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Суттєвий вплив на формування суспільства, зокрема особистості, 

відіграє виховання. Воно є своєріднимфундаментомв організації людських 
відносин, поглядів громадськості, норм життя та морально-естетичних 
засад. Ідеалом цивілізованого суспільства уже протягом багатьох віків, 
починаючи з афінської системи виховання, є всебічний та гармонійний 
розвиток особистості. 

Вічні загальнолюдські цінності, якими користується сьогочасна 
людина трактується нею зовсім інакше аніж її предками, хоч і суть 
цінностей залишається сталою. Зважаючи на свій досвід, сучасні умови 
існування, а також модернові уявлення про світ та усі зв’язки у ньому, 
змушують людину змінювати уявлення про ідеал вихованості та методики 
його досягнення. 

Основним недоліком виховання у сучасній школі є педагогічний 
дисонанс, тобто дисгармонія та відсутність злагодженості між цілями які 
поставленні перед педагогами та результатами, що проявляється у 
поведінкових особливостях школярів та молоді. Одним із каталізаторів 
педагогічного дисонансу вважається інертність освітньо-виховного 
процесу, який не відповідає рівню розвитку суспільства (повна механізація 
та віртуалізація). 

Як показує суспільний досвід останніх років, все більший відсоток 
підростаючого покоління українців між системою особистісних цінностей, 
громадських або ж культурних, оберуть саме систему надбань, яка буде 
зорієнтована на задоволення власних потреб і супроводжуватиметься 
повним ігноруванням усталених правил поведінки та моральних засад. 
Тому вивчення даної проблеми, а також пошук методів удосконалення 
виховного процесу у школі є актуальним на сьогоднішній день. 

На теренах сучасної України  проблематику виховання школярів та 
молоді розробляють учені-педагоги: І. Климиш, П. Щербань, О. Вишневський 
та інші. 

Проблема інертності освітньо-виховної системи та її реформація  
розглядається Б. Вульфсоном та З. Мальковою,у працях яких детально 
аналізуються усі особливості освітніх систем провідних країн.  

У сучасних умовах виховний процес у школах України має такі 
особливості: 

1. Спрямованість на формування вільної, всебічно розвиненої 
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особистості учня, на його індивідуальний розвиток у рамках класно-
урочної системи. 

2. Посилення українського національного компоненту в позаурочній 
і позакласній роботі: розширене вивчення національної історії, географії 
України; створення національних українських музеїв, кабінетів, інтер’єрів 
у школах; розширення історико-краєзнавчої роботи; введення замість 
«Суспільствознавства» нового предмета «Людина і суспільство»; 
впровадження вивчення творів видатних синів українського народу 
М. С. Грушевського, М. П. Драгоманова та ін. 

3. Лібералізація громадської думки школярів і студентів у межах 
законних дій: створення скаутських організацій, спілок українських 
студентів. Лібералізація у ставленні до тих учнів і студентів, які тяжіють 
до релігійних вірувань, заборона будь-якої пропаганди атеїзму. 

4. Демократизація управління школами у формі шкільних рад із 
демократичним складом: 30% – від учителів і персоналу школи, 30 % – від 
учнів із 13-річного віку, 30–40% – від батьків, представників 
громадськості. Широкі повноваження шкільних рад. Створення нових 
видів навчальних закладів. 

5. Відмова від методів і форм ідейного-політичного виховання в 
позаурочній роботі: політінформацій, читання доповідей, лекцій на 
суспільно-політичні теми, проведення так званих «політбоїв», 
комсомольських і піонерських зборів тощо. 

Усі ці заходи спрямовані на те, щоб забезпечити повноцінне 
демократичне виховання в стінах шкіл [1]. 

Головною характеристикою сучасної освіти є вичерпаність основної 
педагогічної парадигми. Стан нашої освіти можна назвати кризою 
різноманітності, яка пов’язана з відсутністю однозначного і зрозумілого 
способу включення освіти в сучасне суспільство, коли незрозумілою 
залишається сама місія і призначення педагога, оскільки не ясно, які 
продукти має створювати освіта [2, с. 371]. 

Не зважаючи на те, що дана проблематика актуальна і її вирішення 
займає одне із пріоритетних місць в українській освітньо-виховній системі, 
але існує значна нестача у педагогічній літературі, посібниках в яких 
ґрунтовно висвітлено теоретичні та практичні аспекти виховання. 
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