
 Тематика засідань методичної комісії  
класних керівників на 2011-2012 навчальний рік 
 

  №1 

Серпень 2011 року 

Тема: «Організація виховної діяльності на 2011-2012 
навчальний рік. Забезпечення належних умов для 
поступової адаптації учнів 5 класу до навчання у школі ІІ 
ступеня.» 

1. Аналіз роботи МК за 2010-2011 навчальний рік. 
2. Завдання і напрямки виховного процесу на 2011-2012 

навчальний рік. 
3. Організація позакласної роботи. Вимоги до плану виховної 

роботи. 
4. Забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5 

класу до навчання у школі ІІ ступеня. 

 

№2 

Жовтень 2011 року 

Тема: «Формування високої патріотичної свідомості на 
основі традицій і звичаїв українського народу.» 

1. Народознавство у виховній роботі. Вплив народних традицій 
на формування патріотичної свідомості. 

2. Виховний практикум. Заходи, що сприяють патріотичному 
вихованню. 

3. Втілення  проектних технологій на різних ступенях 
формування патріотичної свідомості. 



 

     №3 

 Січень 2012 року 

 

Тема : «Формування здорового способу життя, здатності 
протидіяти негативним соціокультурним впливам і 
бездуховності.» 

1. Організація індивідуальної роботи з профілактики 
правопорушень серед підлітків. 

2. Діагностика сімейного клімату в родинах дітей, схильних 
до правопорушень. Спільна програма школи і сім'ї у 
становленні юної особистості. 

3. Формування позитивного ставлення до навчання у дітей, які 
мають проблеми з успішністю. 
 
 

        №4 

Травень 2012 року 

Тема : «Соціальна адекватність та життєва компетентність 
учнів.» 

 

1. Соціальна адекватність та життєва компетентність учнів. 
2. Роль сім'ї у формуванні рівня соціалізації, достатнього для 

ствердження дитини .  
3. Підсумок роботи МК за 2011-2012 навчальний рік. 

 
 



     ВИХОВНИЙ ПРАКТИКУМ 
1. Народознавство в виховній роботі. 

1. Родинні символи - обереги України. 

2. Свято врожаю "Осінь така мила, осінь така щедра" 

3. Виставка "Вишиваночки мої" 

4. Свято "Хто, хто Миколая любить?" 

5. Конкурс щедрівок і колядок 

6. Свято "Козацькому роду нема переводу" 

7. Конкурс "Ну-мо україночки" 

8. Свято "Прийди, весно, з радістю" 

9. Конкурс "Розмалюю писанку" 

 

2.Патріотичне виховання 

1.Цикл бесід "Дітям про державну символіку України" 

2. Години спілкування «Тебе люблю без краю, мій край веселий і 
красивий, моя земля";  

3.До річниці визволення України від німецько-фашистських 
загарбників. Години спілкування «Я єсть народ, якого правди сила 
в війні збороти не дала». 

4.Урочиста лінійка «Гортаючи сторінки минулого». 

5.До дня української писемності. Години спілкування «Від слова до 
слова складається мова». 

6.Свято до Дня Збройних Сил України «Любов наша й шана армії 
рідній». 



8.Виставка дитячих малюнків «Я родом з України». 

9.Конкурс інсценованої пісні «Пісні війни». До Дня Захисника 
Вітчизни. 

10.Літературно-музична композиція «Ніхто не забутий, ніщо не 
забуто». Зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної Війни. 

 

3.Правове виховання  

 

1. Бесіди «Державний захист сім’ї та дитинства"». 

2. Суспільно-політичний ринг «Мораль. Віра. Молодь». 

3. Конкурс малюнків, творів на тему «Мої права і обов'язки». 

4. Усний журнал «Права дитини. Хто їх захищає?». 

5. Година спілкування «Взаємозв'язок права і моралі. Як вони 
допомагають одне одному». 

