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Останнім часом у педагогічній науці активно розробляється проблема 

створення освітнього, навчально-виховного, розвивального та інших видів 
середовищ, які зумовлюють формування особистості. Інноваційним 
науковим підходом сьогодні є вивчення феномену впливу на особистість 
культурного середовища школи, основою якого виступає сфера етичних 
взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу. 

Оскільки саме етика є базовим, системоутворюючим компонентом 
освітнього середовища, яке здатне регулювати як професійну діяльність 
вчителів, так і поведінку учнів. За своїм внутрішнім змістом вона впливає на 
формування свідомості, професійних і особистісних цінностей, коригує 
емоційно-вольову сферу, детермінує стиль життя та дії людини. Домінування 
етичного середовища (іноді зустрічається термін «етичне поле») в умовах 
розвитку сучасної школи допомагає стверджувати у ній загальнолюдські 
гуманістичні цінності, морально-психологічну атмосферу, що сприяє 
виявленню поваги до особистості учня та його права на самовизначення; 
впливає на формування діалогічного, партнерського стилю навчання, якість 
діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу, розширює культурні потреби та 
інтереси його учасників тощо. Невипадково, відомий режисер, педагог 
К.С. Станіславський називав етику «атмосферою розвитку таланта». 

«Етичне поле» (середовище) розглядається в контексті освітнього 
середовища, яке за визначенням В.А. Ясвіна, є «системою впливів і умов 
формування особистості за відповідним зразком, а також можливостей для її 
розвитку, що містяться у соціальному та предметному оточенні» [6, 14]. 
Стратегічний вектор формування такого середовища обумовлюється 
концептуальними засадами модернізації освіти, конкретними завданнями 
школи, особливостями і традиціями ЗНЗ, професійними можливостями 
педагогічного колективу, рівнем розвитку учнів та іншими особливостями. 

Створення етичного середовища виходить за рамки загальноосвітніх 
навчальних закладів і є нагальною соціокультурною потребою поступу 
сучасного суспільства, яке сьогодні втрачає свої сакральні основи. Майже 
нормою в наш час стають такі аморальні прояви поведінки як хамство, 
грубість, байдужість, безвідповідальність, здирництво тощо. Мають вони 
місце і в школі. 

Така ситуація значною мірою детермінована складнощами та 
суперечностями перехідної історичної доби, яку переживає українська 
держава. Серед них найбільш серйозними є: 

· занепад культури і моралі на сучасному етапі розвитку суспільства 
(зниження культурних потреб, посилення наркотизації, 
лібералізація статевої моралі тощо); 



· втрата патріархальних засад сімейного виховання; 
· релятивістський характер суспільної моралі, «подвійна мораль»;   
· соціальна апатія (формальне ставлення до діяльності); 
· неготовність педагогів до переходу освітньої системи на новий 

гуманістично-інноваційний тип (трансляція старих педагогічних 
принципів і методів); 

· посилення негативної тенденції щодо ціннісно-мотиваційної 
розбіжності між старшим і молодшим поколіннями тощо. 

Звичайно, процес створення етичного середовища ЗНЗ – це частина не 
тільки ментального (ціннісного), а й діяльнісного формування суспільного 
простору. Отже, розвивати таке середовище в умовах ЗНЗ цілком можливо і 
необхідно, використовуючи системний, комплексний підходи. Оцінка 
досвіду морального виховання свідчить, що найбільш гуманні, ефективні та 
довершені системи створювалися якраз в часи найскладніших соціальних 
перетворень (досвід Я.А. Коменського, І.Г. Песталоцці, Я. Корчака та інших). 

Проблема формування етичного середовища у сучасному 
загальноосвітньому навчальному закладі підкреслює аксіологічну сутність 
педагогіки, несуперечливість мети і засобів її досягнення, пріоритет 
суб’єктивного світу дитини, що узгоджується з новою парадигмою освіти, 
яка визначається формулою: «від людини освіченої – до людини культури». 

Етичне середовище та його вплив на розвиток особистості як наукова 
проблема мало вивчена у педагогічній науці. Існують окремі розробки деяких 
російських учених, а саме: С.Г. Вершловського, А.В. Іванова, 
Н.Ю. Посталюка, А.І. Шемшуриної та інших. Відомим в історії вітчизняної 
та зарубіжної педагогічної думки є досвід роботи авторських шкіл і освітніх 
систем (А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, Дж. Дьюї, М. Монтессорі, 
Ш.О. Амонашвілі та інших ), в яких незалежно від історичних часів, 
етнічних, національних, соціокультурних особливостей, загальним є 
відповідна етична атмосфера освітнього середовища. Етика як атмосфера 
добра і поваги між усіма учасниками навчально-виховного процесу 
формують унікальні педагогічні можливості для виховання і навчання, 
спільної життєдіяльності учнів в умовах цього середовища. Воно також 
здатне збалансувати вплив зовнішніх соціально-педагогічних умов і 
внутрішніх факторів особистісного та соціально-культурного розвитку учнів 
і педагогів у процесі їх спільної взаємодії, що сприяє їхньому особистісному і 
соціокультурному розвитку, підвищує якість освіти на всіх її рівнях. 

