища. Важлива роль у вихованні належить людям, насамперед батькам і 
педагогам. Це покладає на них особливу відповідальність. 

Процес виховання відбувається найуспішніше в природному для нього національному річищі з 
урахуванням менталітету вихованця. З огляду на це, дитину мають оточувати рідна мова, природа, 
національна культура, звичаї, традиції тощо. 

Результати виховання залежать від виховного впливу на внутрішній світ дитини, її 
духовність. Це, зокрема, стосується формування її думок, поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій, 
емоційної сфери. Виховний процес повинен постійно трансформувати зовнішні виховні впливи у 
внутрішні, духовні процеси особистості (її мотиви, установки, орієнтації, ставлення). 

Визначальними у вихованні є діяльність та спілкування. Діяльність — головний чинник єдності 
свідомості та поведінки під час здійснення учнем певних видів діяльності (навчальної, трудової, ігрової, 
спортивної та ін.). 

Ефективність виховання залежить від ставлення особистості до навколишньої дійсності взагалі та 
до спрямованих на неї педагогічних впливів зокрема. Сформовані у процесі виховання погляди і 
переконання, мотиви поведінки визначають позицію вихованця щодо спрямованих на нього 
педагогічних впливів. У разі несприйняття цих впливів проводять спеціальну виховну роботу і лише 
згодом здійснюють позитивний виховний вплив. 

Ефективність виховного процесу залежить від стосунків в учнівському в колективі. Здорова 
морально-психологічна атмосфера в колективі сприяє формуванню у дітей позитивних моральних 
якостей, відбувається процес взаємовиховання. І навпаки, у колективі спеціального виправно-виховного 
закладу, якщо там немає належного порядку, відбувається взаємна деморалізація його членів. 

Ефективність виховного процесу зростає, коли учні займаються самовихованням, тобто коли 
поєднується виховання і самовиховання. 

Ці закономірності необхідно враховувати під час створення будь-якої виховної ситуації. Це дає змогу 
педагогу відпрацювати задану схему дій, щоб досягти поставленої мети, допомагає йому в процесі 
виховної роботи (у плануванні, організації, оцінюванні процесу виховання) перетворити можливість, що 
випливає із закономірних зв'язків, на дійсність. 

Принципи виховання — керівні положення, що відображають загальні закономірності процесу 
виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів виховного процесу. 

Процес виховання ґрунтується на таких принципах.  
Цілеспрямованість виховання. Передбачає спрямування виховної роботи на досягнення основної 

мети виховання — всебічно розвиненої особистості, підготовки її до свідомої та активної трудової 
діяльності. Реалізується цей принцип за умови підпорядкованості виховної роботи загальній меті, 
знання цієї мети вихователями і 

вихованцями, недопущення стихійності у вихованні, наявності перспективи, проектування рівня 
вихованості особистості відповідно до запланованої мети. 

Зв'язок виховання з життям. Його суть — виховна діяльність школи має орієнтувати учнів на те, 
що вони повинні жити життям суспільства, брати посильну участь у ньому вже за шкільною партою і 
готуватися до трудової діяльності. Реалізація цього принципу передбачає використання у виховній 
роботі краєзнавчого матеріалу, систематичне ознайомлення учнів із суспільно-політичними подіями в 
країні, залучення їх до посильної участі в громадській роботі. 



Прилучаючись до активного життя, школярі засвоюють досвід старших поколінь, можуть і повинні 
брати посильну участь у процесі державотворення. Завдяки цьому в них формується психологічна, 
моральна і практична готовність до самостійного суспільного життя й діяльності. 

Єдність свідомості та поведінки у вихованні. Поведінка людини — це її свідомість у дії. 
Виховання такої єдності свідомості — складний і суперечливий процес, оскільки формування навичок 
правильної поведінки набагато складніше, ніж виховання свідомості. Для подолання цієї суперечності 
необхідне правильне співвідношення методів формування свідомості та суспільної поведінки, 
запобігання відхиленням у них, вироблення в учнів несприйнятливості до будь-яких негативних впливів, 
готовності боротися з ними. 

Виховання в праці. В основі цього принципу — ідея, що формування особистості безпосередньо 
залежить від її діяльності, від особистої участі в праці. Цей принцип спирається і на таку психологічну 
якість, як прагнення дитини до активної діяльності. Реалізується за умови усвідомлення учнями, що 
праця — єдине джерело задоволення матеріальних і духовних потреб, чинник усебічного розвитку 
особистості, сумлінне ставлення до неї — важлива позитивна риса. 

Комплексний підхід у вихованні. Ґрунтується на діалектичній взаємозалежності педагогічних 
явищ і процесів. Втілення його в життя передбачає: єдність мети, завдань і змісту виховання; єдність 
форм, методів і прийомів виховання; єдність виховних впливів школи, сім'ї, громадськості, засобів 
масової інформації, вулиці; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; єдність 
виховання і самовиховання; постійне вивчення рівня вихованості учня і коригування виховної роботи. 

Виховання особистості в колективі. Індивід стає особистістю завдяки спілкуванню і пов'язаному з 
ним відокремленню. Найкращі умови для спілкування й відокремлення створюються в колективі. Отже, 
цей принцип виховання зумовлений об'єктивними закономірностями розвитку дитини і відповідає 
природі суспільства. Його реалізація передбачає усвідомлення учнями того, що колектив — могутній 
засіб виховання, що певні риси особистості формуються тільки в колективі, значення згуртованості 
колективу та його думки для виховання школярів, участь учнів у самоврядуванні сприяють розвиткові 
самостійності, самодіяльності, ініціативи та ін. Найбільша виховна цінність колективу в тому, що між 
його членами виникають найрізноманітніші стосунки: взаємної відповідальності й залежності, ділові, 
організаторів і виконавців, між вихователями і вихованцями, між старшими й молодшими, 
міжособистісні стосунки (симпатії, товариськості, дружби, любові). 

Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів. Педагогічне 
керівництво зумовлюється відсутністю в учнів життєвого досвіду; виховання творчої особистості 
можливе, якщо існують умови для вияву самостійності й творчості, схвалюються ініціатива та 
самодіяльність. Цей принцип передбачає безпосередню участь учнів у плануванні своїх громадських 
справ, усвідомлення їх необхідності й значення, контроль за їх виконанням, оцінювання досягнутих 
результатів. При цьому важливо запобігти жорсткому регламентуванню діяльності дитячого 
самоврядування, адмініструванню, надмірній опіці. 

Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього. У цьому — 
головний сенс гуманістичної педагогіки щодо формування необхідних взаємин вихователів і вихованців. 
Цей принцип передбачає: єдність вимог до вихованців з боку педагогів, контроль за їх поведінкою, 
гуманне ставлення до них, поважання їхньої думки та ін. Його втілення в життя ускладнюється тим, що 
серед учнів нерідко є складні, озлоблені діти Педагог повинен бути терплячим до всіх дітей без винятку, 
поважати їх людську гідність. А.Макаренко наголошував, що треба висувати якнайбільше вимог до 
людини, але водночас і виявляти якнайбільше поваги до неї. Розумна вимогливість є також свідченням 
поваги до особистості дитини. Її виховний потенціал зростає, якщо вона доцільна, випливає з потреб 
виховного процесу, із завдань всебічного розвитку особистості. 

Індивідуальний підхід до учнів у вихованні. Такий підхід як індивідуальна корекція загальної 
системи виховання — важлива вимога до організації виховного процесу і одна з умов підвищення його 
ефективності Виховні заходи які не враховують цієї вимоги, не заторкують внутрішніх сторін особистості 
вихованця й тому малоефективні Результати виховного процесу значною мірою залежать від того, 
наскільки в ньому враховано вікові та індивідуальні особливості учнів.  

Принцип системності, послідовності й наступності у вихованні. Виходить з того, що для 
формування свідомості, вироблення навичок і звичок поведінки потрібна система певних послідовних 
виховних заходів. Такі якості людської особистості не можна сформувати, якщо виховний процес 
являтиме собою випадковий набір виховних заходів, що матимуть епізодичний, а не системний 
характер. Реалізація цього принципу передбачає передусім, що залежно від віку та рівня розвитку учнів 
педагог добирає зміст і методику виховної роботи з ними 3 віком змінюється педагогічне керівництво 
дитячим колективом, що виявляється у наданні йому більшої самостійності в усіх питаннях його 
життєдіяльності. Підвищується і вимогливість до нього вихователів. Важливо прогнозувати можливі 
наслідки заходів впливу на школяра. Індивідуальний підхід потрібен до кожного вихованця, а не лише 
до тих, хто вирізняється незвичною поведінкою. Досвідчені педагоги намагаються бачити кожного учня 
таким, яким він є, і відповідно до цього будувати виховну роботу з класом. 

Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. Повинна охоплювати всі сторони 
навчально-виховної роботи школи, всі форми діяльності учнівського та педагогічного колективів, сім'ї, 
знаходити свій вияв у змісті, формах навчання та виховання, у правилах поведінки школярів, у стилі 
життя школи, її традиціях. Така єдність є однією з умов оптимізації виховного процесу. Школа як 



провідна ланка в системі виховання учнівської молоді повинна не лише залучати до цієї справи сім'ю, 
громадські та інші організації, а й озброювати їх основами психолого-педагогічних знань, передовим 
досвідом виховання, дбати про підвищення педагогічної культури батьків. 

Концепція національного виховання розглядає такі його принципи: 
— народність — єдність загальнолюдського і національного. Національна спрямованість 

виховання, оволодіння рідною мовою, формування національної свідомості, любові до рідної землі та 
свого народу; прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій і 
звичаїв, національно-етнічної обрядовості всіх народів, що населяють Україну; 

— природовідповідність — урахування багатогранної й цілісної природи людини, вікових та 
індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних та 
регіональних особливостей; 

— культуровідповідність — органічний зв'язок з історією народу, його мовою, культурними 
традиціями, з народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності поколінь; 

— гуманізація — створення умов для формування кращих якостей і здібностей дитини, джерел її 
життєвих сил; гуманізація взаємин вихователя і вихованців; виховання — центр навчально-виховного 
процесу, повага до особистості, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір'я до неї; виховання 
гуманної особистості; 

— демократизація — усунення авторитарного стилю виховання, сприйняття особистості вихованця 
як вищої соціальної цінності, визнання її права на свободу, на розвиток здібностей і вияв 
індивідуальності. Глибоке усвідомлення взаємозв'язку між ідеалами свободи, правами людини і 
громадянською відповідальністю: 

— етнізація — наповнення виховання національним змістом, що передбачає формування 
самосвідомості громадянина. Забезпечення можливості всім дітям навчатися у рідній школі, виховувати 
національну гідність, національну свідомість, почуття належності до свого народу. Відтворення в дітях 
менталітету народу, увічнення в підростаючих поколіннях специфічного, що є в кожній нації, виховання 
їх як типових носіїв національної культури. Принцип етнізації — невід'ємна складова соціалізації дітей, 
він однаковою мірою стосується всіх народів, що живуть в Україні. 

Лише сукупність цих принципів забезпечує успішне визначення завдань, підбір змісту, методів, 
засобів і форм виховання. Єдність принципів виховання потребує від педагога вміння використовувати 
їх у взаємозв'язку, з урахуванням конкретних можливостей і умов. 


