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1. СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

Український народ встуnив у нову еру свого історично
го розвитку. Разом з nерсnективами вільного розвитку Ук
раїнської держави відкрилися широкі можливості для роз
витку осв і ти , науки , культури, що вимагає докорінної пе
ре будови процесу виховання молодого nокоління. 

Державна національна nрограма <<Освіта>> визначила 
стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрями 
та шляхи <<Створення життєздатної системи безперервно
го навчання і виховання для досягнення . високих освітніх 
рівнів, забезnечення можливостей nостійного духовного 

~ самовдосконалення особистості, формування інтелекту 
~ ального та культурного потенціалу як найвищої цінності 
~ нації>> . 
~ В Україні, як і в інших країнах світу, історично склала
~ ся своя система виховання, яка максимально враховує на
~ . ціональн і риси і самобутність українського народу. Трива
~ лий час вона нехтувалась, заборонялась завойовниками 
~ України, а в останні десятиріччя взагалі була відкинута і 
~ замінена так званою системою комуністичного виховання. 
~ Нині, спираючись на глибинні національно-виховні тради
~ ції свого народу, національна система виховання постуnо
~ во відроджується. Сучасна ГІ модель враховує такі важли
~ ві особливості сьогодення, як перехід України від соціаліс
~ тичних відносин до ринкових, національне відродження 

усіх сфер життя українського суспільства і процес розбу
~ дови самостійної, неза,пежної держави. 
~ Поняття <<Національне виховання>> вбирає в себе всі 
~ названі особливості сучасного стану країни. По-перше, во-
~ но рівнозначне державному, хоча останнє є вужчим, оди

~ ничним стосовно національного як загального. Державне 
~ виховання є найвагомішою складовою національного ви
~ ховання, воно здійснюється державними установами, інс
~ титутами , а загальнонаціональне діє і поза їх межами, має 
~ значно ширший діапазон впливу на процес соціалізації 
~ особистості. 

По-друге, в жодній країні світу немає виховання <<Вза-
~ галі>>. Воно завжди має конкретно-історичну національно

державну форму вираження і сnрямоване на формування 
Громадянина конкретної держави, яка не може бути без
національною. 

І·, нарешті, національне виховання найбільш відnовідає 
~ потребам відродження України: Воно однаково стосується 
11! як українців, так і nредставників інших народів, що nрожи
~ вають в Україні. Саме nринцип етнізації виховного проце
~ су і передбачає надання широких можливостей представ
~ никам усіх етносів для nізнання своєї історії, традицій, зви
і . чаїв , мови, культури, формування власної національної гід
~ ності. І через nізнання власної історико-культурної спад
~ щини· допомагає пізнати глибинність взаємозв'язків кожно-

18 

го з них з українською нацією, їІ державою, переко}іати
ся, що саме українська незалежна, суверенна держава 

охороняє національні права всіх громадян України. 
Таким чином, національне виховання - це створена уп 

родовж віків самим народом система поглядів, nереко
нань , ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних форму
вати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, 
nередавати їй соціальний досвід, надбання попередніх по
колінь. Науково обгрунтоване, nравильно організоване на
ціональне виховання відображає історичну ходу народу, 
перспективи його розвитку. 

Актуальність створення системи національного .вихо
вання в умовах держави України визначається потребами ~ 
суспільства у всебічній активізації інтелектуального і ду- ~ 
хавно-творчого потенціалу національних ·та загальнолюд- ~~ 
ських цінностей, суперечливими nроцесами включення ~ 
особисто.сті в соціальне життя, необхідністю забезпечення § 

~і єдності, наступності та послідовності виховуюЧИ )$. впливів 
різних соціальних інститутів, постійного коригування ви
ховного процесу. 

У пошуках нової системи виховання на nерший nлан 
висуваються гуманістичні ідеї та орієнтири, що грунтують
ся на повазі до особистості дитини, турботі про іТ розви
ток. Такий nідхід nередбачає визначення кожного вихован
ця як унікальної особистості, його nрав, ставлення до ньо
го як суб'єкта власного розвитку, опору у його вихованні 
на сукуnність знань про людину та високий професіона-
лізм. 

Дана концепція має Нё!і меті визначення стратегії роз

витку наскрізної системи виховання молодого покоління 
Укра'Іни, наnовнення виховання гуманітарним змістом, кот
рий узгождується кращим11 надбаннями цивілізації, орієн
тований на соціалізацію, б!:!зnосередній розвиток Людини 
і відповідає nотребам ·,т самореалізації та актуальним зав

·данням відродження національної культури , становлення 
Українс.ької держави. 

2. ПРИНЦИПИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ 
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Народність - єдність загальнолюдського і національ
ного. Національна сnрямованість вихованн·я, ·оволодіння ~ 
рідною мовою, формування національної свідомості, лю- ~ 
бові до рідної землі і свого нароДу; . nрищеnлення шаноб
ливого ставлення до культури, сnадщини, народних тради

цій і звичаїв, національно-етнічної обрядовостt усіх наро-
дів, що населяють Україну; ' . . ~ 

природовідповідність виховання - врахування ба- ~ 
гатсгранної і цілісної nрироди людини, вікових та індиві- ~ 
дуальних особливостей дітей, учнівської та студентської і 
молоді, їх анатомічних, фіЗіологічних, nсихологічних, наці-
ональних і регіональних особливостей; ~ 

IG! 



культуровідповідність виховання - органічний 
зв'язок з історією народу, його мовою, культурними тра
диціями, з народним мистецтвом, ремеслами і nромисла
ми , забезпечення духовної єдності поколінь; 

гуманізація виховання - створення умов для фор
мування кращих якостей та здібностей дитини, джерел ії 
життєвих сил; гуманізація взаємин між вихователями і ви
хованцями, постановка виховання в центр навчально-ви-

~ хавного процесу, повага до особистості, розуміння й запи
~ тів, бінтерес ів, гідності, довір'я дбо не'і; виховання гуманної 
OJ осо истості, щирої, людяної, до розичливої, милосердної; 
~ демократизація виховання - усунення авторитарно
~ го стилю виховання. Сприйняття особистості вихованця як 
~ вищо1 соціально·! цінності, визначення його права на сво
~ боду, на розвиток здібностей і виявлення індивідуальнос
~ ті. Формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між 
~' ідеями свободи, правами людини, ЇІ. громадською відпові
~ дальнІстю; 
іІ безnерервність виховання - досягнення цілісності і 
~ наступності у вихованні, перетворення його у процес, що 
~ триває впродовж усього життя людини . Нероздільність 
~ навчання і виховання, що полягає в 'іх органічному поєд
~ нанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання, фор
~ муванню цілісно'! та всебічно розвинено·! особистості; 
~ етнізація виховного процесу - наповнення вихован
~ ня національним змістом, спрямованим на формування са
~1 моевідомості громадянина. Принцип етнізацїі однаково 
~~ стосується представників усіх народів України. Створення 
~·~ можливості всім дітям навчатися у рідній школі, виховува
~~ ти національну гідність, національну свідомість , відчуття 
~ етнічно'! причетності до свого народу. Відтворення в дітях 
~І менталітету свого народу, увічнення в підростаючих поко
~~ ліннях специфіч~ого, ~о є в ко~ній нації, виховання діт~й 
~· як типових носІІВ нацюнальноІ культури, продовжувачІв 
~ справи батьків. Принцип етнізації - невід'ємн а складова 
ijj соціалізацїІ. дітей; 

· · ~ диференціація та індив·ідуалізація виховного про-
; цесу - врахування у виховній роботі рівнів фізичного, 
~ психічного, соціального, духовного, інтелектуального роз-
~ . ijj витку вихованцІв, стимулювання активносТІ, розкриття 