Під етичним середовищем, зважаючи на новизну поняття у 
педагогічній науці, ми розуміємо сукупність психолого-педагогічних умов, 
які згідно з принципом синергетичності діють на рівні змісту, способів 
організації навчання і виховання школярів, спілкування з ними, охоплюючи 
всі сфери їх життєдіяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. Тим 
самим забезпечуюється скоординованість, гармонійність зусиль щодо 
розвитку базової культури дитини, оптимальної взаємодії у педагогічному 



колективі, взаємин учителів з батьками учнів тощо на засадах педагогічної 
етики. В межах такого середовища стверджуються і набувають практичної 
реалізації головні принципи нової освітньої парадигми: індивідуалізація, 
диференціація, гуманізація, демократизація тощо. Як справедливо зазначає 
О.Я. Савченко, «вчитель стає невидимим диригентом, який уміє вчасно 
почути, помітити, підправити, підтримати кожного» тощо [5, 159]. 

Функціонування етичного середовища, спираючись на висновки 
російського вченого А.В. Іванова [1, 50-51], уможливлюють різновекторні, 
але взаємопов’язані умови, які забезпечують ефективний вплив на розвиток і 
саморозвиток дітей та дорослих у освітньому просторі ЗНЗ. А саме: 

· базові (наявність інновацій, традицій, об’єднуючої ідеї розвитку 
ЗНЗ); 

· функціонально-утворюючі (інформаційні, комунікативні, інтерактивні, 
духовні); 

· предметно-практичні (матеріальні, організаційно-управлінські, 
психолого-педагогічні тощо). 

Сукупність цих умов забезпечує створення етичного середовища, яке 
починає виконувати роль соціокультурного контексту діяльності 
загальноосвітнього навчального закладу, стає провідною тенденцією його 
інноваційного розвитку. Цей висновок підтверджується положеннями, 
розробленими у педагогічній теорії Н.Ю. Посталюком щодо провідної 
тенденції, яка має бути детермінантою інших, окремих тенденцій, 
теоретичним базисом загальної структури, а також зберігати цілісність 
педагогічної діяльності, обумовлювати її стратегію та тактику [4]. Саме 
таким критеріям відповідає тенденція функціонування етичного середовища 
школи. 

В основу теоретичних міркувань щодо створення вищезазначених умов 
може бути покладена теорія можливостей Дж. Гібсона, згідно якої 
вірогідність виявлення особистістю тих або інших якостей залежить від 
реалізації двох взаємопов’язаних аспектів – стимулів. Перший – виходить з 
навколишнього середовища та найближчого оточення людини, а другий – 
обумовлений її власною діяльністю, яка спрямована назустріч цим стимулам 
[6, 233]. 

Відповідно до цієї теорії перспективи розвитку етичного середовища у 
ЗНЗ як системного явища пов’язані з гармонізацією дії на особистість 
різноманітних впливів: цілеспрямованого і опосередкованого, її власною 
моральною діяльністю. Під цілеспрямованим впливом розуміються 
психолого-педагогічні умови і засоби безпосередньої дії, які є зовнішніми 
стимулами для особистості і чітко спрямовані на формування етичного 
середовища (володіння вчителем нормами педагогічної етики, суб’єкт-
суб’єктна взаємодія всіх учасників навчального процесу на гуманістичних 
засадах, використання педагогами особистісно-орієнтованих технологій 
навчання і виховання, посилення аксіологічного підходу у змісті освіти 



(вивчення дисциплін «Етика» – 5-6 класи, «Християнська етика в українській 
культурі», бесіди на етичні теми тощо). Опосередкований вплив передбачає 
дію інших (непрямої дії) чинників (стимулів) на розвиток етичного 
середовища. Серед них важливе місце посідають: діалогічний стиль 
спілкування в системі «вчитель – учень»; мотивація виявлення школярами 
етичної поведінки в різних сферах їхньої життєдіяльності в умовах ЗНЗ; 
профілактична робота щодо подолання конфліктів; обговорення і 
затвердження учнями кодексів етичної поведінки; залучення їх до 
різноманітних форм морально-духовної, культурної діяльності тощо. За своїм 
змістом і методичним забезпеченням зазначені види впливів (стимулів) не 
існують автономно, а узгоджені між собою, взаємозбагачуючи та 
доповнюючи один одного. Вплив цих двох комплексних стимулів на 
утворення етичного середовища та його взаємодію з моральною діяльністю 
особистості можна представити схематично (Рис. 1): 
 

 

 

 

 

                                                           

                                    

 

 
Рис. 1. Системність впливів (стимулів) на формування етичного середовища (поля) ЗНЗ 

 
Формування етичного середовища – процес тривалий, ступеневий і 

водночас динамічний в умовах функціонування запропонованої системи, а 
його розвиток може відбуватися за такими стадіями: інформаційна, 
аксіологічна, перетворювальна (особистісні та колективні операційно-
процесуальні зміни). 

