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ПЕРЕДМОВА 
Актуальність методичного збірника зумовлена 

необхідністю спрямовувати освітню діяльність коледжу у 

напрямок, що відповідає вимогам і викликам сучасного стану в 

Україні.  

Формування національної свідомості, любові до рідної 

землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, 

готовності її захищати є одним із головних завдань освіти 

сьогодення.  

В сучасних умовах існування суспільства патріотизм 

підноситься на вищий щабель, поширюється на всіх громадян 

країни, пронизує всі сфери суспільного життя, має спрямований 

характер, що виявляється у свідомому ставленні людей до праці, 

суспільно-політичної діяльності, непримиримості до будь-яких 

порушень прав людини, норм і правил демократичного 

співжиття. Завдяки цьому патріотизм є одним з найважливіших 

чинників розвитку демократичного суспільства. 

В умовах змішаного навчання постала необхідність 

пошуку нових підходів у процесі виховання у молоді почуття 

любові до Батьківщини та рідного краю, поваги до історичного 

минулого, турботи, відповідальності за долю країни, відданості 

національній ідеї, толерантності тощо.  

Проведений аналіз власних науково-методичних 

здобутків дали змогу викладачам чіткіше окреслити сьогоднішні 

проблеми національно-патріотичного та громадянського 

виховання й розглянути шляхи його вирішення. 

Методичний збірник «Національно-патріотичне та 

громадянське виховання молоді в умовах змішаного навчання: 

досвід та перспективи» стане вагомим внеском для підвищення 

рівня духовної культури й визначає основні напрями соціально-

гуманітарної роботи з молоддю та модернізації навчально-

виховного процесу. 

Редакційна колегія 
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

О.М. Андрєєва 

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

 ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ  

 

Головною запорукою процвітання держави є 

національно-патріотичне виховання молоді. Адже саме вона 

вносить свої корективи в закони, суспільне життя, етико-

моральні засади. Патріотичне виховання було предметом 

дослідження багатьох поколінь педагогів. Видатні вчені та 

педагоги минулого О.Духнович, Г.Ващенко, С.Русова, 

К.Ушинський, Я.Чепіга, А.Макаренко, В.Сухомлинський та інші 

у своїх працях приділяли велику увагу вихованню любові до 

своєї землі, рідної мови; поваги до історичного минулого, 

формуванню національної самосвідомості. Основні складові 

патріотичного виховання українців намагались визначити 

філософи, історики, правознавці, політики, письменники, 

зокрема Г.Сковорода, І.Франко, М.Костомаров, П.Куліш, 

Д.Донцов, М.Грушевський, С.Бандера, Р.Шухевич, 

Д.Чижевський та інші. У сучасній вітчизняній педагогічній 

науці багатогранні аспекти патріотичного виховання 

розробляють І. Бех, Ю. Завалевський, П. Ігнатенко, О. 

Сухомлинська, К. Чорна та інші. За останні роки окремі аспекти 

цієї проблеми досліджувалися в дисертаційних роботах В. 

Коваля, О. Красовської, П. Оніщука, І. Охріменка, Р. 

Петронговського та ін. 

Сучасні обставини національного відродження зумовили 

гостру потребу в людях, які мають стійкі патріотичні 

переконання та уміють відстоювати їх у реальних умовах і чітко 

засвідчили життєву необхідність щодо активізації  національно-
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патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей та 

молоді, що є питанням національної безпеки. 

Метою статті є висвітлення педагогічних аспектів 

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах 

сучасних змін. 

Національно-патріотичне виховання  полягає у 

всебічному пізнанні історії, культури, духовності українського 

народу, усвідомленні кожною дитиною себе як 

індивідуальності, особистості та як частки своєї нації, а на цій 

основі – і складової всього людства, розумінні ролі історичних 

знань про свою країну, її духовну культуру та уміння захищати 

національні інтереси свого народу. В основу національно-

патріотичного виховання в Україні покладено національну ідею 

як об’єднуючий  чинник розвитку суспільства і нації.   
Патріотизм функціонує і проявляється через національне. 

