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У сучасному суспільстві актуальність правового виховання 

особистості зумовлюється гострою необхідністю державотворчих 
процесів, утвердженням громадянського суспільства, відродженням 
національної ідеї. Як стверджує О. Сухомлинська, до них  належить: «рух 
українського суспільства й відповідно суспільної думки до 
громадянського, відкритого «європейського суспільства»; по-друге, не 
менш важливим є «сучасне становище дітей в Україні»; по-третє, останнім 
часом змінюється ставлення до дітей, до культури дитинства» [5, с. 7]. 

Проблема дитинства, до якої останніми роками звернулося чимало 
вчених, сколихнула сучасне суспільство, яке нарешті почало 
усвідомлювати необхідність підвищеної уваги до дитинства, взагалі, і до 
кожної дитини, зокрема. Сьогодні, справді, дитинство як соціально-
культурний феномен та особливий значущий віковий період є предметом 
полідисциплінарного дослідження, у зв’язку з чим окреслилися 
історичний, соціогенетичний, етнографічний та психолого-педагогічний 
аспекти його вивчення (Ф. Арієс, В. Абраменкова, Д. Ельконін, І. Кон, 
В. Мухіна, О. Савченко, О. Сухомлинська, В. Сухомлинський, Д. Фельдштейн 
та ін). Метою цієї публікації є визначення актуальних тенденцій ставлення 
сучасного суспільства до дитинства загалом, до реалізації прав кожної 
окремої дитини на основі проблеми її самоцінності, уявлень про її 
унікальність і самобутність. Зазначмо, що ці питання є інструментом 
наукового аналізу й вимагають розробки ґрунтовних засад правового 
виховання дитини, визначення змісту, форм і методів формування її як 
громадянина держави, гармонійно розвиненої, рівноправної, національно 
свідомої особистості у центр уваги сучасних дослідників. 

Вищесказане набуває значущості, коли йдеться про особистість у 
дитинстві, який науковці одностайно вважають унікальним за своїм 
значенням періодом, де закладаються основи особистості, окреслюється 
загальний напрям у формуванні її моральних і соціальних настанов, 
закладається базис особистісної культури, формується ставлення до себе, 
до інших людей і до світу в цілому. З боку батьків і держави 
спостерігається підвищена увага до дитинства, прагнення надати їм більше 
самостійності, забезпечити право вибору, заохочення автономності. З 
іншого боку вчені наполягають на характерному збільшенні розриву у 
стосунках дорослих і дітей, загостренні непорозуміння і відчуження 
дорослих відносно дітей. Реалії сьогодення в педагогічній науці все більше 



закріплюють розуміння того, що розвиток особистості кожної дитини є не 
тільки турботою сім’ї, закладів освіти, але також залежить від зусиль 
всього суспільства в мікро- та макросоціумі. 

Категорія дитинства набула особливого трактування і звучання у 
педагогічній спадщині В. Сухомлинського, який підкреслював, що 
«дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка до 
майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє неповторне життя...» 
[6, с. 15]. Тому й книги, які з’являлися у царині педагогічної творчості 
видатного вченого, було присвячено світові дитинства, про яке у педагога 
є особливо влучні слова: «А дитинство, дитячий світ – це світ особливий. 
Діти живуть своїми уявленнями про добро і зло, про честь і безчестя, про 
людську гідність; у них свої критерії краси, у них навіть своє вимірювання 
часу: в роки дитинства день здається роком, а рік – вічністю. Маючи 
доступ до казкового палацу, ім’я якому Дитинство, я завжди вважав за 
конче потрібне стати якоюсь мірою дитиною. Тільки за такої умови діти не 
дивитимуться на вас як на людину, що випадково проникла за ворота 
їхнього казкового світу, як на сторожа, що охороняє цей світ, сторожа, 
якому байдуже, що робиться там, у середині цього світу» [6, с. 8]. Отже, 
В. Сухомлинський добре розумів ту особливу роль, яку природа відводить 
дитинству – основоположному періоду людського життя, як ніхто бачив і 
прагнув допомогти побачити іншим значущість дитинства, його 
унікальність та відмінність від життя дорослого. Для нас надзвичайно 
важливо розвивати сьогодні цілісне бачення педагогіки саме з такої 
позиції. І хоча у колі наукової когорти сьогодення (Л. Артемова, І. Бех, 
А. Богуш, А. Капська, О. Кононко, В. Кузь, Н. Побірченко, Т. Поніманська, 
Ю. Приходько, О. Сухомлинська, О. Савченко та ін.) існує саме такий 
погляд на дитинство як на самоцінний, самобутній і неповторний період 
життя особистості, на тлі суспільного буття воно, за образним висловом 
Д. Фельдштейна, «затиснене» певними реальними можливостями, 
обумовленими не тільки віком, але і всією системою суспільних зв’язків, 
що визначають соціальний стан дитинства в його узагальненому розумінні 
у сучасному соціумі. Результати соціально-психологічних досліджень 
останніх років (В. Абраменкова, Л. Обухова, А. Орлов, Д. Фельдштейн) 
констатують загальне несприятливе становище дітей в суспільстві. І хоча 
захист прав дітей в Україні регулюється цілою низкою законів України, 
правова захищеність дитинства має більш декларативний  і показовий, ніж 
практичний характер. 

