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Патріотичне виховання 

   Патріотичне виховання — планомірна виховна діяльність, спрямована на 

формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до 

Батьківщини та до представників спільної культури або країни. 

   Покликане воно виховувати у молодої людини високі моральні ідеали, 

почуття любові до своєї Батьківщини, потреби у служінні їй. Відомо, що 

основні риси громадянина формуються в молодому віці, під впливом 

загальнонародних, національних цінностей, у взаємодії особистості із 

суспільством, яке на кожному етапі представляють сім'я, школа, різноманітні 

колективи. 

Патріотичне виховання є складовою частиною загального виховного процесу 

коледжу та являє собою систематичну, цілеспрямовану діяльність всіх 

структурних підрозділів навчально-виховного процесу, щодо формування у 

студентів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, 

готовності до виконання громадянських, конституційних обов’язків. 

   Орієнтоване на формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, 

людини зі шляхетними особистісними якостями і рисами характеру, 

світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, 

спрямованими на саморозвиток. 

   В Україні воно зумовлене завданням державотворення на засадах гуманізму, 

демократії, соціальної справедливості. 

   Одним із критеріїв і результатів патріотичого виховання є сформованість 

особистості, яку складають моральна, політична та правова культура, почуття 

власної гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання за суспільні 

ідеали, за пріоритети держави, благо свого народу і його дружні взаємини у 

світовому співтоваристві. 



   Виховання громадянина має бути спрямованим на розвиток патріотизму, 

національної самосвідомості, культури міжетнічних відносин, правосвідомості, 

політичної культури, дбайливого ставлення до природи, моральності, культури 

поведінки особистості. 

   Застосування форм і методів патріотичного виховання покликане формувати 

в особистості когнітивні (лат. cognitio — знання, пізнання), нормативні та 

поведінкові норми, вміння міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати 

власні відповіді, аналізувати проблеми, робити власні висновки, брати участь у 

політичному житті, набувати вмінь та навичок адаптації, захищати свої 

інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізовуватися тощо. 

 

Розумове виховання 
   Розумове виховання — діяльність вихователя, спрямована на розвиток 

інтелектуальних сил і мислення вихованців з метою прищеплення культури 

розумової праці. 

   Розумове виховання відбувається у процесі засвоєння знань і не зводиться до 

нагромадження певного їх обсягу. Процес здобуття знань і якісне їх 

поглиблення є чинником розумового виховання лише тоді, коли знання стають 

особистими переконаннями, духовним багатством людини. 

   У процесі навчання та виховання реалізується головна мета розумового 

формування особистості — розумовий розвиток. 

   Під час розумового виховання відбувається накопичення певного фонду 

знань: термінології, символів, імен, назв, дат, понять, існуючих між ними 

зв'язків і залежностей, відображених у правилах, законах, закономірностях, 

формулах. 

   Основним завданням розумового виховання є розвиток мислення взагалі та 

різних його видів. Воно також передбачає оволодіння основними розумовими 

операціями (аналізом, синтезом, порівнянням, систематизацією). Важливим 

завданням розумового виховання є формування у вихованців культури 

розумової праці, до якої належать навчальні вміння.  

   Особливе значення для розумового виховання має формування наукового 

світогляду студентів. 

   Науковий світогляд — цілісна система понять, поглядів, переконань і 

почуттів, які визначають ставлення людини до дійсності й самої себе. 

   Його основу становлять погляди і переконання, сформовані на основі знань 

про природу, суспільство, які є внутрішньою позицією особистості. 

   Перетворення знань у світоглядні погляди і переконання тісно пов'язане з 

формуванням в студентів системного ставлення до дійсності та до себе. Тому 

виховна робота повинна передбачати створення умов, в яких студент мав би 

змогу виявити своє ставлення до подій, явищ, що сприятиме формуванню 

єдності слова і діла, світогляду і поведінки, активної життєвої позиції. 

 

Моральне виховання 
   Моральне виховання — виховна діяльність навчального закладу, сім'ї з 

формування моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, 

умінь, відповідної поведінки. 



   Моральне виховання розпочинається в сім'ї, продовжуючись у процесі 

соціалізації особистості. Його основу складають загальнолюдські та 

національні цінності, моральні норми, які є регуляторами взаємовідносин у 

суспільстві. Серед таких норм — гуманізм і демократизм, що відображаються в 

ідеалі вільної людини з високорозвиненим почуттям власної гідності, поваги до 

гідності іншої людини.  

   Основу морального виховання становить етика (від грец. ethika — звичка, 

звичай) — філософська наука про мораль, її природу, структуру та особливості 

походження й розвитку моральних норм і взаємовідносин між людьми. Вона 

досліджує моральні категорії, в яких втілені моральні принципи, норми, оцінки, 

правила поведінки. Сукупність етичних проблем охоплюють питання про те, як 

має чинити людина (нормативна етика), а також теоретичні питання про 

походження і сутність моралі. 