Національна ідея усвідомлюється з різним ступенем глибини, 

але без неї людина перестає бути повноцінною особистістю. 

Тому одне з важливих завдань системи освіти в Україні — 

передати майбутнім поколінням людський досвід в його 

національній формі, виховати людей високоморальних, 

освічених, духовно багатих, що володіють почуттям 

громадянського обов'язку і любові до Батьківщини. Такою 

особистістю може бути тільки людина з почуттям національної 

гідності, яке спирається на національні ідеали [1, с. 156]. 

Почуття людської гідності немислимо без національної 

самосвідомості, заснованої на відчуттяі духовного зв'язку з 

рідним народом. Національні свідомість і почуття — особливо 

делікатна сфера відносин, що потребує чуйності, витриманості, 

шанобливого проникнення в образ життя, вірування свого 

народу. Національне почуття веде народ до духовного розквіту. 

Чим вище почуття національного, чим більше людина 

усвідомлює сутність і історичну роль свого народу, тим більше 

особистість — людина, тим яскравіше її переваги. Здорове 

почуття приналежності до власної нації так само природно, як 

любов дитини до батьків, до рідного дому, як схильність до 

рідної мови. 
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Школа може утвердитися тільки на істинній любові до 

свого народу, якщо вона вчить дітей відчувати духовну 

спорідненість, самобутнє обличчя, своє «Я» серед інших націй і 

народів. Це можливо тільки на основі поваги і бережливого 

ставлення до рідного коріння, що зв'язує людей у велику 

історичну єдність — народ. Таким чином, необхідно відродити 

національну школу, розвивати національну самосвідомість і тим 

самим забезпечити майбутнє свого народу як самобутнього, 

рівноправного і гідного учасника земного буття. Це значить, 

необхідно підтримувати і розвивати у вітчизняній освіті все те 

прекрасне, що закладено в національній ідеї[2, с. 63]. 

Історичний досвід показав, що незнання культури свого 

народу, його минулого і сьогодення веде до руйнування зв'язку 

між поколіннями — зв'язку часів, що завдає непоправної шкоди 

розвитку людини і народу в цілому. Отже, мова йде про те, що 

педагоги повинні бути носіями національної свідомості, любити 

країну, народ, людей, яких вони виховують, прилучати дітей до 

витоків рідного національного духу. 

Особистісний світогляд – основа у вихованні 

патріотичних почуттів, ідеалу громадянина. Можна дати таке 

визначення сутності особистісного світогляду: світогляд 

особистості є заснована на глибокому засвоєнні, система 

особистих поглядів, знань, переконань, образних уявлень; 

громадянських і моральних почуттів, які стали установками 

свідомості особистості, принципами її діяльності, ставлення до 

суспільства, праці, свого громадського обов'язку, цілей і сенсу 

життя і визначають розуміння і підтримку політики Української 

держави, відданість ідеалам, вміння самостійно розбиратися в 

подіях всередині нашої країни і на міжнародній арені, прагнення 

до праці на благо Батьківщини, готовність до її захисту [2, с. 

244]. 

Формування національно-патріотичного і громадянського 

світогляду проходить ряд етапів - від початкового, 

нерозчленованого подання до глибокого, теоретично 

осмисленого усвідомлення свого місця в світі, в житті країни. 
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Перший етап - дошкільні роки, коли закладаються 

основи добрих почуттів - любові до людей, до праці, до рідної 

природи, до Батьківщини. Здатність любити, співпереживати, 

відгукуватися на стан інших людей, прагнення до прекрасного - 

ось самий глибинне джерело формування почуття українського 

патріотизму. Також в цей час у дітей формуються перші 

найпростіші уявлення про устрій держави, громадянами якої є 

їхні батьки і в майбутньому вони стануть самі. Громадянське 

виховання – це, насамперед, особистісно орієнтоване виховання, 

спрямоване на розвиток соціальних властивостей дошкільника: 

бути громадянином України і в юридичному, і в моральному 

сенсі. Уже в дошкільні і перші шкільні роки формуються у дітей 

і основи світогляду - усвідомлення своєї приналежності до свого 

народу, перші уявлення про Україну, символи нашої держави, 

про те, що таке "добре" і що таке "погано". 

