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ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

ЕФЕКТИВНА УМОВА РОЗВИТКУ УЧНЯ ЯК ОСОБИСТОСТІ 
 
Гуманізм у педагогіці є виявом ставлення до дитини та її духовного 

життя як до самодостатньої особистості. 
Гуманізація навчально-виховного процесу передбачає ґрунтовну 

«переоцінку вартостей» з перенесенням акценту на становлення особисто-
сті та розвиток її духовності [1]. 

Гуманізація особистості – це передусім її саморозвиток, процес і ре-
зультат власної діяльності. «Доброта твориться людиною в людині, та лю-
диною в самій собі», писав В.О. Сухомлинський [2]. Дитина перебуває у 
центрі нашої уваги і це змушує вчителя подивитися на учня по-іншому, 
сприймати внутрішній світ кожної дитини як унікальний, уважно стави-
тись до запитів дитини, орієнтацій, умов життя тощо. 

Гуманізація повинна стати основою взаємостосунків між учителями і 
учнями.  

Важливим засобом гуманістичного виховання є реальні стосунки між 
людьми в школі та поза нею, зокрема стосунки вчителів і учнів. Важливе 
значення має загальний стиль життя, який склався в школі чи в окремому 
класі та вплив на нього адміністрації школи і самих учителів. Сприятливим 
щодо гуманізації навчально-виховного процесу є стиль взаємин, який, по-
перше, характеризується певним рівнем інтелігентності, культури, духов-
ності, по-друге, в основі стосунків на уроці, і в школі в цілому, має бути 
любов учителя до дітей як вияв його власного гуманізму. Потрібно пова-
жати дитину, постійно оберігати її право на вибір, власну гідність, право 
бути такою, якою вона хоче бути, а не такою, якою хоче її бачити вчитель. 
Такі стосунки формуються там, де діти та дорослі об’єднані спільністю по-
глядів і прагнень. 

Важливе значення мають морально-психологічні умови в школі від-
сутність конфліктів; панування духу любові до дітей, до школи. Творча 
атмосфера в педагогічному колективі створюється тільки за сприятливого 
мікроклімату, а це дає можливість керівнику побачити в кожному вчителе-
ві його творчі якості, підтримувати і розвивати ініціативу вчителів та уч-
нів. 

Надзвичайно важливо, щоб між учителями та учнями був глибокий 
внутрішній зв’язок, що ґрунтується на взаємній повазі та розумінні. 

Гуманізація навчально-виховного процесу залежить від духовної ку-
льтури учителів, зокрема педагогічної, і здійснюється за таких умов: пова-



ги до людської гідності партнерів, їхньої зацікавленості у кінцевих резуль-
татах на основі співпраці. За таких умов навчання стає доброзичливим, 
творчим спілкуванням учителя й учня, спільним пошуком істини. 

Гуманізація навчання передбачає товариські і навіть дружні, а не 
тільки ділові, навчальні стосунки з учнем. На уроці мають використовува-
тися підходи, в основі яких особистісний фактор. Потрібно дати школяру 
право на свій шлях та темп розвитку. Створити таку структуру уроку, де не 
просто навчаються, а й спілкуються. При цьому використовувати ініціати-
ву учня у виборі проблем, тематики уроків, диспутів. Ураховувати інте-
реси учня на кожному стані уроку, вирішуючи навчальні завдання. 

Уся діяльність учнів ґрунтується на довірі вчителя, оскільки, почуття 
відповідальності і вимогливості до себе формуються у школярів за умови 
довіри з боку вчителя. 

Проте основна умова гуманізму – це доступність, відповідність кіль-
кості і якості навчального матеріалу можливостям учня. 

Отже, гуманізація навчального процесу сприяє розвитку загально-
людських духовних цінностей як в учнівському, так і в педагогічному ко-
лективах. 
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