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І. ДУХОВНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ  

ОСНОВИ ВИХОВАННЯ 

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально 

активна й національно свідома людина, що наділена глибокою громадянською 

відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими, фізичними і духовними 

якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, 

господарською кмітливістю, підприємливістю та ініціативою. 

Психолого-педагогічний підхід полягає саме у тому, щоб залучити інтелект 

здобувача освіти, його мислення та емоції до активного процесу пізнання, до 

осмисленого  сприймання науки, праці та життя. Реалізація такого підходу 

здійснюється через 

створення обстановки висококультурного спілкування викладача зі 

здобувачами освіти на кожному занятті, коли утверджується атмосфера 

благоговіння перед красою науки, мистецтва, людських стосунків; 

постійне звернення до найновіших досягнень науки, що вивчається; 

пожвавлення занять історичного циклу епізодами життя та творчості 

вчених; 

широке використання найкращих зразків літератури, музики, живопису, 

архітектури, театру, кіно та інших видів мистецтва 

Провідною духовною і матеріальною силою, що зберігає життя на Землі та 

реалізує інтелект, талант і творчість людини як головного ресурсу прогресу, 

постає фахівець-гуманіст. При цьому не можна відриватись від економічного 

базису сучасного постіндустріального суспільства – ринкової економіки, а 

необхідно трансформувати ринкову економіку спочатку в інформаційну, а потім 

і в інтелектуальну економіку. 

ІІ. МЕТА І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ 

Головною метою концепції є модель вільного розвитку фізичної та 

морально здорової людини, що усвідомлює смисл і визнає мету свого життя, 

здатної виділяти та вирішити пріоритетні проблеми професії, соціально 

активного та творчо працюючого громадянина України. 

Виховна робота в коледжі базується на ряді концептуальних положень 

Конституції України, Закону про фахову передвищу освіту, Національної 

доктрини розвитку освіти, Концепції виховання дітей і молоді в національній 

системі освіти в Україні, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді. 

Найважливішою громадською рисою особистості є сформованість 

національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, готовності до 

праці в ім’я України. 
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Формування національної самосвідомості передбачає освоєння молоддю 

своєї етнічної спільності, національних цінностей, розуміння своєї причетності 

до розбудови національної держави, патріотизм, що сприяє затвердженню 

власної гідності, внутрішньої свободи, гордості за свою землю. 

Система виховання студентської молоді заснована на таких принципах: 

 народність – єдність національного й загальнолюдського. Національна 

спрямованість виховання, формування національної свідомості, любові до рідної 

землі і свого народу, оволодіння рідною мовою, використання всіх її багатств і 

засобів у мовній практиці,  прищеплення шанобливого ставлення до культурної 

спадщини, народних традицій і звичаїв народів, що населяють Україну; 

 природовідповідність виховання – врахування багатогранної і цілісної 

природи людини, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти, їх 

психологічних, національних і релігійних особливостей; 

 активність, самодіяльність і творча ініціатива студентської молоді, 

утвердження життєвого оптимізму, розвиток навичок позитивного мислення, 

ініціативи та самодіяльності здобувачів освіти; 

 гуманізація та демократизація виховання; 

 розвиток різноманітних форм співробітництва між вихователями й 

здобувачами освіти, повага до суверенітету молодої людини; розуміння її запитів 

та інтересів; виховання особистості щирої, доброзичливої, милосердної; 

 безперервність і наступність виховання – досягнення цілісності і 

наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж 

усього життя людини, нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх 

органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання 

формуванню особистості; 

 диференціація та індивідуалізація виховного процесу – урахування у 

виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, 

інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття 

творчої індивідуальності кожного; 

 культуровідповідність виховання – органічний зв’язок з історією народу, 

його мовою, культурними та прогресивними родинно-побутовими традиціями, 

народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності, 

наступності і спадкоємності поколінь. 