У початковій школі ці - уявлення отримують розвиток, 

складаються в систему світоглядних образів. Особливо 

важливий внесок у формування світогляду вносить курс 

епізодичних оповідань з історії України, рідного краю, який 

закладає основи засвоєння культурних традицій нашого народу, 

розуміння сутності України як держави. Такий другий етап. 

Третій етап охоплює V-X класи. Перерахуємо 

найважливіші напрямки роботи в V-X класах по формуванню 

світогляду учнів: 1) розкриття учням відмінних особливостей 

України як держави , визначення місця України на міжнародній 

арені, виховання українського патріотизму; 2) формування 

ідеалу громадянина, виховання почуття громадянськості, 

усвідомлення учнями свого громадського обов'язку, вищих 

вимог моралі, усвідомлення завдань, що стоять перед 

українським народом; 3) формування державного підходу до 

всіх боків суспільного і виробничого життя, виховання 

готовності до високопродуктивної суспільно-корисної праці й 

оборони країни, розширення політичного світогляду, виховання 

активної життєвої позиції. 

В основі даного підходу до патріотичного виховання 

(особистісний світогляд - є головна умова подальшого 
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виховання) лежить ідея про те що, засвоївши первинні уявлення 

про свою громадянську належность, розвинувши громадянські 

почуття, учні повинні піднятися до глибокого осмислення свого 

громадянського обов'язку, своїх обов'язків перед народом, перед 

нашою великою Батьківщиною. 

Для виховання патріотичного почуття, як і для виховання 

почуття релігійного і морального, величезне значення має вплив 

середовища, вплив старших, серед яких діти живуть. 

Підростаюче покоління мимоволі переймається тими 

почуттями, тими ідеалами, якими живуть старші. Якщо останні 

виявляють патріотичне почуття, їм перейметься і юне 

покоління. Власний приклад - найкраще і найсправедливіше 

виховний засіб у цьому випадку. Прояв старшими свого 

патріотичного почуття сильно впливає на молоду, сприйнятливу 

душу дітей [3, с. 58]. 

Отже, національно-патріотичне виховання — 

багатопланова, систематична, цілеспрямована і скоординована 

діяльність державних органів, органів освіти, сім'ї, громадських 

об'єднань і організацій по формуванню у молоді високої 

патріотичної свідомості, піднесеного почуття вірності своєму 

Батьківщині, готовності до виконання громадянського обов'язку, 

найважливіших конституційних обов'язків по захисту інтересів 

Батьківщини. 
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ЭКОЛОГІЯ 

О.В. Беспалова  

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ 

РИС У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ГЕОГРАФІЇ 

 

Оскільки пріоритетним напрямком роботи вищого 

навчального закладу є навчальна діяльність, тому саме засобами 

змісту навчальних предметів ми намагаємося сформувати такі 

якості особистості, які характеризуються ціннісним ставленням 

до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, 

мистецтва. 

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її 

багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати 

життя за її свободу і незалежність, людина не може бути 

громадянином.  

