
 "Освіта ХХІ століття – це освіта для людини” – зазначено в Концепції 12- річної 

середьої загальноосвітьої школи. Пріоритетним напрямком оновлення змісту 

навчально-виховного процесу є гуманізація освіти, основана на гуманістичних 

цінностях. Ось чому авторитарно-дисциплінарні моделі навчання змінюються на 

особистісно-орієнтовані, суттєвими ознаками яких є навчання й виховання 

особистості, з урахуванням усіх психічних та фізіологічних процесів, які 

протікають в організмі людини. Це створення умов для творчості, саморозвитку 

та самовиявлення; це вироблення бажання і вміння завжди бути необхідним, 

корисним своєму народові, Батьківщині. Кінцева мета – це навчання й виховання 

саме такої особистості. 

Змінився час, змінюються і вимоги до людини, її освіченості. Даючи базові знання 

учням в школі, треба навчити дітей вчитися упродовж життя,використовувати 

здобуті знання у практичному житті. 

Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної 

самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, 

нестандартні рішення. Тому орієнтиром змісту освіти є розвиток особистості 

В умовах сьогодення школа залишається єдиним соціальним інститутом, який 

може взяти на себе захист прав кожної дитини, які б забезпечували їй 



повноцінний особистісний розвиток у максимально можливому діапазоні росту її 

індивідуальних ресурсів. 

Сьогодні у педагогічній науці яскраво заявляє про себе особистісно орієнтований 

підхід, який забезпечує створення нових механізмів навчання і виховання та 

ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, самостійності особи, 

врахування індивідуальності. 

Особистісно орієнтований підхід має суттєво гуманізувати навчально-виховний 

процес, наповнити його високими морально-духовними переживаннями, 

утвердити принципи справедливості і поваги, максимально розкрити потенційні 

можливості дитини, стимулювати її до особистісно розвивальної творчості. 

“Особистісно зорієнтоване виховання – це утвердження людини як найвищої 

цінності, навколо якої ґрунтуються всі інші суспільні пріоритети”, - вважає І.Д. 

Бех 

Сучасні вимоги до формування цієї освітньої технології визначалися у 

дослідженнях В.О. Сухомлинського, Я.Ф. Чепіги, І.Д. Беха, О.Я. Савченко, О.М. 

Пєхоти та ін. 

Особистісно орієнтоване навчання – це навчання, центром якого є особистість 

дитини, її самобутність, самоцінність. Це визнання учня головною фігурою 

всього освітнього процесу. 

Визначаючи мету і завдання особистісно орієнтованого навчання, зазначимо, що 

це процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її 

“суб’єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому 

самовизначенні”Ключове слово „виховання" тлумачиться як соціальне, 

цілеспрямоване створення умов (матеріальних, духовних, організаційних) для 

розвитку людини. Категорія „виховання" — одна з основних у педагогіці. 

Виховання в широкому соціальному розумінні передбачає вплив на особистість 

суспільства в цілому. У вузькому розумінні - як цілеспрямована діяльність, 

покликана формувати у дітей і молоді систему якостей особистості, поглядів і 

переконань. 

Фізичний, психологічний і соціальний розвиток особистості здійснюється під 

впливом зовнішніх і внутрішніх, соціальних і природних, керованих і 



некерованих факторів. Він відбувається в процесі соціалізації - засвоєння 

людиною цінностей, норм, установок, зразків поведінки, притаманних цьому 

суспільству, соціальній спільноті, групі і відтворення нею соціальних зв'язків і 

соціального досвіду. Соціалізація відбувається як в умовах стихійного впливу на 

людину факторів суспільного буття (досить суперечливого), так і під впливом 

соціально контрольованих обставин і соціально створюваних в процесі 

виховання умов. Процес і результат розвитку людини під впливом спадковості, 

середовища і виховання в педагогіці прийнято називати формуванням 

особистості. 

Здатність до розвитку - важлива властивість особистості протягом всього життя 

людини. Процес виховання (самовиховання) - центральне поняття педагогіки, а 

може, і всього життя людини. 