~~ творчо·! індивідуальності кожного; 
~ послідовність, систематичність і варіативність 
~~! форм і методів виховання ; 
~ свідомість, активність, самодіяльність і творча ініціати
І ва. ~ч~івської t:'1олоді, .поєд~ання п~дагогіч ного керівництва 
@: З ІНІЦІаТИВОЮ І саМОДІЯЛЬНІСТЮ учНІВ ; 
~' зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю на
~ роду і продуктивною працею. Прищеплення любові до 
~ праці і поваги до людей праці. Ознайомлення з основами 
~ сучасного промислового і сільськогосподарського вироб
~ ництва, будівництва, транспорту, сфери обслуговування. 
~ Розвиток у дітей і молоді трудових навичок і вмінь, готов
~ ності до життєвої адаптацїі в умовах ринкових відносин; 
~~ інтегративність - єдність педагогічних вимог школи, 
~ сім'·,· і громадськості. Організація родинного виховання та 
!ііІ освіти як важливо'! ланки виховного процесу і забезпечення 
~~~ педагог ічного всеобучу батьків. Здійснення гуманних, стій
~ ких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інсти
~ тут1в, посилення ПедагогІчного впливу на них, пІДвищення 
~ спільними зусиллями ефективності виховного процесу. 
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З. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 
ЯК ФАКТОР ЦІЛІСНОГО ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
3.1. Формування особистості - неперервний і вик

лючно складний процес, де діє багато факторів, на осно
ві яких розкриваються потреби, інтереси, нахили , здібнос
ті , характер, а також здоров'я, працеЗдатність і довговіч
ність. Розвиток особистості здійснюється в процесі 'Гі соці
алізаці'і, ви ховання і саморозвитку, що є компонентами ЦІ
лісного процесу. 

Соціалізація - процес двобічний. З одного боку, ін- · 
дивід засвоюЄ соціальний досвід, цінності, норми , установ
ки, властиві суспільству і соціальним групам, до яких він 
належить. А з другого - в процесі соціалізаці 'І він актив- ~~· 
но входить у сисrему соці~ьних зв'язків і набуває соціаль- ~~і 
ного досвіду. !~! 

Соціалізація протікає під впливом велико·! кількості об- ~~ . ~ 

ставин, якІ умовно можна звести до трьох груп - це мак- ®І 

рафактори (суспільство, держава, планета, світ і навіть ~І 
космос), мезофактори (етнокультурні умови і тип поселен - ~: 
ня, в яких живе і розвивається людина), мікрофактори І~, 
(сім'я, дитячий садок, школа, позашкіль.ні виховні установи, /~і 
ре~ігійні ~рга.н.ізац.і·і, то~ариство ровесників, засоби масо_- /~І 
воІ комуНІкацІІ та ІНШ! Інститути виховання). Вони в рІзнІи ~·~1.· 
мІрІ безпосередньо впливають на кожну конкретну людину, ~~ 
динамічно змінюються в .. у~овах НТР самі, змінюється їх Ш 
питома вага в соцІаЛІзацІІ пщростаючих nоколІнь. ~~~ 

3.2. Виховання __; цілеспрямоване управл Іння nроце- І~, 
сом розвитку особистості - є частиною nроцесу соціалі - І~; 
заці'і, що знаходиться під певним соціальним і педагогіч - І~ ; 
ним контролем і відбувається через освіту і організацію ~,! 
життєдіяльності вихованців. ~ 

Провідною метою виховання залишається ідеал всебіч- ІІ 
но розвиненоУ особистості, що йде з глибини віків. Він орі- ~і 
єнтує на широкий підхід, застерІгає від зведення вихован- ~і 
ня до однобокої ї пасивно'! адаптацїі молоді в конкретних ~~ 
умовах суспільства. ~ 

Було б помилково розуміти всебічний розвиток як су- ~~ 
купність окремих - і нтелектуальних, фізичних, мораль- ~! 

. ~ ~ ~· 
них, естетичних, трудових - сторІн чи якостеи осооистос- -~: 

ті_. Всебічний розвиток п~редбачає'іх органічну єдність •. ЦІ- ~~~ 
ЛІСНІСТЬ буття, СВІДОМОСТІ І СаМОСВІДОМОСТІ, ЗаПИТІВ І ПОВе- ~: 
дінки людини. -~-

3.3. Головною метою національного виховання на ~~~. 
сучасному етапі є передача молодому поколінню соціаль- ~ 
ного досвіду, багатства духовно'! культури народу, його ~~ 
національно'! ментальності, своєрідності світогляду і на цій ~І 
основі формування особистісних рис громадянина Ук- ~~ 
раїни, які включають у себе національну самосвідомість .. ~~ 
розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, пра- ~~ 
вову, трудову, сІ?ізичну,_ ~коло гічну культуру, розвиток: ін - ~~; 
дивщуальних зд1бностеи 1 таланту. І"і , 
· Найважливішою громадською рисою особистості є і~: 
сформованїсть нацїональної самосвідомості, любов і ~і 
до рідно"! землі, свого народу, готовності до праці в ім'я ~~ 
України. Формування національно'! самосвідомості перед- ІІ 
бачає освоєння молоддю своє'! етнічно'! спільності , націо- ~~ 
нальних цінностей (мови, територі'І, культури), відчуття ~. 
своє'і причетності до розбудови національно·! державності, ~~ 
патріотизм, що сприяє утвердженню власно'! національно·! ~ 
гідності, внутрішньо'! свободи, гордості за свою землю. ~1 
Національна ідея має бути не просто атрибутом національ- ~~ 
ноі' свідомості, чисто духовним феноменом, а поштовхом ~~ 
до практичних справ, ЯІ<. було у кращих синів і дочок на- ~~ 

!)')'І 
шого народу споконвіку. . ~і 

3.4. Дійовим засобом відродження нації' є формування 11j: 
в людини почуття національно·! гідності і гордості за свою 

Батьківщин у, відмова від почуття національно·! меншовар
тості, що втілювалася в понятті поваги до <<старшого бра
та>>, нав'язуванні думки про перевагу його культури над 
нашою . Метод тут був очевидний: забрати в народу його 
історію, всі ознаки національно-культурно'! гордості, всі 
цінності, що визначають його обличчя, а, що <<Не забира
ється>>, - змусити забути. 

У справі відновлення почуття національно·,· гідності ве-

~~ 
~І 
~І 
~І 
l1j 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ личезне значення має висвітлення правдиво'! історіі' культу- ~ 

ри та освіти нашого народу, повернення до культурних ~ 
надбань, відкриття замулених сторінок нашо·і · спадщини. ~ 
Неабияку вагу тут має викладання історі 'і украі'нськоі' куль- ~ 
тури, народознавства, повернення імен видатних укра·,·нсь - ~ 
ких вчених, художників , композиторів, митців слова, куль- ~ 
турних діячів, видатних політиків, імен тих укра'інців, які ~ 
збагачували чужу культуру, починаючи з відомих імен ~ 
Юрія Котермака, Феофана Прокоповича, Григорія Конись- ~ 
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кого 1 завершуючи постатями останніх століть: · Михайла 
Остроградського, ЮрІЯ Кондратюка, Сергія Корольова 
Архипа Люльки , Івана Пулюя, Володимира Вернадського' 

~~ не ~ажучи в~е про т~кі популярні в культурі постаті, як 1: 
~ РєnІн, П. Чаиковськии, М. Гоголь, К. Ушинський та ін. На 
~ з~рі становлення р9с і йської академії наук серед 20 акаде
~ МІКІВ 1 З були укра;нцями, вихованцями Києво-Могилянсь
~ кої академії. В 1775 році з 1 О членів священного Синоду 
~ 9 бу_ли. українці. У~і є~ископ~.ькі кафедри зай~али лише 
~ украІНЦІ . Із 127 арх1єре 1 в РосІІ - 70 були укра(нцями. За 
~ неповними д~_ними, наnрикінці ХІХ - початку ХХ ст. за 
~ межами УкраІни працювали nонад 200 вчених - україн
~ ців, які мали у світі неабиякий авторитет. 
~ 3.5. Процес становлення демократичних стосунків пот
~ ребує, щоб кожна людина могла реалізувати своє nраво 
~ на вибір, у тому числі - на вибір ідеологічної та nолітич 
~1 ної позиції. У цій ситуації найперше н е слід плутати понят
~1 тя «ідеологія>>, що є nереважно груповою (<<КЛасовою>>) 
~ формою свідомості, з поняттям патріотизму, в ідданості 
~ Батьківщині, які є категоріями загальнонародними, загаль 
~ нонаціональними і загальновизнаними. 
~ Ні одна ідеологія не повинна обмежувати свободу ne
~ реконань , поглядів, думок, а тому не повинно бути й мови 

про введення в систему освіти будь-якої офіційної, загаль
нообов'язкової ідеологічної орієнтації. 

Таким чином , тенденція до деідеологізації національ
ного виховання зовсім не суперечить прагне~ню школи та 
інших навчально-виховних закладів з . .qійснити політичне 
виховання, виховати українського патріота з високою по 
літичною культурою . Термін <<деідеологізація>> означає 
усунення монопольного панування однієї ідеологічної 
доктрини над усіма іншими формами свідомості. Нія
ка групова ідеологія не повинна мати переваг і підтримки 
з боку керівників навчально-виховних закладів та політич
них організацій . Всі використовувані у навчальних закла
дах символи повинні відповідати державним законам і за-

. гальнонародним вартостям. Визнання плюралізму ідеоло
гії і політичних поглядів веде до формування в учнів і мо 
лоді зда,тності терnимо ставитись до поглядів інших лю 

дей, nоважати чужі .ду~ки. 
Другим же кроком деідеологізації навчальних закла

дів, отже, й політичного виховання, є оцінка всіх ідеологій 
через призму загальнолюдських гуманістичних ціннос
тей: ідеалів добра, nравди, краси , сnраведливості, с овісті, 
людська·,· гідності тощо. Ц~ означає, що антигуманні ідео 
логічні доктрини, які nередбачають класову (групову) не
нависть, заздрість; спираються на ниці помисли в людині, 
не мають права посилатИся на плюралізм і повинні пов
сюдно заперечуватися з nозицій гуманізму. Не можна ста
вити на одну площину добро і зло, Бога і сатану лише то 
му, що цього вимагає ідея плюралізму. Саме з цих мірку
вань повсюдно у демократичних державах заборонено по
ширення ідеології фашизму. Мета українського національ
ного виховання не лише в тому, щоб nрищепити дитині чи 
юнаку відданість ідеалам Добра, Правди , Свободи та ін., 
але і сформувати в них моральну готовність і вміння боро
тися зі злом, розв і нчувати його і з цих nозицій оцінювати 
свої вчинки. 

3.6. Вірність Укра'(ні є невід'ємною ознакою національ 
но свідомого громадянина. Формування nатріотичних по
чуттів означає вироблення і зміцнення до трудового nод
вигу в ім'я nроцвітання своєї держави, прагнення бачити їі 
незалежною. У зміцненні nатріотичних почупів велику 
роль відіграє героїко-патріотичне виховання, покликане 
формувати бойовий, морально-психологічний дух, спону
кати до фізичног·о вдосконалення громадянина-патріота, 

виробляти глибоке розуміння громадянського обов' язку , 
готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, 
оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, 
а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки істо
рії українського народу, його збройних сил. 

Вихованець національної школи має виростати nатріо
том України. І якщо намагання державної системи освіти 
зробити росіянина <<українцем>> є nорушенням nрав люди -
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ни, то п nрагнення, щоб і росія~ин .. і євр~й . і n_оляк поруч 1 
з українцем були чесн~_ми громадян~ми 1 ~атрю:ами :. ша- ~~ 
нували закони і тради~ІІ народу Укра; ни, н"' земЛІ яко1 жи- ~ 

· вуть, є цілком nравомІрним. _ . . ~ 
З. 7. Г ромадсько-,4ержавнии рІвень становлення наці о - ~ 

нально·( свідомості передбачає турботливе ставлення до ~ 
національно-культурних вартостеи ~~ших на~~ДІВ: nрищеn- ~~ 
лення почуття національної, расовоІ, конфес;иноІ толеран- ~~ 

. ~ 
тносп. . . ~ 

Таким чином, слово «українець>>, як 1 слово _«фран- ~ 
цуз>>, <<німець>>, <<росіянин>>, може виражати щонаименше ~ 
три поняття: а) людину, причетну до св_~~о етносу; б) л~-~ ~ 
дину, яка ус_відомлює себе часткою нацІІ І nодІляє ~нею ІІ ~~ 
до_~ю; в) громадянина своєї держави , у нашоrJІу разІ - Ук- ~І 
раrни. Саме в останньому виnадку ми говоримо: америка- ~~ 
нець українського походження , француз п ольського по= ~~ 
ходження тощо . Із розвитком громадянсько-державно; ~~ 
свідомості нормальним буде сказати і <<українець російсь- ~ 
кого nоходження>>, <<українець єврейського nоходження >> ~ 
тощо . ~ 

3.8. Важлива роль у національному відроджен ні Укра - ~ 
їни відводиться вивченню української мови, бо лише зав- ~~ 
дяки їй можна глибше пізнати традиції, звичаї, психологію , ~ 
національний дух українців, nодолати національний нігі- ~ 
лізм, яничарство, які культивувалися в Україн і протягом ~ 
століть. Мова - основа національної гідності, і ставлення ~ 
до неї є виявом національно'( самосвідомості, а відтак і ~ 
громадянської позиції. Підвищення мовної культури, ста- ~ 
тусу національних мов сnриятиме зміцненню міжетнічних ~І 
стосунків, культури відносин людини і нацї( , а також ви- ~~ 

_робленню доброзичливого ставлення до nредставників ін- ~~ 
