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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
СВІТОГЛЯДНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДЛІТКІВ 

У ДИТЯЧОМУ ОБ’ЄДНАННІ
Розглядається проблема формування світоглядної позиції підлітків 
в умовах дитячого об’єднання. Визначено напрями реалізації пробле-
ми в контексті дослідження.
Ключові слова: світогляд, світоглядна позиція, підлітки, дитячі гро-
мадські об’єднання.

Сучасна молодь зростає у соціокультурному просторі, який 
характеризується посиленням соціально-економічних та полі-
тичних протиріч. Нівелювання моральних орієнтирів у суспільст-
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ві, криза інституту сім’ї та сімейних відносин, відчуження підлітків 
від соціальних інституцій, стримування виявлення індивідуаль-
ності та ініціативності підлітків, як з боку батьків, так і педагогів, 
наявність агресивного стилю виховання певною мірою відби-
вається на поведінці, поглядах і ставленнях молоді, яка нерідко 
тяжіє до сумнівних ідеалів. Ідеали, що формуються у свідомості 
людини, завдяки зовнішнім чинникам і певним обставинам жит-
тя, створюють відповідну систему цінностей, як підґрунтя у від-
носинах людини зі світом, іншими людьми, самим собою, фор-
мують певну світоглядну позицію особистості.

Співробітниками лабораторії дитячих об’єднань Інституту 
проблем виховання НАПН України у 2010 році розпочато роботу 
над темою наукового дослідження «Дитяче об’єднання як чинник 
формування світоглядної позиції особистості».

Дитячі громадські об’єднання є унікальним інститутом соці-
алізації завдяки тим можливостям, які вони надають зростаючій 
особистості. Зокрема, участь у діяльності дитячих громадських 
об’єднань надає підліткам можливості набути досвіду соціальних 
відносин і активності, опанувати різні соціальні ролі, сприяють 
формуванню громадянської та світоглядної позиції. Відповідно 
до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організа-
ції», станом на 01.2010р. Міністерством юстиції України зареєст-
ровано 173 всеукраїнських молодіжних громадських організацій, 
19 всеукраїнських спілок молодіжних громадських організацій 
та 18 всеукраїнських дитячих громадських організацій, терито-
ріальними органами юстиції — 751 місцеву дитячу громадську 
організацію, метою яких є діяльність в інтересах дітей. Дитячі 
об’єднання надають дітям широкі можливості самостійного ви-
бору напрямів діяльності за своїм бажанням, задовольняють ін-
тереси, потреби та запити сучасних підлітків.

Метою статті є висвітлення, у межах певного обсягу, основ-
них теоретичних засад дослідження проблеми.

Світогляд — це цілісна система поглядів людини на світ і 
своє місце в ньому. Ступінь повноти та глибини відображення 
дійсності залежить від позиції суб’єкта, що визначає його бачен-
ня картини світу — світоглядної позиції, яку можна розглядати як 
стійку систему ставлень людини до світу, у формуванні яких на-
бувають особливого значення знання, що відображуються у по-
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ведінці і діяльності, реалізованих і втілених у конкретних справах, 
вчинках, ціннісних орієнтаціях, почуттях і ставленнях.

Виходячи з цього, формування світоглядної позиції є нага-
льною потребою для держави, щоб діти, молодь зростали свідо-
мими громадянами своєї країни і могли зайняти гідне місце у ци-
вілізованому світі. Тому важливим постає завдання формування 
правильної світоглядної позиції, коли зростаюча особистість 
буде чітко усвідомлювати цілісність світу, своє місце в ньому, 
мету своєї життєдіяльності і саморозвитку. Тож, світогляд висту-
пає як вищий і узагальнений рівень відносин людини зі світом, 
є регулятором поведінки і діяльності, а значить є провідним ви-
ховним завданням для соціальних інституцій, серед яких значну 
роль займають дитячі громадські об’єднання.

