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Цілеспрямовану діяльність з формування у людей 
програмованих характеристик, як правило, називають 
«вихованням». Виховання призначене пом’якшити, 
скоригувати стихійні негативні впливи соціального 
середовища на людину, посилити і використати 
позитивні впливи для виконання соціального 

замовлення на відповідний тип особистості. Воно 
носить конкретно–історичний характер, має соціально–
класову спрямованість, яка концентрує загальнолюдські 
цінності й класовий, груповий інтереc. За суб’єктом 
дії виховання можна розділити на суспільне і сімейне. 
Суспільне виховання можна визначити як цілеспрямовану 
духовну і практичну діяльність з формування розвинутих 
особистостей і колективів, що мають активну життєву 
позицію.

Розвиток суспільства забезпечується завдяки 
фізичному та духовному відтворенню його членів, 
виробництву засобів життя. Людина набуває людських 
рис, формується як особистість шляхом включення 
в діяльність, суспільні відносини, через привласнення 
накопиченого попередніми поколіннями досвіду, 
спілкування з сучасниками, самовдосконалення.

Зміст складного, суперечливого процесу становлення 
і розвитку соціального індивіда, окремих його 
складових може бути розкрито за допомогою низки 
понять. Поняття «формування особистості» означає 
сукупність об’єктивних та суб’єктивних чинників 
(природних, соціальних, що спонтанно, стихійно діють 
і цілеспрямовано використовуються), які справляють 
істотний вплив на становлення і розвиток людини, її 
соціальних характеристик, соціально–психологічних 
властивостей. Таким чином, поняття «формування 
особистості» включає соціальне середовище, моральне 
виховання, самовиховання, діяльність і спілкування.

Педагог А. Столяренко зазначає: «гідність 
людини, її цивілізованість, справжня самореалізація 
і самостверження нерозривно повязані з її моральною 
сформованістю» [2].

У словнику з етики моральне виховання розглядається 
як «одна з важливих сторін багатогранного процесу 
становлення особистості, засвоєння індивідом моральних 
цінностей; вироблення ним моральних якостей, здатності 
орієнтуватися на ідеал, жити згідно з принципами, 
нормами і правилами моралі, коли переконання 
і уявлення про належне втілюються в реальних вчинках 
і поведінці» [1, c. 290].

Перші кроки людства в організації суспільного 
життя були невіддільні від усвідомлення необхідності 
морального виховання, що зумовлювалося перш за все 
потребою передати моральний досвід старших поколінь 
молоді. Разом з тим кожне суспільство через системи 
виховання, які включають формування у особистості 
певних моральних якостей, стимулювало спосіб життя 
своїх членів, котрий відповідає ідеалам цього суспільства, 
його моральним принципам, нормам і правилам. Зрештою, 
значною мірою моральне виховання сприяло створенню 
та постійному підтриманню морально–психологічної 
атмосфери, яка сприятливо впливає на життєдіяльність 
людей. Не слід залишати поза увагою й ідеологічну 
функцію морального виховання. Мова йде про те, що 
в антагоністичних суспільствах моральне виховання мало 
на меті також згладжування, затушовування класових 
суперечностей.

Виховання, як вже зазначалося, це й залучення людини 
до діяльності, і організація її, і розкриття її мети й сенсу 
для суспільства і особистості. Через виховання індивід 
одержує більшу частину знань, норм, умінь, моральних 
принципів, ідеалів, що являють собою теоретично 
узагальнений досвід суспільства. Але людина засвоює 
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не лише цінності свого оточення та сучасного йому 
світу. її ціннісні орієнтації виробляються з урахуванням 
усіх досягнень людської культури. Засвоєння досвіду, 
знань, системи цінностей завжди індивідуальне. Це не 
просто засвоєння, а перетворення свідомістю індивіда на 
унікальну, неповторну комбінацію.

