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здобутки та перспективи 

  



 

 
 

Євген Сверстюк, окреслюючи сучасну 

молодіжну політику,  говорить що: 

важливим вектором патріотичного 

виховання має бути  віддзеркалення 

національно-етнічного відродження нації 

зі співпереживанням за минуле, 

співпричетністю до творення 

теперішнього та майбутнього держави. 



Мета роботи  ЦГО  ІДГУ  

з національно-патріотичного виховання 

Формування та розвиток у студентства 

високої патріотичної свідомості,  

прагнення до виконання 

свого громадського обов'язкуЦентр є 

інформаційним, організаційно-

методичним і культурно-

просвітницьким осередком у 

системі навчально-виховної 

діяльності ІДГУ та діє в напрямі 

реалізації стратегічних завдань 

держави у сфері соціогуманітарного 

розвитку особистості й 

національно-патріотичного 

виховання молоді, виконання 

положень та вимог концептуальних, 

програмних і планових документів  
 
 



 Сьогодні, країна проживає один із найсуворіших періодів 

становлення та розвитку.  

Відбувається випробування народу на стійкість, мужність, 

порядність. Загартовується сила і дух нації, 

викристалізовуються її цінності, торується нелегкий шлях до 

суверенності.  

Сучасна епоха з її суперечностями та альтернативами формує 

новий, неоднозначний та багатогранний облік патріотизму, а 

процес виховання набуває гостроти і особливої актуальності. 

 

Важливість   
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 



Пам’ятаючи слова біблейної притчі про сіяча, слід 
визнати, що зерно національного становлення 
особистості сьогодні може приносити плоди 
духовності тільки на животворному 
багатокультурному ґрунті. Не замикаючись на 
минулому, а пізнаючи сучасну світову культуру, 
людина може почувати себе рівною серед інших, 
зберігаючи свою національну неповторність як 
найдорожчий скарб.  

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 
 



Новітні підходи до організації виховної роботи з 
патріотичного виховання, вимагають враховувати 
широкий спектр регіонально-політичних та регіонально-
культурних відмінностей, що склався в Україні історично. 
Також на сучасному етапі виховання важливу увагу при 
структуризації виховної діяльності слід надати 
неоднозначному ставленню населення до багатьох подій 
минулого та сучасного. Важливо передбачити орієнтацію 
на духовну культури людини, адже тільки духовне може 
компенсувати вплив політичних конфліктів та соціальних 
суперечностей, єднати націю. 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 



Вища школа на сучасному етапі розвитку суспільства 
покликана віддати пріоритети виховання патріотизму 
як складнику світогляду студента. Особливо це 
стосується майбутнього вчителя, який у своїй 
професійній діяльності має здійснювати патріотичне 
виховання школярів. Тому, у сучасній вищій 
педагогічній освіті актуалізується потреба у вихованні 
патріотизму майбутніх учителів як почуття і як 
базової якості особистості на основі нових підходів і 
шляхів його реалізації 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 



Про значення освіти в національно-патріотичному 
вихованні І. Франко писав: «Нині не ті часи, щоб ми з 
своїм народом могли відгородитись від Європи 
китайським муром». «Мій патріотизм, - підкреслює 
Франко, - це тяжке ярмо, вложене долею на мої плечі. 
Я можу здригатись, можу стиха проклинати долю, що 
вложила мені на плечі се ярмо, але скинути його не 
можу, іншої батьківщин шукати не можу, бо став би 
підлим перед власним сумлінням».  

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 



Успіх у формуванні патріотичності у студентів педагогічних 
університетів визначається наступними умовами:  

 науковим забезпеченням цілеспрямованого підходу до вирішення 
проблеми патріотичного виховання;  

 включенням кожного студента в активну діяльність із вивчення, 
аналізу, осмислення історичного минулого  

 та  високою педагогічною культурою викладачів ВНЗ. 

 В умовах складного українського сьогодення національно-патріотичне 
виховання студентської молоді має бути не просто складовою 
частиною освітнього процесу, а стати його основою. Саме ця мета має 
об’єднати  всїх учасників освітньо-виховного поцесу, кожен з 
котрих буде готовий взяти відповідальність за сучасне й майбутнє 
своєї держави.  

  
 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 



Відповідно до мети НПВ  ЦГО було проведено дослідження, 
завдання якого:  
 1. З’ясувати сутність понять «патріотичне виховання студентів 

педагогічного університету» та «патріотична вихованість 
майбутніх учителів».  