ших етносів та народів, загальнолюдських цінностей. ~~ 

3.9. У формуванні духовності особистості чільне міс- ~~ 
це_ п?сідає світ?гляд як узагальнена система поглядів~н_а ~~ 
СВ ІТ І на СВОЄ МІСЦе В ньому, розуМІННЯ смислу ЖИТТЯ. l-ВІ- ~~ 
тогляд є визначальним у житті людини, спрямовує їі nове- ~І 
дінку, пізнавальну і творчу діяльність, приводить у систему ~~ 
одержанІ знання, враження, спостереження. ~і 

. Світ?г~яд, який виявляється у nоглядах , _ід_еалах осо- ~~ 
_бИ,СтостІ,- ІІ Іщукавих знаJ,ІНЯХ, може бути наиб;льш~І:ювн.о - ~1 -
сформованим, правильно і емоційно сприйнятим за умови ~~~ 
найтіснішого його зв'язку з народним, національним еві - ~ 
тоглядом. Останній вбирає у себе кращі зразки ідей наро- І, 
довладдя, гуманізму, народної моралі та естетики , як і най- ~~ 
більш повно відображені в народній міфології, фольклорі, ~і 
календарно-сімейній обрядовості тощо. ~~ 

Збагачення духовності особистості передбачає освоєн- ~ 
ня як національних, так і світових надбань культури. Наці- ~ 
анальне і загальнолюдське мусять розглядатися як дві ~ 
сторони єдиного загальнолюдського процесу. Адже немає ~ 
самого по собі загальнолюдського. Воно завжди функціо- ~ 
нує завдяки національному і виявлЯє себе через націо- ~~ 
нальне. Глибинне освоєння, збагачення національного є ~ 
водночас освоєння загальнолюдського, його збагачення. ~ 

Практика засвідчує, що найбільш успішно загально- ~1 Людськ і ці нності засвоюються у єдності з національною ~ 
культурою. Наприклад, пізнання nерлин національного ~ 
мистецтва доnомагає глибше зрозуміти пісенні, музичні, ~ 
танцювальн і жанри народів світу, національний фольклор, ~ 
у якому відображено культурно-історичний , мистеЦький ~ 
шлях народу (думи, пісні, скоромовки, прислів'я, nриказки ~ 
тощо), допомагає збагнути менталітет народу, його непов- ~ 
торність~ ~ 

Значне місце у формуванні духовності людини посідає ~ 
родинно-побутова культура, в якій. найбільш повно закла- ~ 
дені норми стосункі13 у сім\ виховання шанобливого .став- ~ 
лення до батьків, жінки-матері, дідуся, бабусі і т. д. Зміст ~ 
родинно-nобутової культури сприяє зqереженню рідної ~ 
мови, традицій, історії родоводу, забезпечує духовну єд- ~ 
ність покол і н ь , неперервність минулого, сучасного і май - ~ 
бутнього нацї(, суспільства загалом. ~ 

Духовність особистості означає їі інтелектуальний роз- ~ 
виток, що здійснюється як у nроцесі взаємодії людини з ~ 
суспільством, природою, так і шляхом цілесnрямованої ~ 



навчально-виховної роботи за умови неразривної єдності 
національних загальнолюдських надбань, науково-профе
сійної думки . 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Формування духовності тісно пов'язується з релігійни
ми виховними традиціями. Відомо, що кожна релігія біль
шою чи меншою мірою взаємодіє з культурою відповідно
го етносу. У міру запровадження християнства на Русі 
йщов процес його етнізації. Крім релігійних свят та обря
дів, що прийшли з Візантії у Київську Русь, з'явилося не
мало нових, у яких уже християнство набувало національ
ного забарвлення. Церква виховувала повагу молоді до 
старших, патріотичні почуття, милосердя, регламентувала 
доброзичливі норми стосунків між Людьми, тривалий час 
залишалася духовною скарбницею. 

І 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

3.10. Важпиве місце у системі національного вихован
ня займає утвердження nринципів загальнолюдської 
моралі: правди, любові, справедливості, патріотизму, доб
роти, праце!Іюбності, інших доброчинностей. При цьому 
має вагу не тільки і не стільки просвітницька діяльність , 
скільки перетворення моральних знань, які набуває мо
лодь, у Ті переконання, стійкі моральні nочуття і вчинки. 

Ефективність морального виховання значно зростає в 
разі його опори на народну мораль, традицїі, звичаї, об
ряди, які містять у собі високі моральні цінності (ідеї, іде
али, погляди, поведінкові норми), збагq.чені тисячолітнім 
досвідом мудрості народу, несуть могутній моральний по
тенціал , спрямований на виховання особистості. 

З. 11. Формування громадянських рис передбачає ху
дожньо-естетичну освіченість і вихованість особистос
ті. Народ завжди прагнув будувати своє життя, культуру, 
побут, дозвілля за законами краси. Виховуючи в молоді 
народні естетичні погляди, смаки, які грунтуються на на
родній естетиці, національне виховання передбачає фор
мування навичок гарної поведінки, доброзичливого став
лення до людей, вироблення умінь власноручно примно• 
жувати культурно-мистецькі надбання народу. 

з.-12 ·.- Трудова активність, сформованість творчої,.
працелюбної особистості , цивілізованого господаря фор
мується як під впливом соціального середовища, так і в 

~ процесі трудового навчання і виховання , спрямованого на 
~ вироблення відповідних навичок та умінь, професійної 
~ майстерності, готовності до життєдіяльності в умовах рин
~ кових відносин. 
~ Поряд з науковим, педагогічно обгрунтованим трудо
~ вим вихованням істотне значення має використання над
~ 'бань народної педагогіки, трудових традицій українців, 
~ зокрема запорозьких козаків як мудрих хліборобів, а та-

кож прилучення учнівської і студентської молоді до веден
ня фермерських господарств, створення госпрозрахунко

вих трудових об'єднань, майстерень, кооперативів , ассщіа
цій, молодіжно-козацьких господарств різного профілю. У 
цій справі важпиво пропагувати розвиток традиційних на
родних художніх промислів (ткацтво, кераміку тощо). 

3.13. Фізична культура - невід'ємний елемент за
гальної культури особистості. Повноцінний фізичний роз
виток особистості, сформова_ність '1ї фізичних здібностей, 
зміцнення здоров'я, гармонії тіла і духу, людини і приро
ди - основа фізичного виховання. 

Кожен народ виробив свої національні види вправ і 
рухливих ігор. Вони можуть поповнити сучасні методи фі
зичного виховання. фізична культура, як і будь-яка інша, 
завжди національно своєрідна. Що стосується української, 
то вона сягає корінням часів Київської Русі. Тут були нап
рацьовані прекрасні методи вишколу,загартовування дітей, 
формування воїнського лицарства і мужності. Вершиною 
національного фізичного виховання, самовдосконалення 

тіла і духу була епоха Запорозької Січі. Тут сила і витри
валість, тілогартування у повсякденному житті і військових 
справах проходили в постійних іграх, забавах, танцях, зма
гал ьних вправах тощо. Всі ці історичні національні надбан 
ня послужать надійною основою для повноцінного фізич 
ного розвитку молоді, зміцнення Ті здоров'я. 

3.14. Пріоритетним напрямком морального становлен
ня громадянина є виховання у дітей і молоді nоваги до 

З* * 

Конституції, законів України, національної символіки , 
глибокого усвідомлення в~аємозв'язку між діями свободи, 

. правами людини та Ті громадянською відповідальністю. У 
громадянському_ стано~ле~ні дитини відіг~-~~ роль націо
нальна, державна символІка, знання про 11 Історичне nо

ходження, глибоке розуміння Ті значущості в житті сус
пільства. 

3.15. Формування екологічної культури, гармоній
них відносин людини і nрироди nосідає в Україні особли
ве місце. Це викликано багатьма- nричинами і. насамnеред , 
наслідками Чорнобильсько·!' катастрофи , високим рівнем 
радіаційної, хімічної забруднен·ості навколишнього сере
довища. Нашим дітям украй необхідні відчуття відпові
дальності за природу як націонал&ну і загальнолюдську 
цінність, основу життя на землі, господарські , гуманні 
nринципи природокористування. 

Активізації екологічного виховання, підвищенню його 
ефективності сnриятиме тісний зв'язок з традиційним на
родним вихованням любові до nрироди, опора на nедаго~ 
гіку народного календаря, де всі пори року, кожна дата, 
свята тісно пов'язані з природою рідного краю, з nриро
дою самої людини. 

3.16. Розвиток індивідуальних здібностей і таланту 
молоді , забезпечення умов їх самореалізацїі є пріоритет
ним напрямом виховної роботи. Для відродження, пошуку 
і підтримки національних талантів необхідно подбати про 
задоволення різнобічних потреб учнівської молоді у сфе 
рі науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної 
творчості , еколого-натуралістИчній, туристська-краєзнав
чій, фізкультурно-сnортивній діяльності. 

3.17. Усвідомлене nрагнення підвищити ефективність 
наскрізної системи національ ного виховання не виклюl{ає , 

а передбачає бережливе ставлення до надбань вітчизняно 
го і світового педагогічного досвіду, глибоку обізнан ість з 
Декларацією прав дитини, Конвенцією про права дитини та 
іншими документами ООН, якими керуються всі громадя
ни, НаВЧаіlЬНО-ВИХОВНЇ закладИ і урЯДИ KpaЇн , CBiT_OBOCQS_!l.i.§:_ 
товариства. 

Кожен із розглянутих наnрямів виховання має в іднос-
. ну самостійн і сть, однак усі вони тісно взаємопов 'язан і , до
повнюють один одного і утворюють єдину, ціл існу систему 
національного виховання, спрямовану на формування на
ціонально свідомого громадянина України. 

~ 

~ 
~ 

4. СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОГО ~ 

41. ~~~~,~~~~;~2:0?,.в,~~?~р~~~~я .. 11· 
формування · нацюнальноІ свІдомостІ, самосвІдомостІ 1 ~~ 

характеру, забезпечення духовної єдності поколінь, вихо- ~~~ 
вання поваги і любові до батьків, рідної землі та історії І~ 
свого народу оволодіння абеткою громадянства; ~ 

виховання здорової дитини, забезпечення необхідних ~ 
екссоціальних умов для найбільш повної реалізації потен- ~ 
ціальних можливостей дитини (генотипу); ~і 

створення атмосфери емоційної захищеності, теnла, ~ 
любові, умов розвитку nочупів і сприймань дитини, їі са- ~ 
мореалізації; ~ 

засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культур них ~ 
традицій, норм взаємин між близькими людьми і в сусnіль- ~ 
ному оточенні, виховання культури nоведінки, правдивос- ~ 
ті, справедливості , гідності, честі, людяності, здатності ~ 
проявити турботу про молодших, милосердя до сл.абих і і 

~І 
~І 

людей похилого віку; 
включення дитини в спільну з дорослими діяльність, 

розвиток творчої працелюбної особистості, спрямування ·ІЇ 
зусиль на турботу про навколишнє середовище. Вихован
ня дітей як цивіlJ.ізованих госnодарів та підготовка їх до 
життя в умовах ринкових відносин; 

формування естетичних навИчок ; уміння відрізняти 
красиве і гарне в побуті, поважати прекрасне у вчинках 
людей; прищеплення любові до краси рідної природи , до 
творів мистецтва, живопису, літератури і музики; розвиток 
індивідуальних здібностей і талантів дітей, забезпечення 

~ 
~ 
~ 
~ 
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~~ умов для ·,·х творчо·,· практично·! діяльності.; виховання ба- активна патріотична діяльність школярів, яка поліпшує 
~~ жання у дітей творити к расу ; умови життя в рідний місцевості, підвищує матеріальний .і 
~ збережеr_,ня родинних традицій, сімейних реліквій, вив- духовний рівень народу, розвиває його духовну культуру; 
11! чення коренrв родоводу . виховання моралі, громадсько'! і соціально·! відпові-
іІ У сім'ї мають домінувати укра·Інська . мова і культура, дальності - форt{ування в учнів розуміння загальнолюд-
~~ звича·r·, участь батьків у національно-політичному житті, сько·r· і нароДно·! моралі, набуття та усвідомлення історич-
~~ прихильні сть до укра·Інсько·r· книжки і газети , укра·r·нського них знань; вивчення і пропаганда культурних надбань сво-
~~ телебачення і радіо, украінського театру, до національних го народу та світово го духовного розвитку; оволодіння 
ІІі sартостей через сп ілкуван н я, спостереження і багатьма ін - знаннями про прюритети загальнолюдських ці нностей , oз-
lijji шими шляхами, часю для нас невидим ими. най-омлення з проблемами , які на бувають життєвого зна-
~~~ 4.2. Основні завдання дитячих дошкільних закладів: чення для дол і цивіл ізацїІ - збереження природи , охоро-
~ повноцінний і всебічний розвиток дітей на засадах ніщіо- на оточуючого середовища , атомне роззброєння, готов -
~ нально'І культури і духовності з урахуванням різноманіт- ність жити і діяти за принципами гуманізму; оволодіння на-
~ ності національного складу та регіональних умов Украіни; родною мораллю, етикою, ЦІЛІсною народною культурою; 