Методологічну основу дослідження складають теорія пі-
знання; філософське вчення про взаємодію процесів пізнання, 
навчання і виховання особистості; провідні ідеї філософії та пси-
хології, освіти і виховання. Зокрема, концепції особистісного і 
діяльнісного підходів, спрямовані на засвоєння соціального до-
свіду зростаючою особистістю (Б. Ананьєв, О. Асмолов, І. Бех, 
М. Богуславський, Л. Виготський, О. Леонтьєв, В. Слободчиков, 
Д. Ельконін, Д. Фельдштейн та ін.); виховання на основі пізнання 
особистістю найближчого оточення і особливостей самої люди-
ни (О. Духнович, С. Рудницький, С. Русова, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський, М. Яворницький та ін.); концепції цілісності та цін-
нісно-смислової природи особистості, процесу її самовизначен-
ня (К. Абульханова-Славська, Б. Братусь, М. Гінзбург), вчення 
про детермінацію і закономірності розвитку психіки (Б. Ананьєв, 
Л. Божович, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Максиме-
нко, С. Рубінштейн); соціалізації особистості і соціального вихо-
вання (В. Бочарова, Б. Вульфов, І. Звєрєва, А. Мудрик, А. Реан); 
психолого-педагогічні основи впровадження у практику особис-
тісно орієнтованих технологій виховання і навчання (Ш. Амонаш-
вілі, Л. Байбородова, Г. Балл, І. Бех, М. Боришевський, О. Конон-
ко, Я. Корчак, В. Столін, В. Сухомлинський, І. Якиманська та ін.); 
науково-педагогічні уявлення про сутність виховання, соціальної 
активності особистості в умовах дитячого об’єднання (Л. Алієва, 
О. Безпалько, М. Богуславський, О. Боровець, А. Волохов, Б. Кі-
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рпічнік, Г. Лактіонова, Р. Охрімчук, М. Рожков, Т. Трухачова, С. Че-
рнета та ін.).

У працях вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема Л. Алі-
євої, І. Валгаєвої, А. Волохова, О. Безпалько, М. Богуславського, 
А. Кірпічніка,

Б. Купріянова, Г. Лактіонової, Е. Маслової, Р. Охрімчук, 
Ж. Петрочко, М. Рожкова, К. Радіної, І. Фришман підкреслюєть-
ся про позитивний виховний вплив дитячого громадського руху 
на соціалізацію підростаючого покоління, формування активної 
громадянської позиції.

За наявністю низки наукових досліджень, необхідно конста-
тувати, що потенціал дитячих об’єднань щодо формування жит-
тєвої і світоглядної позиції використовується не повною мірою. 
Аналіз теорії й практики з досліджуваної проблеми засвідчує 
про наявність протиріч між:

потребою підлітків у активній суспільній діяльності та 
недостатньою увагою з боку суспільства до діяльності 
дитячих об’єднань, які можуть задовольнити цю потре-
бу;
необхідністю врахування виховного впливу дитячих 
об’єднань на формування особистості і недостатністю 
досліджень щодо їх діяльності як інституту соціалізації;
зростанням кількості різних дитячих об’єднань та їх не-
достатньою готовністю до формування світоглядної по-
зиції особистості;
декларованими цілями, завданнями, принципами дія-
льності дитячих об’єднань та їх реальними можливос-
тями щодо формування світоглядної позиції;
положеннями психолого-педагогічної науки про актуа-
льність формування світогляду та світоглядної позиції 
у підлітковому віці та дефіцитом обґрунтованого науко-
во-методичного забезпечення цього процесу у практи-
ці діяльності дитячих об’єднань.

Необхідність знаходження шляхів вирішення даних протиріч 
й визначає проблему дослідження. В теоретичному плані — це 
визначення та обґрунтування педагогічних умов формування сві-
тоглядної позиції підлітків в дитячому громадському об’єднанні. 
У практичному — це реалізація методичних підходів з формуван-
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ня світоглядної позиції підлітків у практичній діяльності дитячих 
громадських об’єднань.

Специфіка та особливості виховної діяльності дитячих гро-
мадських об’єднань дають всі підстави визначати їх як своєрід-
ний виховний простір, метою якого є формування особистості 
та індивідуальності підлітка. Хоча дитячі об’єднання охоплюють 
не весь загал дітей, бо існують на засадах добровільності, вод-
ночас, надають дитині можливість реалізації власної соціальної 
активності.

Поняття «світогляд» апріорі є провідною філософською кате-
горією і розглядається в різних аспектах. Існують різновиди сві-
тогляду: науковий і ненауковий, прогресивний і реакційний, мі-
фологічний, релігійний та атеїстичний, світогляд різних народів, 
субкультурних напрямів, груп тощо. Поняття світогляду є досить 
проблематичним у сучасній філософській науці, існує полісемія 
щодо його тлумачення, структури, змісту, шляхів формування 
тощо. Наразі актуалізується питання сучасного переосмислення 
і теоретичного розуміння світогляду [1, с. 13].

