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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 
ПРОЦЕСІ 

 
Кінець 80-х – початок 90-х рр. минулого століття став переломним 

періодом в історії нашої країни, який позначився низкою суттєвих змін у 
соціально-політичному устрої, що викликало трансформацію всіх галузей 
життєдіяльності суспільства, зокрема науки, культури, освіти. 

Педагогічна психологія в нашій країні нині вступає у якісно новий 
етап свого розвитку. Вона стає органічною частиною педагогічного проце-
су, структурним компонентом освітньої системи. 

Аналітики зазначають, що психологічна наука, наче індикатор, чут-
ливо реагує на зміну ідеологічних орієнтирів. Одним із яскравих проявів 
прогресивних перетворень став активний розвиток практичної психології. 

В останні роки склалася інноваційна технологія психологічного за-
безпечення навчально-виховного процесу – психологічний супровід. Серед 
зазначених Міністерством освіти і науки пріоритетних напрямків 
діяльності психологічної служби на сучасному етапі розвитку освіти 
психологічний супровід вказується як один з найбільш значущих [3, 213]. 

Варто згадати, що педагогічна психологія вивчає психологічні про-
блеми навчання і виховання. Вона розглядає психологічні закономірності і 
механізми цілеспрямованого формування пізнавальної діяльності та 
суспільно значущих якостей особистості; умови, що забезпечують розви-
вальний ефект навчання; можливості врахування індивідуальних 
психологічних особливостей учнів; взаємини педагога та учнів; міжгрупові 
стосунки учасників педагогічної взаємодії; психологію вчителя тощо.  

Зростає значення психологічних досліджень, орієнтованих на вивчення 
і виявлення психологічних особливостей усіх структурних компонентів і 
учасників навчально-виховного процесу, без врахування яких неможливе 
ефективне навчання і виховання, їх потрібно удосконалювати та реформову-
вати, приводити у відповідність з реаліями і вимогами сьогодення. 

Стратегія розвитку освіти сьогодення має на меті формування 
здатності особистості до самозміни. Виходячи з цього, перед сучасною 
системою освіти стоять такі завдання: 

1) навчати способам отримання нових знань і психологічним засобам 
роботи з ними; 

2) розвивати новий тип особистості – суб’єкта власної 
життєдіяльності. 

Вирішенню цих завдань сприяють досягнення психології останніх 



десятиліть. В першу чергу, це послідовна реалізація і практичне застосу-
вання теорії навчальної діяльності (Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов, 
О.М.Кабанова-Меллер, Н.О.Менчинська). 

Психологічне забезпечення становлення особистості школяра у нав-
чально-виховному процесі передусім передбачає дотримання принципів 
гуманізації взаємодії вчителя з учнем. Вони полягають у застосуванні 
особистісно орієнтованих технологій навчання, ставлення до учнів як до 
рівноправних партнерів у спільній діяльності, виявлення поваги і любові 
до них, створення сприятливих умов для активності, творчості. 

Взаємини дорослих і дітей – один з найважливіших чинників, що 
впливає на стан психічного здоров’я учнів, їх подальший особистісний 
розвиток. Через взаємостосунки має реалізуватись психологічна підтримка 
дитини з боку дорослих – вчителя, батьків. Перший крок у цьому напрямку 
– це прийняття дитини, тобто позитивне ставлення до неї, повага, віра у 
кращі зміни, можливість подальшого зростання. Істинна підтримка 
включає підкреслення здібностей, можливостей дитини , її «сильних» 
сторін. Якщо поведінка, вчинки вихованця не влаштовують вихователя – 
необхідно продемонструвати, що незадоволеність даним випадком не 
виключає загального гарного ставлення до дитини (учня). 

Гуманістична орієнтація дорослих, учасників навчально-виховного 
процесу вимагає спиратись на розвиток їх власних особистісних ресурсів, 
оновлення форм спілкування з учнями. Причому побудова гуманних 
стосунків з дитиною не потребує «революційної», докорінної зміни системи 
навчально-виховних впливів. Тут більш доречним є еволюційний спосіб пе-
ретворення взаємодії. Допомогти вчителям і батькам сформувати нову сис-
тему відносин, реалізувати її у спілкуванні з дітьми – основне завдання 
результатів впровадження психологічних знань у практику виховання. 
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