Сучасний стан дитинства є лише моментом і результатом довгої 
історичної та культурної еволюції суспільного життя. Історія людства 
свідчить про те, що дитина та її доля не завжди була в центрі світоглядних 
пошуків, та і предметом наукового дослідження дитинство стало досить 
пізно – лише у XІX столітті, яке Е. Кай назвала століттям дитини, «бо 
(властиво його друга половина) видвигнуло дитину на видніше місце і 



зробило її предметом строгої науки» [3, с. 9]. Як свідчить наш аналіз, до 
усвідомлення того, що дитина також має права, як і дорослі, людство 
прийшло в кінці XІX – початку XX століття. Першочергово розглядалися 
питання не забезпечення прав дітей у цілому, а тільки попереджувальних 
заходів, які необхідно було здійснити для недопущення рабства, 
експлуатації дитячої праці, припинення торгівлі жінками і дітьми тощо. 
Прийнята у 1989 році Конвенція ООН про права дитини, яка є першою у 
світовій історії глобальною угодою щодо прав дітей, міжнародним 
юридичним механізмом, що забезпечує правовий захист найуразливішої 
частини світової спільноти – дітей, була ратифікована 191 країною, до 
числа яких у 1991 році приєдналася й Україна. Конвенцією про права 
дитини було визначено нову концепцію: забезпечення виживання, захисту 
та розвитку дітей є обов’язком для держави та суспільства. Протягом 
останніх років питання практичного забезпечення прав та інтересів дітей в 
Україні вирішувалися з урахуванням розвитку соціально-економічних 
процесів, що відбуваються сьогодні в державі, та відповідно до норм 
міжнародного права у цій сфері. Беззаперечно, створення законодавства, 
що забезпечує захист прав дитини, засвідчує усвідомлення соціальних 
вимог підвищеної уваги до дитинства, взагалі, і до кожної дитини, зокрема. 
Окрім того, сьогодні досить гостро стоїть питання про положення дітей, 
під яким розуміють «сукупність умов, які склалися в суспільстві для 
виживання і розвитку дітей» (Капська А. Й). Це насамперед охорона життя 
та зміцнення здоров’я дітей, забезпечення відповідного рівня 
матеріального добробуту, зміст освіти та засоби педагогічного впливу, 
соціалізуючі можливості сім’ї, суспільна та державна турбота про дітей і 
законодавчі норми, що захищають і відстоюють права й інтереси 
дитинства. 

