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ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

У статті розкривається психологічна сутність морального виховання особистості дитини в системі дошкільної освіти, виходячи 

з соціальних запитів, поставлених розвитком сучасного суспільства. Автором проаналізовано поняття «виховного ідеалу» за 

педагогічною спадщиною  українських педагогів, що включає у себе основні ціннісні орієнтири (Бог, земля, родина, громада), 

християнські чесноти (працьовитість, чесність, доброта, безкорисливість). На думку автора виховний ідеал того чи іншого 

народу визначається державним устроєм, релігійним світоглядом і загальним рівнем культури й цивілізації. Виховний ідеал має 

витримати іспит історії, найбільше відповідати психології народу, його менталітету, увійти в душевно-моральну структуру 

народних мас. Цей ідеал відбивається в народній творчості, у творах кращих митців і письменників, що стали духовними 

провідниками свого народу. 
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Постановка проблеми. Проблема духовно-

морального виховання зростаючого покоління 

завжди була і буде актуальною. Завдання виростити 

молоде покоління добрим, чесним, працьовитим 

стояла не тільки перед нашими батьками і дідами, а 

й в усі попередні століття і тисячоліття. 

Сучасне українське суспільство гостро переживає 

кризу духовно-моральних ідеалів. Сьогодні кожен з 

нас розуміє потребу відродження і розвитку 

духовних традицій нашої Батьківщини. 

У зв'язку з цим ключова роль дошкілля – ство-

рення оптимальних умов для всебічного розвитку 

духовно-морального потенціалу дошкільників через 

гармонійну побудову цілісного педагогічного 

процесу в дошкільному закладі заснованого на 

етнокультурних цінностях рідного краю. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема створення і реалізації виховного ідеалу є 

однією із актуальних і недостатньо вивчених проб-

лем історії педагогіки, української зокрема. Історич-

ний аспект формування змісту українського вихов-

ного ідеалу, структура та шляхи його досягнення у 

відповідності до запитів спільноти розглядаються з 

позиції особистісно орієнтованої філософії освіти – 

В. Андрущенко, І. Бех, В. Скотний, на засадах 

етнопсихології та етнопедагогіки – Г. Ващенко, О. 

Кульчицький, М.Стельмахович, В. Янів, теоретичної 

та прикладної педагогіки – О.Вишневський, Е. 

Панасенко, І. Підласий, Б. Ступарик, М. Фіцула. 

Мета статті полягає у дослідженні поняття 

«виховний ідеал» та його сучасній інтерпретації у 

вітчизняній педагогіці. 

Основні результати дослідження. Освіті відво-

диться провідна роль в духовно-моральної консолі-

дації суспільства, його згуртуванні перед обличчям 

зовнішніх і внутрішніх викликів, в зміцненні 

соціальної солідарності, в підвищенні рівня довіри 

людини до життя, до співгромадян, суспільству, 

державі, сьогодення та майбуття своєї країни. 

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармо-

нійно розвинута національний свідомий, високоосві-

чений, життєво компетентний громадянин, здатний 

до саморозвитку та самовдосконалення. 

В основу системи національно-патріотичного ви-

ховання покладено ідею розвитку української дер-

жавності як консолідуючий ідею розвитку суспіль-

ства і нації в цілому. Форми і методи виховання базу-

ються на українських народних традиціях, кращих 

досягненнях національної га світової педагогіки і 

психології. 

Виховання повинно мати цілі, до яких воно буде 

прагнути. Спершу встановлюються загальні орієнти-

ри - ідеали виховання, ті свого роду найвищі верши-

ни, які має прагнути підкорити виховання. Ідеал - це 

вироблене віками уявлення про скоєний людину. 

Ідеал - недосяжний зразок досконалого виховання, 

то, до чого прагне виховання і ніколи не досягає. 

В основі розроблюваних сучасної педагогікою 

ідеалів виховання лежать загальнолюдські цінності. 

У них зафіксовано те, що склалося як норма в певний 

період процесу історичного розвитку суспільства і 

людини. Змінюються часи, іншими стають уявлення 

про людину і про те, що з ним має зробити 

виховання. Змінюються цінності, норми, а з ними і 

ідеали виховання. 

