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Дата народження : 15 липня 1969 
Освіта : вища
Спеціальність за дипломом:
викладач географії 
Посада: вихователь
Стаж:  25 років
Категорія : вища

Колісник Анатолій Леонідович
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Курси підвищення кваліфікації
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◈ Нагороди
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◈ Педагогічне
кредо:

"Залізо
шліфують, 

а людину
виховують"
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Методична проблема:
Виховання  рис характеру у 

дитини на основі 
загальнолюдських норм 

гуманістичної моралі
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“Ніхто не вчить маленьку людину: “Будь
байдужим до людей, ламай дерева, попирай
красу, вище за все став своє особисте”. Все діло в
одній, в дуже важливій закономірності
морального виховання. Якщо людину вчать
добру - вчать уміло, розумно, вимогливо, в
результаті буде добро. Вчать злу (дуже рідко, але
буває і так), в результаті буде зло. Не вчать ні
добру, ні злу - всеодно буде зло, тому що і
людиною її треба зробити ” (Василь Сухомлинський)9



Три ступені морального виховання
◈ на першому ступені 

відбувається засвоєння
початкових правил поведінки, 
розвиваються моральні 
почуття; 

◈ на другому – формуються
етичні поняття; 

◈ на третьому – виробляються
моральні переконання, стійкі 
звички поведінки, 
продовжується розвиток 
моральних почуттів.
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◈ Моральна свідомість – одна із сторін суспільної свідомості, яка у
вигляді уявлень і понять відображає реальні відношення і регулює
моральний бік діяльності учня.

◈ Моральні переконання – пережиті та узагальнені моральні 
принципи норми. 

◈ Моральні почуття – запити, оцінки, відношення, спрямованість
духовного розвитку учня.

◈ Моральні звички – корисні для суспільства стійкі форми поведінки, 
що стають потребою і здійснюються за будь-якої ситуації та умов. 

◈ Моральна спрямованість – стійка суспільна позиція особистості, 
що формується на світоглядній основі, мотивах поведінки і 
виявляється як властивість особистості в різних умовах.

У процесі морального виховання учнів важливими є
розуміння наступних категорій.
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“ Працюючи з учнями, 

завжди ставлю перед собою
три основні завдання щодо 

формування моральних
цінностей в них:
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◈ формування моральних звичок, передусім звички поступитися
власними інтересами, якщо треба віддати свої сили в ім'я
добробуту іншої людини;

◈ виховання моральної звички в саморозумінні, емоційному
переживанні й самооцінюванні власних вчинків, особливо тих, які 
відображають ставлення до своїх рідних, близьких, праці;

◈ розвиток педагогічних основ - моральних звичок та рис.
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Відкритий захід на 

методичному
об’єднанні 

вихователів
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Година 

спілкування
“Ми

пам’ятаємо!”
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День 

іменинника
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Акція до дня Миру
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Духовне виховання
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Екскурсії на природу
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Батьківські збори
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Участь в 
загальношкільних
заходах
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Дякую
за увагу!