• ~ забезпечення фізичного та психічного здоров'я дітей, ознайомлення з родинною та батьківською педагогікою; 
~ своєчасне виявлення тих, що потребують корекціі здо- виховання ловаги до Батька, Матері, Бабусі , Дідуся, свого 
~ ров'я, здійснення виховного процесу з урахуванням осо- р 1 @І 
~ одруо. звиток нац·rонально·r· правосв"rдомост·І ,· самосвідомос- ~~ ~ бистісних якостей, стану здоров'я, природних задатків ди- ~ 

і тини; ті - оволодіння рідною і державною мовами , знання Кон- ~~ 
~ розумовий розвиток діт. ей, розвиток пам 'яті, уваги.. · · б • · у · ijjl ~ ституцЇІ, прав r о ов язкrв громадян краІни ; повага та дотс ~~ 
~. мислення, уяви, допитливості, захоплень ; оволодrння рід- римання народних символ ів і національної символіки, ро - ~·~ 
~І ною мовою та прищеплення навичок культури спілкування; динних звича'Ів, обрядів, _державного Герба, Прапора, Гім-,'і1 ~~ започаткування основ трудового виховання, екологіч- ну; формування правовоr культури, виховання поваги до ~! 
i!j но'/ культури, морально·! орієнтацїІ в національних і загаль- законів і норм співжиття у суспільстві , вироблення вміння ~! 
~ нелюдських цінностях, набуття життєвого досвіду; вихо- і навичок організаторсько·,· роботи по відродженню тради- ~~~ 
~ вання поваги і любові до батьків, родини, Батьківщини, · • · · ~ 
~ людей праці; створення сприятливих умов для розвитку ЦІИ ~:~~