6. Зустріч з представниками правоохоронних органів 

7. Педагогічна акція «Родина» (відвідування класними 
керівниками, адміністрацією школи сімей дітей,  

схильних до правопорушень) 

 

4. Розвиток творчих здібностей школярів 

 

1. Конкурс «Міні - міс школи ». 

2. Виставка малюнків, поробок «Ой, осінь, осінь, барви 
чудотворні». 

3. Фестиваль « Таланти твої, рідна школо!». 



4. Конкурс зимових вистав « В гостях у казки». 

5. Конкурс юних поетів і художників « 3 Україною в серці». 

6. Конкурс на кращу газету до Міжнародного жіночого дня. 

7. Конкурс « Танцюють всі ». 

8. Конкурс юних гумористів « Смійтеся на здоров'я ». 

9. Конкурс « Розмалюю писанку». 

 

5.Фізичне виховання 

 

1. Декада фізичного виховання.                                                                 

 2. 1-й етап конкурсу «Тато, мама і я - спортивна сім'я"».                          

3. Цикл бесід «Хочу, можу і мушу».                                                            

4. Години спілкування «В здоровому тілі - здоровий дух».                             

5. Конкурс плакатів, листівок (до тижня пропаганди здорового 
способу життя) «Ми обираємо здоровий спосіб життя».                                                                                          

6. Бесіда «Чисті легені». Перегляд кінофільму «Життя, вільне від 
нікотину».        

7. Години спілкування «Алкоголю і наркотикам - ні!».                                   

8. Всеукраїнський День здоров'я.                                                                 

 

 

 

 

 



Аналіз роботи методичної комісії класних 
керівників за 2010-2011 навчальний рік 
Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних 
документів про освіту, рекомендаціями міського методичного 
кабінету, відповідно до структури методичної роботи в закладі, 
методична робота в минулому навчальному році була 
спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня, 
формування здорового способу життя, становлення 
відповідальної, гармонійно розвинутої особистості. 

За період 2010-2011 навчального року було проведено 4 
засідання МК, на яких було розглянуто питання планування 
виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні 
документи з виховної роботи, проводились психологічні 
тренінги, вивчалася робота, яку проводили класні керівники з 
профілактики правопорушень серед підлітків, система роботи з 
обдарованими дітьми, вивчалися новинки педагагічної 
літератури та передовий педагогічний досвід. 

В роботі МК брали участь всі класні керівники школи. На 
першому засіданні МК, яке відбулося в серпні 2010 року, 
розглядалося питання планування виховної роботи на 2010-
2011навчальний рік. 

Засідання МК від 27.10.2010 року  пройшло під темою « Турбота 
про збереження і зміцнення здоров’я – найважливіший обов’язок 
класного керівника»". На ньому Кондратюк О.Ф. розповіла про 
адаптацію першокласників до навчального процесу. Шевчук 
О.О. дала поради щодо ефективності фізичних вправ, ігор для 
оздоровлення учнів. 

Проведено анкетування учнів з метою вивчення моральної 
орієнтації особистості та взаємин у колективі. Класні керівники 
провели батьківські збори « Доброта і милосердя народжуються 
в сім'ї». 



На засіданні від 24.03.2011 року  МК класних керівників 
працювало над питанням « Єдність сім’ї та школи. 
Взаємодопомога та взаємовплив у роботі з батьками». 
Петровська А.С. розповіла про роль участі батьків в організації 
та проведенні виховних заходів у класі, про нові форми роботи з 
батьками. 

 Макарчук І.А. повідомила про умови, які необхідно створити 
для розвитку співпраці школи та батьків. Степанюк О.П. 
поділилась власним досвідом роботи з батьками 5 класу.  

Класні  керівники тісно співпрацювали з шкільним психологом 
Главацькою А.М.. Вона    проводила опитування та тестування 
учнів, допомагала вирішувати конфліктні ситуації, надавала 
компетентну допомогу і учням, і класним керівникам. 

За період 2010-2011 навчального року  в школі  були проведені 
свята до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Збройних сил України, 
до Дня вчителя, до 8 Березня, новорічні ранки і вечори, 
тематичні виховні години з правового, патріотичного, 
естетичного виховання.  