ІІІ. НАПРЯМКИ ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Національно-патріотичне виховання 

передбачає 

оволодіння системою національних та загальних цінностей, формування 

патріотизму, відповідальності за долю нації, держави, розвиток психологічної 
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готовності та практичної здатності молодої людини служити інтересам держави, 

вносити власний внесок у реалізацію національної ідеї; 

забезпечення функціонування української мови як державної в усіх сферах 

суспільного життя; 

здійснення заходів щодо формування у студентської молоді поваги до 

Конституції України та символів держави; 

збереження й примноження традицій українського народу, формування 

національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, 

збереження та розвитку духовно-моральних цінностей українського народу; 

забезпечення й дотримання вимог законодавства України щодо заборони 

втручання політичних партій, релігійних та інших організацій у навчально-

виховний процес  закладу освіти; 

сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного 

майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і 

державотворення; 

виховання культури міжетнічних відносин; 

сприяння міжнародному студентському обміну. 

Військово-патріотичне виховання 

передбачає 

формування патріотичних почуттів з метою вироблення високого ідеалу 

служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я 

процвітання держави; 

формування громадянина-патріота з глибоким розумінням громадянського 

обов’язку, готовністю у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодіння 

військовими і військово-технічними знаннями; 

спонукання до фізичного вдосконалення, вивчення бойових традицій та 

героїчних сторінок історії українського народу, його Збройних Сил; 

організацію та проведення пошукової і краєзнавчої роботи; 

вивчення і пропагування досвіду військово-патріотичного та фізичного 

виховання допризовної молоді. 

Родинно-сімейне виховання 

передбачає 

виховання фізично і морально здорової особистості, забезпечення 

необхідних екосоціальних умов для повної реалізації можливостей розвитку 

молодих людей, повноцінного психічного та духовного їх становлення, 

формування здорового способу життя; 
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створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, 

взаєморозуміння, чуйності, доброзичливості, належних умов для розвитку 

почуттів; 

засвоєння базових моральних цінностей та ідеалів, культурних традицій, 

етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, 

виховання культури поведінки, здатності піклуватися про малих та немічних; 

гендерне виховання молоді, розвиток моральної чистоти, поваги до жінок, 

почуття дружби, кохання, підготовка до подружнього життя, прищеплення 

навичок виховання дітей у сім’ї. 

Художньо-естетичне виховання 

передбачає 

виховання у студентів естетичних поглядів та смаків, які ґрунтуються на 

народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації; 

вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецькі 

надбання народу, переживати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 

Правове виховання 

має на меті 

формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод 

людини і громадянина, Конституції, державних символів (Герба, Прапора, 

Гімну); 

знання й дотримання у поведінці законів України; 

активну протидію особам та установам, що порушують закони, завдають 

збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України. 

Превентивне виховання 

передбачає 

здійснення заходів щодо профілактики дитячої бездоглядності та 

правопорушень, правової та психологічної підтримки молоді, яка потрапила в 

складні соціальні умови; 

проведення інформаційних кампаній для запобігання протиправній 

поведінці, наркоманії, алкоголізму, захворювання на ВІЛ/СНІД та хворобам, що 

передаються статевим шляхом; 

активізацію роботи з функціонально неспроможними сім’ями (в яких батьки 

хворі на алкоголізм, наркоманію, недієздатні, з асоціальною поведінкою тощо) з 

метою виявлення дітей, які перебувають в особливо складних економічних і 

морально-психологічних умовах; 
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створення умов для працевлаштування здобувачів освіти в установленому 

порядку під час канікул.  

Формування здорового способу життя 

пов’язано з 

оволодінням особистістю системою знань, необхідних для дотримання 

свого здоров’я в належному стані; 

функціонуванням у коледжу лекторію «Твоє здоров’я» з метою пропаганди 

здорового способу життя серед студентської молоді, вихованням дбайливого 

ставлення до свого здоров’я та застереження від шкідливих звичок; 

проведенням заходів зі здобувачами освіти, на яких акцентується увага на 

шкоді від тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків; 

розвитком фізичної досконалості, самостійності та активності, уміння 

правильно поводитися в критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну 

допомогу собі та оточуючим; 

включенням знань з валеології до предметів навчального плану та 

позааудиторних заходів.  

Трудове виховання 

передбачає 

формування працелюбності творчо активної особистості, яка володіє 

відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, почуттям 

відповідальності, може на основі сучасних знань про ринкову економіку 

самостійно віднайти застосування власних здібностей у системі освіти, науки, 

виробництва. 

