
 

Герменевтичний підхід до навчально-виховного процесу. 

                                                 (інформація) 

Навколишній світ  стрімко змінюється , змінюємося і ми, стають іншими і 

наші діти. «Розмиваються» орієнтири, руйнуються стійкі раніше категорії, 

відбувається природня переоцінка цінностей або заміна одних правил гри 

іншими. Це не добре і не погано. Це данність, яку треба прийняти, або з якою 

треба  змиритися. Зміни, що  безпосередньо  стосуються  нас і наших 

вихованців, настільки швидкоплинні, настільки непередбачувані, що всі ми 

часом не встигаємо , не тільки приготуватися до них, але навіть прослідкувати 

за ними. 

При цьому  ніхто не знімає з вихователя його головного обов’язку – 

підготувати до « самостійного плавання» своїх вихованців, максимально  

загартувавши їх при цьому, як в плані здоров’я так і стійкості до майбутніх 

життєвих коалізій. Відомо, що виховання підростаючого покоління, а 

виховання в епоху змін особливо, у всі часи вважається дуже непростим 

завданням. 

Діти по своїй природі дуже  вразливі, тому що багато дізнаються,  

готуючись до шкільного життя. Намагаючись пізнати, як можна більше про 

навколишній світ і про своє місце в ньому, вони, як губка вбирають  в себе 

буквально все. Діти тягнуться до розумних, знаючих і розуміючих педагогів в 

надії отримати від них захист, увагу, необхідні поради і знання. Це завдання 

вирішує герменевтичний підхід в навчально-виховній роботі, як дошкільної 

установи так і школи. 

Що ж таке герменевтика? Так називалася в 19 столітті наука, яка 

займалася «мистецтвом розуміння». Всього і вся! В.М. Букатов і О.П.Ершова 

розглядають герменевтику, як науку про мистецтво розуміння як літературних , 

так і інших текстів: живописних, музичних, математичних і т.д. 



З позиції герменевтики, виховання – це звернення до психічного досвіду 

суб’єкта, до його «Життєвого світу», який проявляється, як переживання. 

Герменевтична  виховна практика будується як робота з переживаннями дітей, 

їх згадуванням, очікуванням, фантазіями. Герменевтичне сприйняття дитиною 

неможливе без пригадування самим  педагогом власного дитячого досвіду, 

своїх дитячих переживань. Виховання в дусі Герменевтики повинно навчити 

дитину розуміти оточуючих людей і самого себе. Розуміння в герменевтиці 

розглядається, як процедура розуміння змісту в будь-яких  проявах людської 

культури. Тому, для виховання дуже важливо звертатися до класичних зразків в 

літературі, музиці, зображувальному мистецтві, де головна суть, вже 

витлумачена великими авторами і потрібно тільки їх відкрити. 

 Герменевтичний підхід дає нове розуміння відомим методам і прийомам 

роботи з дітьми та  пов’язаний з широким використанням ігор (театральних, 

народних, сучасних), з організацією роботи дітей по мікрогрупах (свого роду 

«мікросоціумам»). 

   

 

 


