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самостійності й творчих здібностей учнів, істотно підвищує рівень 

індивідуалізації навчання. 
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САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Безсумнівним є той факт, що поступальний, гармонійний розвиток 

індивіда як особистості зумовлюється багатьма чинниками різного 

походження. Не буде перебільшенням вважати, що провідна роль серед 

цих чинників належить процесу соціального самоствердження особистості.  

У науковій літературі є намагання проаналізувати деякі напрями 

розвитку поглядів, ідей, педконцепцій, теорій соціального самостверд-

ження особистості учнів. Так, А. В. Фурман проаналізував 

найперспективніші системи особистісно орієнтованого навчання вчених 

І. С. Якиманської і В. В. Сєрікова щодо технологічного розв'язання 

проблем самоствердження особистості учня [3]. З психологічних позицій 

порушував проблему особистісної самореалізації Г. О. Балл і М. С. Бургін, 

які обстоювали розвивальну стратегію впливу, що ґрунтувалась на 

діалогічних стосунках. 

Самоствердження особистості – фундаментальна потреба людини в 

самовираженні й саморозкритті. Мотивом особистісного самоствердження 

є прагнення досягти максимальної повноти життя за конкретних умов 

існування, забезпечення позитивного соціально-психологічного статусу в 

колективі й суспільстві загалом [2].  

Своїм корінням проблема соціального самоствердження особистості 

сягає глибин людської культури. Гуманістичним спрямуванням позначені 

роботи Протагора («Міра всіх речей – людина»), Сократа, Платона, 
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Арістотеля і пізніших римських мислителів: Плутарха, Сенеки та інших. 

Розквіт гуманізму пов'язують з епохою Відродження та іменами Томаса 

Мора, Томмазо Компанеллі, Франсуа Рабле, Яна Амоса Коменського. Вони 

вважали людину найвищою цінністю. Пізніше до цієї плеяди почали 

долучати представників нового часу – Мішеля Монтеня, Жан-Жака Руссо, 

Льва Толстого, які висунули ідею «вільного виховання».  

У процесі становлення масових освітніх систем кінця XIX – початку 

XX ст. була сформована технологічна модель навчання, спрямована на 

досягнення гарантованих результатів у межах репродуктивної навчальної 

діяльності учнів. Лише у другій половині XX століття відбулася 

гуманістична переорієнтація суспільної свідомості й педагогічної думки. 

Найбільш ґрунтовно ідеї педоцентризму розробляв американський філософ 

Дж. Дьюї, вважаючи, що дитина – це сонце, навколо якого повинні 

обертатися всі засоби освіти [5]. 

Водночас здобутком природоцільності є ідея врахування природних 

нахилів дитини. Вихідним стосовно природи самоствердження особистості 

для представників гуманістичного напряму в психології є положення про 

те, що кожна людина «має внутрішню натуру, яка є вродженою і чинить 

опір змінам» [6].  

Щодо педагогічних ідей, то психологи-гуманісти наполягають на 

врахуванні інтересів, психологічних особливостей, здібностей дитини, 

пропонують наставникам відмовитися від традицій повного контролю над 

своїми підопічними, створювати умови їхнього особистісного 

самоствердження. Оскільки, на думку педагогів-гуманістів, останнє є 

метою процесу навчання, то й зміст освіти має бути релевантним 

внутрішнім потребам дитини: «Освіта повинна позбутися нав'язливих ідей 

навчання фактами... і займатися питанням особистісної значущості знань», 

– пише Ч. Паттерсон [2]. 

Щоб зробити зміст загальної освіти релевантним внутрішнім 

потребам дитини, за дослідженнями А. Фурмана, Г. Вайнштейн і 

М. Фантіні пропонують: по-перше, віддавати перевагу не тому, що 

викладається, а тому, як викладається; по-друге, використовувати матеріал 

безпосередньо з тієї спільноти, в якій живе учень; по-третє, добирати мате-

ріал і методи навчання з урахуванням прагнень дитини; по-четверте, брати 

до уваги, що релевантність досягається тільки за умов, коли зміст 

матеріалу дозволяє учням знайти відповідь на такі важливі для них 

питання, як «Хто я є?», «Чи відповідаю я існуючій системі речей?» [3]. 

Отже, в освітньому процесі повинно відбуватися своєрідне зняття 

об'єктивного значення навчального матеріалу та виявлення в ньому 

суб'єктивного сенсу особистісно стверджувальних цінностей. Провідну 

роль у цьому процесі вчені надають розвитку здібностей переважно через 

саморозкриття свого статусу в колективі. Психологічна ситуація, що 

мотивує учнів до вільного висловлення своїх поглядів, думок, ідей та 
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пропозицій, виникає тоді, коли вчитель дотримується «демократичного, а 

не авторитарного стилю взаємодії» ( Р. Уайт), виявляє «безумовно 

позитивне ставлення» до учнів (К. Роджерс), «вміє вислухати» (Т. Гордон), 

створює «позитивне зовнішнє середовище» (У. Перкі).  

У навчанні учнів комунікативності гуманістична педагогіка вбачає 

ефективний засіб соціального самоствердження учнів саме в ситуаціях 

спілкування, взаємодії. 
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ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО 

СПРЯМУВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ 

 

Майбутнє України головним чином залежить від духовно-моральних 

цінностей, які сьогодні закладаються в душі молодому поколінню. Але 

навіть побіжний аналіз стану духовно-моральної сфери юних громадян 

України викликає занепокоєння [1]. Особливістю історичного моменту 

сучасної незалежної України є те, що за умови кризи сучасної сім’ї, 

недостатньої виховної діяльності церкви й пасивності громади саме 

державна школа має взяти на себе важливу функцію духовно-морального 

виховання молодого покоління. В цьому полягає її історична місія на 

сучасному етапі. А вчитель предметів духовно-морального виховання 

покликаний компенсувати своєю педагогічною діяльністю виховні функції 

сім’ї, церкви та громади.  

На необхідність системної роботи у формуванні духовності 

особистості звертається увага у Конституції України: «…враховуючи 

глибоку духовно-моральну кризу в нашій державі, національна школа 

покликана забезпечити наповнення всіх ланок навчально-виховного 


