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БАЗОВІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПЦІЙ ВИХОВАННЯ 

В.М. Галузяк1 
Анотація. У статті визначаються базові параметри, які характеризують суб’єктивний "образ 

виховання" педагогів і визначають різноманітні підходи до розуміння сутності виховання.  
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Аннотация. В статье определяются базовые параметры, которые характеризуют субъективный "образ 
воспитания" педагогов и определяют разнообразные подходы к пониманию сущности воспитания.  

Ключевые слова: концепция воспитания, "образ воспитания", личностный конструкт. 

Abstract. Base parameters that characterize subjective "character of education" of teachers and determine the 
various going near understanding of essence of education are determined in the article.  
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Матеріали конференції "Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті 
наступності дошкільної та початкової освіти" 

Відповідно до базової установки і розв'язання проблеми суті людини вирішується і питання про 
те, «що робити» з цією суттю, щоб людина стала «кращою», як її правильно виховувати. Питання про 
сенс виховання принципово вирішується таким чином: якщо суть людини негативна, то її потрібно 
виправити; якщо її немає – її потрібно створити, сконструювати і «вкласти» в людину (причому в 
обох випадках головним орієнтиром виступають «інтереси суспільства»); якщо вона позитивна – їй 
потрібно допомогти розкритися; якщо суть набувається шляхом вільного вибору людини, то слід 
допомогти їй зробити цей вибір (в останніх двох випадках за основу беруться інтереси самої 
людини).  

Висновок. Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що виділені внаслідок 
факторного аналізу біполярні параметри „педагогічний оптимізм – педагогічний песимізм” і 
„активність – пасивність” дають можливість змоделювати семантичний простір виховних концепцій і 
локалізувати в ньому відомі педагогічні підходи. Можна припустити, що саме унікальне поєднання 
двох вказаних факторів, з урахуванням їх біполярності та різної міри вираженості, лежить в основі 
реального різноманіття та якісної своєрідності обґрунтованих у педагогічній науці концепцій 
виховання, окреслює простір професійного самовизначення педагогів, варіанти вибору виховного 
підходу і глибинні підстави цього вибору. 
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