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КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ – ОСНОВОПОЛОЖНИЙ 
ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ  

 
Упродовж усієї історії розвитку освіти Сполучених Штатів Америки 

концепція виховання характеру виступала основоположним принципом 
виховання цілісної особистості. З цього приводу Е. Шеффер у 2001 році 
зазначав, що виховання характеру – це лише переутвердження традиційної 
ролі американських шкіл виховати цілісну людину [10, с. 2]. Тому вивчен-
ня досвіду США у цьому напрямку та запровадження основних ідей кон-
цепції виховання характеру в практику сучасних шкіл України є досить ак-
туальною проблемою і має безперечне теоретичне і практичне значення. 

Проблему розвитку та впровадження концепції виховання характеру 
в загальноосвітні заклади США досліджували Дж. Голд, К. Булах, Л. Коль-
берт, Т. Лікона, К. Райан, С. Саймон, Г. Уолберт, Е. Шеффер та ін. Але по-
за межами дослідження залишилася проблема впливу концепції виховання 
характеру на формування цілісної особистості. 

Тому мета статті полягає в обґрунтуванні дієвості концепції вихо-
вання характеру, як основоположного принципу формування цілісної осо-
бистості в системі шкільної освіти США. 

Соціологічні дослідження проведені науковцями у США, доводять, 
що більшість американців переконані, що процес виховання характеру від-
сутній у школах як такий. Проте незважаючи на таку сформовану думку, 
багато штатів офіційно затвердили програми виховання характеру. Так, 
наприклад, у штаті Джорджія, законодавча сесія 1997 р. схвалила 
обов’язкову програму виховання характеру у державних школах, керівни-
цтво штату Нью Джерсі теж затвердило (2000 р.) програму і опублікувало 
її у липні 2001 р. під назвою «Програма виховання характеру: короткий 
довідник». У програмі основний акцент зроблено на формування в учнів 
таких рис характеру як: хоробрість, патріотизм, громадянськість, чесність, 
справедливість, повага до інших, доброта, співпраця, почуття особистої гі-
дності, самовладання, люб’язність, співчуття, толерантність, старанність, 
великодушність, пунктуальність, охайність, життєрадісність, гордість за 
школу, повага до навколишнього середовища, терпимість, творчість, спор-
тивна майстерність, лояльність, наполегливість тощо. Місцевим радам, на 
демократичних засадах, дозволялося запроваджувати програму у будь-
яких класах шкіл, а владу штатів зобов’язували надавати підтримку таким 
школам [5]. 

У серпні 1997 р. Державний Департамент Освіти США прийняв до-
кумент під назвою «Методичні рекомендації до запровадження концепції 
виховання характеру і цінностей» з метою виконання державного мандату 
та гарантії виконання даної програми у всіх школах Америки. У згаданому 
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документі подано визначення основних понять концепції, зокрема зазнача-
ється, що: 

1. концепція характеру – це вчинки та дії, які характеризують лю-
дину. 

2. виховання характеру – це процес, під час якого розвиваються 
позитивні якості характеру особистості. 

3. характер – це ознаки чи особливості, які вирізняють одну люди-
ну від іншої; набір розумових чи етичних рис, що характеризують окрему 
людину, певну групу або націю [1]. 

Варто звернути увагу на те, що у концепції акцентується увага на 
тому, що виховання характеру – це своєрідний національний рух за ство-
рення шкіл, які виховують етичну, відповідальну і турботливу молодь на 
засадах універсальних цінностей. Адже хороший характер не можливо 
сформувати автоматично; він розвивається протягом тривалого часу завдя-
ки безперервному процесу навчання і виховання, прикладу для насліду-
вання, учіння і практики. 