Представниками багатьох психологічних науко-

вих шкіл моральне виховання дітей вивчалося в різ-

них аспектах. Так, Д. І. Фельдштейн вказує, що в 

ієрархії ціннісних орієнтацій підростаючого поколін-

ня «... емоційні і моральні цінності - чуйність, терпи-

мість, вміння співпереживати - займають останні міс-

ця», тому «на перший план зараз виходить необхід-

ність проведення фундаментальних досліджень, ... 

які мають метою розкриття внутрішнього світу 

людини, що росте, її переживань, прагнень, сумнівів, 

загальних і спеціальних, в тому числі і творчих 

здібностей, специфіки заданого формування системи 

духовних потреб, моральних  установок», « ... готов-

ності дитини ... до усвідомлення відповідальності за 
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себе та інших людей, скоєння вчинків, гідних 

людини» [1, с. 8-9]. 

З цього випливає, що необхідно створювати таку 

дієву систему морального виховання особистості, 

яка могла б суттєво оптимізувати результати і 

поліпшити рівень моральної вихованості дітей. Йому 

вторить І. Д. Бех, відзначаючи, що «результатом 

процесу морального виховання є сформованість у 

вихованця сукупності вчинків, тобто моральних дій, 

які характеризуються усвідомленістю суспільно 

значущих мотивів. Витоки особистісних вчинків 

пов'язані із зіткненням розвинених форм поведінки, 

які дитина спостерігає в житті, з примітивними 

формами, що характеризують її власну поведінку. 

Щоб таке зіткнення мало позитивні результати, 

вихованця потрібно вчити систематично сприймати і 

аналізувати результати власних і чужих вчинків, що 

дає можливість усвідомлювати власні моральні 

норми, та сприяє формуванню здатності передбачати 

результат і позитивно позначається на створенні 

навичок поведінки і подоланні миттєвих прагнень, 

станів, бажань. Якщо дитина скоїла негативний 

вчинок,  дорослий повинен зосередити увагу на її 

внутрішньому стані» [2, с. 131-132]. 

Важливим також є, що дитина вкладає в поняття 

«моральний ідеал». Як пише В. С. Мухіна: «мораль-

ний ідеал - уявлення про загальну нормі, зразок 

людської поведінки і відносин між людьми. 

Моральний ідеал проростає і розвивається в тісному 

зв'язку з ... іншими ідеалами і ... змінює свої відтінки. 

Однак загальнолюдські цінності, відпрацьовані сто-

літтями, залишаються незмінними.  В індивідуальній 

свідомості людей вони виступають в почутті, що має 

назву совісті, визначаючи поведінку людини в 

повсякденному житті. ... В той же час моральний 

ідеал кожної окремої людини має індивідуальну 

спрямованість, знаходить для нього унікальний 

сенс» [3, с. 18]. Формування морального ідеалу необ-

хідно здійснювати з періоду дошкільного дитинства, 

оскільки для цього вікового етапу вагомим в мора-

льному вихованні є формування саме усвідомленості 

дотримання моральних норм і розвиток 

поведінкових реакцій як результат їх впливу. 

Поділяючи погляди Є. І. Кононко, Н. І. Непомня-

щої і ін. вчених, підкреслюємо, що моральні правила, 

принципи, цінності дитині дошкільного віку не мож-

на нав'язувати, їх треба узгодити з можливостями, 

індивідуальним досвідом, змістом внутрішнього 

життя кожної з неї [4; 5]. Загальні вікові особливості 

дошкільнят не виключають індивідуальних варіантів 

розвитку, а відповідно і виховання. 

Отже, духовно-моральне виховання - це форму-

вання ціннісного ставлення до життя, що забезпечує 

стійке, гармонійний розвиток людини, що включає в 

себе виховання почуття обов'язку, справедливості, 

відповідальності та інших якостей, здатних надати 

високий сенс справам і думкам людини. 

Поняття  виховного  ідеалу  не  є  чітко 

визначеним, хоча часто вживаним у сучасному 

педагогічному слововжитку.  Найчастіше воно 

асоціюється з поняттям «педагогічний ідеал» та 

«мета  виховання»  (освіти).   

