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ДОДАТОК №1 

 

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 «ОСВІТА ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ» 

 25-26 березня 2014 р., Одеса - Дніпродзержинськ 

 

Басова Олена Юріївна (м. Одеса) - вчитель англійської мови, Одеський приватний НВК 

«Хабад» 

 

 

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як важливий фактор найповнішого розкриття 

здібностей школярів та розв'язання різноманітних освітніх проблем, створення цілісної системи 

пошуку та виховання творчо обдарованої особистості. Позашкільна робота, будучи необов'язковою, 

природно «добудовує» незаповнені проміжки соціального становлення особистості. Свобода і 

можливість вибору улюблених занять у позашкільний час благотворно впливають на молодших 

школярів. При цьому організація діяльності дітей у формі дозвілля сприяє вільному спілкуванню у 

середовищі ровесників, з якими дитина вважає себе найтісніше пов'язаною і авторитет яких для неї 

безперечний. У той же час переживання успіху викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, 

сприяє набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності й поведінки, тобто 

поступово здійснюється становлення тих властивостей і якостей, які є складовими творчої 

особистості. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати сутність та особливості управління системою  

виховання в загальноосвітньому закладі у позакласній роботі. 

Об’єкт дослідження: система виховання  в загальноосвітньому навчальному закладі у 

позакласній роботі. 

Предмет дослідження: управління системою виховання в загальноосвітньому навчальному 

закладі у позакласній роботі. 

Об’єкт, предмет, мета дослідження обумовили вибір наступних завдань: 

1. НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ОБҐРУНТУВАТИ СУТНІСТЬ 

ПОНЯТТЯ “СИСТЕМА ВИХОВАННЯ” ; 

2. ВИЗНАЧИТИ СТРУКТУРУ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ; 

3. ВИЗНАЧИТИ ГОЛОВНІ ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНІ  ПРИНЦИПИ; 

4. ДОСЛІДИТИ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИХОВАННЯ. 

Вихова ння —це складний і багатогранний процес формування особистості, створення 

оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 

Виховання дітей шкільного віку здійснюють у процесі навчання і виховної роботи у школі та 

за її межами. Воно є цілісним процесом, у якому органічно поєднані змістова (сукупність виховних 

цілей) і процесуальна (самокерований процес педагогічної взаємодії вчителя й учня, що передбачає 

організацію і функціонування системи виховної діяльності та самовиховання учнів) сторони. Цей 

процес є двостороннім (обов'язкова взаємодія вихователя і вихованця), цілеспрямованим (наявність 

конкретної мети), багатогранним за завданнями і змістом, складним щодо формування і розкриття 

внутрішнього світу дитини, різноманітним за формами, методами і прийомами, неперервним (у 

вихованні канікул бути не може), тривалим у часі (людина виховується все життя). Ефективність його 

залежить від рівня сформованості мотиваційної бази. 

Структура процесу виховання передбачає: 

1. Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки. Це перший етап входження в 

систему виховного впливу, на якому діють норми, правила, особливості життєвої поведінки. 

2. Формування почуттів (стійких емоційних відношень людини до явищ дійсності). Вони 

сприяють трансформації певних дій особистості із сфери розумового сприймання у сферу емоційних 

переживань, що робить їх стійкими, та активізації психічних процесів людини; 

3. Формування переконань (інтелектуально-емоційного ставлення суб'єкта до будь-якого 

знання як до істинного (або неістинного). Переконання, що ґрунтуються на істинних знаннях, будуть, 

з одного боку, своєрідним мотивом діяльності, а з другого — «стрижнем» поведінки особистості.  

4. Формування вмінь і звичок поведінки. Формування вмінь (засвоєного способу виконання 

дій, основаного на сукупності набутих знань і навичок) і звичок (схильності людини до відносно 

усталених способів дій) потребує поступовості й систематичності вправляння, посильності та 
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доцільності поставлених вимог, їх відповідності рівню розвитку учнів. Воно пов'язане з активною 

діяльністю особистості у сфері реальних життєвих ситуацій. 

Виховання є складним, багатогранним процесом, у якому тісно переплетені внутрішні 

(стосуються особи вихованця) та зовнішні (стосуються виховного середовища) суперечності. 

На процес виховання впливають (безпосередньо або опосередковано) об'єктивні (особливості 

суспільного устрою, політичного режиму, соціально-економічного розвитку, національна 

самобутність, природне середовище) та суб'єктивні (соціально-педагогічна діяльність сім'ї, 

громадських організацій, навчально-виховних закладів, засобів масової інформації, закладів культури 

і мистецтва) чинники. Структурними елементами процесу виховання є мета, завдання, 

закономірності, принципи, методи, засоби, результати виховання та їх корегування. Сучасна школа 

вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів 

духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для 

самореалізації у різних видах творчої діяльності. Всебічно і гармонійно сформована особистість є 

метою цивілізованого суспільства. 

Національне виховання — виховання дітей на культурно-історичному досвіді свого 

народу, його звичаях, традиціях та багатовіковій мудрості, духовності. 
Правильно організоване національне виховання формує повноцінну особистість, 

індивідуальність, яка цінує національну та особисту гідність, совість і честь. Так формується 

національний характер. 

Ідеал — уявлення про взірець людської поведінки і стосунків між людьми, що виникають 

із розуміння мети життя. 
Він об'єднує ціннісні орієнтації, життєві принципи і плани, рівень домагань, задуми і вчинки у 

цілісну лінію життєвої поведінки людини. Формування його залежить від виховання, умов життя і 

діяльності, від особливостей її власного досвіду. Залежно від сфер життєдіяльності формуються 

суспільні, політичні, національні, естетичні ідеали особистості. 