Педагогічна наука давно вже оперує цим поняттям, зокрема, 
на думку Ю. Руденка, проблема світогляду, його сутності, шляхів 
і особливостей формування в молоді є однією з найважливіших 
у педагогіці [3]. І. Зязюн вважає, що саме виховання є формуван-
ням світогляду, творенням його моральних основ, а найбільш за-
грозливою для сучасної школи є не економічна і соціальна криза, 
а криза світоглядна [2, с. 24].

Узагальнюючи різні підходи до тлумачення понять «світо-
гляд» і «світоглядна позиція», що склалися у сучасній філософії, 
психології, педагогіці з точки зору дослідження, беремо за осно-
ву визначення категорії світогляду, що сформульоване у «Психо-
логічному словнику» за редакцією В. Войтка. Світогляд — інтег-
рація досвіду, знань і самосвідомості у ціннісну картину світу, яка 
зумовлює життєву орієнтацію людини, її ставлення до дійсності і 
до себе [4]. Світогляд акумулює результати всіх видів світовідно-
шення — чуттєвого, практичного, теоретичного, емоційно-чут-
тєвого, ціннісно-оцінювального. Він визначає погляди людини 
на навколишній світ, її смаки, інтереси, життєві цінності і прагнен-
ня, впливає на поведінку, ставлення до праці і до інших людей.
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У «Філософському енциклопедичному словнику» стверджу-
ється, що світогляд — це самовизначення людини щодо її місця 
у світі та взаємовідносин з ним. Світогляд — форма суспільної 
самосвідомості людини, через яку вона сприймає, осмислює, 
оцінює світ, визначає своє місце у ньому. Це система принци-
пів, знань, ідеалів, цінностей, надій, вірувань, поглядів на сенс та 
мету життя, які визначають індивіда або соціального суб’єкта та 
органічно вплітаються в його вчинки та форми мислення.

За «Психологічною енциклопедією», світогляд — це система 
узагальнених поглядів на природу і суспільство, на місце людини 
в ньому, на ставлення людей до навколишньої дійсності і себе, 
а також зумовлені цими поглядами їх переконання, ідеали і прин-
ципи пізнання [5, с. 317].

Світогляд людини формується крізь призму спонтанного і 
цілеспрямованого впливу, спрямовано та опосередковано (сві-
тогляд суспільства, соціальних інституцій, соціальних спільнот, 
субкультурних, релігійних напрямів тощо, до яких входить або 
до яких долучається людина). Світогляд характеризується на-
самперед особистісною своєрідністю, в якій відображується 
специфічний досвід конкретного індивіда. У процесі формування 
світогляду формується індивідуальність людини, її переконання 
та життєва позиція. Світогляд — результат і наслідок виховання 
і самовиховання, розвитку і саморозвитку, освіти і самоосвіти 
особистості.

Світоглядна позиція, що є похідною від поняття світогляд, 
традиційно визначається як сукупність узагальнених уявлень 
людини про світ та її місце в ньому, людські взаємини зі світом, 
що виконує функцію самоусвідомлення й орієнтування людини 
у світі.

В психологічній літературі позиція (від лат. рositio — розмі-
щую) — стійка система ставлень людини до різнобічних сторін 
соціальної дійсності, що відображується в певній поведінці і дія-
льності. В ній відображуються погляди, переконання, уявлення, 
установки, які особистість реалізує в особистому житті і відстоює 
у референтних групах. Становлення світоглядної позиції — бага-
тогранний процес поєднання та єдності наукової самосвідомо-
сті, культури мислення, емоцій та почуттів, цілеспрямованості, 
культури вольових дій і мотивації. Позиція є точкою зору людини, 
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яка виступає умовою розвитку суб’єкта, формує розуміння ним 
дійсності, сенсу життя, власного існування, картини світу.

Поняття «світоглядна позиція» об’єднує в собі змістовий 
(сукупність знань особистості про природу, суспільство, люди-
ну, які визначають цілісність та зорієнтованість її світобачення), 
психологічний (передбачає дієвість знань, здатність підлітка 
здійснювати вибір своєї позиції, перетворення знань у внутрішні 
переконання особистості) і соціальний аспекти (характеризує 
становлення життєвої позиції, яка реалізується у контексті соці-
альних контактів підлітка).

Надзвичайно важливим щодо формування світоглядної 
позиції вважається старший підлітковий та юнацький вік, коли 
відбувається особистісне і професійне самовизначення. Саме 
у підлітковому віці відбувається занурення у внутрішній світ осо-
бистості, знаходження сенсу життя, опанування близьких та 
майбутніх життєвих перспектив, що виходять на рівень самоус-
відомлення. Прагнення до більш повного виявлення і розвитку 
своїх особистісних можливостей у підлітків виражається у ста-
вленні до сфер самоактуалізації, особистісної спрямованості, 
виявленні самостійності й активності життєвої позиції, ставленні 
до себе, інших, свого майбутнього. Процес формування світо-
глядної позиції, який ґрунтується на ціннісних орієнтаціях, є ва-
жливою складовою розвитку зростаючої особистості, її уявлень, 
ставлень, переконань, соціальної спрямованості, розвитку емо-
ційної й мотиваційної сфер.