0

б~а;::~~~і:~:~~:~~jлення до праці як вищо'r' цін- і/1 

~ морально'! самооцінки , яка має відображати ставлення ди- ності людини і суспільства, активно·! позицїІ кожно·,· осо- ~ 
~ тини до себе само·,· як суб'єкта гуманних, доброзичливих бистості; розвиток потреби в творчій праці, діловитості, ~ 
~ взаємин з оточуючими,· t!J ~ підприємництві; виховання дисциплінованості, органrзова- ~! 
i1J залучення дітей до чарівно'! краси народно'! культури, ності, вміння включитись у виробничі відносини; ~~~ 
~~ мистецтва, традицій, обрядів українського народу, форму- формування екологічної культури , оволодіння учнями ~~ 
~~~· вання духовності, прищеплення шанобливого ставлення до знаннями про nрироду свого краю , залучення молоді до ~~ 
~. культурних надбань, звичаїв , традиці й інших народів , сво - активно·! екологічної діяльності. виховання дбайливого ~~ 
~і єчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення б у .. ~· 
~~ умов для розвитку талановитих дітей; . ставлення до природних агатств краІни; ~~, 
~ формування основ естетичної культури, розвиток есте - f1! 
~~ організаці я спілкування як особливого виду діяльності, тичн_ого д_освіду осо?истості, їІ художн_іх з_дібносте_ й; ово- ~~ 

І
. який на~ає вихованцям можли_вість пізнати оточуючу дійс- t!J 

ijj б . ЛОДІННЯ ЦІННОСТЯМИ І ЗНаННЯ~И В галузІ С~ІТОВОГО І ~арод- ~~ 
~ нІсть, свrт людських взаємин r самого ее е не лише вер- ного мистештва, музики, архrтектури, усноr народнщ.,Т.fW.Р;: .. " і-ж• · " 

· · ~ баm,t.іо,-а...й.--шляхем-. обміну .. емоціями-і· почупями; · че сті, національноУ пісенно'І і танцювально·,· культури, побу- ~~ 
~ інтеграція родинного та суспільного дошкільного вихо- ту, ремесел, гри; розвиток почуття прекрасного, форму- ijj 
~ вання на засадах народно'! педагогіки, національно·! куль- . . . ~ 
i!j б - вання здатностІ розумrти r цrнувати твори мистецтва, ijj 
ijj тури, сучасних досягнень науки, над ань свrтового педаго- пам'ятки історїІ, красу і багатство природи,· здібність до !!JI, 
~ гічного досвіду; f<l 

~~ психологічна підготовка дітей до навчання в школі, творчо·! діяльності в різних видах мистецтва; ~! · 
~ практич __ не оволоді_ння рідною_ мовою,_ забе_зпечен~я п ·_rзна- фізичне вдосконалення, розвиток потреби У здорово- ~J 
~ б - му способі життя - озброєння знаннями про роль фізич- ~: 

вал ьно І активносТІ, творчих 1 художнrх здr ностеи в rгро- ної культури в житті людини, фізичне і психологічне загар- ~~ 
вій та ін ших видах дитячої діяльності; @!' 

4.3. Основні виховні завдання загальноосвітньо'І школи: тування, вироблення інтелігентного і відповідального став- ~~ 
філософсько-свідоглядна підготовка школярів, форму- лення до свого здоров'я; гармонійний розвиток духовно- ~ 

вання у них наукового світогляду; озброєння учнів знання- го, фізичного та психологічного здоров'я; ~ 
ми закономірностей розвитку природи і суспільства, на- статеве виховання учнів, підготовка 'Іх до сімейного ~ 
родного світорозуміння та світосприймання , н аціональної життя; формування культури сімейних відносин. ~ 
психологїІ і характеру; формування політично'! культури 4.4. Основні виховні завдання професійно-технічних ~ 
учнів, цілісних уявлень у них про історію розвитку сус- училищ: формування духовно багатоУ особистості майбут- ~ 
пільства і національно·! культури; розвиток творчого мис- нього кваліфікованого робітника, підготовка його до ак- ~ 
лення та пізнавального інтересу до ідейно-моральноУ спад- тивно'! участі в трудовій діяльності, виховання у молодо'! "' 
щини, культурно-історичних традицій, міфологїІ, фолькло- людини потреби працювати на користь суспільства; 
ру, вірувань, прикмет українсько·! нацїІ; виховання учнів на трудових традиціях рідного народу, 

розвиток пізнавально·! активності і культури розумово·! стимулювання потреби у набутті знань і професійноУ майс-
праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, терності, вироблення розуміння необхідності праці як для 
застосовувати 'Іх у сво'Ій практичній діяльності; розвитку суспільства, так і для вдосконалення особистості; 

патріотичне вихованнЯ як основа духовноГо розвитку розуміння необхідної інтеграцї! в цивілізовану економіку; 
особистості, складова частина національного світогляду і створення умов для підвищення авторитету чесно·,·, ви-
поведінки дитини щодо ставлення до рідно'! кра'Іни, до всіх сокопродуктивно'і праці, розвитку ініціативи у побуті, вияв-
націй і народів. Патріотичне загартування як могутній сти- лення творчих здібностей кожного учня; формування по-
мул у боротьбі за розбудову ново'! незалежно·! України, чуття гордості за свою професію, прагнення подальшого 
духовне оновлення суспільства, формування високоУ етики вдосконалення своє'І кваліфікації і професійноУ майстер-
міжнаціональних стосунків; ності; 

розвиток моральних почуттів і рис поведінки, а саме: виховання учнів на культурно-історичних традиціях 
любові до Батьківщини, відданості 'Ій, активно·! праці, спря- рідного народу, формування у них наукового світогляду, 
мованої на примноження трудових традицій, звича'Ів свого творчого мислення, національно·,· самосвідомості; 
народу; шанобливе ставлення до історичних пам'яток, створення умов для розкриття, розвитку здібностей уч-
прагнення до зміцнення честі та гідності своє'! держави; нів, самовизначення та громадянського становлення; вихо-

іШ!ШГr! 
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вання соцід.льно активних членів суспільства, включення 
особистості в суспільне_ життя; 

-формування високо'! духовності , потреби постІиного 
морального вдосконалення, забезпечення . взаємозв'язку 
морального розвитку та соціально-професійного визначен
ня майбутніх робітників; 

формування культури взаємин між учнями і культури 
спілкування з дорослими, оволодіння відповідними етични
ми знаннями, нормами поведінки, навичками і умінням 
без!<онфліктної взаємодії людей, виховання поваги до 
людської гідності та честі дівчат і юнаків, уміння встанов
лювати морально чИсті, доброзичливі та гуманні стосунки 
між статями, почуття відповідальності та взаємоповаги у 
взаємовідносинах юнаків і дівчат; психологічна підготовка 
молоді до сімейного життя; 

формування nравосвідомості і громадянської відпові-
дальності, непримиренного ставлення і готовності до бо

@ ротьби з антигромадськими проявами та злочинністю, по
~ рушеннями правопорядку в суспільстві; 
~ фізичне вдосконалення юнаків та дівчат як невід'ємна 
~ складова гармонійного розвитку молоді, свідоме ставлен
~ ня їх .до зміцнення свого здоров'я; закладання основ зда
~ рового способу життя; розуміння необхідності постійного 
~ фізичного та духовного самовдосконалення; 
~ виховання основ естетичної культури і розвиток ху
~ дожніх здібностей, створення умов для опанування учнями 
~ національної та світової культури; залучення молоді до ху
~ дожньої самодіяльності, народних промислів; виховання 
~ потреби культурного самовдосконалення; 
~ статеве виховання юнаків і дівчат, підготовка їх до сі-
~ мейного життя, формування культури сімейних відносин; 
~ виховання дбайливого ставлення до особистої та сус-
~ пільної власності, природних багатств України. · 
~ 4.5. Основні виховні завдання позашкільних закладів: . 
~ забезпечення потреб особистос_ті в самореалізації, під-

.... ~м - ~ "ВИЩенн.я- інтелектуал~НGJЮ, духо~о.r:о, .• ф.ізІdЧІ:t?W, "емоцій
іjj ного рІвня вихованцІв шляхом ІХ участІ у рІзних видах 

~ творчої діяльності; формування соціально значущих інте
~ ресів молоді, сприяння професійному самовизначенню; 
~ . створення умов для одержання вихованцями додатка
~ вої освіти, набуття ними умінь і навичок шляхом участі у 
~ творчих об'єднаннях за інтересами; 
~ розвиток комунікативних здібностей та становлення 
~ соціальної зрілості особистості, формування 'Гі національ
~ ної самосвідомості і громадської активності; 
~ пошук, розвиток та підтримка юних талантів і обдаро
~ вань .• виховання творчої еліти у різних галузях суспільно
~ го життя, стимулювання творчого самовдосконалення ді-
~ 
~ 
~ 

тей та молоДі; 

~ дозволяють не тільки розумно провести дозвілля, а й ком-
~ б ~ пенсувати потре и вихованців у позитивних емоціях радос-
~ ті, доброзичливості, успіху, особистої соціальної значу
~ щості, творчого самоствердження ; 
~ виховання естетичних смаків у дітей і молоді, прилу
~ чення їх до народної творчості, занять різними видами 
~ мистецтва, оволодіння народними ремеслами, участь у 
~ культурному житті суспільства; збагачення культурними 
~ цінностями скарбниці українського народу; 
~ · організація змістовного дозвілля дітей і молоді з ура-
~ хуванням особистих та колективних інтересів. 
~ 4.6. Основні виховні завдання вищих навчальних зак-
~ ладів: 