 2. Розкрити особливості та виховний потенціал освітньо-
виховного середовища педагогічного університету.  

 3. Охарактеризувати рівні патріотичної вихованості майбутніх 
учителів. 

 4. Виявити фактичний  рівень сформованості патріотичної 
вихованості студентів педагогічного університету. 

  
 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 



Для виконання цього завдання нами були розроблені 
опитувальники.  

 «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» 

 Не бажають покинути свою країну і жити в іншій. 

 Якими якостями повинен володіти патріот? 

 Як Ви для себе визначаєте поняття патріотизму" ? 

 Як Ви для себе визначаєте поняття патріотизму"? 

  

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 



 На перше питання анкети 43,5% студентів відповіли,що 
національна ідея відіграє провідну роль у побудові 
держави, але 23% студентів вказали, що національної ідеї 
у країні не існує.  

 На питання чи впливає знання історичного минулого на 
подальше життя держави та її населення більшість 
студентів (52,6%) відповіли, що кожен сам обирає 
наскільки важливе для нього знання історії своєї країни.  

 Прикрим для нас стало те, що лише 7% студентів 
вважають, що історичне минуле дуже важливе, що 
вивчати і знати його має кожен громадянин України.  

 

Аналіз анкети  
«Патріотизм у розумінні сучасної молоді» 



 На третє запитання анкети «Які заходи повинна вжити 
держава для підтримання патріотичного духу молоді» 
студенти відповідали так: держава має дотримуватися 
всіх законів, прописаних у конституції (право на 
безкоштовну освіту та медицину, право на житло, право 
на працевлаштування); заохочувати молодь до активного 
суспільнополітичного життя країни; піклуватися про 
кожного українця й скасувати закон про «Затягування 
пасків» і т.д.  

 33% вважають відчуття пошани до своєї країни – рисою 
характеру, необхідною для виховання патріотизму серед 
молоді.  

Аналіз анкети  
«Патріотизм у розумінні сучасної молоді» 



 Аналіз відповідей на питання «Як саме Ви проводите вільний час?» 
показав, що студенти в основному проводять вільний час вдома (за 
комп’ютером, телевізором) і надають перевагу компанії друзів (37,3%).  

 Наступні два  питання анкети стосувалися наявності (відсутності) 
моральних цінностей в української молоді. Більшість студентів (72%) 
вважають, що моральні цінності відсутні, а саме: відсутня культура, 
повага до старших, молоді люди невиховані, байдужі, жорстокі, часто 
проявляють неповагу до старших, неповагу до рідної мови, звичаїв, 
традицій українського народу, молодь сьогодення не бажає служити в 
Армії та ставати на захист рідної держави. 

 Студенти вважають, що на рівень патріотизму молоді впливає 
можливість вибору навчального закладу (38,2%) та загальнополітична 
атмосфера в суспільстві (41,9%). 

 
 

Аналіз анкети  
«Патріотизм у розумінні сучасної молоді» 



Робота Центру  ГО  ІДГУ  спрямована на  
результативність національно-патріотичного 
виховання  наших студентів  і великою мірою 
залежить від того, наскільки ті чи інші форми та 
методи виховної діяльності стимулюють розвиток 
активності, свідомості, цілеспрямованості, 
самоорганізації, самоуправління.  

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 



 Щирість і  викладацька національна свідомість  
професорсько-викладацького складу університету 
– неодмінна складова національно-патріотичного 
виховання студентської молоді, бо інакше жодна 
методика не буде ефективною.  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 



Форми й методи патріотичного виховання можуть 
бути різноманітними. 

Знаходячись в постійному пошуку альтернативних 
форм та методів виховання, в цьому році  ЦГГО 
проводили: 

 



Форми роботи 
Години 

корисних 
порад 

Вікторини 

                 Уроки мужності, 
години пам'яті 

Бесіди 

                   Усні журнали  

  

Панельні дискусії 

ігри 

Тренінги.     Виставки 

Паб-квізи 
 

Онлайн-симулятори 
 

Креативні хаби 
 

Ватри-пам′яті 
 

Челенджі 

Брейн-ринги 
 

   

Віртуальні подорожі 

 

молодіжні чемпіонати   
 

Дайжести 
 

Кінолекторійї 

Флешмоби 

Форуми 

Кейс-стаді  

Творчі зустрічі 

Учнівські та студентські конференції 



1 Співпраця з вищими та середніми загальноосвітніми 

 навчальними  закладами Одещини в напрямку в НПВ 

 

Поширення волонтерського руху серед 

 студентської та учнівської молоді, залучення  

її до проведення  заходів з НПВ 

. 