Відбулося свято « Прощавай, Букварику!» для учнів 1 класу. Для 
учнів 4 та 9 класів проведені випускні вечори. 

Класні керівники Петровська А.С., Кондратюк О.Ф., 
Стефанішина Т.В., Макарчук І.А., Мамчуровська Т.М. прийняли 
участь у підготовці матеріалів до педагогічної виставки. За 
активну участь і змістовно підготовлені матеріали на виставку 
педагогічної творчості « Сучасна освіта Звягельщини-2011» 
Петровська А.С. нагороджена грамотою відділу освіти Новоград-
Волинської районної державної адміністрації.  

Були підібрані і оформлені матеріали для годин спілкування з 
естетичного та патріотичного виховання. 

Класні керівники протягом навчального року проводили 
батьківські збори, тренінги, анкетування батьків та учнів. 



                        Протокол № 1 
 
    засідання методичної комісії  класних керівників  
                    Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
 
                       від   30 серпня 2011 року. 
 
Присутні: заступник директора Прищепа Л.В., голова МК Петровська А.С., 
класні керівники,       психолог Главацька А.М., педагог-організатор 
Бондарчук Л.П. 
 
Тема засідання:  

«Організація виховної діяльності на 2011-2012 навчальний рік. 
Забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5 класу до 
навчання у школі ІІ ступеня.» 

Порядок денний: 
 

1. Аналіз роботи МК за 2010-2011 навчальний рік. 
2. Завдання і напрямки виховного процесу на 2011-2012 навчальний 

рік. 
3. Організація позакласної роботи. Вимоги до плану виховної роботи. 
4. Забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5 класу 

до навчання у школі ІІ ступеня. 

Слухали 1. 
 
Петровську А.С. - голову МК, класного керівника 5 класу, яка підвела 
підсумок роботи МК за 2010 - 2011 н. рік. Зокрема, сказала, що в 
минулому навчальному році МК класних керівників працювало над 
проблемою «Розвиток творчої особистості вчителя та учня, формування 
здорового способу життя, становлення відповідальної, гармонійно 
розвинутої особистості.» В школі було проведено  засідання МК, на яких 
було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, 
опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, 
проводились психологічні тренінги, вивчалася робота, яку проводили 
класні керівники з профілактики правопорушень серед підлітків, система 
роботи з обдарованими дітьми, вивчалися новинки педагагічної літератури 
та передовий педагогічний досвід. 

Ухвалили: 
Роботу МК за 2010-2011 навчальний рік вважати задовільною.  



Продовжити роботу над підвищенням ефективності та оновленням 
виховного процесу. 
 
Слухали 2. 
 
Петровську А.С. - голову МК, яка запропонувала на розгляд класних 
керівників завдання і напрямки виховного процесу на 2011-2012 
навчальний рік. 
 
Ухвалили: 
Затвердити план роботи МК класних керівників 2011 - 2012 навчальний  
рік. 
 
Слухали 3. 
 

1.Прищепу Л.В., заступника директора школи, яка звернула увагу класних 
керівників на пріоритетні напрямки виховної роботи на 2011- 2012 
навчальний рік.  
2.Бондарчук Л.П., педагога-організатора, яка запропонувала на розгляд 
план виховної роботи на І семестр 2011-2012  навчального року.  
 
Ухвалили: 
1.При плануванні виховної роботи класним керівникам враховувати всі 
рекомендації і пропозиції заступника директора школи Прищепи Л.В. 
2.План виховної роботи на І семестр 2011-2012 начального року, 
запропонований Бондарчук Л.П., взяти за основу для всіх виховних планів 
класних керівників школи. 
 
Слухали 4: 
 
Главацьку А.М. про забезпечення належних умов для поступової адаптації 
учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня. 

Ухвалили: 
Прийняти до відома рекомендації Главацької А.М. і забезпечити належні 
умови для поступової адаптації учнів 5 класу до навчання у школі ІІ 
ступеня. 
 