Географія — це предмет, який має великі можливості 

формування патріотиних рис. Майже на кожному уроці на 

різних його етапах є можливість використовувати різноманітні 

прийоми, форми роботи патріотичного спрямування. Наведемо 

кілька прикладів з власного досвіду 

Реалізація завдань патріотичного виховання в процесі 

навчання географії відбувається шляхом: 

 відбору змісту навчального матеріалу й посилення його 

українознавчої спрямованості; 

 реалізації принципу національної спрямованості, який 

передбачає формування у студентів національної 

свідомості; 

 максимального використання виховного потенціалу 

краєзнавства; Реалізація цього завдання може відбуватися 

шляхом практичного вивчення особливостей природи, 

господарства й населення рідного краю в процесі 
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організації активних форм навчальної діяльності учнів 

(практичних робіт на місцевості, екскурсій, експедицій, 

дослідницьких проектів та ін.); конкретизації 

теоретичних географічних знань прикладами своєї 

місцевості; орієнтації студентів на дослідну, суспільно 

корисну діяльність у рідному краї за умов її інтеграції з 

наукою і місцевим виробництвом; 

 формування у студентів уявлень про досягнення України 

в галузі науки, техніки, культури. Особливо велика роль у 

вихованні патріотизму, гордості за свою Батьківщину, 

почуттів поваги до інших народів, різних країн належить 

фізичній і економічній географії. Кожна тема, кожна 

лекція містять політико-виховну інформацію, 

усвідомлене сприйняття якої студентами сприяє 

переконаності – кращого місця, ніж рідний дім немає у 

цілому світі. Патріотичному вихованню сприяє весь 

процес навчання географії, адже цей предмет має 

виключно широкі можливості для організації 

патріотичного виховання. Тут з’являється ще більша 

можливість ознайомити дітей з історією Батьківщини, її 

природними багатствами, народними звичаями, 

традиціями; 

 звернення до особистого досвіду студентів, їх роздумів з 

обговорюваної теми через моделювання життєвих 

ситуацій, у процесі вирішення яких у ході реальних 

відносин, переживань формуються особистісні цінності й 

розвивається моральний досвід кожної людини; 

 використання в процесі навчання географії творів 

художньої літератури та народної творчості (літературні 

епіграфи, образні описи досліджуваних об’єктів або 

явищ, метафори тощо) з метою залучення студентів до 

системи загальнолюдських і національних культурних 

цінностей і вироблення у студентів власного ставлення до 

них; 

 збагачення морального досвіду студентів шляхом 

впровадження більш продуктивних педагогічних 
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технологій (проектна, проблемна, ігрова тощо), що 

сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів за рішенням поведінкових, етичних і 

естетичних проблем в духовно-моральній практиці; 

 використання в навчально-виховному процесі з географії 

активних форм навчальної роботи над програмним 

матеріалом – проблемних семінарів, дискусій, діалогів, в 

процесі яких здійснюється вирішення завдань 

пізнавального, розвиваючого й виховного характеру й 

відбувається розвиток інтелектуально-моральної свободи 

особистості, її орієнтування в системі різноманітних 

цінностей, формування здатності до адекватних 

самооцінок і оцінок, саморегуляції поведінки й 

діяльності, світоглядної рефлексії; 

 дотримання загальнолюдських норм гуманістичної 

моралі (доброти, взаєморозуміння, милосердя, співчуття) 

викладачами, поведінка яких виступає взірцем для 

студентів у різноманітних видах діяльності та в різних 

варіантах міжособистісних відносин. 

Але, патріотизм, не може виховуватися частинами. Він у 

своїх проявах ситуативний і виступає як результат життя 

людини, її праці, відпочинку, навчання, всієї системи відносин. 

Справжній патріот повинен мати активну життєву позицію, 

своїми справами та способом життя сприяти якісним змінам 

ситуації в країні на краще. Виховання патріотизму вимагає 

єдності і цілісності виховної дії на особу і не може бути 

реалізоване простою сумою механічно об'єднаних заходів лише 

у вищому навчальному закладі.  
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

І.П. Васильченко 

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

 ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В 

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Національно-патріотичне виховання є складовою 

загального виховного процесу підростаючого покоління, 

формуванням на прикладах історії становлення Української 

державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, 

досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту. 