Формування світоглядної позиції підлітків насамперед пе-
редбачає набуття знань і уявлень щодо категорій світу, сенсу бут-
тя та життєдіяльності людини, зокрема в діяльності дитячої гро-
мадської організації. Знання реалізують свої світоглядні функції, 
коли набувають характеру переконань, впевненості особистості 
в правоті своїх ідей, поглядів, принципів, ідеалів. Переконання, 
в основі яких знаходяться знання, визначають і регулюють пізна-
вальну й практичну діяльність особистості, її поведінку, а отже 
містять важливий оцінний аспект, який регулює взаємодію осо-
бистості з навколишнім світом, іншими людьми і самим собою.

Зрозуміло, що світогляд виникає не зразу і не сам по собі, 
а формується через розвиток соціальної практики зростаючої 
особистості, через узагальнення і систематизацію системи ем-
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піричних образів, усунення певних протиріч, розвитку критично-
го мислення, набуття соціального досвіду. Тобто, сприймаючи 
навколишній світ, особистістю уособлюються всі враження від 
пізнання цього світу, сприймаючи і відображуючи який, осмис-
люється сенс власного існування, інших людей, світу різномані-
тних явищ і речей.

У формуванні світоглядної позиції підлітків особливого зна-
чення набуває суб’єктна позиція людини. Розвиток суб’єктності 
в реалізації світоглядної позиції людини як діяльнісного крите-
рію зрілості людини (А. Брушлінський, К. Абульханова-Славсь-
ка, І. Бех, В. Кремень, В. Слободчиков) дозволяє розглядати її 
у співвідношенні з процесами самореалізації і самостановлен-
ня людини. Емпіричні спостереження доводять, що формування 
світогляду відноситься до сфери свідомості і через систему опо-
рних образів виступає регулятором поведінки й діяльності осо-
бистості. Ступінь відображення дійсності, їх глибина і повнота 
залежить від суб’єктної позиції особистості. Щоб набуті знання 
сприяли формуванню і розвитку світогляду, вони повинні набу-
ти для людини суб’єктивного сенсу, перейти в її погляди, пере-
конання, стати підгрунтям для напрацювання власних ідеалів та 
цінностей. Відповідно, суб’єктна позиція — це стійка система 
ставлень підлітка до оточуючої дійсності, у формуванні якої набу-
ті знання переходять у певні судження, відображують реальний 
стан поведінки і діяльності, реалізуються у справах, вчинках, ста-
вленнях, ціннісних орієнтаціях, емоціях та почуттях. Тому форму-
вання світогляду і відповідної світоглядної позиції можливе лише 
за активної, свідомої участі особистості у формуванні світогляду, 
особливо в площині її гуманістичного спрямування.

Дитячі об’єднання сприяють особистісному становленню 
індивіда, оскільки засвоєння цінностей здійснюється у спільній 
діяльності та спілкуванні з ровесниками і дорослими. Виховання 
здійснюється не лише на словах, але і через конкретні справи, 
у ситуаціях, що є часткою повсякденного життя. Саме в дитячому 
об’єднанні можливе формування світоглядної позиції підлітка як 
процесу, в основі якого є суб’єкт — суб’єктна взаємодія педагога 
і підлітка в системі сумісної діяльності, що дозволяє цілеспрямо-
вано сприяти становленню цілісного світобачення і світорозумін-
ня, формування позитивних взаємин зі світом, іншими людьми, 
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а також передбачати можливі фактори ризику в становленні його 
позиції, зокрема конформізму, тривожності, «уявленої безпомі-
чності», егоцентризму, негативізму, девіантних проявів, високої 
надпроблемної стурбованості тощо.

Характеризуючи дитячу громадську організацію, об’єднан-
ня як суб’єктів соціального виховання, зокрема О. Безпалько, 
А. Волоховим, Б. Купріяновим виокрелюються важливі соціаль-
но-педагогічні функції, які якраз і знаходяться у площині форму-
вання світоглядної позиції підлітків. Зокрема, це аксіологічна, 
орієнтаційна та операційна функції.