Виховання повинне розкрити зміст суспільних 
цінностей, сприяти усвідомленню суспільних і особистих 
інтересів, розумінню суспільних інтересів як інтересів 
особистості, сутності суспільних вимог до неї, 
формуванню розумних потреб, застерегти від помилок, 
навчити людину бачити себе збоку, правильно оцінювати 
себе і свої вчинки. Завдання суспільного виховання 
полягають у засвоєнні суспільного ідеалу, визначенні 
свого місця у боротьбі за його досягнення, у формуванні 
здатності регулювати свою діяльність, поведінку 
відповідно до норм і принципів гуманізму, у створенні 
умов для збагачення особистості.

Головна особливість морального виховання як 
одного із напрямів суспільного виховання полягає 
у спрямованому перетворенні зовнішніх для людини 
нормативних вимог на систему особистих характеристик, 
які стверджують добро і справедливість. На моральне 
виховання спираються всі інші види виховної діяльності, 
оскільки, врешті–решт, будь–яка діяльність є формою, 
способом функціонування моральних цінностей. 
Виховання таких рис, як самодисципліна, почуття 
обов’язку, відповідальність, совість виступають 
важливою складовою частиною професійної підготовки 
працівників. Метою морального виховання є розвиток 
у людини свідомого ставлення до суспільно необхідних 
норм поведінки, перетворення моральних принципів на 
особисті переконання, які складають ядро індивідуальної 
свідомості, що організує інші його елементи: знання, 
уявлення, погляди, почуття. Моральне виховання націлене 
на досягнення єдності інформативних, ціннісних та 
вольових сфер свідомості (поєднання знань, переконань 
та дій). Оволодіння моральними принципами у процесі 
виховання означає перетворення вищих цінностей 
суспільства на факт свідомості і поведінки людини. 
Єдність свідомості та діяльності складає основу моральної 
культури особистості.

Я. Ягупов звертає увагу на такі елементи системи 
моральних цінностей виховання як: «абсолютно вічні, 
які мають універсальне значення та необмежену сферу 
застосування і загальнолюдський характер (доброта, 
чесність, любов, гідність, мудрість, краса, справедливість 
тощо); національні, які є значущими для одного народу 
і не завжди поділяються іншими народами (патріотизм, 
почуття національної гідності); громадянські, які 
ґрунтуються на визнанні гідності людей і застосовуються 
в демократичних суспільствах; сімейні та особистісні, 
які щонайперше торкаються особистого життя людини, 
визначають риси її характеру, особливості поведінки, 
стиль життя тощо» [4].

Формування в індивідів моральних здібностей поряд 
з моральними потребами становить найвищу мету 
морального виховання. Моральне виховання, як і будь–
який виховний процес, складається з єдності послідовних 
завдань: етичної освіти, перетворення етичних знань на 
моральні переконання, вироблення навичок належної 
поведінки, формування потреби та здатності до морального 
самовдосконалення, вироблення непримиренного 

ставлення аморальності, виховання готовності й уміння 
протистояти злу. Виховання, таким чином, орієнтує, 
переконує, прилучає. Моральна дієздатність, культура 
людини виявляються у тому, що вона знає, бажає, вміє 
досягти бажаного. У процесі духовно–практичної 
діяльності та спілкування накопичується моральний 
досвід, закріплюються переконання, набуваються 
звички моральної поведінки. У системі виховних засобів 
особливе місце посідають сила позитивного прикладу, 
моральна оцінка вчинків, громадська думка.

Отже, у процесі суспільного виховання формуються 
свідомість і самосвідомість людини в єдності її 
пізнавальної, емоційно–оціночної, дієво–вольової та 
регулятивної сторін, суспільна орієнтація індивіда, 
його світогляд, потреба у самовихованні, відбувається 
становлення особистості відповідно до існуючих 
і створюваних умов, наближення його світогляду та 
поведінки до характеру цих умов. У досягненні мети 
виховання дедалі більшого значення набувають свідомі 
зусилля самої особистості. Залишаючись об’єктом 
виховної дії суспільства, індивід у процесі самовиховання, 
самовдосконалення стає більш активним суб’єктом 
виховання. Без його внутрішнього прагнення, активності 
виховання малоефективне і недієве.