Концепція виховання характеру набула особливої важливості у су-
часному американському суспільстві. Це пов’язано з тим, що перед тепе-
рішньою молоддю постало багато можливостей, а разом з ними і небезпе-
чних ситуацій, які не переживали попередні покоління. Молодь сьогодення 
потрапляє під численні негативні впливи з боку телебачення та інших зов-
нішніх чинників, що превалюють у світовій культурі. За даними дослі-
джень, проведених Товариством з питань виховання характеру (Character 
Education Partnership) у США, діти проводять лише 33,4 години на рік у 
спілкуванні з друзями чи батьками, натомість 1500 годин на рік – дивлять-
ся телевізор [2; 3]. Оскільки американські школярі проводять до 900 годин 
на рік у стінах школи, то природнім є той факт, що саме школам належить 
важливе завдання допомоги сім’ям і спільнотам у створенні комфортного 
середовища, де б учні навчалися основоположним етичним принципам. 

Тому у процесі дослідження ми дійшли висновку, щоб виховання ха-
рактеру було успішним та ефективним, воно мусить пронизувати увесь 
шкільний колектив та освітній простір загальноосвітнього навчального за-
кладу. Концепція виховання характеру в американських школах спрямова-
на не лише на те, щоб навчити дітей розуміти основоположні етичні цінно-
сті, але й діяти у відповідності з ними. Отже, для успішного здійснення да-
ної концепції Товариство з питань виховання характеру пропонує дотри-
муватися одинадцяти принципів: 

1) сприяти оволодінню основними етичними цінностями; 
2) навчати учнів діяти відповідно до цих принципів; 
3) охоплювати всі аспекти шкільної культури; 
4) виховувати турботливу шкільну громаду; 
5) надавати можливості для моральних вчинків; 
6) піднімати якість навчальної успішності учнів; 
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7) розвивати внутрішню учнівську мотивацію; 
8) залучати весь педагогічний колектив до навчально-виховного 
процесу; 

9) добирати на керівні посади людей з успішними лідерськими якос-
тями; 

10) закликати батьків та громадськість до активної участі у роботі 
школи; 

11) здійснювати оцінку результатів та прагнути до вдосконалення [3]. 
Відомий американський дослідник концепції виховання характеру 

Т.Лікона у праці «Виховання характеру» зазначав, що для того, щоб досяг-
нути позитивних результатів у цій справі необхідно у школах створити по-
зитивну моральну культуру, яка б розвивала загальне шкільне середовище 
і допомагала навчати етичним цінностям учнів. Разом з тим, щоб така 
культура існувала, необхідно налагодити дії з боку керівництва школами, 
дотримуватися загальношкільних правил поведінки, виробити в школах 
дух співпраці у всьому, створити демократичне учнівське самоврядування 
тощо. При цьому варто залучати сім’ю та громадськість до взаємодії зі 
школою і саме цим дати зрозуміти учням важливість надання допомоги, 
аби у майбутньому вони також дотримувалися цього правила [6]. 

Варто наголосити на тому, що вагома роль у вихованні характеру 
учнів належить вчителю. У Сполучених Штатах Америки учитель – це 
особа, яка допомагає дитині, піклується про неї та моделює її поведінку. 
Учитель сприяє створенню як морального клімату у спільноті, допомагаю-
чи учням поважати і піклуватися один про одного, так і демократичного 
середовища у класі, де школярів залучають до особистого прийняття рі-
шень. Педагоги навчають своїх вихованців дотримуватися моральної дис-
ципліни, схиляючи їх таким чином до моральних роздумів і самоконтролю. 
Розповсюдженими є й форми групової роботи, що привчають учнів до 
співпраці і розвивають у них почуття відповідальності за свою навчальну 
діяльність. Розвиток здібностей у дітей до моральних роздумів досягається 
за рахунок читання ними різноманітної літератури, написання творів, об-
говорення тем, що торкаються проблем моралі, вислуховування особистих 
думок учнів та участі їх у дебатах [2]. 

