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У статті розглядаються проблеми цілепокладання у педагогічній діяльності вчителя. Розглядаються 
сучасні вимоги до цілепокладання у виховній діяльності, а саме: діагностичність, реальність, спадкоємність, 
спрямованість, ідентифікація цілей. Аналізується технологічний ланцюжок процесу моделювання виховної 
системи школи. 
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Одна з основних закономірностей суспільної еволюції людини – це поступовий 
розвиток її особистісної автономії, тобто відносно менша залежність від безпосереднього 
впливу соціального оточення, зростання ролі внутрішніх чинників мотивації поведінки. І 
хоча, зрештою, внутрішній світ людини з матеріалістичного погляду детермінується 
суспільним буттям, автономізація свідомості особистості істотно впливає на характер її 
життєдіяльності. 

У сучасній психолого-педагогічній літературі розробка проблем мети і завдань 
виховання посідає чільне місце. Провідною ідеєю багатьох публікацій є необхідність 
розвитку духовності сучасної людини, що значною мірою визнається умовою досягнення 
успіху й у розбудові економіки країни.  

Важливим орієнтиром щодо мети сучасного виховання стала доповідь ЮНЕСКО 
«Освіта для XXI століття», в якій наголошується, що освіта впродовж усього життя повинна 
базуватися на чотирьох стовпах: навчатися пізнавати, навчатися робити, навчатися жити 
разом, навчатися жити. Завдання «навчатися жити разом», безперечно, вказує на ті напрями 
виховання, які ми позначаємо як «формування гуманної особистості». 

У суспільній свідомості цей процес відобразився в різноманітних теоретичних 
конструкціях, які створили етичну парадигму індивідуалізму, що найвиразніше постала в 
утилітаризмі, персоналізмі, екзистенціалізмі, гуманістичній психології. Зростання цінності 
індивідуальності людини впливає і на визначення мети виховання.  

У XXI столітті ця тенденція увиразнилася ще помітніше. У педагогічній теорії та 
практиці посилився наголос на формуванні в учнів ініціативи, свідомої дисципліни, 
особистої відповідальності, виявів творчості у навчанні та позакласній діяльності. І хоча сам 
термін «індивідуалізм» вважався за радянських часів етично неприйнятним, фактично 
значення та цінність індивідуальності поступово зростали. У сучасній Україні особистісно 
зорієнтовані педагогічні концепції починають дедалі відчутніше впливати на освітню 
практику. У цьому контексті слід вказати на розроблену українськими педагогами, 
психологами та філософами концепцію життєтворчості, згідно з якою провідною метою 
виховання є формування у молоді здатності самостійно, творчо розробляти та здійснювати 
свій життєвий проект, опановувати мистецтво життя, тобто високу майстерність у творчій 
побудові власного життя на ґрунті знання його законів, розвиненій самосвідомості, 
цілеспрямованій життєвій активності. 

Центральним технологічним елементом цієї педагогічної системи є життєве 
проектування, яке передбачає формування індивідуально-особистісної картини світу, 
усвідомлення людиною свого життєвого призначення, формулювання власного життєвого 
кредо, формування життєвих цілей та визначення життєвих пріоритетів, осмислення власної 
перспективи.  

Отже, мета забезпечує перспективний творчий характер процесу виховання. 
К.Д. Ушинський писав: «Що сказали б про архітектора, який, закладаючи нову будову, не 
зумів би вам відповісти на запитання, що він хоче будувати – чи храм..., чи звичайний 
будинок, у якому б жилося затишно, чи красиву, але непотрібну браму, на яку б задивлялися 
проїжджі? Те саме повинні ви сказати і про вихователя, нездатного зрозуміло і точно 
визначити вам мету своєї виховної діяльності».  

Головне, вважаємо, полягає в тому, щоб кожен педагог чітко уявляв собі мету 
педагогічного впливу, тобто відчував технологію педагогічного процесу як цілісного явища, 
вмів залучатися до нього, переключатися, прогнозувати, вивчати й перевіряти отримані 
результати на різних етапах розвитку виховної системи, систематично опановувати новітні 
методи виховного впливу, педагогічного дослідження, аналізу набутих результатів, 
визначаючи на цій підставі форми виховання.  