Виховний  ідеал,  на  думку  С.  Ф.  Русової,  пови-

нен  вироблятися  під  впливом  народних  традицій, 

ідеалів, що панують у суспільстві. Хоча під впливом 

часу погляди змінюються, проте  незмінними  зали-

шаються  добро,  благочинність,  моральність.  «Су-

часне  виховання  має розвинути в дітях доброчин-

ності, однаково потрібні й для дитини як майбут-

нього громадянина, і для самого громадянства як 

окремої національної спільності в її творчій життєвій 

праці та в її відносинах  до  других  національних  

колективів.  Ці  доброчинності,  визначені  сучасними 

педагогами, це: розум, воля, хоробрість, справедли-

вість. Розум дає освіту, без освіти не може бути демо-

кратичного ладу: освіта для всіх, вона одна наближає 

народні маси до культурного поступу, до свідомої 

праці; вона ж дає змогу виявитися особливим 

здібностям і своєю працею сприяти більшому 

розвиткові науки і мистецтва» [6, с. 17].  

Г.  Г.  Ващенко у праці «Виховний  ідеал»,  провід-

ною  ідеєю  якої  є  виховання  української  молоді,  

служба  Богові  і Батьківщині  («…коли  ми  хочемо  

виховати  в  українській  молоді  міцну  волю  і  

суцільність характеру, треба перш за все прищепити 

їм прагнення до високої мети, що об’єднувала б увесь 

український  народ»  [7,  с.  174]),  висвітлив  психічні  

та  природні  властивості  українського 

національного виховного ідеалу.  

Відомий дослідник, палкий прихильник поглядів 

Г. Г. Ващенка М. Г. Стельмахович уважав, що «ідеал 

у загальному його трактуванні означає первообраз, 

взірець досконалості, кінцеву, вершинну  ціль  

людських  устремлінь»  [8,  с.  64].   

Проблему  творення  виховного  ідеалу  сучасної  

системи  виховання  розглядав В. Ф. Шовкошитний. 

Учений ґрунтовно дослідив явище виховного ідеалу, 

зміну його змісту під впливом історичних епох. Так, 

виховний ідеал Київської Русі суттєво відрізнявся від 

ідеалу язичницької Русі тим, що відбувся перехід до 

іншої віри, іншого укладу життя, моралі. Чесноти 

запорозьких козаків були подібними до чеснот 

середньовічного лицарства і монахів, оскільки 

Запорізька Січ була лицарським орденом. «Багато 

чого з набору чеснот козацького лицарства  можна  й  

сьогодні  покладати  в  основу  національного  вихо-

вання,  а  риси  козака‐лицаря мусять бути притаман-

ні українському виховному ідеалові» [9, c. 77]. 

На думку І. Підласого, виховний ідеал слід 

розглядати у контексті  тієї чи  іншої виховної 

системи і без попередньої ревізії  задуманого, тобто 

пристосування виховного ідеалу до певної ситуації, 

ніколи не можна зреалізувати кінцеву мету 

виховання [10].  
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За визначенням Н. Опанасенко, виховний ідеал ві-

дображає підхід до виховання, в основі якого ціле-

спрямований вплив на особистість, а ідеал особис-

тості – це кінцева мета процесу виховання [11].  

Виховний  ідеал  для А. Гороховича, дослідника 

проблеми з діаспори, – це ідеал людини, світогляд-

ними настановами якої є християнська етика, пошук 

краси, мудрості, любов до життя у всіх його проявах, 

лицарство, «оборона національної  правди» [12]. 

П. Юркевич  вирішує  проблему  виховного ідеалу 

з позиції християнської педагогіки і вчення про 

людину. Педагогічна концепція П. Юркевича у її 

гносеологічному,  етичному,  естетичному вимірах  

визначає  мету виховання  на  основі врахування  

трьох  начал:  особливостей  духу вихованця; необ-

хідності виконання ним обов’язку щодо світу і себе в 

цьому світі, свого майбутнього покликання.  Таким  

чином,  мета  виховання визначена філософом як та-

ка, що збігається з метою життя. Однак, лише дух 

людини з його прагненням істини добра і богопо-

дібності є метою виховання, все інше – держава, 

церква, зовнішній лад співжиття – є лише засобами, 

що покликані правдиво служити людині [13].  