На наш погляд, цінним є той факт, що майже всі програми виховання 
характеру тісно взаємопов’язані із різноманітними навчальними предмета-
ми. Так, на уроках історії та суспільствознавства учні досліджують етичні 
цінності, перераховані у Декларації Незалежності США. На уроках англій-
ської мови школярі пишуть твори, що фокусуються на моральних дилемах. 
Під час математичних обчислень їх навчають інтерпретувати статистичні 
дані досліджень, що стосуються моральних тем. У позашкільний час роз-
повсюдженим є створення невеличких дискусійних груп, які очолюються 
досвідченими учителями або старшими учнями. Під час таких дискусій 
школярі мають змогу розповісти про особисті життєві проблеми і знайти 
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ключі для їх вирішення. Досить популярними формами роботи з дітьми є 
поєднання навчальної і громадської діяльності (допомога малозабезпече-
ним сім’ям, облаштування міських і позаміських куточків, догляд за моло-
дшими школярами та ін.) [11]. 

У ході дослідження нами з’ясовано, якими є школи, що успішно 
впроваджують концепцію виховання характеру у США. Зауважимо, що не 
існує єдиних стандартів, відповідно до яких діють такі школи. Проте єди-
ною спільною рисою, яка об’єднує їх – це прагнення до виховання «ціліс-
ної» особистості. 

Школи, які успішно запровадили концепцію виховання характеру, 
дістали назву Національних Шкіл Характеру. Оскільки школи та шкільні 
округи у Сполучених Штатах Америки часто затверджують програми, які 
відповідають їхнім потребам, то і програми виховання характеру у різних 
школах дещо різняться між собою. Зокрема, одні школи виділяють лише 
невелику частину навчального часу, аби ознайомити дітей чи виховати у 
них якусь певну рису характеру, інші – інтегрують концепцію виховання 
характеру у весь навчальний процес, включаючи й позашкільні види дія-
льності. 

Програми з виховання характеру зазвичай вимагають від директора 
та учителів виявляти позитивні риси характеру для того, щоб школярі мог-
ли моделювати свою поведінку відповідно до цих авторитетних осіб. 

В американській системі шкільної освіти не існує єдиної умови, яка 
сприяла б успішному впровадженню концепції виховання характеру на 
практиці. Однак, більшість національних організацій США все ж таки ви-
діляють певні критерії успішної діяльності таких шкіл. До них відносяться 
наступні: 

• визначення та дотримання основоположних етичних цінностей; 
• виконання норм моральної поведінки учнями та викладачами; 
• самостійне прийняття рішень школярами; 
• створення педагогами сприятливого виховного середовища; 
• наявність чітких форм співпраці між викладацьким і учнівським 

колективами; 
• залучення батьків і громадських діячів до активних форм парт-

нерства; 
• щорічна оцінка та аналіз ефективності використання програм з 

виховання характеру [4]. 
Зазначимо, що впровадження концепції виховання характеру під-

тримується як на рівні штату, так і на федеральному рівні. У свій час адмі-
ністрація президента Б. Клінтона виділила десять грантів сумою понад 
один мільйон доларів для підтримки функціонування програм виховання 
характеру у США. У серпні 2000 р. 24 штати і округ Колумбія затвердили 
на законодавчому рівні Угоду про використання відповідних програм у 
шкільній практиці. Проте використання даних програм відбувається у різ-
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ний спосіб. Такі штати, як наприклад, Арканзас, Джорджія і Південна Да-
кота є специфічними у своєму підході до вирішення цього питання. Їхнє 
керівництво вимагає від державних шкіл виховувати у дітей характер, кон-
кретизує, які саме риси виховувати, які програми застосовувати і скільки 
часу на це відводити. Інші штати, такі як Північна Кароліна і Оклахома, 
контролюють процес виховання характеру на місцевому рівні і заохочують 
шкільні адміністрації шляхом матеріальної допомоги. 