Утім, слід усвідомлювати, що педагогічна наука та практика перебувають на 
початковому етапі освоєння таких прогресивних виховних технологій, які не маніпулюють 
учнями, не замінюють одну ідеологему на іншу, а сприяють розкриттю сутнісних сил 
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особистості, піднесенню її до вершин життєтворення в суперечливому світі ринкової 
економіки і панування альтернативних цінностей.  

На наш погляд, конструктивним є розуміння виховання як процесу розвитку дитини – 
суб’єкта культури та власної життєтворчості, передання їй творчих і соціокультурних 
цінностей під час особистісної взаємодії та ідеологічного спілкування педагога й учня.  

Основними категоріями виховних цілей є: знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінка, 
застосування.  

Категорії виховних цілей щодо ефективності життєдіяльності особистості: 
чуттєве сприйняття; регулювання; засвоєння ціннісних орієнтацій; вироблення ціннісних 
орієнтацій; поширення ціннісної орієнтації чи їхнього комплексу на діяльність.  

Критерії виховних цілей у психомоторно-регулятивній царині: маніпуляція; регуляція; 
саморегуляція; самовиховання. 

Виховання – це складний процес, рушійною силою якого є боротьба протилежностей. 
Суперечності виявляються між природними задатками вихованця і суспільними вимогами до 
нього. Боротьба і подолання цих суперечностей забезпечує розвиток людини, стимулює її 
здібності, творчі можливості. Виховання має дві взаємопов’язані грані. Одна – педагогічний 
вплив вихователя, колективу; інша – готовність вихованця сприйняти й осмислити цей 
вплив. Адже спосіб поведінки людини визначається, з одного боку, безперервними 
зовнішніми впливами на неї, а з іншого – її природженими індивідуальними якостями.  

Підґрунтям процесу виховання є діяльність учня як суб’єкта в різноманітних видах і 
формах. Загальну психологічну структуру діяльності характеризують дії та операції, що 
співвідносяться з потребами, мотивами, цілями учня, а також засоби діяльності та її 
результати.  

Теорія у вихованні прогнозує лише середній стан. Отож, якщо не контролювати й не 
коригувати конкретних випадків, можна отримати результати, віддалені від обраної мети. 
Тому цілком зрозуміло, що виховний процес передбачає певні корективні дії. Ту його 
частину, яка перебуває між двома корекціями, називають виховною ситуацією.  

Підґрунтям виховної ситуації слугує виховна дія, що має завдання виховання, 
адекватний їй зміст та засоби виховання.  

Виховну дію не варто ототожнювати лише із впливом педагога. Це поняття охоплює 
безпосередні та опосередковані впливи. Серед них – впливи, організовані педагогом, 
безпосередній вплив особистості вихователя, окремого учня, групи, колективу, а також акт 
керівництва самовихованням школяра. Суттєвою ознакою виховної дії є наявність суспільно 
значущого завдання виховання [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20]. 

Процес виховання – складна динамічна система. Будь-яка система не здатна існувати 
поза певним середовищем і може бути зрозумілою лише у взаємодії з ним. Згідно із 
принципом ієрархічності, процес виховання є тільки одним із компонентів середовища. Тому 
системний підхід до аналізу виховного процесу неодмінно передбачає вивчення взаємодії 
виховної системи з навколишнім середовищем.  

Діалектичність виховного процесу виявляється й у виборі засобів впливу. Людина 
виховується сумою впливів, яких вона зазнає. Тому окремий засіб завжди може бути і 
позитивним, і негативним, вирішальним моментом є не його пряма логіка, а логіка й ідея 
всієї системи, гармонійно організованих засобів.  

Цілепокладання у виховній діяльності може бути успішним, якщо воно здійснюється з 
урахуванням наступних вимог: 1) діагностичність, тобто висунення, обґрунтування і 
коректування цілей на основі постійного вивчення потреб і можливостей учасників 
педагогічного процесу, а також умов виховної роботи; 2) реальність, тобто висунення і 
обґрунтування цілей з урахуванням конкретних ситуацій; 3) спадкоємність, тобто здійснення 
зв’язків між всіма цілями і завданнями у виховному процесі: висунення й обґрунтування 
цілей на кожному етапі педагогічної діяльності; 4) ідентифікація цілей, яка досягається за 
допомогою включення в процес цілепокладання всіх учасників діяльності;  5) спрямованість 



 455

на результат, виявлення результатів досягнення мети, що можливо, якщо чітко, конкретно 
визначені цілі виховання.  