~ підготовка свідомої національної інтелігенції, оновлен 
~ ня і збагачення інтелектуального генофонду нації, вихо
~ вання їІ духовної еліти, примноження культурного потенці
~ алу, який забезпечить високу ефективність діяльності май-
~ бутніх спеціалістів; -
~ виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, висо
~ косевіченими людьми, носіями високої загальної світог
~ лядної, політичної, професійної, інтелектуальної, емоцій
~ ної, естетИЧІlОЇ, фізичної та екологічної культури; 

створення найбільш сприятливих умов для емоційно
психологічної захищеності та душевного комфорту, які 

гармонійний розвиток особистості шляхом поглиблен 
ня духовних контактів з оточуючим світом, культурою, 
мистецтвом, природою ; 

створення об'єктив~~х і суб'єктивних умов для вільно
го розвитку особистостІ студента, його мислення і запіль
ної культури шляхом залучення до різноманітних видів 
творчої діяльності (науково-дослідницької, технічної, куль
турно-просвітницької, суспільно-громадської, оздоровча
спортивної, соціально-наукової, правоохоронної та інших); 

збагачення естетичного досвіду студентів шляхом учас
ті їх у відродженні забути{( та створенні нових національ
но-культурних традицій регіону, міста, вузу, розширенні 
культурно-творчих зв'язків з установами культури, розви
ток здібностей студентів шляхом розвитку активної самос-
відомості; ~ 

становлення чіткої громадянської позиції, принципів ~ 
соціальної орієнтації та поведінки, прагнення до самоосві- ~ 
ти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, мо- ~І 
ральної самозавершеності; ~' 

пропаганда здорового способу-життя, заnобігання ~ 
вживанню студентами алкоголю;-'fІарКQrиків:=ВJ;1корінення ~~·. 
шкідливих звичок. ~ ~~.:..=:: ~. 

!Jj' Основними складовими вих~~ї і про- ijjl 
фесійної культури випускника вузу~мають стати: _:: ~r· 

- професійна спрямованіст~~Е"майстер - ~ 
~, 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~~ 

ці я; 
- національна самосвідомість, демократизм, гума

нізм, інтелігентність і моральна бездоганність; 
- гармонія раціонального і емоційного, етичного і ес-

тетичного; 

- дисциnлінованість і організованість, заповзятливість 
та ініціативність у повсякденній діяльності; 

- творче натхнення і оптимізм, здатність працювати 
цілеспрямовано на перспективу і з повною віддачею сил, 
nГДХО1111ТОВ<mf-Цінні думки · і оперативно- втілюва:rи їх у дію. 
відвертість і готовність до копіткої пра~:~і; 

_:_ підвищена вимогливість до себе, конкурентоздат
- ність, розвинена потреба в самоудосконаленні, вміння сис
тематично поглиблювати своє духовне багатство, зміцню
вати фізичні сили і здоров'я. 

5. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА 

~! 
~~ 
~І 
~~ 
~~ 
~ 
~ 
iJj 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~, 
~ 

5.17. Успішне вирішення завдань національного вихо- ~І 
вання, суттєве покращення всього навчально-виховного ~~ 
процесу, розвиток пізнавальної, трудової активності дітей mІj 
і молоді безпосередньо пов'язані .з удосконаленням підго- ~~ 
товки педагогів, їх професійно-педагогічної майстерності, ~ 
ерудиції і культури. ~ 

Педагог, учитель, вихователь - довірена особа сус- ~ 
пільства, якій воно ввіряє найдорожче і найцінніше - ді- ~ 
тей, свою надію, своє майбутнє. Доля дітей в руках педа- ~ 
гога, в його золотому серці, він має бути джерелом радіс- ~ 
ного nізнавального і морального зростання своїх вихован - ~ 
ців. Жодна інша професія не ставить таких вимог до лю- ~ 
дини. Педагог зобов'язаний бути яскравою, неповторною ~ 
особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибо- IJJI 

ких і різноманітних знань, високої культури. Педагог зо- ~ 
бов'язаний nрагнути до втілення в собі людського ідеалу. ~ 
Будь-яка характеристика не може охопити всі напрями ді- ~ 
яльності педагога, 250 різновидностей nраці якого виявле- ~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

но на сьогодні. 
5.2. Логіка професійної діяльності педагога визнаЧає· та

ку послідовність побудови кваліфікаційної характеристики: 
- готовність до навчальної роботи з учнями; 
- готовність до виховної роботи з вихованцями та 

взаємодії з батьками і громадськістю; 
- готовність до педагогічного спілкування та профе-

сійного самовдосконалення . __ . 
5.3. Г отовніст·ь педагога будь:::якоrо профілю до нав

чально-виховної діяльності, педагогі_':ІН~/~ сnілкування і са-0. 
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~ мовдосконалення складається з трьох аспектів: фахово
~ методичног~, . психолого-педагогічного та св ітоглядна-
~ культуроЛОГІЧНОГО. . . . 
~ Ми широко розглядаємо лише психологічний аспект, 
~1 проте фахово-м~тодичний і ~вітогл~дно-культурологічний 
~~ аспекти також лсно пов'язанІ з вирІшенням завдань без

·~~~ nерервного наЦіонального виховання. 
~~ Педагог - це nрофесіонал, здатний до багатоваріа
~~ тив_ності nедаго:ічної 8ії, nрогнозуван_ня можливих резул~
~1 таТІв, щ_о володІє nрииомами анал_Ізу 1 самоконтролю, вмІє 
~ педагоГІчно осмислити новІ соцІально-економІЧНІ умови 
~ виховання, наслідки ринкових взаємовідносин, оцінити но
~ ві тенденції з nозицій педагогічної доцільності, щоб не да
~ ти ні політиці, ні ринку піднестися над педагогікою. 
~ Педагогічна праця - своєрідна творча діяльність. Учи
~ тель чи викладач - вихователь, який, організовуючи нав 
~ чально-виховну роботу, зобов'язаний вміти проектувати . 
~~ розвиток особистості, уявляти, яким повинен стати його 
~~ вихованець як громадянин незалежної України. 
~~ · Педагог має бути винахідливим у створенні виховую~ 
~ чих і навчальних ситуацій у відповідності з віковими ті ін
~ дивідуальними особливостями своїх учнів. Необхідність 

швидко реагувати в екстремальних умовах вимагає гнуч

кості, розуму, кмітливості, винахідливості, емоційно-вольо
во'і рухливості. 

Суттєве місце в праці педагога відводитьсЯ його мовній 
діяльності. Виклад матеріалу, доведення, переконання, на-
каз та інші види навчально-виховного впливу вимагають 

від учителя мистецького володіння словом, уміння точно, 
дохідливо, емоційно, образно передавати власні думки. 
Педагогу-майстру притаманні гнучке аналітичне мислення, 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ .вміння довести те чи інше положення, переконати учня , 

~ зробити складне поняття зрозумілим, дохідливим. 
~ Зазначені якості необхідні всім: і вихователю, і вчите
~ лю, і іншим педагогам, в чиїй діяльності переважають ви
~ ховні завдання. 
~ 5.4. Психолого-педагогічний аспект готовності педаго-
~ . га до здійснення виховної діяльності передбачає: 
~ високий рівень сформованості національної самосвідо-

.. ~ . • ~ М'остt, Знанн5Піа.Ціонс:іfїьної пtйхьлогПУхарактеру'на.'роду; 
~ його культурно-історичних традицій, морально-етичної 
~ спадщини, історії і сучасного буття; 
~ втілення в собі типових якостей рідного народу, його 
~ духовного, культурного і морального багатства; бездоган
~ не володіння українською мовою; 
~· високий рівень професійної підготовки, широкий кру
~ гозір і наукову ерудицію, духовне багатство та емоційну 
~ культуру вчителя, прагнення до постійного самовдоскона
~ лення; 
~ любов до дітей і високу педагогічну культуру в тісно- -
~ му поєднанн. і з наполегливістю , витримкою, дотримання 
~ педагогічного такту; 
~ досконале володіння дидактичними, організаторськи
~ ми, комунікативними, перцептивнимк. . сугестивними, науко-
~ во-пізнавальними здібностями; .. 
~~ розви-rок власної спостережливості, педагогічної уяви, 
~ оптимізму, вміння відчувати та позитивно впливати на емо-
~~ ційний стан учнів; · 
~~ мистецьке володіння словом, уміння чі~ко формулюва
~ ти та точно, дохІдливо, образно, емоц1ино передавати 
~ власні думки. . 
~~ 5.4.1. Педагог пов~нен знати: . 
~ сутнІсть 1 закономфностІ розвитку особистостІ, анато-
~ мо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості вихо
~ ван ців; 
~ діагностику і методи визначення рівнів вихованості ді-

~ тей; 
ііі методи аналізу ефективності nедагогічного управління 

процесом всебічного формування особистості; 
теорію і методику національного виховання, специфіку 

· роботи класного керівника, вихователя групи продовжено
го· дня, вихователя школи-інтернату та дитячого будинку, 
громадських дитячих організацій, виховної роботи у дитя-

24 

чих клубах за інтересами та в позашкільних sиховних зак
ладах; 

принципи, форми та методи організації . sиховногq 
вплИву на дітей різних sікових груп; · 

nринципи органіЗ,В.ції різних _дИтя:их об'єднань, учівсь-
ких та студентських колектиsІв 1 керІвництва ними. ~ 

5.4.2. Педагог повинен уміти: ~,, 
визначати конкретні завдання виховного впливу, вихо- ~ 

дячи із загальної мети національного виховання, рівнів ви- ~ 
хованесті дитяуого колективу і умов навколишнього сере- ~ 
~~~ І 