 
    Голова МК класних керівників                                  Петровська А.С. 
 
    Секретар МК класних керівників                              Степанюк О.П. 



                       Протокол № 2 
 
    засідання методичної комісії  класних керівників  
                     Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
 
                       від   26 жовтня  2011 року. 
 
 
Присутні:  
заступник директора Прищепа Л.В., голова МК Петровська А.С, класні 
керівники,       психолог Главацька А.М., педагог-організатор Бондарчук Л.П. 
 
Тема засідання:  

«Формування високої патріотичної свідомості на основі 
традицій і звичаїв українського народу.» 

 

Порядок денний: 
 
1. Народознавство у виховній роботі. Вплив народних традицій на 

формування патріотичної свідомості. 
2. Виховний практикум. Заходи, що сприяють патріотичному вихованню. 
3. Втілення  проектних технологій на різних ступенях формування 

патріотичної свідомості. 

 

Слухали 1. 
 
Петровську А.С. - голову МК, класного керівника 5 класу, яка доповіла про 
важливість формування в учнів національної свідомості, виховання 
справжніх громадян своєї Батьківщини. Петровська А.С. розповіла про 
вплив народних традицій на розвиток патріотизму, запропонувала 
тематику бесід для годин спілкування. 
 
Ухвалили: 
 
Проводити більше виховних заходів, які б сприяли формуванню в учнів 
національної свідомості, вихованню справжніх громадян своєї 
Батьківщини.  
 



Слухали 2. 
 

Бондарчук Л.П., педагога-організатора, яка звернула увагу на 
різноманітність форм організації патріотичного виховання, надала 
практичні поради щодо планування на задану тематику відповіно 
віковим особливостям учнів. 

Ухвалили: 
 
При плануванні виховної роботи  класним керівникам враховувати 
рекомендації та пропозиції Бондарчук Л.П. 

Слухали 3.    
 
1.Кондратюк О.Ф., класного керівника 2 класу, про втілення  проектних 
технологій на різних ступенях формування патріотичної свідомості. 
Кондратюк О.Ф. розповіла про виховні можливості проектних технологій, 
представила електронну презентацію на патріотичну тематику, що може 
повністю чи частково використовуватись при проведенні виховних 
заходів.  

2.Василенко А.І., класного керівника 9 класу, яка представила модель 
електронної презентації «Традиції українського народу», що може 
використовуватись при проведенні годин спілкування на патріотичну 
тематику. 

Ухвалили: 
 
Враховувати можливості проектних технологій на формування патріотичної 
свідомості і впроваджувати їх використання у виховному процесі. 

 

 

    Голова МК класних керівників                                  Петровська А.С. 
 
    Секретар МК класних керівників                               Степанюк О.П. 
 

 

 

 



ЗАВДАННЯ І ЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного 
підвищений кваліфікації. «Учитель як фахівець живе доти, поки 
вчиться», – назначав К. Д. Ушинський.  Сприяти педагогові в цьому 
– провідна функція методичної роботи.  

Основним керівним документом із питань організації 
методичної роботи є «Рекомендації щодо організації методичної 
роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, 
загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти». 
Відповідно до цього документу основними завданнями та змістом 
методичної роботи є: 

 керівництво роботою методичних об'єднань закладу освіти та 
координація їхньої діяльності; 

 вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення 
навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педаго-
гічною освітою; 

 створення організаційних умов для безперервного 
вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних 
працівників; 

 проведення системи методичних заходів, спрямованих на 
розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення пер-
спективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, 
узагальненні та впровадженні; 

 залучення педагогів до навчально-методичної та 
дослідницької роботи; 

 апробація та впровадження освітніх технологій та систем; 
 аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей; 
 аналіз стану викладання предметів та навчальних курсів; 
 координація індивідуального змісту методичної роботи 

навчального закладу. 
Сьогодення вимагає розв'язання у системі методичної роботи 

й таких завдань, як сприяння виробленню в учителів умінь і на-
вичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї 
кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності. 