Аксіологічна полягає у забезпеченні в дитячій організації 
умов для розуміння дитиною суб’єктивної значимості її переко-
нань, поглядів, життєвих цінностей, самореалізації у соціальній 
групі; формуванні гуманістичного світогляду, активної грома-
дянської позиції щодо оточуючої дійсності, виховання почуття 
власної гідності, цінності та поваги до іншого як рівноправного 
партнера.

Орієнтаційна функція дає можливість члену організації 
не тільки сформувати уявлення про себе як важливого суб’єкта 
перетворення дійсності та саморозвитку, але й виявити і розви-
нути власні організаторські, комунікативні й лідерські здібності, 
випробувати себе в різних соціальних ролях.

Операційна функція дитячої громадської організації спря-
мована на засвоєння та інтеріоризацію соціальних установок 
у суб’єктну позицію підлітків, формування їх відповідальної пове-
дінки, опанування навичками сумісної діяльності, корпоративної 
культури, виявлення власної соціальної активності як способу 
самовираження особистості [6 ].

У статті «Світоглядна парадигма освіти» І. Зязюном зазнача-
ється, що «…варта науковців і практиків обставина, що моністична 
картина світу доповнюється поліфонічним розумінням процесів, 
що відбувається з людиною. Цей поліфонізм зумовлює критику 
сучасної картини світу» [2, с. 30]. Розділяючи цю слушну думку, 
в контексті дослідження проблеми увага буде спрямована на до-
слідження моральних засад виховання світоглядної позиції підлі-
тків, розвитку їх соціальної активності, формування довірливого і 
справедливого ставлення до однолітків, почуття власної гідності і 
адекватної самооцінки як складових формування світоглядної по-
зиції підлітків. На вимозі часу є розроблення сучасної практико-
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орієнтованої методики, яка сприятиме формуванню світоглядної 
позиції підлітків в умовах дитячого об’єднання і грунтуватиметься 
на особистісно орієнтованому й діяльнісному підходах.

Оскільки, досліджуваний феномен розглядається як інте-
гральна єдність трьох компонентів: когнітивного (світорозумін-
ня), емоційно-ціннісного (світовідчуття), поведінкового (самови-
значення), оптимізація процесу формування світоглядної позиції 
підлітків в діяльності дитячого об’єднання насамперед перед-
бачає цілеспрямовану діяльність педагога у створенні суб’єкт - 
суб’єктної взаємодії в організації сумісної діяльності з підлітка-
ми, через:

педагогічне сприяння формуванню мотивів самовизна-
чення;
стимулювання потреб підлітків в особистісному зрос-
танні;
стимулювання педагогом процесів самопізнання під-
літка і осягнення ним цілісного образу світу («картини 
світу»);
створення ситуацій ціннісно-смислового вибору для 
розширення індивідуально-психологічного досвіду 
щодо оцінки оточуючого світу та самооцінки підлітків;
збагачення життєвого простору підлітків індивідуально 
і соціально значущими видами діяльності, надбання со-
ціального досвіду та опанування різних соціальних ро-
лей тощо;
моніторингу та аналізу діяльності у становленні світо-
глядної позиції підлітків. 

Отже, формування світогляду особистості — це складне і 
багатогранне поняття, один із найважливіших компонентів інди-
відуального і суспільного буття людини. 

Світоглядна позиція особистості відображає взаємодію лю-
дини з суспільством, соціумом, іншими людьми, виступаючи як 
сукупна характеристика громадянської зрілості і водночас, як 
соціальна дієздатність особистості, вміння передбачати нас-
лідки своїх дій, поведінки, дотримуватися балансу загальних та 
особистих інтересів у різнобічній діяльності та побудові соціаль-
них взаємин. Її формування є творчим і продуктивним актом са-
мовизначення особистості, становлення свідомої громадянської 
позиції та соціальної поведінки людини. 
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•

•

•
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•
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Недооцінка формування світоглядної позиції, яка виявляєть-
ся у культурі ставлень до світу в цілому, до суспільства, до себе, 
до інших людей призводить, з одного боку — до викривлення 
картини світу для самої особистості і гальмування її соціального 
розвитку, а з іншого — до послаблення соціально-економічних, 
духовних і культурних основ розвитку суспільства і держави.
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Рассматривается проблема формирования мировоззренческой по-
зиции подростков в условиях детского объединения. Опрeделены на-
правления реализации проблемы в контексте исследования.
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In the article highlights the problem of the formation world vision position in 
children’s organizations. There is define the implementation ways of prob-
lem in the context of the research.
Keywords: world vision, world vision position, teenagers, public children’s 
organizations.