реалізовувати принципи національного безперервного ~ 
виховання народознавчого, людинознавчого і особистісне- ~ 
го підходів; ~ 

володіти методами і формами педаг.огічно·і діагностики І' 
та nедагогічного nрогнозування, рівнями вихованості учнів, ~ 
колективу і особистості в їхній єдності; ~ 

визначати мету виховання у відповідності з рівнем ви- ~ 
хованесті дітей, будувати виховний процес на основі гли- ~~ 
бокого і систематичного вивчення учнів, їх інтересів, запи- ~1 

тів, можливостей, на принципах добровільності та співро- ~ 
бітництва; ~ 

регулювати і коригувати міжособистісні стосункИ в ди- ~ 
тячих та юнацьких колективах, nроводячи в них профілак- ~ 
тику розмежув_ання, дезінтеграції та конфронтації; ~ 

на практицІ застосовувати принципи наукової організа- ~ 
ції праці, во~одіти методами позитивного впливу на дити- ~ 
ну та управлІння дитячим колективом; i1j 

зробити учнівське самоsрядування найефектиsнішим ~ 
виховним засобом; звертаючись до громадської думки, бу- ~ 
т~ обережним, щоб не викликати відчуженості і замкнутос- ~~ 
п учня; ~ 

формувати гуманні сnІввІДносини з учнями на рівні ~ 
співробітни_L!_тва і . співтворчості з урахуванням національ- ~~ 
них традицІи, соцІального оточення; ~ 

об'єднувати виховні зусилля вчителів і вихователів, що ~ 
працюють у класі; .• . . . ~ 

налагоджувати поспинІ педагопчнІ стосунки з батька- ~ 
ми вихованців; знаходити розумні методи впливу: нести ~ 

·· баrокам радість, пап-ереджувати такі заходи впливу з боку ~ -
батьків, які заважатимуть добрим взаєминам; i1J 

ве.~ти. педагог_ічну пропаганду, ~омагаючись єдно_сті ви- ~ 
ХОВНОІ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ, ПОЗаШКІЛЬНИХ устаНОВ, СІМ'Ї Та ~ 
громадськості; ~ 

організовувати з дітьми, підлітками,- молоддю різні ви - ~ 
ди виховної роботи: навчальну, трудову , і грову, природоо- ~ 
хоронну, дозвілля дітей, гуртки художньої ·самодіяльності, ~ 
спортивні секції; попереджувати дитячий травматизм, пра- ~ 
цювати з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної' ~ 
уваги; ~ 

- сприяти самовихованню учнів, саморозвитку їх суспіль- ~ 
но цінних якостей і створенню умов для самореалізації ди- ~ 
тини як неповторної індивідуальності; ~ 

вміло використовувати у виховній роботі духовні над- ~ 
бання рідного народу, усну народну творчість, культурно- ~ 
історичні націон.альні традиції української етнопедагогіки; · ~ 

_ аналізув~ти; _Узагальнювати і використовуватИ nередо~ ~~ 
вии педагопчнии досвІД; систематично підвищувати свою ~ 

професійну кваліфікацію. Застосовувати раціональні прийо- ~ 
ми пошуку, відбору і використання педагогічно!' інформаці!'. ~~ 

б. ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ 
6.1. Сім'я, дитячий садок, школа, позашкільний заклад, 

ПТУ, вуз можуть успішно виконати виховні функції лише 
при умові цілеспрямованого і рі~нобічного вивчення кож
ної дитини, учня, студента на всіх етапах його життя. Тіль
ки педагог, який добре знає вікову і соціальну психології, 
озброєний ефективними методиками вивчення особистос
ті і групи, зможе глибоко проникнути в с~іт дитини, підліт
ка, юнака і дівчини, побачити їх своєрідність, зрозуміти 

~ 
~ 
~ ijj 



мотиви поведінки, своєчасно Ті скоригувати. Особливо це 
важливо в даний час, коли в умовах матеріальної і духов
ної кризи в нашому суспільстві зростає кількість молоді з 
більшими чи меншими відхиленнями в особистому розвит
ку від соціальної норми. 