А. Волошин обґрунтував виховний ідеал на осно-

ві християнської  моралі,  для  якої  вершиною доско-

налості є Ісус Христос, «котрий представляє собою 

признаки всіх чеснот (добродітелей)…» [14]. Розгля-

даючи виховний ідеал з позиції філософії освіти, В. 

Скотний визначає його сумірним лише з  особис-

тістю  вихованця: «Ідеали  не  можна розглядати  як 

щось  заздалегідь наявне  до їх прийняття  людиною.  

Кожна  особистість «доростає»  до  власного  ідеалу  

самостійно [15]. 

Сьогодні, на новому етапі розвитку України, при 

визначенні сучасного національного виховного 

ідеалу необхідно повною мірою враховувати: 

• наступність сучасного національного виховного 

ідеалу по відношенню до національних виховних 

ідеалів минулих епох; 

• духовно-моральні цінності, певні відповідно до 

чинного українського  законодавства [16]; 

• зовнішні і внутрішні виклики, що стоять перед 

Україною. 

Національним пріоритетом, найважливішою 

національним завданням є примноження народу 

України в чисельності, підвищення якості його 

життя, праці і творчості, зміцнення духовності та 

моральності, громадянської солідарності і 

державності, розвиток національної культури. 

Вирішення цього завдання здатне забезпечити 

стійке і успішний розвиток України. 

Сучасний національний виховний ідеал визначається: 

• відповідно до національних пріоритетів; 

• виходячи з необхідності збереження наступності 

по відношенню до національних виховних ідеалів 

минулих історичних епох; 

• згідно з Конституцією України; 

• відповідно до Закону України «Про освіту» в 

частині загальних вимог до змісту освіти і задач 

основних освітніх програм [17]. 

Висновки та пропозиції. Отже, ідеал – це взірець 

для наслідування. Будучи недосяжним, він протис-

тавляється дійсності та втілює образ майбутнього, до 

якого варто прагнути. Виховний ідеал охоплює ком-

плекс ціннісних орієнтацій та характеристик особис-

тості, до формування яких варто прагнути. Він завж-

ди має національні ознаки, адже на його формування 

впливають історичні обставини, народна мораль, 

культура, звичаї, традиції, менталітет конкретного 

народу. Сучасний ідеал національного виховання 

втілюється у формулі «Бог і Україна», поєднуючи 

абсолютні вічні та національні цінності. 
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Рихтер Т.А. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В статье раскрывается психологическая сущность нравственного воспитания личности ребенка в системе дошкольного 

образования, исходя из социальных запросов, поставленных развитием современного общества. Автором проанализировано 

понятие «воспитательного идеала» согласно педагогическому наследию украинских педагогов, которое включает в себя основные 

ценностные ориентиры (Бог, земля, семья, община), христианские добродетели (трудолюбие, честность, доброта, бескорыстие). 

По мнению автора воспитательный идеал того или иного народа определяется государственным устройством, религиозным 

мировоззрением и общим уровнем культуры и цивилизации. Воспитательный идеал должен выдержать экзамен истории, 

отвечать психологии народа, его менталитету, войти в душевно-нравственную структуру народных масс. Этот идеал отражается 

в народном творчестве, в произведениях лучших художников и писателей, ставших духовными проводниками своего народа. 

Ключевые слова: воспитательный идеал, нравственное воспитание, личность, дошкольный возраст, нравственное развитие, 

нравственная сфера, нравственная воспитанность 

 

Rykhter T.  

EDUCATIONAL IDEAL AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

The article reveals the psychological essence of the moral upbringing of the child's personality in the system of preschool education, proceeding 

from the social demands posed by the development of modern society. The author analyzes the concept of the "educational ideal" according 

to the pedagogical heritage of Ukrainian educators, which includes the basic values (God, earth, family, community), Christian virtues (hard 

work, honesty, kindness, unselfishness). According to the author, the educational ideal of a particular people is determined by the state 

structure, the religious outlook and the general level of culture and civilization. The educational ideal must withstand the examination of 

history, respond to the psychology of the people, its mentality, enter the spiritual and moral structure of the masses. This ideal is reflected in 

folk art, in the works of the best artists and writers who have become spiritual guides of their people. 

Keywords: educational ideal, moral education, personality, preschool age, moral development, moral sphere, moral upbringing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