Цій проблемі присвячено більшість робіт педагога із світовим іменем- Василя 

Олександровича Сухомлинського. На його думку, ідея людяності насамперед 

реалізується через розвиток всіх потенціальних, інтелектуальних і фізіологічних 

можливостей особистості. Всебічно розвинена особистість втілює в собі повноту і 

гармонію сил, здібностей, пристрастей, потреб, які визначають моральну, ідейну, 

громадянську, розумову, творчу, трудову, естетичну, емоційну, фізичну 

досконалість. Педагог наголошував, що працюючи над втіленням в практику ідеї 

всебічного розвитку ніколи не можна досягти однакової межі інтелектуального 

збагачення, пізнання, духовного удосконалення. Ця нерівність визначається 

природою дитини, її родинним оточенням, соціальним середовищем. Зрештою 

цю нерівність відчувають і самі діти, і часто у них, особливо під впливом 

наслідків навчання, з'являється почуття меншовартості. Як гуманіст, В.О. 

Сухомлинський засуджував діяльність учителів, яка призводить дітей до таких 

висновків. Кожна людина повинна бути щасливою, вважає педагог, і в цьому їй 

має допомогти школа. Духовне життя школи і її вихованців не повинні 

обмежуватися, вичерпуватися самими успіхами в оволодінні навчальною 

програмою. Для того, щоб сформувати культуру бажань необхідно, вважав 

В.Сухомлинський, навчити школярів азбуці моральної культури. 



Ось основні ідеї, які розвинув Василь Олександрович у своїй педагогічній 

спадщині: 

• любов до дитини;  

• розвиток творчих сил кожної окремої особистості в умовах колективної 

співдружності на основі етико-естетичних цінностей, інтересів, потреб, який 

спрямований у кінцевому підсумку на творчу працю; 

• культ природи, природа як найважливіший засіб виховання почуття 

прекрасного і гармонії; 

• розробка демократичних педагогічних засобів і методів навчання й виховання 

(повага, заохочення, опора на позитивне, моральне покарання}: 

• звернення до внутрішнього світу дитини, опора на її сили, внутрішні потенції, 

підтримка і розвиток того здорового, що є в кожній особистості. 

• розвиток ідеї «радості пізнання», тобто емоційне сприйняття процесу навчання 

і виховання. 

 Сучасна школа, яка використовує особистісно орієнтовані технології, наслідуючи 

В.Сухомлинського, має на меті досягнення особливого психологічного клімату, в 

умовах якого дитина почувалася б комфортно. Основні засоби—ті самі, що і в 

«Школі радості»: 

— неформальне спілкування педагога з учнями не тільки в позаурочний час, а й 

під час уроків; 

— переважання позитивних оцінок, іноді повна відмова від оцінок; 

— увага до позаурочного життя (походи та екскурсії, театр, гуртки); 

— головний критерій у роботі вчителів — терпіння та любов до дітей; 

— активна участь батьків у житті школи; 

— дружні стосунки між дітьми в класі, які не залежать від навчальних, успіхів 

тощо. 

Важлива складова успіху «Школи радості» — формування позитивної «Я — 

концепції», щирого відчуття радості життя, бо ж хто не любить своє власне 

життя, тому недосяжні й інші глибокі почуття. «Де безрадісні почуття, — писав 

В.Сухомлинський, — там і пригнічений розум, скута душа». Дати кожній дитині 

щастя — ось у чому бачив свою місію педагог і вчений Сухомлинський. Але 



дитина не може бути щасливою, якщо їй у школі нецікаво, погано, нудно, якщо 

вона не відчуває себе достатньо здібною, щоб оволодіти шкільною наукою. Щоб 

зробити дитину щасливою, педагог насамперед повинен допомагати їй вчитися, 

переживати незрівнянне почуття першості, відчути «смак» успіху. 

«Учительська професія — це людинознавство, постійне проникнення у складний 

духовний світ людини, яке ніколи не припиняється .», — писав В.Сухомлинський. 

Людинознавчий підхід є відображенням демократизації і гуманізації шкільного 

життя, коли в центрі уваги педагога — кожна дитина з її індивідуальними 

особливостями. Особистісний підхід до навчання і виховання молодшого 

школяра створює умови для всебічного впливу на дитину, усвідомлення 

(діагностування) рівня її знань, рівня сформованості рис характеру, компонентів 

світогляду. 

Одна з найважливіших потреб людини — радість спілкування, емоційно-чуттєва 

насиченість відносин між людьми, яка має велике значення і для навчання та 

виховання молодших школярів. 