Моральне виховання 

має на меті 

розвиток моральних почуттів молодих людей, переконань і потреби 

поводити себе гідно на основі опанування загальнолюдськими моральними 

цінностями, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, народу. 

Екологічне виховання 

передбачає 

формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною 

природи, орієнтація молодих людей на збереження природи як середовища 

проживання всього живого, залучення до активної екологічної діяльності. 
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IV. ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, 

бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати; 

виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної 

символіки. Формування правової культури; 

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

жінки-матері, культури та історії рідного народу; 

формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного 

формування нею своєї світоглядної позиції; 

утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, 

патріотизму, доброти, толерантності, працелюбності та інших доброчинностей; 

формування почуття господаря, підприємливості й ініціативи, підготовка 

молоді до життя в умовах ринкових відносин; 

забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони й зміцнення її 

фізичного та духовного здоров’я; 

формування соціальної активності особистості через включення вихованців 

у процес державотворення, реформування суспільних стосунків; 

забезпечення високої художньо-естетичної освіченості й вихованості 

особистості, розвиток почуттів; 

вироблення екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою; 

розвиток індивідуальних здібностей молоді, забезпечення умов її 

самореалізації, формування наукового світогляду; 

прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями 

індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю. 

V. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Організація виховного процесу в коледжу – особливе і складне завдання, 

розв’язання якого вимагає, з одного боку, пошуку і приведення в дію нових форм 

впливу на здобувачів освіти, відпрацювання нових методик, з іншого – 

активізації традиційних видів діяльності, збереження досягнень минулого. 

Необхідно враховувати специфічні соціокультурні та історичні особливості 

регіону. Луганщина – це схід України з багатовіковою складною історією, це 

специфічний регіон, у якому мешкає багатонаціональне населення. В період 

активного заселення території Луганської області було створено Слобідську 

Україну, що єднає Луганщину з сусідами: Харківською і Донецькою областями. 
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Культура Луганської області – це конгломерат культур та звичаїв Давньої 

скіфії і дикого поля, українського та російського козацтва. Історико-географічне 

положення Луганщини є перехрестям українського та донського козацтва. 

Регіональні особливості, історичні корені – це невичерпний потенціал для 

організації виховної роботи зі здобувачами освіти. 

В коледжі враховується специфіка багатомовності регіону, формується 

досвідчений сучасний фахівець в українському середовищі з повагою до 

російськомовних традицій, шанобливим ставленням до мов і традицій інших 

національних культур Луганщини. 

У молоді повинно формуватися почуття громадянської гордості за 

Луганщину як сучасний, високорозвинений промисловий регіон з багатим 

природним, економічним, науковим та інтелектуальним потенціалом. Активно-

діяльнісний та особистісно-орієнтований підхід до виховання фахівців і молодих 

громадян України повинен мати за мету усвідомлення кожною молодою 

людиною, що гідне сьогодення і майбутнє регіону залежить від спільних зусиль 

досвіду і мудрості старших поколінь та енергії і новацій молоді. Лише це 

призведе до побудови гідного життя України в цілому і кожної особи зокрема. 

Багатий виховний потенціал області – це його історична спадщина, яка 

включає в себе місця героїчної та трудової слави, меморіали, пам’ятники, які 

вшановують видатних осіб, музеї області. 

Ці історичні об’єкти повинні постійно використовуватись у національно-

патріотичному вихованні. Вони повинні стати місцем турботи молоді: слід 

підтримувати їх у належному стані. Біля них та на їхній базі варто проводити 

студентські виховні години, екскурсії, наукові читання, години пам’яті та 

мужності спільно з радами ветеранів та громадськістю. 

Слід організовувати зустрічі молоді з ветеранами війни, борцями за 

незалежність України у ХХ ст., учасниками антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях; вшановувати героїв боротьби українського 

народу за незалежність і територіальну цілісність України. 

Засобами великого виховного впливу на молодь є театральне та музичне 

мистецтво. Необхідно активно залучати молодь до переглядів та обговорення 

вистав Луганського обласного українського музично-драматичного театру, 

обласної філармонії. 