Загальноосвітні школи і профтехучилища необхідно 
забезпечити психологами, надати їм допомогу силами со
ціальних працівників, психотерапевтів, медиків, працівників 
корекційних служб. 

6.2. Національне виховання. і його принцип культуро
відповідності нерозривно nов'язані з мовою, історією, 
культурою, традиці~и, обр.11~ і звичаями народу. Важ
ливо наповнити навчальний nроцес українознавчими пред-

І!! метами (українська мова і m1ература, історія України, на
@ 
~ родознавство, українознавсmо, краєзнавство тощо), под-
~ бати про створення відr1овідного мікроклімату у навчаль
~ них закладах. Та й вивчення інших предметів також має 
~~; різнобі.чно відображати національні особливості, вирізня
~ тися етнічним забарвленням. У навчальному і позанавчаль
~ ному виховному процесі мусять знаходити відображенн71 
~ традиції, звичаї, ремесла, духовна і матеріальна культура 
і\] народу. Незмінний інтерес викликають у молоді знання 
~ - (народна медиЦина, астрономія, афономія, метеорологія, 
~ кулінарія тощо). 
~ Необхідно домогтися, щоб кожен учень, студент воло
~ дів українською мовою, знав історію і культуру українсь
~ кого народу. 
~ 6.3. Основними шляхами реалізації концепції націо-

створення системи управління .безперервним вихован 
ням у районі, області, державі та визначення повноважень 
~о~их керівних органів; 

організація вивчення культурної сnадщини регіонів Ук
раїни: історії, літератур-Jі, фольклору, музики, театру, жи
вопису, культурних зв'язків з народами інших країн. 

6.4. Активізація виховної роботи в позанавчальний час 
за місцем проживання; налагодження зв'язків з молодіж-
ними організаціями, відновлення і підтримка молодіжних 
об'єднань <<ПласТ>>, <<Джура>>, різноманітних братств, нес
праведливо заборонених за їх національний зміст і демок
ратичні форми організації. 

6.5. Створення відповідної матеріальної бази (інфраст
руктури) в першу чергу для роботи з обдарованими діть
ми, для організації спортивно-оздоровчої роботи, а також 

· забезпечення виховних закладів необхідним обЛаднанням, 
різноманітною літературою тощо. 

6.6. Створення широкої мережі nсихологічної служби , 
проведення діагностики вихованості дітей та молоді, вико-
ристання Ті результатів для корекції поведінки вихованців 
і удосконалення навчально-виховного процесу. 

б. 7. Науково-методичне забезпечення процесу наці о-
нального виховання. 

6.8. Широка пропаганда через газети, журнали, радіо, 
телебачення кращого досвіду виховання дітей і молоді. 

У РОЗРОБЦІ КОНЦЕПЦІJ 
БРАЛИ УЧАСТЬ: ~ нального виховання є такі: 

~~ якісне оновлення змісту, форм і методів виховання ді- ЩЕРБАНЬ Петро Миколайович - науковий керівник НІМ
~~ тей на основі впровадження нових педагогічних техноло- часового творчого колективу, професор Ніжинського дер-
~~ гій, ,_наповнення -~місту виховання культурно-історичними жавного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя, Заслуже-
~1 надоаннями украІнського народу. . _ ний вчитель України. . . _ 

~ ро~робка теоре~ико-методолопчних аспекпв безпе.- БЕХ Іван Дмитрович _ доктор психолопчних наук, заступ-
~ рервноІ системи нацюkіального вихо_вання; . ник директора Інституту дефектології АПН України, заві-

- - -· · ~ роз~~~ка та з~стос~вання. _op~JJHMfeHИJ< .D~.д~_t;"OП~t:!t'2Sw-<A~i1 лаб.о.ращр_ією_р_gзвитку довільності пов_е;;t.інки осо-
11і технолопи, нових пщход1в, виховних систем, форм 1 мето- бистості Інституту психології АПН України. 
~ дів виховання, які б відповідали потребам розвитку осо-
~ бистості, сприяли брозкрипюТі талантів, духовно-емоцій- БУЯЛЬСЬКА Тамара Болеславівна- кандидат філософсь-
~ них, розумових і фізичних здібностей; · ких наук, проректор Вінницького політехнічного інституту. 
~ створення на базі кращих освітянських закладів експе
~ риментальних центрів для опрацювання виховних іннова
~ цій, nропаганда передового досвіду новаторів виховної ро
~ боти; 
~ гуманізацІя 1 гуманітаризація виховання д1теи 1 молоді , 
~І перебудова і вдосконалення роботи існуючих навчально
~~ виховних закладів, створення виховних закладів нового 
~ типу (різних форм власності); 
~ вивільнення педагогіки виховання від зайвої уніфікації, 
~ політизації, тоталітаризації, ідеологізації, авторитаризму; 
~ об'єднання зусиль державних і громадських інституцій 
~ у вихованні молоді, сприяння діяльності дитячих та юнаць

~ ких організацій; 
~ залучення до виховної роботи в школах, позашкільних 
~ установах та професійних закладах висококваліфікованих 
; і талановитих народних умільців, батьків, представників 
~ громадськості, національної елjти з науки, культури та 
~ · 
~ мистецтва; 

~ організація та забезп~чення педагогічного всеобучу 
~ батьків з метою .підвищення ефективності сімейного та ро
~ динного виховання; 

створення гнуч·кої, оперативної і злагодженої системи 
~ науково-теоретичної і методичної підготовки і перепідго
~ товки педагогів; постійне оновлення та удосконалення Ті 
~ . змісту, форм і методів; 
~ розвиток р ізноманітних дитячих і молодіжних об'єд- . 
~ нань за інтересами, позашкільних освітньо-виховних зак

"' ладів; 
розвиток індивідуальних здібностей і талантів у дітей і 

молоді, забезпечення умов їх ·самореалізації; пошук, роз
виток та nідтримка юних талантів і обдаровань, формуван
ня національної інтелектуальної еліти сусnільства; 
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ГЕРАСИМЕНКО Василь Михайлович - начальник уnрав
ління виховної роботи Міністерства освіти України . 

ДЕМ'ЯНЮК Тамара Дмитрівна - кандидат педагогічних 
наук, до.цент Рівненського педагогічного інституту. 

КАПСЬКА Алла Йосипівна - доктор педагогічних наук, 
професор Українського педагогічного університету і м. М. 
П. Драгоманова. 

КИРИЛЕНКО Світлана Володимирівна - завідуюча відці
лом виховної роботи Інституту системних досліджень осві
ти України. 

ЛАДИВІР Світлана Олексіївна - кандидат психологічних 
наук, провідний науковий співробітник Інституту психології 
АПН України. 

МАРТИНЮК Іван Володимирович - кандидат філософсь
ких наук, завідуючий кафедрою теорії і методики вихован
ня Українського інституту підвищення кваліфікації і підго

товки керівних кадрів освіти. 

НИКІТЧИНА Світлана Олександрівна - кандидат педаго
гічних наук, старший викладач Волинського державного 
університету ім. Л. Українки. 

СВИРИДЕНКО Світлана Олександрівна завідуюча сек
тором відділу виховної роботи Інсrитуту системних дослід
жень освіти України. 

СНІСАР Зінаїда Іванівна - методист відділу виховної ро
боти Інституту системних досліджень освіти України. 

ТЕРЕЩЕНКО Юрій Іванович - кандидат філософських на
ук, доцент Київського педагогічного інституту іноземних 

мов . . 

25 