 Найголовнішим, найглибшим і найміцнішим надійним каменем педагогічної 

системи В.О. Сухомлинського є виховання у кожного вихованця поваги до самого 

себе. Він вважав, що до того і часу, поки є самоповага, існує й школа. Коли зникає 

повага до самого себе — немає школи, немає ні особистості, ні колективу, 

одухотворених благородними цілями, а є випадкове збіговисько. На його думку, 

повага до людської гідності та виховання самоповаги є сферою педагогічної 

творчості і великого інтелекту педагога. Тут не можуть бути ефективними якісь 

трафаретні, шаблонні, застосовувані до всіх учнів і в усіх випадках життя 

прийоми й методи. Педагог з болем зауважує, що "на жаль, у шкільній практиці 

ця сфера педагогічної творчості є найбільш недосконалою і саме в цій сфері 

допускається найбільше грубих помилок". 

Виховання дітей 6—10 років В.О. Сухомлинський називав "школою сердечності". 

Він радив педагогам і батькам дітей вчити добру, любові, милосердю. Для цього 

треба, щоб діти постійно бачили гуманістичний зміст вчинків і поведінки тих, хто 

їх оточує: рідних, близьких, вчителів, дорослих. Дитина не повинна виростати 

байдужою, нечулою, черствою, вона має зростати у постійному піклуванні про 



навколишній світ рослин, тварин, людей, доглядати і допомагати їм. У своїх 

працях педагог переконує, що у процесі творення людям добра виховується в 

юних людяність, сердечність. 

Яким має бути ставлення дітей до інших людей, як їм домогтися моральної 

виправданості й обґрунтованості своїх вчинків — вчать юне покоління моральні 

сентенції  В.О. Сухомлинського, які є не забороною чи дозволом чогось. 

Це виплекані педагогом щирі мудрі поради, що йдуть від серця до серця і 

породжують розумові, моральні, естетичні почуття. 

"Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання 

позначається на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, що тобі 

хочеться, і тим що можна. Перевіряй свої вчинки . Роби все так, щоб людям, які 

тебе оточують, було добре". 

"Ти користуєшся благами, створеними іншими людьми. Люди дають тобі щастя 

дитинства. Плати їм за це добром". 

"Усі блага і радощі життя створюються працею. Без праці не можна чесно жити . 

Нероба, дармоїд — це трутень, що пожирає мед працьовитих бджіл. Навчання — 

твоя перша праця. Йдучи до школи, ти йдеш на роботу". 

"Будь добрим і чуйним до людей. Допомагай слабким і беззахисним,  товаришу в 

біді. Не завдавай людям прикрості. Поважай та шануй матір і батька, вони дали 

тобі життя, вони виховують тебе, вони хочуть, щоб ти став чесним 

громадянином, людиною з добрим серцем і чистою душею". 

"Не будь байдужим до зла. Борись проти зла, обману, несправедливості. Будь 

непримиримим до того, хто прагне жити за рахунок інших людей, завдає лиха 

іншим людям, обкрадає суспільство" 

Як бачимо, ці та інші мудрі моральні сентенції написані просто, переконливо, 

вони легко запам'ятовуються, спонукають до роздумів, доброчинності. 

Засвоєння дітьми азбуки моральної культури дає їм можливість олюднювати 

свої вчинки, опановувати духовними цінностями свого народу, розуміти мету і 

сенс життя. 

Отже, проблеми морального виховання дітей молодшого шкільного віку 

передбачає органічне поєднання найбільш відповідних вимогам початкової 



школи методів, форм і засобів морального виховання, адже тільки в органічній 

єдності можна виховати людину з високими моральними переконаннями, що 

досить чітко простежується у досвіді В.Сухомлинського. Він прагнув того, щоб 

уже в молодших школярів за допомогою слова вчителя, прикладу в дитячій душі 

утверджувалися моральні цінності, які виробилися тисячолітньою історією 

народу. Розкриваючи суть моральних цінностей на конкретних прикладах, 

педагог розвивав і збагачував духовне життя дитини. 

Одна з найважливіших потреб людини — радість спілкування, емоційно-чуттєва 

насиченість відносин між людьми, яка має велике значення і для навчання та 

виховання молодших школярів. 

 