МК класних керівників школи є структурним підрозділом 
науково-методичної служби школи. Керівництво МК здійснює 
голова, який обирається членами МК і затверджується наказом по 
школі. 

Кредо:  

  Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, 
незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, 
з цієї хвилини.  

 

          Формули успіху: 
 

 Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати 
ще комусь. 

 Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно 
товаришувати. 

 Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить. 

 Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них 
одержую. 

 Хто не дивиться вперед – залишається позаду. 

 Кожна дитина – таланту перлина. 

 Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите. 

 Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому. 

 Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від 
цього залежить ваше життя. 

 

 



             ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ  

       ГОЛОВИ МК  КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ  

1. Планування роботи МК. 
2. Проведення моніторингу діяльності МК. 
3. Складання аналітичного звіту роботи. 
4. Надання практичної допомоги вчителям у підготовці допо-

відей, рефератів, методичних розробок тощо. 
5. Організація роботи щодо опанування методики вихавання 

молодими вчителями. 
6. Організація роботи щодо систематичного вивчення нових 

програм та методичних посібників. 
7. Вивчення стану виховної роботи. 
8. Відвідування виховних заходів. 
9. Допомога у підготовці членів МК до атестації. 
Методичне об'єднання класних керівників - це структурний 

підрозділ внутрішкільної системи управління виховним процесом, 
який координує науково-методичну та організаційну роботу 
класних керівників. 

 

     Основні завдання  МК  класних керівників 
1. Підвищення теоретичного, науково-методичного  рівня 

підготовки класних керівників із питань психологи та  педагогіки. 

2. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів  до 
виховання і соціалізації учнів. 

3. Озброєння класних керівників сучасними виховними 
технологіями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи. 

4.  Координація планування, організації та педагогічного 
аналізу виховних заходів класних колективів. 

5. Вивчення, узагальнення та використання прогресивного 
педагогічного досвіду роботи класних керівників. 



6. Сприяння створенню й розвитку системи виховної  роботи 
класних колективів. 

 

Функції методичної комісії  класних керівників 
1. Організовує колективне планування й колективний аналіз 

діяльності класних колективів. 

2. Координує виховну діяльність класних колективів та 
організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі. 

3. Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації 
учнів. 

4. Організовує вивчення та застосування класними керівниками 
сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи. 

5. Оцінює роботу членів об'єднання, подає адміністрації школи 
пропозиції щодо заохочення найкращих класних керівників. 

 

       Документація  МК  класних керівників 
1. Список членів методичної комісії. 

2. Річний план роботи методичної комісії. 

3. Протоколи засідань МК. 

4. Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, 
тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів). 

5. План роботи творчих груп. 

6. Теоретичні та практичні розробки з проблемних тем творчих 
груп. 

7. Матеріали «методичної скарбнички класного керівника». 

 



Аналіз роботи методичної комісії  класних  керівників за  
2009-2010 навчальний рік 

Майстерність вихователя не мистецтво, а спеціальність, якій треба 
навчатись. Наявності професійних знань, педагогічних навичок і 
вмінь занадто мало, щоб вчитель міг дійсно заволодіти серцями 
своїх вихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність і 
поведінку, на їхнє самовиховання. Щоб це відбулося, йому 
потрібно бути яскравою особистістю. В цьому і полягає головна 
специфіка педагогічної праці. 

В минулому навчальному році МК розв’язувала наступні задачі: 

   - підвищення теоретичного й методичного рівня підготовки 
класних керівників з питань психології й педагогіки виховної 
роботи; 

   - удосконалення діяльності класного керівника з питань 
підвищення ефективності розвитку творчих можливостей учнів, 
забезпечення їхньої успішності у творчій діяльності; 

  -  з’ясування слабких сторін діяльності класного керівника й 
допомога в організації системи профілактичної роботи з учнями. 