Зміст національного виховання відображає в єдності його загальну мету, завдання й складові 

частини. Основними складовими виховання, реалізація яких забезпечує всебічний і гармонійний 

розвиток особистості, є: 

— громадянське виховання: формування громадянськості, яка дає змогу людині відчувати себе 

юридично, соціально, морально й політично дієздатною; 

— розумове виховання: озброєння учнів знаннями основ наук, формування наукового 

світогляду та національної самосвідомості, оволодіння основними мислительними операціями, 

вироблення умінь і навичок культури розумової праці; 

— моральне виховання: формування в учнів загальнолюдських норм гуманістичної моралі 

(добра, взаєморозуміння, милосердя, віри у творчі можливості людини), моральних понять, поглядів, 

переконань, моральних почуттів, вироблення навичок і звичок моральної поведінки, культури 

спілкування, культивування інтелігентності; 

— трудове виховання: ознайомлення учнів з науковими основами сучасного виробництва, 

практична й психологічна підготовка їх до праці, свідомого вибору професії; 

— естетичне виховання: формування естетичних понять, поглядів, переконань, виховання 

естетичних смаків, вироблення вмінь і навичок привносити в життя красу, розвиток в учнів творчих 

здібностей; 

— фізичне виховання: виховання здорової зміни, підготовка до фізичної праці, захисту 

Батьківщини. 

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, 

полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у 

переорієнтації учнівських і вчительських колективів на подолання авторитарно-командного стилю у 

ставленні до учнів. Пріоритетним стає гуманістичне виховання — створення умов для 

цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, 

індивідуальності. 

Основні завдання виховної діяльності зумовлені пріоритетними напрямами реформування 

школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), до 

яких належать: 

— формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання 

працювати задля держави, готовності 'її захищати; 

— забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, 

культури та історії свого народу; 
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— формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

— прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та 

представників інших національностей, які мешкають на території України; 

— виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї 

світоглядної позиції; 

— утвердження принципів вселюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, 

працелюбності та інших чеснот; 

— формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря; 

— забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх 

здоров'я; 

— виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; 

— формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та 

громадянською відповідальністю. 

Позакласна робота будується з урахуванням основних загальнодидактичних принципів: 

— на кожному позаурочному занятті у нерозривній єдності реалізуються освітні й виховні 

завдання; 

— усі відомості розглядаються і з'ясовуються відповідно до результатів сучасних досліджень, 

чим забезпечується принцип науковості; 

— явища і факти, що аналізуються в процесі позакласної роботи, мають відповідати віковим 

можливостям учнів, принцип доступності тісно пов'язаний з принципом усвідомлення знань; 

— позакласна робота враховує вимоги розвиваючого навчання: формуються навички 

спостереження й аналізу явищ і фактів, уміння самостійно працювати з доступною літературою. 

У позакласній роботі важливим є принцип наступності перспективності: плануючи 

позакласну роботу певного класу, вчитель враховує ті знання й навички, що їх одержали учні на 

уроках і в позаурочних заходах у попередніх класах. Одночасно позакласні заходи можуть готувати 

основу для кращого засвоєння матеріалу на уроках, до участі у факультативних заняттях. У 

позакласній роботі реалізується зв'язок теорії з практикою, учні вдосконалюють навички самоосвіти. 

У позакласній роботі реалізується принцип індивідуального підходу до учнів, ураховуються їх 

здібності, нахили. 

Проте, одночасно позакласна робота має і свої специфічні принципи, а саме: врахування віку й 

ступеня підготовленості учнів до занять, взаємозв'язок позакласної роботи і класних занять, 

добровільність, наявність інтересу до вивчення мови, вибірковість, що виявляється у відсутності 

єдиної програми для позакласної роботи й дозволяє вчителю самому планувати її, виходячи з умов 

роботи школи, вікового складу учнів, їхньої зацікавленості, а також залежно від програмовою 

матеріалу, що вивчається. Цей самий принцип діє й у виборі форм роботи.  

Отже, позакласна робота – це всеохоплююча категорія, що поєднує всі грані педагогічного 

процесу. Важливе місце в ньому посідає освітня складова у вигляді громадської освіти, яка доповнюється 

й розширюється вихованням, що передбачає розвиток в особистості здатності удосконалення провідних 

навичок та усвідомлення  моральних цінностей. 

 

 

Муляр Володимир Ілліч (м. Житомир) – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

гуманітарних і соціальних наук Житомирського державного технологічного університету 

 

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОРІЄНТАЦІЙНО-СМИСЛОВИЙ 

СТРИЖЕНЬ ЇЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 

Зазвичай, коли говорять про явище соціалізації людського індивіда у будь-яких його сутнісних 

вимірах (індивідуальному, особистісному, людському як такому), то мають на увазі процес набуття 

цим індивідом відповідних вказаним вимірам людських характеристик. Зокрема, якщо говорити про 

соціалізацію особистості, то потрібно мати на увазі, що це є процес перетворення людського індивіда 

в особистість – особливу його сутнісну властивість, що виражає саме соціальний (не індивідуальний) 

зріз його людської структури як такої. Це – набуття окремим індивідом таких людських знань, умінь, 

навичок, формування потреб, інтересів, цілей, ідеалів, культивування здібностей, вольових чи 

художніх смаків тощо, які  репрезентують цього індивіда як представника певної соціальної 

реальності, певних суспільних відносин. Тому, що сама  особистість – це соціальна сутність окремої 

людини як біосоціальної істоти. Таким чином, соціалізація особистості має на меті процес 