Донбас є унікальним природним регіоном, на території якого знаходяться 

неповторні геологічні, гідрогеологічні, фізико-географічні та біологічні об’єкти, 

які повинні використовуватись у реалізації завдань екологічного виховання 

молоді. Заслуговують на пильну увагу всього 77 таких об’єктів у області. 

Безумовно, значного впливу на формування кращих рис громадянина можна 

і потрібно досягти прикладами життя, подвигу, досягнень на славу Луганщини 

видатних, прославлених особистостей. Великим виховним впливом цих імен слід 

користуватися всім організаторам виховного процесу, бо всі вони є зразками 
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громадянського подвигу, їхнє життя є взірцем служіння Луганщині: Гаскойн 

Чарлз, Іваницький О.Б., Козін Г.М., Ковалевський Є.П., Летуновський М.Т., 

Лутугін Л.І., Стаханов О.Г., Алчевська Х.Г., Горбатов Б.Л., Матусовський М.Л., 

Рибас Т.М., Ситник К.М., Сосюра В.М., Титов В.А., Єненко Ю.О., Шевченко 

В.В., Можаєв Г.О. та інші. 

Виховання здобувачів освіти на матеріалі своєї малої Батьківщини має стати 

одним з дієвих факторів виховання людини-громадянина, людини-творця і 

патріота. 

VI. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Процес виховання студентської молоді є складною багатофакторною 

системою, у функціонуванні якої бере участь значна кількість установ, 

керівників, викладачів, здобувачів освіти. 

Створення та розвиток організаційної структури управління передбачає 

визначення суб’єктів процесу виховання та їх функцій. 

На рівні області це департамент освіти і науки, управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту, управління культури, національностей та релігій, управління 

комітету з фізичного виховання та спорту, служба у справах неповнолітніх у 

межах їхніх повноважень та завдань. 

На рівні закладу освіти – 

 директор коледжу, який організовує допомогу класним керівникам в 

позааудиторній роботі зі здобувачами освіти; створює високий рівень 

інформаційного забезпечення управління виховним процесом, визначає 

повноваження членів адміністративно-управлінського апарату та органів 

громадського самоврядування; створює сприятливі умови для всіх суб’єктів 

організації виховного процесу (матеріально-технічна база, раціональне 

розміщення виховних осередків, художньо-естетичне оформлення приміщень 

тощо); визначає конкретні завдання з виховної роботи на основі вивчення рівня 

вихованості молоді. 

 Семінар класних керівників, який розробляє організаційно-

функціональну структуру управління виховним процесом, визначає 

функціональні обов’язки суб’єктів управління і подає на затвердження 

директору; забезпечує (спільно з педагогічною радою) наукове обґрунтування 

системи управління виховним процесом; забезпечує консультативно-методичне 

керівництво студентським самоврядуванням. 

 Студентська рада, яка проводить заходи щодо організації студентського 

дозвілля; співпрацює з молодіжними громадськими організаціями та рухами; 

сприяє розвитку ініціативи і самодіяльності здобувачів освіти, залучає їх до 

активної участі у громадському житті; сприяє впровадженню норм здорового 

способу життя. 
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Науково-методичне забезпечення виховання передбачає здійснення аналізу 

рівня вихованості молоді та процесу виховання на рівні області, міста, закладу 

освіти, планування виховної роботи, організацію науково-практичних 

конференцій, вивчення та пропаганду передового досвіду виховання молоді, 

видання науково-методичної літератури. 

Кадрове забезпечення процесу виховання передбачає підбір кадрів, 

організацію навчання, підвищення кваліфікації залучених до виховної роботи. 

Реалізація даного завдання здійснюється за допомогою семінарів заступників 

директорів з навчально-виховної роботи, організації навчання класних 

керівників. 

Розвиток матеріальної бази процесу виховання передбачає створення, 

підтримку, удосконалення виховної інфраструктури – спортивного залу, музею, 

бібліотеки, фінансування заходів тощо. 

 

 

 

 

 

 
Положення розглянуто  
на засіданні навчально-методичної ради, 
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