Основним завданням, над яким працювала МК в 2009-2010 
навчальному році, було всебічне підвищення компетенції й 
професійної майстерності кожного класного керівника, підвищення 
його творчого потенціалу, підвищення якості й ефективності 
системи виховної роботи класу, школи. Для організації поставленої 
задачі були проведені теоретичні й практичні семінари, засідання 
МК класних керівників. Колективна методична робота дозволила 
класним керівникам оволодіти різними виховними засобами, що 
сприяють максимальній реалізації педагогічних можливостей в 
розвитку індивідуальних якостей особистості. 

Під час взаємовідвідувань позакласних заходів, при організації 
відкритих годин спілкування, колективних творчих справ класні 



керівники вчились аналізувати свою роботу, правильно оцінювати 
її результати, виправляти недоліки. Методична робота з класними 
керівниками проводилась у формі круглих столів, дискусій, 
практикумів, тренінгів, що дозволило досягти більш точної, 
конкретної роботи в удосконаленні діяльності. Адже вчителі не 
лише вчились і приймали інформацію, а й були активними 
учасниками. 

Удосконалюючи систему виховної роботи школи  відчули 
необхідність нових підходів до формування духовно-моральних 
якостей особистості, докорінного переосмислення  парадигми 
виховання, оновлення якісних характеристик учня, власних 
компетенцій на основі гуманізації його життєдіяльності. 

Разом з тим в практиці роботи МК класних керівників є й 
невирішені проблеми, основними з яких є:  

    питання організації й керівництва процесом самовиховання 
школярів недостатньо широко висвітлювались в ході роботи; 

     недостатньо уваги приділялось питанням методики роботи з 
батьками з профорієнтації, спільної діяльності школи й родини у 
формуванні особистості дитини; 

   недостатнє використання можливостей дитячих громадських 
організацій, використання різноманітних інтерактивних ігор, що 
сприяють набуттю досвіду відповідальної й безпечної поведінки. 

Враховуючи набутий позитивний досвід в діяльності методичного 
об’єднання, відмічені недоліки, враховуючи проблему, над якою 
працює педагогічний колектив, МК класних керівників ставить 
перед собою завдання на 2010 – 2011 навчальний рік:    

  підвищення теоретичного рівня класних керівників  з питань 
морально-духовного виховання й вмінь застосовувати одержані 
знання в практичній діяльності, вдосконалення якості й форм 
роботи з громадянського виховання; 



 формування інформаційного банку, необхідного для керування 
виховним процесом, реалізація творчих здібностей класних 
керівників й узагальнення передового педагогічного досвіду через 
організацію відкритих заходів виховного характеру, обмін 
досвідом; 

  сприяння становленню й розвитку органів учнівського 
самоврядування, забезпечення єдиного принципового підходу до 
виховання й соціалізації учнів; 

 координація зусиль класних керівників й батьківської 
громадськості на організацію спільної роботи з профорієнтації 
учнів. 

Шляхи розв’язання проблеми: 

    через підвищення потенційних творчих можливостей класних 
керівників; 

    через впровадження інноваційних технологій в їх діяльність; 

   шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в 
роботі з класними коллективами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Петровська Алла Степанівна, голова МК класних керівників 

«Народознавство у виховній роботі. Вплив народних 
традицій на формування патріотичної свідомості.» 
 

Однією з найпотужніших духовних сил кожної людини, 
суспільства в цілому є патріотизм, який споконвіку плекає кожна 
нація. Ефективність у формуванні патріотичної свідомості 
досягається не використанням поодиноких цінностей, а системою 
їх поєднання. Психологічно-педагогічна концепція цінностей, 
розроблена А. Здравомисловим, З. Равкіним, В. Веселовою, В. 
Скутіною та іншими розглядає вихідні положення, які мають бути 
враховані при формуванні патріотичної свідомості молоді: джерела 
цінностей у суспільстві базуються на реаліях повсякденного життя 
– вони пов’язуються із життєвим досвідом особистості, 
соціальними умовами її формування, що впливають на вибір 
осмислених дій. Так, В.І. Скутіна основою формування 
національних цінностей особистості вважає морально-світоглядні 
цінності українського етносу. У структурі їх змісту вона виділяє 
такі компоненти: 