Отже, виховання закономірно доповнюється й 
завершується самовихованням. Самовиховання за 
формою – суб’єктивний процес, за метою та змістом, 
зрештою, – обумовлене потребами суспільного розвитку. 
Соціальне середовище й виховання детермінують 
самовиховання і сприяють створенню необхідних 
соціально–психологічних передумов для нього. 
У суспільстві вони підпорядковані єдиним цілям 
і вимогам. Вирішення будь–якого завдання виховання 
особистості неможливе без самовиховання.

Самовиховання – це вища духовно–практична 
здатність особистості до програмування та регулювання 
особистістю поведінки і діяльності.

Процес самовиховання не можна відокремлювати від 
процесу виховання. По суті, це два боки єдиного процесу 
розвитку особистості. Можна сказати, що виховання 
готує та спрямовує самовиховання, а самовиховання, 
у свою чергу, піднімає виховання на новий, вищий 
рівень. В. Сухомлинський писав: «Виховання, що 
спонукає до самовиховання – це і є, за моїм глибоким 
переконанням, справжнє виховання» [3, c. 241–252]. 
Самовиховання забезпечує різноманітність предметної 
і практично–духовної діяльності людини відповідно 
до конкретно–історичного ідеалу і способу життя 
і спрямоване на вироблення, удосконалення соціальних та 
фізичних якостей людини для забезпечення її ефективної 
життєдіяльності: усунення відживших, негативних 
(пов’язаних із впливом середовища, природною 
схильністю), удосконалення психічних процесів (уваги, 
пам’яті, уявлення тощо), подолання фізичних, психічних 
вад, зміцнення здоров’я, розвиток волі, характеру, 
емоційної, інтелектуальної сфери, моральних якостей.

Робота над собою – самовиховання – починається 
з усвідомлення в прийняття об’єктивної цілі як суб’єктивного, 
бажаного мотиву своєї діяльності. Суб’єктивна постановка 
зазначеної цілі поведінки, або своєї діяльності породжує 
свідоме напруження волі, визначення плану діяльності на 
завтра. Здійснення цієї мети неминуче супроводжується 
перешкодами, об’єктивними і суб’єктивними.
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Отже, на певному щаблі розвитку особистості, її 
інтелектуальних здібностей і суспільної самосвідомості 
людина починає розуміти не лише зовнішні для неї цілі, а й 
цілі свого власного виховання. Вона починає ставитися до 
себе самої як до суб’єкта виховання. З виникненням цього 
нового, досить своєрідного у формуванні особистості 
фактора людина сама стає вихователем.

Процес самовиховання може бути ефективним лише за 
умови відповідності завданням і цілям виховання, власним 
бажанням особистості. Тільки в такому разі цей процес 
не сприймається людиною як ідейно–психологічний 
вантаж, не обтяжує її, а навпаки, задовольняє морально. 
Самовиховання – це спосіб виявлення індивідуальності 
людини, сугубо особистий засіб її розвитку, власного 
самоздійснення. Без цього суб’єктивного чинника 
практично неможливе становлення соціально зрілої, 
суспільно активної особистості з життєвою позицією 
гуманістичної спрямованості. Самовиховання виступає 
системною характеристикою особистості й важливим 
показником її культури, свідоцтвом усвідомлення 
відповідальності перед суспільством за формування 
свого обличчя, якість діяльності та поведінки. Однією 
з необхідних умов роботи з самовиховання є вивчення 
людиною самої себе, знання своїх особистісних якостей, 
позитивних сторін своєї особистості та її недоліків.