Національно-патріотичне виховання включає в себе 

соціально, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, 

охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони 

життя: соціально-економічну, політичну, духовну, правову, 

педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, 

державу, право.  

Початковим етапом ознайомлення дітей з аспектами 

національно-патріотичного виховання є дошкільний вік, а тому 

на допомогу, разом із сім’єю, приходить дитячий навчальний 

заклад. 

Як казала відомий педагог С. Русова: «Дитячий садок – 

це перша найгідніша школа для дитини, національна школа, в 

якій пробуджується її національна і громадська свідомість». 

Метою роботи по патріотичному вихованню в ДНЗ є: 

реалізація комплексного підходу до розвитку дитини та 

здійснення інтелектуального, морального, фізичного розвитку 

дошкільників за допомогою ознайомлення зі своєю 

Батьківщиною. 

Патріотичне виховання дошкільнят має вирішувати 

широке коло завдань. Це не лише виховання любові до рідного 

дому, сім’ї, дитячого садка, але виховання шанобливого 

ставлення до людини та результатів її праці, рідної землі, 
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захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, 

загальнонародних свят. 

Виховання любові до Батьківщини, до своєї Вітчизни – 

завдання надзвичайно складне, особливо коли мова йде про 

дітей дошкільного віку. Однак в значному ступеню така 

складність виникає при спробі переносити на дітей «дорослі» 

показники проявів любові до Вітчизни. 

Для патріотичного виховання важливо правильно 

визначити віковий етап, на якому стає можливим активне 

формування у дітей патріотичних почуттів. Найсприятливішим 

для початку систематичного патріотичного виховання є середній 

дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до 

соціального світу, суспільних явищ. 

Методи виховання дошкільнят забезпечують оволодіння 

ними знаннями про рідний народ, його Батьківщину і на цій 

основі - розвиток національних рис і якостей молодого 

покоління. 

Досягти якісного рівня патріотичного виховання 

дошкільників не можна без урахувань специфіки окремих 

регіонів, їх національних особливостей. 

Дошкільний вік як період становлення особистості має 

свої потенційні можливості для формування вищих моральних 

почуттів, до яких і відноситься почуття патріотизму. 

Метою національно-патріотичного виховання в дитячих 

дошкільних навчальних закладах є:  

- успадкування духовних надбань українського 

народу; 

- вивчення вікових традицій та героїчних сторінок 

історії українського народу та його Збройних сил;  

- виховання моральної відповідальності за все, що 

відбувається на рідній землі, падке прагнення 

боротися за розквіт, велич і могутність Батьківщини; 

- утвердження принципів загальнолюдської моралі, 

правди, справедливості, милосердя, патріотизму та 

інших доброчинностей. 
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Завдання, які стоять перед педагогами. 

Освітні: 
-       на прикладі ближнього природного оточення 

познайомити дошкільнят з навколишнім світом, 

допомогти їм усвідомити своє місце в ньому; 

-       вчити орієнтуватися в природному середовищі 

існування; 

-       залучати дітей до національних традицій 

українського народу. 

Розвиваючі: 
-       засобами патріотичного виховання розвивати 

інтелект дитини, формувати наочно-образне 

мислення, творчі здібності, елементи самостійності, 

навички взаємин з дорослими і однолітками; 

-       формувати дбайливе ставлення до природи і всього 

живого; 

-       розвивати інтерес до українських традицій і 

народних ремесел; 

-       розвивати почуття відповідальності і гордості за 

свою країну. 

Виховні: 
-       виховувати дошкільників, розвиваючи дбайливе 

ставлення до природи і людей свого краю, країни; 

-       виховання у дитини любові і прихильності до своєї 

сім'ї, дому, дитячого садка; 

-       виховання поваги до праці. 

