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РОЛЬ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ 

 

У системі середньої освіти виховання посідає особливе місце, адже 

нині Українська держава та її громадяни стають безпосередніми 

учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для 

подальшого визначення своєї долі в світовому порядку на планеті. В 

сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і, водночас, 

великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, 

соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з 

убезпеченням своєї суверенності і територіальної цілісності, пошуками 

шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової 

стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка 

великою мірою  формує майбутній розвиток Української держави. Тому в 

«Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» 

зазначено: «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними 

виступають патріотичне, громадянське виховання нині, як ніколи, потрібні 

нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової 

якості особистості» [2]. 

Патріотичне виховання – це планомірна діяльність, спрямована на 

формування у вихованців почуття патріотизму, що охоплює: любов до 

Батьківщини, національну самосвідомість і гідність; дбайливе ставлення до 

рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; 

потребу зробити свій внесок у долю країни; інтерес до міжнаціонального 

спілкування; прагнення працювати на добробут суспільства [3].  

В загальноосвітніх школах патріотичне виховання спрямовується на 

залучення учнів до глибинних пластів національної духовності, 

формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, ідей, 

поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури. 

Воно здійснюється на всіх етапах навчання, забезпечуючи всебічний 

розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та 

обдарованості [4]. 
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Дотепер історично склалися, щонайменше, три моделі патріотичного 

виховання учнівської молоді: традиційна, актуальна та інноваційна. 

Традиційна модель апелює до передачі інваріантної, тобто сформованої за 

допомогою культурно-історичної селекції сутнісних характеристик 

народного досвіду щодо захисту і творення своєї Батьківщини. 

Ідеологічною основою цієї моделі слугує уявлення про непорушність 

основ народного життя, консерватизм у вихованні та соціалізації 

підростаючих поколінь. Актуальна модель склалася в індустріальному 

суспільстві з властивим йому лінійним (тобто від минулого через 

сьогодення до майбутнього) поглядом на перебіг розвитку суспільства й 

особистості. Вона ґрунтується на розумінні минулого як джерела 

цінностей і смислів сучасності, що дають уроки теперішнім поколінням та 

визначають конкретні й уявні образи майбутнього. Інноваційна модель 

патріотичного виховання охоплює закономірності інноваційного розвитку 

суспільства й особистості в контексті діалектичного взаємозвʼязку і 

взаємної зумовленості традицій та інновацій [1, с. 162]. 

З огляду на окреслені моделі, нині особливо актуалізується історико-

патріотичне виховання молоді, зокрема засобами образотворчого 

мистецтва. Воно є цілеспрямованим процесом, що ґрунтується на 

спеціально організованій та свідомо здійснюваної педагогічної діяльності 

для цілісного формування естетичних і патріотичних почуттів школярів, 

їхньої національно самосвідомості й адекватної поведінки, у тому числі і в 

ході активної художньо-творчої діяльності. 

Важлива роль образотворчого мистецтва у патріотичному вихованні 

молоді пояснюється такими факторами: 

– здатністю творів образотворчого мистецтва наочно, в яскравій 

художньо-образній формі розкривати сутність найрізноманітніших явищ і 

подій навколишньої дійсності, все розмаїття їхньої взаємодії і тим самим 

формувати певні знання, погляди і переконання учнів; 

– особливим впливом мистецьких творів на патріотичні почуття 

особистості у формі її глибоких естетичних вражень, співпереживань та 

емпатії до відтворених образною мовою явищ навколишнього світу. 

Отже, завдяки використанню формальних і змістових засобів 

образотворчого мистецтва патріотичне виховання набуває нового змісту, 

піднімаючись на вищий якісний рівень. 

Однією з форм вияву патріотичних почуттів в учнівської молоді є 

розвиток їхнього інтересу до своєї історії, національної культури та 

мистецтва, що пробуджує яскраві образні уявлення про Батьківщину, її 

героїв, сприяє вихованню почуття прекрасного, розвиває творчі здібності. 

Особливе місце в патріотичному вихованні відіграють живописні 

полотна історичного жанру художників рідного краю. Відображаючи 

історичні миті своєї малої батьківщини, майстер передає своє особистісне 

ставлення до зображуваного. Молоде покоління досить чутливо сприймає 
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тонкі нюанси місцевого колориту й особливості настрою в живописній 

роботі. Практику спілкування з образотворчим мистецтвом свого краю 

культивують місцеві краєзнавчі музеї та художні галереї. Також необхідні 

умови для залучення молоді до виконання на практиці творчих проектів, 

що відбивають тему патріотичного служіння Батьківщині, національного 

героїзму, великих битв і подвигів відомих полководців та пересічних 

вояків минулого (козацька доба) і сучасності (військові події на Сході 

України). 

Таким чином, образотворче мистецтво в цілому та історичний жанр 

живопису, зокрема – це наймогутніші засоби формування національної 

самосвідомості, освоєння національних традицій, виховання патріотичних 

почуттів учнівської молоді та прилучення її до загальнолюдських 

цінностей. 
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ДРАМАТИЗМ СЕЛЯНСЬКОГО ЖИТТЯ У КРІПАЦЬКИХ, 

БУРЛАЦЬКИХ, НАЙМИТСЬКИХ І ЖЕБРАЦЬКИХ ПІСНЯХ 

 

Розвиток національно-суспільної свідомості, інтеграційні процеси 

українського народу спричинили виникнення окремої групи ліричної 

пісенності, в якій головне місце посідають не особисті родинні проблеми 

чи духовні конфлікти, а всезагальні масові суспільні явища. Сучасні 

процеси духовного відродження викликають глибокий інтерес до пісенної 

творчості представників професійних і соціальних груп. 
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