Утім, реальне становище дітей дає змогу фіксувати значні 
обмеження, недостатнє забезпечення тих чи тих як матеріальних, так і 
духовних ресурсів, які є необхідними для повноцінної життєдіяльності 
сучасних дітей. «Соціальні сироти», «діти групи ризику», «безпритульні», 
«бездоглядні», «педагогічно запущені», «діти з обмеженими 
функціональними можливостями», «жертви насилля», «діти-сироти», «діти 
з девіантною поведінкою» – це далеко не повний перелік дітей, що 
опинилися у складній життєвій ситуації, яку вони не спроможні подолати 
самостійно. Практика показує, що турбота про молоде покоління далеко не 
завжди визначається рівнем економічного розвитку суспільства, частіше 
значущим є те, наскільки держава та соціум свідомо ставляться до 
дитинства як до невід’ємної частини єдиного способу життя, культури 
кожного народу. У контексті сказаного, ще десять років потому таке 
явище, як дитяча безпритульність було поодиноким. Нове тисячоліття 
наша держава зустріла занадто низьким віковим рівнем «дітей вулиці», 
«дітей бомжів». Останніми роками кількість дітей, які з різних причин 



залишають батьківські домівки, невпинно збільшується. Десятки тисяч 
дітей є безпритульними, виростають без догляду, турботи та любові, 
збільшуючи кількість правопорушників. О. Захаренко, розглядаючи цю 
проблему, далекоглядно зазначав: «Пройдуть роки і десятиріччя, а дитячу 
бездоглядність при нинішніх темпах не ліквідувати скоро. Треба не 
допускати педагогічну бездоглядність, відокремити тих батьків, які 
роблять нелюдський вплив на своїх дітей» [3, с. 18]. Як бачимо, педагог 
чітко розумів, що збільшення кількості бездоглядних дітей у першу чергу 
пов’язане з відсутністю належної турботи про них з боку батьків, у 
відчуженості дітей від сім’ї. Українські фахівці наголошують, що вплив 
жорстокості в дитинстві, фіксуючись на підсвідомому рівні, проявляється в 
дорослому житті у вигляді почуття помсти за свої дитячі страждання. І 
хоча сімейні відносини регулюється цілою низкою законів України, 
державна політика щодо безпритульних дітей неефективна, оскільки 
спрямована переважним чином на подолання наслідків наявних проблем, а 
не на їх попередження. Натомість, кризовий стан соціального інституту 
сім’ї потребує від держави невідкладних дій щодо його фундаментальної 
підтримки та стабілізації. Як показує міжнародний та вітчизняний досвід, 
проблеми сім’ї вирішуються ефективніше за допомоги державної сімейної 
політики. 

У сучасному соціальному світі культурні і соціальні норми є 
незнаними не тільки для дітей, але і для дорослих. Тому пошук дітьми 
нових культурних зразків здійснюється  спільно з дорослими, при цьому 
дитині доводиться дізнаватися, освоювати, привласнювати форми 
людської ментальності не лише ті, що вже історично склалися, а й ті, що 
об’єктивно знаходяться у стадії становлення. Тому функціонування 
закладу освіти, його взаємодія з сім’ями вихованців мають бути 
спрямовані на соціальний розвиток кожної дитячої особистості, на її 
соціалізацію як кінцевий підсумок і водночас компонент педагогічної 
діяльності. Неконтрольованість процесу соціалізації у сучасних умовах, 
нерозуміння її проблем педагогами  та батьками, зменшення значущості 
недопустимо. 

Багато учених і педагогів стурбовані реальним станом справ у 
системі правового виховання молоді. Насправді, великою мірою права і 
свободи дитини залежать від позиції учителя, дошкільного педагога, від 
їхніх громадянських якостей, національного характеру, патріотичної 
свідомості, громадянського світогляду, правової культури. Зазначмо, що 
якість практичної виховної діяльності в інституціях соціалізації 
особистості дитини сьогодні, на жаль, далека від комфортної. Психолого-
педагогічна громадськість б’є на сполох, розкриваючи факти зловживання 
дитиною, що виявляються у безвідповідальному ставленні дорослих до 
виконання своїх виховних функцій, жорстокому поводженні з дітьми, 
фізичному та психічному насильстві над дітьми, агресії. Українські фахівці 



визначають, що вплив жорстокості в дитинстві, фіксуючись на 
підсвідомому рівні, проявляється в дорослому житті у вигляді почуття 
помсти за свої дитячі страждання. Сімейний устрій сучасної  родини є 
досить різноманітним і від нього залежить в якому персональному 
оточенні буде відбуватися становлення дитячої особистості, який її 
ексклюзивний генофонд домінує. Також викликає тривогу зменшення 
тривалості та значне збіднення змісту спілкування членів родини, 
зникнення спільних форм діяльності батьків та дітей, а також спільних 
форм проведення сімейного дозвілля. Як наслідок, психологи констатують 
факти катастрофічного збіднення емоційних зв’язків між батьками і 
дітьми – між ними не складаються близькі довірливі стосунки, необхідні 
для нормального психічного розвитку. 