   Дисциплінованість, організованість — суттєві ознаки моральної вихованості 

та культури людини. Основою дисципліни є поєднання методів переконання з 

метою формування свідомості і розумної вимогливості. Це суттєва передумова 

для опанування вміннями і звичками моральної поведінки. 

    

Екологічне виховання 
   Екологічна криза, що виникла через непродумане господарювання людини, 

змушує змінити своє ставлення до довкілля. Цій меті покликана служити 

система екологічного виховання, яка є окремим напрямом педагогічної теорії та 

практики. 

   Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована 

на розвиток у людини культури, взаємодії з природою. 

   Завдання екологічного виховання полягає в нагромадженні, систематизації, 

використанні екологічних знань, вихованні любові до природи, бажання 

берегти і примножувати її, у формуванні вмінь і навичок діяльності в природі. 

Зміст його полягає в усвідомленні того, що світ природи є середовищем 

існування людини, тому вона має бути зацікавлена в збереженні його 

цілісності, чистоти, гармонії. Екологічне виховання неможливе без уміння 

осмислювати екологічні явища, робити висновки щодо стану природи, 

виробляти способи розумної взаємодії з нею.  

   Метою екологічного виховання є формування в особистості екологічної 

свідомості і мислення. Передумова для цього — екологічні знання, наслідок — 

екологічний світогляд. 

   На основі екологічного мислення і свідомості формується екологічна 

культура, яка передбачає глибокі знання про навколишнє середовище 

(природне і соціальне), екологічний стиль мислення і відповідальне ставлення 

до природи, вміння вирішувати екологічні проблеми, безпосередню участь у 

природоохоронній діяльності. 

   Система екологічного виховання передбачає врахування основних її аспектів: 

— національного та регіонального підходів до вибору навчального матеріалу 

екологічного спрямування; 

— гуманістичну спрямованість і зростаючу роль екологічних чинників у 

вирішенні глобальних проблем людства (раціонального використання 

природних ресурсів, забезпечення населення екологічно чистими продуктами 



харчування, захисту середовища від забруднення промисловими та побутовими 

відходами); 

— збереження фізичного і духовного здоров'я людини; 

— об'єктивності у розкритті основних екологічних законів та понять, що дають 

підстави вважати екологію наукою, яка розвивається, намагаючись вирішувати 

проблеми довкілля; 

— зв'язку між набутими екологічними знаннями і життям, розкриття їх цінності 

не лише у виробництві, а й у повсякденному житті людини. 

 

Статеве виховання 
   Статеве виховання — процес засвоєння підростаючим поколінням знань про 

взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у 

стосунках з особами протилежної статі нормами моралі. 

   Воно полягає у формуванні духовності, високих моральних якостей в юнаків і 

дівчат, норм поведінки, відповідальності за свої вчинки, культури дружби, 

кохання, інтимних почуттів. 

   У процесі статевого виховання педагоги повинні цілеспрямовано впливати на 

виховання у студентів поваги до себе, чоловічої та жіночої гідності, 

формування правильних взаємовідносин між статями. Суттєве значення має 

формування таких почуттів, як сором, совість, скромність, відповідальність за 

свої дії у статевих стосунках, усвідомлення того, що вони без справжнього 

почуття позбавляють людину можливості відчути високе і прекрасне, 

зіштовхують зі шляху нормального розвитку. 

    Статеве виховання передбачає вивчення етики і психології сімейного життя, 

використання різноманітних форм і методів позакласної роботи. Його слід 

розпочинати якомога раніше. З надто делікатних тем доцільно проводити 

розмови, бесіди (статева гігієна, профілактика венеричних захворювань, 

запобігання вагітності). Важливо налагодити здорові стосунки між дівчатами і 

хлопцями. 

 

Правове виховання 
   Правове виховання — виховна діяльність сім'ї, навчального закладу, 

правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та 

правомірної поведінки. 

   Потреба широкого правового виховання молоді зумовлена зростанням 

творчої, організуючої, координуючої ролі права в соціальному, політичному й 

економічному розвитку суспільства. 

   Правове виховання покликане забезпечити формування у молоді високої 

правової культури, яка передбачає глибокі правові знання і прагнення 

поглиблювати їх, свідоме ставлення до прав та обов'язків, повагу до законів і 

правил людського співжиття, готовність дотримуватися і сумлінно виконувати 

їх. Висока правова культура громадян є однією з базових засад утвердження 

громадянського суспільства і правової держави, реалізації демократичних 

свобод. Ще римський політичний діяч Марк Тулій Ціцерон (106—43 pp. до н.е.) 

стверджував: “Треба бути рабом закону, аби залишитися вільним”.  