Аби процес виховання характеру давав позитивні результати, адміні-
страція шкіл Сполучених Штатів Америки діє узгоджено на всіх рівнях – з 
батьками, вчителями, громадськими діячами, представниками бізнес-груп, 
молодіжними громадськими організаціями, релігійними об’єднаннями, 
благодійними фондами тощо. На початковому етапі реалізації програми 
виховання характеру вчителі разом з батьками і громадами вибудовують 
загальне бачення основних завдань. Колективно вони визначають головні 
цінності, яким будуть навчати дітей, а також підходи, які будуть викорис-
товуватися у процесі роботи. Саме така злагоджена взаємодія і дає змогу 
вчителям виховати дітей чесними, відповідальними за свої дії і турботли-
вими особистостями [3]. 

Отже, виховання характеру – це дуже обережний і продуманий про-
цес, який включає в себе всі аспекти шкільного життя (навчальний процес, 
спортивна та позашкільна діяльність) і робить наголос на міжособистісних 
взаємовідносинах між дорослими і дітьми. Якісна результативність цього 
процесу досягається за рахунок неймовірних зусиль учительського колек-
тиву американських шкіл. Один із членів Товариства з питань виховання 
характеру Е. Шеффер, виділив шість основних елементів успішного функ-
ціонування концепції виховання характеру: 

Досвідчене шкільне керівництво. Всіма школами у Сполучених Шта-
тах Америки (малочисельними і багаточисельними, державними і приват-
ними) повинні керувати потужні лідери. Зазвичай, таким лідером є дирек-
тор школи. Проте іноді цю функцію може брати на себе помічник директо-
ра, радник або інша офіційна персона, яка володіє сильною підтримкою з 
боку шкільної адміністрації. 

Наявність визначеного статуту. Більшість загальних середньоосві-
тніх шкіл у США зосереджують свою роботу навколо виховання сталого 
набору цінностей. Виховання відповідних цінностей у дітей погоджується 
з батьками. Така виховна стратегія пронизує всі навчальні і позанавчальні 
види діяльності, і є особливо ефективною у вирішенні проблем поведінки 
старших учнів. 

Професійна підготовка кадрів. Процес упровадження концепції ви-
ховання характеру у шкільний навчальний процес та інші аспекти шкіль-
ного життя вимагає належної учительської та адміністративної підготовки. 
Тому у деяких американських штатах кожного четверга учні закінчують 
навчання на годину раніше, щоб учителі мали змогу відвідувати курси під-



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 32, 2010 

 142 

вищення кваліфікації, де їх ознайомлюють з найновішими методиками та 
технологіями організації навчально-виховного процесу. 

Інтеграція концепції виховання характеру у навчальний процес. 
Педагоги Сполучених Штатів Америки переконані, що одиничні диску-
сії на предмет виховання моральних цінностей в учнів не є засобом ви-
ховання міцного характеру. Процес виховання моральних цінностей в 
учнів повинен бути невід’ємною складовою шкільного середовища в ці-
лому, і відбуватися при викладанні всіх академічних предметів. Тому 
поширеним є проведення масових дискусій на уроках літератури, історії 
й суспільствознавства, рідше – на уроках хімії, природознавства, гео-
графії та математики. 

Виховання поваги до інших. Найхарактернішою рисою американсь-
ких шкіл, які впроваджують у практику своєї діяльності концепцію вихо-
вання характеру, є виховання почуття поваги до інших. Така стратегія вда-
ло спрацьовує у плані мінімізації внутрішньогрупової конкуренції та во-
рожості, зменшує кількість міжрасових та етнічних конфліктів. 

Служіння на користь суспільству і зв’язки з громадою. Служіння на 
користь суспільству є однією з основних складових реалізації концепції 
виховання характеру у державних школах США. Різноманітні види гро-
мадської діяльності дають можливість учням використовувати на практиці 
ті позитивні риси характеру, які сформувалися в них під час навчання у 
школі. Особливістю діяльності шкіл Сполучених Штатів Америки є те, що 
вони намагаються поєднати виховання позитивних якостей у дітей з їх-
ньою майбутньою професією і залучають до цього процесу великі індуст-
ріальні підприємства, організації тощо [9, 1–8]. 