Специфіка й основне спрямування соціальної політики в галузі 
дитинства в сучасних умовах – усунення негативних наслідки процесів, які 
відбуваються в суспільстві, та створення умов для переорієнтації діючих і 
появи нових соціальних інститутів, які мають задовольняти потреби, 
реалізувати інтереси дитини, беручи до уваги кардинальні рішення, які 
впливають на ціле покоління, вікові чи соціальні групи. Отже, нова 
соціокультурна ситуація і суспільні вимоги до особистості, якій доведеться 
функціонувати в їх системі, зумовлюють нові цілі, функції, дидактичні 
принципи і педагогічні технології. Тому головною метою педагогіки 
соціалізації, на яку, на думку Н. Лавриченко «вочевидь розпочинає 
перетворюватися педагогіка освіти і виховання», є формування незалежної 
особистості, здатної «прийняти на себе моральну відповідальність перед 
суспільством за себе, за інших, за справу» [4, с. 20]. На основі глибокого 
аналізу сучасної соціальної ситуації в суспільстві вчені доходять висновку, 
що молоде покоління повинно бути здатним усвідомлено діяти, виходячи з 
уявлень про суспільний обов’язок та власну свободу, приймати самостійні 
рішення, брати на себе відповідальність, відповідально ставиться до 
власних громадянських прав та обов’язків, глибоко усвідомлювати, що від 
її дій залежить як власне життя, так і доля близьких людей, народу і 
держави.  Адже успішна соціалізація передбачає, з одного боку, ефективну 
адаптацію людини в суспільстві, а, з іншого – здатність особистості 
певною мірою протистояти суспільству, зокрема тим життєвим негараздам, 
які заважають особистості саморозвиватися, самореалізовуватися. 

Проблема соціалізації особистості – це й проблема її свободи, це 
«інтенція людини приймати розумне рішення, робити доцільний вибір, це 
можливість бути і стати» [1, с. 31]. Тому смисл періоду дитинства полягає 
не у підготовці до майбутнього дорослого життя, яке «спроектоване» 
дорослими згідно сучасних недосконалих взірців, а у повноцінному 
проживанні цього періоду. Саме завдяки наданим можливостям 
особистість дитини розвивається як самоцінність. А це передбачає 
створення необхідного соціокультурного середовища, відмову від 



застарілих технологій, проектування нових видів соціальної взаємодії. 
Отже, необхідна розробка нових виховних технологій, які б забезпечували 
формування і розвиток у підростаючої особистості насамперед духовних 
здібностей як домінуючих і вирішальних для розвитку ціннісної системи 
людини [2]. 

Отже, ситуація, яка склалася сьогодні в Україні, нам вбачається в 
кардинальних розбіжностях між науковими підходами до дитинства як 
самовартісного періоду життя людини та реальним становищем дітей у 
суспільстві. Створення законодавства, що забезпечує захист прав дитини, 
засвідчує усвідомлення соціальних вимог підвищеної уваги до дитинства, 
взагалі, і до кожної дитини, зокрема. Утім, реальне становище дітей дає 
змогу фіксувати значні обмеження, недостатнє забезпечення тих чи тих як 
матеріальних, так і духовних ресурсів, які є необхідними для повноцінної 
життєдіяльності дітей у сучасних складних умовах. Зазначене зумовлює 
необхідність радикальних змін у теорії та практиці психолого-педагогічної 
науки, відсутність яких гальмує позитивні зрушення в системі освіти, 
успішне просування її вперед. І науковці, і практики сьогодення повинні 
враховувати сучасну соціальну ситуацію, на ґрунті якої формується 
особистість дитини як суб’єкт життєтворчості, як суб’єкт соціальної дії. 
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