На різних етапах життєдіяльності індивіда 
співвідношення зовнішнього та внутрішнього чинників 
змінюється. Якщо до підліткового віку зовнішні виховні дії 
відіграють визначну роль, то у міру соціального змужніння 
дедалі більшої питомої ваги набуває самовиховання: 
особистість поступово перетворюється з об’єкта на суб’єкт 
власного виховання. У зрілому віці у кожного індивіда це 
співвідношення залежить від ступеня засвоєння культури, 
рівня соціальної зрілості особистості, розвиненості 
окремих її структур (інтелектуальної, емоційної, вольової 
сфер, світогляду тощо). У соціально зрілої особистості 
самовиховання стає головною рушійною силою її 
розвитку, у конформістської – зовнішні чинники завжди 
будуть займати домінуюче становище і пригнічувати 
внутрішні.

Самовиховання, оскільки воно залежить від 
способу життя певної спільності й системи виховання 
у колективі, сім’ї, відносно самостійне и за певних 
умов може мати асоціальну спрямованість. Суперечливі 
впливи соціального макросередовища та різних його 
елементів, а також мікросередовища та вихователів 
можуть створювати суперечність між вихованням та 
самовихованням. Великою мірою це залежить від рівня 
педагогічної та загальної культури різних суб’єктів 
виховання, включаючи й саму особистість.

На єдність суспільного виховання і самовиховання 
можуть впливати світогляд індивіда, слабкість або 
бездіяльність вольового чинника. Без волі перетворення 
бажаного у дійсність неможливе. Слабкість волі – 
основна або одна з основних причин поразки особистості 
у самовихованні, що призводить її до внутрішнього 
розладу. Така неспроможність виявляється у невмінні 
концентрувати свої духовні, діяльні зусилля для вироблення 
й удосконалення у себе фізичних, психічних властивостей, 
соціальних та моральних характеристик. Крім цього, 
можлива неспроможність працювати над собою, 
здійснювати самовиховну діяльність. Цій діяльності, як 
і будь–який інший, слід навчатися, накопичувати досвід. 

Отже, нерозвиненість особистості, суперечливість її 
світогляду, слабкість волі, відсутність досвіду роботи 
над собою можуть стати причинами нездатності людини 
до самовиховання, трансформації програми виховання 
у програму власного розвитку. Важливо, щоб зовнішні 
впливи на особистість та її внутрішня робота над 
собою не протистояли, а доповнювали одна одну, щоб 
самовиховання стимулювалося соціальним середовищем, 
розвивалося у межах програми виховання. Але така 
єдність не завжди забезпечується на практиці.

Рівень розвитку самовиховання, самовдосконалення 
є одним з показників соціально–морального здоров’я 
суспільства, ефективності й дієвості виховної роботи. 
Аналіз виховної практики дозволяє зробити висновки, 
що можливість, самовиховний потенціал особистості 
у її формуванні та розвитку значною мірою ще не 
використовуються. До того ж, перебільшується впливів 
зовнішніх чинників у розвитку особистості, що 
призводить її до соціальної пасивності, морального 
утриманства, безвідповідального ставлення індивіда до 
власного розвитку, діяльності та стилю життя.

Самовиховання має зміцнювати й розвивати здатність 
до добровільного виконання зобов’язань, особистих і тих, 
що базуються на вимогах колективу, формувати моральні 
почуття, необхідні звички поведінки, вольові якості. 
Самовиховання – складова частина і результат виховання 
і всього процесу розвитку особистості. Воно залежить від 
конкретних умов, у яких живе людина.

Форми і методи самовиховання: самокритика, 
самонавіювання, самозобов’язання, самопереключення, 
емоційно–мисленнєве перенесення у становище 
іншої людини та ін. а мистецтво виховання у зв’язку 
з проблемою самовиховання в тому, щоб якомога раніше 
пробудити прагнення до самовдосконалення.

Таким чином, можно зробити висновок, що поява 
в сучасному суспільстві вільної особистості – це результат 
поєднання як морального виховання, так і процесу 
самовиховання (самовдосконалення) людини. Означена 
тема нині активно досліджується, але в подальшому 
потребує не тільки педагогічного, а й поглибленого 
філософського осмислення.
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