Особистісні якості та риси характеру, 

притаманні свідомому громадянину й патріоту 
- повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії 

рідного народу; 

- працьовитість; 

- висока художньо-естетична культура; 

- патріотична самосвідомість та громадянська від-

повідальність, готовність працювати для розквіту 

Батьківщини, захищати її; 

- повага до Конституції, законів Української держави; 
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- досконале знання державної мови. 

Напрямки патріотичного виховання: 

- формування уявлень про сім’ю, родину, рід і родовід; 

- краєзнавство; 

- ознайомлення з явищами суспільного життя; 

- формування знань про історію держави, державні 

символи; 

- ознайомлення з традиціями і культурою свого 

народу; 

- формування знань про людство. 

Засоби навчання: 
-         національні іграшки, книги, ілюстрації та ін.; 

-         мультимедійні посібники, звукозаписи; 

-         рольова гра, колективно-творча гра; 

-         спеціально підібраний мовний матеріал; 

-         розучування віршів, пісень; 

-         інсценування казок, віршів, пісень; 

-         ігри рухливі, дидактичні, тематичні, творчі. 

Для того щоб дошкільний заклад допомагав вихованню 

патріотичних почуттів, життя дітей в ньому повинно бути 

насиченим, цікавим, таким, щоб запам’яталося надовго, стало 

системою радісних дитячих спогадів. 

Дані завдання повинні вирішуватись у всіх видах дитячої 

діяльності: на заняттях, в іграх, у праці, в побуті. Щоденно 

виховувати в дитині не тільки патріотичні почуття, а й 

формувати її взаємини з дорослими і однолітками. 

Саме тому виділяють основні 

Форми національно-патріотичного виховання в ДНЗ 

1. Робота вихователя: 

- Проведення бесід, консультацій; 

- Розробка рекомендацій, анкет; 

- Участь у семінарах, педрадах; 

- Підготовка до занять, свят, розваг та інших 

навчально-виховних заходів; 

- Удосконалення самоосвіти; 

- Практична робота з дітьми; 
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- Виготовлення дидактичного матеріалу. 

2. Робота з дітьми: 

- Бесіди, розповіді; 

- Розв’язування ситуацій; 

- Ігрова діяльність; 

- Виготовлення дидактичного матеріалу; 

- Практичний показ; 

- Проведення занять; 

- Тематичні вечори, розваги, свята, виставки. 

3. Спільно з сім’єю: 

- Консультації, бесіди; 

- Загальні батьківські збори, конференції; 

- Практичний показ роботи з дітьми; 

- Анкетування, тестування; 

- Дні відчинених дверей; 

- Ділові ігри. 

Однією з форм громадянсько-патріотичного виховання в 

дитсадку є  облаштування національних куточків для 

проведення відповідної освітньої роботи з дошкільниками. 

Національний куточок – один із основних компонентів 

життєвого простору, що сприяє формуванню національної 

свідомості у дітей дошкільного віку. 

 Національний куточок в групі має бути естетично 

оформлений і розташований у світлому, зручному для огляду 

місці, бути візуально відокремленим від ігрових центрів. 

Наповнення куточка не має бути застиглим, а постійно 

змінюватися і поповнюватися. 

Крім предметів та виробів національного мистецтва в 

куточок можна включати вироби, які виготовляють і 

використовують в народі відповідно до обрядових циклів 

(осіннього, зимового, весняного, літнього). 

Обовязковим є поповнення таких куточків у 

відповідності до вікових особливостей дітей. З кожним роком 

нарощування демонстраційного матеріалу. 

Важливим напрямом патріотичного виховання є 

прилучення до народознавства - вивчення культури, побуту, 
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звичаїв рідного народу. Дошкільників ознайомлюють з 

культурними і матеріальними цінностями родини і народу, 

пояснюють зв'язок людини з минулими і майбутніми 

поколіннями, виховують розуміння смислу життя, інтерес до 

родинних і народних традицій. 