На нашу думку, досить важливим аспектом концепції виховання ха-
рактеру є її успішне впровадження у практику виховання дітей, схильних 
до правопорушень. Так, у вересні 2001 року керівництво штату Арізона 
вперше затвердило план впровадження згаданої вище концепції у вихов-
ний процес дітей з девіантною поведінкою. Керівництвом штату було про-
аналізовано значну кількість існуючих програм виховання характеру і об-
рано найбільш досконалу з них, під назвою «Головне – це характер!» 
(«Character Counts»). Згадана програма ґрунтується на вихованні шести по-
зитивних рис характеру, до яких відносяться такі: 

1) надійність (будь чесним; не обманюй і не кради; дотримуйся сво-
го слова; май мужність зробити правильний вибір; вибудуй особисту пози-
тивну репутацію, будь вірним своїй сім’ї, друзям і країні); 

2) повага (стався до інших з повагою; дотримуйся «Золотого Прави-
ла»; будь толерантним у ставленні до різних точок зору; проявляй хороші 
манери; будь чуйним до почуттів інших людей; не ображай нікого; стри-
муй прояви агресії чи гніву); 

3) відповідальність (виконуй те, що від тебе вимагають; будь напо-
легливим; намагайся досягти найкращих результатів; контролюй власні 
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емоції; будь дисциплінованим; обдумуй те, що маєш зробити); 
4) справедливість (дій згідно правил; будь неупередженим та при-

слуховуйся до інших; не суди чужі вчинки); 
5) турботливість (будь добрим і співчутливим; виражай якомога 

більше щедрості; пробачай інших; допомагай людям, які потребують  
чогось); 

6) громадянськість (бери участь у шкільних і громадських справах; 
турбуйся про суспільне благо; будь завжди добре поінформованим; будь 
чемним; дотримуйся законів і правил; поважай своє керівництво; захищай 
навколишнє середовище) [8]. 

Відомо, що діти, схильні до правопорушень, утрачають так званий 
«етичний компас», який міг би вивести їх із девіантного способу життя. 
Розвиток позитивних рис характеру такої дитини не відбувається автома-
тично. Цьому варто присвячувати багато часу, зокрема, для ознайомлення і 
вивчення основних етичних цінностей. Тому діти з девіантною поведінкою 
потребують наставника і помічника, який би допоміг їм вийти із важких 
життєвих ситуацій. Слід зазначити, що педагоги, які впроваджують про-
грами виховання характеру у навчальний процес загальноосвітніх закладів 
у Сполучених Штатах Америки, і є тими провідниками у краще життя. На 
сучасному етапі розвитку країни таких учителів готують за рахунок без-
коштовних трьохтижневих академічних курсів, на яких детально ознайом-
люють перш за все із програмою «Головне – це характер!». 

Зазначимо, що програма «Головне – це характер» є не лише перелі-
ком шести позитивних якостей, а й рушійною силою розвитку загальної 
культури дитини. Вона забезпечує усвідомлення учнем етичних норм і 
правил щодо того, як навчитися бути успішним і відповідальним громадя-
нином. Крім того використання цієї програми допомагає важковиховува-
ним дітям розвивати інтерес до навчання, підвищувати самооцінку і соціа-
льну компетентність, приймати самостійні рішення, мотивувати свої дії, 
усвідомити жахливі наслідки вживання алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів та наркотичних препаратів. 

Отже, концепція виховання характеру не є панацеєю у вирішенні 
всіх проблем, проте успішно допомагає виховувати позитивні етичні цін-
ності. Дотримання основних принципів численних програм виховання ха-
рактеру дає можливість американським педагогам ефективно моделювати 
поведінку учнівської молоді. 

Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо в дослідженні 
проблеми впровадження концепції громадянського виховання у загально-
освітні навчальні заклади США. 
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