Дослідження Г.В.Прозументової підтвердили наявність трьох видів цілей: 1) цілі як 
уявлення про бажані якості поведінки дітей (виховання ввічливості, позитивних звичок і 
т.д.); 2) цілі як уявлення про бажаний набір рис особистості дитини (цей список бажаних 
рис мінявся разом зі зміною соціальної ситуації в нашій країні); 3) цілі як уявлення про 
бажані глибинні якості особистості (образі Я, особистісні сенси і т.п.) .  

При розробці цілей і завдань виховання дітей у конкретній освітній установі на 
конкретний проміжок часу (у тому числі і при моделюванні виховної системи) важливо, як 
показує педагогічний досвід, дотримуватися наступних вимог до цілей: 1) спрямованість на 
розвиток особистості дитини, формування її інтелектуального, етичного, комунікативного, 
естетичного і фізичного потенціалів; 2) зв’язаність з інтересами і ціннісними установками 
членів шкільного співтовариства, з урахуванням соціального замовлення держави і 
суспільства, відповідності особливостям навчального закладу й умовам його 
життєдіяльності; 3) конкретність, тимчасова визначеність цілі, чіткість і ясність 
формулювань; 4) наявність кадрових, матеріальних, фінансових і інших ресурсів для 
реалізації мети; 5) гнучкість, тобто можливість коректування мети; 6) діагностичність.  

До цілей особистісного розвитку відносимо: 1) орієнтовані на розвиток особистісно-
смислового відношення учнів до предмету, що вивчається; 2) орієнтовані на розвиток 
ціннісних відносин учнів до навколишньої дійсності; 3) пов’язані із забезпеченням розвитку 
у школярів інтелектуальної культури; 4) орієнтовані на розвиток інформаційної культури 
школярів; 5) орієнтовані на розвиток комунікативної культури школярів; 6) пов’язані з 
розвитком у школярів культури рефлексії.  

Якщо методологічну основу освітньої діяльності школи складає особистісно-
діяльнісний підхід, при відборі змісту виховання важливо врахувати базові педагогічні 
процеси, а саме: 1) педагогічна підтримка дитини як людини: збереження її тілесного і 
душевного здоров’я, дотримання її прав і свобод, розвиток її суб’єктності і моральності, 
турбота про її особистісний розвиток; 2) культурна ідентифікація, тобто вимога культурних 
здібностей і властивостей особистості, що актуалізують відчуття приналежності дитини до 
певної культури і надання допомоги в отриманні ним рис людини культури; 3) соціалізація, 
тобто входження дитини в життя суспільства, її дорослішання, освоєння різних способів 
життєдіяльності, розвиток її духовності і практичних потреб.  

Технологічний ланцюжок процесу моделювання виховної системи школи умовно 
можна визначити так: 1) формування ініціативної групи моделювання виховної системи 
школи; 2) встановлення контактів ініціативної групи з науково-методичними підрозділами 
міста, району; 3) аналіз початкового стану виховання учнів і умов особистісного розвитку 
школярів; 4) визначення виховного потенціалу навколишнього соціального і природного 
середовища і шляхів його реалізації; 5) ознайомлення педагогів з історією і практикою 
виховних систем; 6) розробка початкової концепції вихованої системи школи; 6) організація 
діяльності, пов’язаної з формування образу школи у членів шкільного колективу – дітей і 
дорослих; 7) здійснення дій з інтеграції представлень учасників педагогічного процесу про 
виховну систему школи в колективний образ навчального закладу; 8) уточнення деталей 
образу школи;  уявне експериментування реалізації концепції й апробація окремих елементів 
виховної системи школи; 9) підготовка програми реалізації моделі виховної системи школи; 
10) обговорення початкової концепції моделі розвитку виховної системи школи і програми 
побудови; 11) експертиза концепції, моделі і програми побудови (розвитку) виховної 
системи школи науково-методичними і управлінськими працівниками; 12) затвердження 
програми побудови виховної системи на конференції або педраді школи; 13) внесення 
коректив до концепції і програми побудови і розвитку виховної системи школи. 
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