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ПЕРЕДМОВА

Відродження України, її державності, економіки, освіти, 
науки і культури потребує “реанімації” особливої української 
національної психології, без чого неможливий розвиток 
молодого покоління суверенної держави.

Національна школа має поновити у характері своїх 
випускників кращі риси української національної психо-
логії – волелюбність, господарність, милосердя, духов-
ність, інтелектуальність, доброзичливість, життєву силу, 
високу здатність до самовизначення, самореалізації, 
самовдосконалення.

Сучасний зміст освіти дає чудову можливість оживити 
людину в людині, сформувати особистість самодостатню, 
конкурентоспроможну.

Особистість – це значною мірою результат освіти і вихо-
вання. Сучасна школа має справу з людиною, обдарованою 
від природи інтелектуальними, морально-вольовими та 
фізичними можливостями. Сьогодні педагогів та психоло-
гів хвилює незнання учнями самих себе, своїх можливостей 
і здібностей, принципів і способів роботи над собою, і саме 
тому в її основу має бути покладена концепція самовизна-
чення учнів.

Самовизначення і самовиховання – складний і поступовий 
процес, наслідки якого залежать від перебудови взаємин між 
учнями і педагогами, учнями і їх батьками, вчителями і бать-
ками, від культури суспільства як основи освіти і виховання, 
а також від визнання прав дитини як особистості.

Мета роботи школи і кожного вчителя зокрема полягає в 
тому, щоб забезпечити кожному учневі можливість свідомо 
вибирати лінію життя, позиції, погляди на світ. Саме на 
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основі свідомого і самостійного вибору світогляд школяра 
може бути стійким і відкритим до всього нового і розумного, 
що відповідає реальній дійсності.

В умовах демократизації школи найголовніше дати змогу 
учням розкрити себе, осмислити проблеми свого “Я”, тому 
важливою функцією освіти і виховання є розвиток у школя-
рів здатності до самовизначення, вміння самостійно виро-
бляти переконання і принципи, спрямовувати свою діяль-
ність і поведінку.

Кінцевою метою освіти, виховання та розвитку особисто-
сті в період її навчання у школі є її підготовка до виконання 
комплексу ролей, необхідних для повноцінного і змістовного 
життя. Вони мають втілювати в собі всю багатогранність 
функцій людини. Це ролі громадянина, трудівника, громад-
ського діяча, сім’янина і товариша.

Вибираючи ролі для учнів, необхідно забезпечити їх послі-
довність, зміну, сполучення, виходячи з основної стратегічної 
мети.

Усвідомлюючи, що важливу роль у становленні і само-
визначенні особистості відіграє самостійна робота учня 
над власним самовдосконаленням, необхідним завданням 
кожного педагога є:

– пробудження змістом роботи інтересу учнів до самопі-
знання, самоаналізу;

– навчання учнів умінню керувати собою, своєю увагою в 
індивідуальній діяльності;

– забезпечення свідомого самовизначення громадянсь-
кого та профільного статусу учня як результату самоор-
ганізації його особистості.

Реалізація цих завдань і буде виконанням державної наці-
ональної освітньої концепції, яка базується на ідеї самовдо-
сконалення і самореалізації особистості.
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