   Правове виховання має свої завдання: 

— надання знань про закони Держави, підвищення їх юридичної обізнаності, 



інформування з актуальних питань права; 

— виховання поваги до держави і права; 

— вироблення умінь і навичок правової поведінки; 

— виховання нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, 

спонукання до посильної участі в боротьбі з негативними явищами в житті; 

— подолання в правовій свідомості хибних уявлень, негативних навичок і 

звичок поведінки. 

   Критеріями ефективності правового виховання є глибина та міцність 

правових знань, повага до права визнання 

його верховенства, переконаність та впевненість у значущості й справедливості

норм права, інтерес  до їх вивчення, непримиренність до правопорушень, 

свідоме дотримання законів держави і норм співжиття. 

 

Трудове виховання 
   Праця є джерелом і важливою передумовою фізичного та соціально-

психічного розвитку особистості. “Праця, як ми її розуміємо, є така вільна і 

погоджена з християнською моральністю діяльність людини, на яку вона 

наважується з безумовної необхідності її для досягнення тієї чи іншої істинно 

людської мети в житті, — писав видатний російський педагог Костянтин 

Ушинський (1823— 1871). — Саме виховання, якщо воно бажає щастя людині, 

повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці життя”. 

   Трудове виховання — виховання свідомого ставлення до праці через 

формування звички та навиків активної трудової діяльності. 

   Завдання трудового виховання зумовлені потребами існування, 

самоутвердження і взаємодії людини в суспільстві та природному середовищі. 

Воно покликане забезпечити: 

— психологічну готовність особистості до праці (бажання сумлінно та 

відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як 

обов'язку і духовної потреби, бережливість щодо результатів праці та повага до 

людей праці, творче ставлення до трудової діяльності); 

— підготовка до праці (наявність загальноосвітніх і політехнічних знань, 

загальних основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, необхідних 

для трудової діяльності, підготовка до свідомого вибору професії). 

 

Естетичне виховання 

   Гармонійний, всебічний розвиток особистості неможливий без її естетичної 

вихованості. 

   Естетичне виховання — педагогічна діяльність, спрямована на формування 

здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси. 

   “Краса, — могутній засіб виховання чутливості душі, — писав видатний 

український педагог Василь Сухомлинський (1918—1970). — Це вершина, з 

якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і почуття прекрасного, без 

захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса — це яскраве світло, що 

осяває світ. При цьому світлі тобі відкривається істина, правда, добро; осяяний 

цим світлом, ти стаєш відданим і непримиренним. Краса вчить розпізнавати зло 

і боротися з ним. Я б назвав красу гімнастикою душі, вона виправляє наш дух, 

нашу совість, наші почуття і переконання. Краса — це дзеркало, в якому ти 



бачиш сам себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе ”. Метою 

естетичного виховання є високий рівень естетичної культури особистості, її 

здатність до естетичного освоєння дійсності. 

   Найважливішим завданням естетичного виховання є формування і розвиток 

естетичного сприйняття, яке складає основу естетичного почуття. 

   Зміст естетичного виховання конкретизується у програмах з літератури, 

музики, образотворчого мистецтва, основ наук, у різних самодіяльних 

об'єднаннях учнів (хори, оркестри, ансамблі, літературні, драматичні, 

хореографічні гуртки, кіно- і фотогуртки), у роботі студій (художніх, 

спортивних тощо), під час факультативних занять з етики, естетики, різних 

видів художньої творчості, історії мистецтва тощо. 

   Джерелами естетичного виховання є художня література, музика, 

образотворче, театральне мистецтво, кіно, природа, естетика шкільних 

приміщень, зовнішній вигляд вихователів та вихованців, взаємини між ними та 

ін. 

 

Фізичне виховання 
   Фізичне виховання — система заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я 

людини, загартування її організму, розвиток фізичних можливостей, рухових 

навичок і вмінь. 

   Його завданням є створення оптимальних умов для забезпечення 

оптимального фізичного розвитку особистості, збереження її здоров'я, 

отримання знань про особливості організму, фізіологічні процеси в ньому, 

набуття санітарно-гігієнічних умінь та навичок догляду за власним тілом, 

підтримання і розвиток його потенціальних можливостей. 

   До основних засобів фізичного виховання належать: 

— теоретичні відомості (гігієна загальна і фізичних вправ, відомості, 

необхідні для самостійних занять фізичними вправами); 

— заняття гімнастикою (вправи, що сприяють загальному фізичному 

розвитку: загальнорозвиваючі, вправи на формування правильної постави, 

акробатичні, танцювальні вправи, вправи на розвиток рівноваги, опорні 

стрибки); 

— заняття з легкої атлетики (різні види бігу, стрибки в довжину й висоту, 

метання на дальність); 

— рухливі ігри (розвиток  кмітливості, спритності, швидкості дій, виховання 

дисциплінованості); 

— спортивні ігри (баскетбол, волейбол, ручний м'яч, футбол); 

— лижна, кросова, ковзанярська підготовка, плавання. 

 