- гармонія (гармонія життя внутрішнього світу, міжособистісних 
стосунків, відносин з природою); 

- добро (добро як істина, вище благо, глибока віра в перемогу добра 
над злом, добротворчість, милосердя, гуманізм); 

- свобода (внутрішня свобода, волелюбність, визнання 
неповторності людської індивідуальності, нетерпимість до рабства, 
свобода волевиявлення); 

- справедливість (щирість, правдивість, прагнення до істини, до 
соціальної справедливості, віра у Вищу справедливість); 

- сім’я як першооснова розвитку й формування особистості, 
духовного, культурного, економічного розвитку суспільства; 



- народ (повага до трудового народу, вміння осмислювати історію, 
культуру, традиції, моральні цінності свого народу, віра в його 
духовні сили, прагнення до того, щоб український народ зайняв 
гідне місце у цивілізованому світі); 

- Україна (патріотичні почуття, прагнення до зміцнення 
державності, економіки, культури, готовності віддати усі зусилля 
для блага Вітчизни). 

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність 
формування патріотичної свідомості досягається не використанням 
поодиноких цінностей, а шляхом застосування системи їх 
поєднання. 

Саме народна творчість, у якій сконцентрований увесь широкий 
діапазон виявів духовності української нації, може стати джерелом 
формування патріотичної свідомості особистості. 

Фольклорна традиція є генетичною спадщиною етносу. Як і мова, 
вона закодована у генетичній природі людини, а тому вивчення 
фольклору повинно спиратися на дослідження етнічного генотипу, 
що властивий даному етносу чи групі етносів.  

Таким шляхом можна підпорядкувати фольклор важливій проблемі 
життєвої адаптації молодої людини, прищепити їй любов до свого 
краю, свого народу і його культури. Досконало знаючи своє, вона 
виявить інтерес і до іншого, контрастного. Г.Г. Ващенко, всебічно 
досліджуючи українську народну пісню з часів Київської Русі й до 
середини ХХ століття включно, виявив характерні риси світогляду 
українця. Йому притаманні: 

- глибока релігійність, міцна віра в Бога. Бог є найвища Правда – і 
тому правда переможе, як в особистому, так і в громадському 
житті; 

- щирий патріотизм. Український лицар живе для Батьківщини: він 
завжди готовий віддати за неї своє життя. Найдорожче для нього – 



лицарська честь і слово; найбільша ганьба для нього – зрада вірі й 
Україні; 

- любов і пошана до батьків, згода в сім’ї й родині, що є основою 
здорового суспільного життя; 

- згода й мир між членами суспільства, культ дружби й 
побратимства; 

- чистота почуття кохання, створення на ґрунті скромності, 
стриманості й вірності здорової родини; 

- любов до праці, різке засудження та висміювання ледарів; 

- пошана до інших людей, що виявляється в чемній поведінці, в 
привітанні і т. ін.; 

- непереможна любов до волі й ненависть до рабства й неволі; 

- працелюбство, радісна вільна праця на своїй ниві; тяжка й 
ненависна праця на чужій: вона гнітить і принижує людину; 

- любов до своєї хати, до свого клаптя землі. 

Отже, звернення до народної творчості при формуванні 
патріотичної свідомості молодого покоління є досить логічним і 
дієвим. Методика пізнання фольклору мусить розпочинатися із 
вивчення географії – просторового топографічного районування, 
"хорологічної" науки про різні явища, пов’язані з природою землі, 
її ландшафтом, рослинністю, тваринним світом, тобто місцем 
перебування людини-творця, що дає відповідь на питання про 
причини етнічного, етнографічного поділу демографічної карти, 
сприяє розкриттю "етнічного характеру". Добір подібних творів 
великою мірою сприятиме формуванню світогляду молоді, 
вихованню благородних патріотичних почуттів, ставить його на 
належний рівень функціонування в системі інтелектуального, 
естетичного і патріотичного виховання учнів. 