Слід відзначити, що провідним елементом цієї системи виступає 
професійно-педагогічна етика самого вчителя. За даних умов етична 
поведінка педагога повинна відповідати таким вимогам: 

· усвідомлення гуманістичних цінностей, інваріантного характеру 
норм, принципів педагогічної етики; 

· розуміння морального змісту педагогічної професії, необхідності 
розвитку культурних потреб та інтересів; 

· здійснення етичної рефлексії власних вчинків;  
· виявлення сутності моральних колізій у різних педагогічних 

ситуаціях, прогнозування результатів своїх дій; 
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· вміння розв’язувати конфлікти, розуміти почуття і потреби 
вихованців; 

· реалізація у професійній поведінці стратегії і тактики етично 
адекватного спілкування з різними учасниками навчально-
виховного процесу. 

У цьому контексті доцільно було б згадати досвід Японії, де 
Міністерством освіти країни чітко задекларовані п’ять етико-педагогічних 
правил, своєрідних заповідей, які є обов’язковими для виконання педагогом 
японської школи. А саме: 

· педагог спілкується з дітьми в конкретних умовах повсякденного 
життя, демонструючи власний приклад участі в ньому, тобто, 
етичне виховання стає не однобічним процесом прищеплення 
дитині моральних норм, а способом життя; 

· етичне виховання спрямовано на формування певних навичок – 
самоаналізу своєї поведінки, думок і почуттів, здатності до 
самостійних рішень та дій, готовності відповідати за свої вчинки та 
їх наслідки; 

· важливо навчити дитину усвідомлювати інтереси інших, свою 
залежність від суспільства та тих, хто її оточує; 

· основна форма етичного виховання – організація групової 
діяльності, чітке усвідомлення кожним учнем своєї ролі в ній; 

· необхідно навчити школярів сприймати проблеми групи як свої 
власні, донести до їх свідомості, що закони і норми життя в групі та 
суспільстві і їх дотримання, потрібні кожній людині [2, 88].  

Отже, з аналізу вищезазначеного можна зробити висновок, що 
педагогічний ресурс формування етичного середовища слід шукати у системі 
взаємодії вчителя з учнями в процесі реалізації різних навчально-виховних 
завдань, формах і методах освітньої діяльності. Засобами активізації такої 
роботи слід вважати такі технології, які спрямовані не тільки на засвоєння 
учнями навчального матеріалу, а й розвиток в них цінностей, особистісних 
якостей, суспільно-моральних навичок поведінки, загальної культури. Серед 
таких технологій слід виділити: 

· співробітництво (робота в команді, індивідуально-групові форми 
діяльності); 

· імітацію конкретних ситуацій, моральних дилем та їх подальше 
розв’язання; 

· ділові та рольові ігри; 
· колективне обговорення етичних проблем (організований діалог, 

дискусія, робота в парах тощо). 
За своїм змістовим насиченням ці технології та форми роботи з учнями 

повинні актуалізувати морально-ціннісну природу людини. А саме: 
· виявлення співчуття, співпереживання, бажання подати реальну 

безкорисливу допомогу іншим; 



· дотримання правил спілкування, залежно від ситуації, їх вибір на 
основі моральних уявлень; 

· використання здобутих моральних знань у практиці повсякденного 
життя; 

· розуміння наслідків своєї поведінки для себе та інших; 
· запобігання прояву негативних почуттів: зловтіхи, агресивності, 

заздрощів тощо. 
Важливим елементом взаємодії вчителя з учнями є позитивний 

емоційний фон всього навчально-виховного процесу, створення атмосфери 
рівноправного спілкування всіх його суб’єктів. Такий фон сприяє розвитку у 
школярів моральних почуттів, які на думку відомого українського вченого 
І.А. Зязюна, визначаються переживаннями і «спричинені відносинами між 
людьми на основі усталених норм, принципів, правил поведінки тощо» [3, 
326]. 

Таким чином, створення і функціонування етичного середовища 
загальноосвітнього навчального закладу – важливе педагогічне завдання, від 
реалізації якого залежить формування унікальних морально-психологічних 
умов для навчання і виховання, активізація участі школярів у моральній та 
духовно-перетворювальній діяльності, що сприяє практичній реалізації нової 
освітньої парадигми. 
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