2 

3 

4 

 

 

 

 

Перспективи 

діяльності 

університету 

спрямовані на 

національно-

патріотичне 

виховання 

молоді:  

 

Співробітництво з краєзнавцями,  відомими 

особистостями, письменниками, істориками, 

діячами культури, спорту, активістами, залучення 

їх до проведення заходів з НПВ 

 

Взаємодія з громадськими та ветеранськими  

організаціями в напрямку  НПВ 



 

Діяльність  професорсько-викладацького складу в  

державному гуманітарному виші у сфері національно- 

патріотичного виховання має бути спрямована на:  

 - удосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців, що 
займаються питаннями національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді;  

 - сприяння залученню національно-патріотичної активної молоді до 
освітньо-виховного процесу;  

 - попередження проявів дискредитації, профанації національно- 
патріотичних засад, ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості в 
роботі вузу;  

 - сприяння висвітленню позитивного вкладу представників 
етнокультурних меншин України та громадян інших країн у боротьбу 
за державну незалежність і територіальну цілісність України, процес 
державотворення, українську наукову, духовно-культурну спадщину;  

 - підвищення професійної кваліфікації викладачів з урахуванням 
завдань національно-патріотичного виховання;  

 



 - сприяння проведенню та організації науково-
методичних конференцій, семінарів, нарад, засідань 
методичних об’єднань, круглих столів, тренінгів, 
підготовці та виданні наукових праць, науково-
методичних, навчальних посібників і рекомендацій із 
питань національно-патріотичного виховання; 

  - налагодження контактів із міжнародними 
організаціями, проведення спільних міжнародних заходів 
та проектів із проблем національно-патріотичного 
виховання і громадянської освіти;  

 - включення проблематики національно-патріотичного 
виховання до дослідницьких програм та планів в ІДГУ;  

 

 

Діяльність  професорсько-викладацького складу в  

державному гуманітарному виші у сфері національно- 

патріотичного виховання має бути спрямована на:  

 



 - підготовка та видання наукових праць, науково-методичних, 
навчальних посібників і рекомендацій для практичної роботи в 
сфері національно-патріотичного виховання;  

 - вивчення та узагальнення світового досвіду національно-
патріотичного виховання особистості і громадянської освіти, 
адаптація і поширення успішних практик в Україні.  

 - створення системи заходів із організаційної та фінансової 
підтримки студентів та викладачів, що беруть участь у 
поширенні та популяризації засад національно-патріотичного 
виховання.  

  

 

 

Діяльність  професорсько-викладацького складу в  

державному гуманітарному виші у сфері національно- 

патріотичного виховання має бути спрямована на:  

 



 1.  Відсутність ефективного механізму формування та 
реалізації державної політики у сфері національно-
патріотичного виховання та громадянської освіти. 

 2. Наявність істотних відмінностей у системах 
цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, 
населення, окремих громадян до української духовно-
культурної спадщини та історичної пам’яті, 
розбіжностей в уявленнях про історичне минуле. 

 3.  Недостатнє застосування потенціалу неформальної 
освіти. 

 



 1.Науково-дослідницька робота: пошук, дослідження, 

тобто визначення суперечностей, їх аналізу.  

 2.  Створення системи, яка б відповідала вимогам 

сьогодення та базувалася на принципах превенції, що 

є передумовою створення потужного соціального й 

громадянського стрижня у свідомості молоді, 

забезпечує піднесення рівня його духовної культури до 

готовності самостійно робити зважений вибір у всіх 

сферах життєдіяльності. 

 



«Історії потрібні легенди. Відчайдушні подвиги і 

благородні приклади. Полум’яні промови, хоробрі 

герої і великі перемоги. Переможці забувають 

зрадників та боягузів, лицемірство та біль. Обман 

залишається обманом, а правда стає історією.»  

 

Якщо ти народжений без крил, не заважай їм рости! 

 Робимо історію разом! 

 

Авраам Лінкольн 



Не зупиняйся, Викладач,   

                                 не треба! 

Іди вперед,  

                       бо в цьому суть життя. 

Ти робиш чистим 

                         і безхмарним небо, 

Ти твориш віру  
              в краще майбуття…  
 