Значну роль у вихованні дітей відіграють народні 

традиції — досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що 

склалися історично і передаються з покоління в покоління 

(шанувати старших, піклуватися про дітей, відзначати пам'ятні 

дати тощо). З традиціями тісно пов'язані народні звичаї — 

усталені правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, 

необхідним; форма виявлення народної традиції (як вітатися, як 

ходити в гості та ін.). 

Прилучаючись до народознавства, діти поступово 

утверджуватимуться у думці, що кожен народ, у тому числі й 

український, має звичаї, які є спільними для всіх людей. 

Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, 

казки, прислів'я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи 

уявлення про народні промисли (вишивка, петриківський 

розпис, яворівська іграшка), вони поступово отримують більш-

менш цілісне уявлення про втілену в художній і предметній 

творчості своєрідність українського народу. Водночас у дітей 

розширюються знання про характерні для рідного краю професії 

людей, про конкретних їх представників. При цьому вихователь 

повинен не стільки піклуватися про збагачення знань, скільки 

про їх творче засвоєння, розвиток почуттів дітей. У 

дошкільному віці вони залюбки беруть участь у народних святах 

і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, 

навички колективної взаємодії. 

У народі кажуть: добрий приклад — кращий за сто слів. 

Втілюючи цей мудрий педагогічний прийом у життя, 

педагогам необхідно запрошувати до дитсадка відомих людей, 

фахівців, чиї справи гідні наслідування та популяризації і 

можуть стати прикладом для малят. Діти бачать, що звичайні 

люди, які їх оточують, пишуть гарні вірші, випікають смачні 

хліби, керують складними машинами та механізмами, 
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виборюють нагороди у спортивних змаганнях тощо. Тож і наші 

малюки, коли виростуть, стануть особистостями.  

Наочними та вельми цікавими для дітей є заняття з теми 

"Праця твоїх батьків". На них ведеться щира й цікава розмова 

про батьківську роботу, яка дуже корисна для суспільства. 

Провідною у цих бесідах є думка про працьовитість українців як 

їхня національна риса. 

Важливим в роботі виховател з дітьми дошкільного віку є 

не називати дат: вони утруднюють сприйняття матеріалу. 

Використовувати такі вирази: „Це було дуже давно, коли ваші 

бабусі та дідусі були такими ж маленькими, як ви” або „Це було 

дуже-дуже-дуже давно, коли ваших мам, тат, бабусь та дідусів 

ще не було на світі”. 

Дуже важливо використовувати доступну дітям лексику, 

пояснювати значення незнайомих слів, не вживати спеціальної 

термінології, не перевантажувати розповідь складними 

граматичними конструкціями. 

Тож, підводячи підсумок свого виступу, хочу відзначити, 

що виховання любові до Батьківщини дуже складне завдання, 

особливо коли йдеться про дітей. Головне – не запізнитися, не 

пропустити той момент, коли робота, проведена педагогам, 

зможе мати високий результат. 

 

 

ФІЛОЛОГІЯ 

Е.О. Веремієнко  

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

ПАТРІОТИЗМ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ… 

 

Національно-патріотичне та громадянське виховання в 

умовах  змішаного навчання на заняттях з української 

літератури – копітка і наполеглива робота як для викладача, так і 

для студента, бо потребує не тільки ґрунтовного засвоєння 
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матеріалу, а й стимулювання творчої уяви, почуттів 

національної гідності, патріотизму, любові до України, поваги 

до державних символів, відповідального ставлення до мови і 

мовлення, до традицій, звичаїв, пісенної творчості нашого 

народу. 

 Як досягти бажаного результату? По-перше, в умовах 

змішаного навчання приділяти якомога більше уваги 

самостійній роботі.  До речі, студенти  залюбки пропонують 

власні теми для написання творчих робіт різнопланового 

характеру. Проекти, електронні презентації з  подальшим їх 

обговоренням на національно-патріотичну тематику завжди 

викликають полеміку, тобто нікого не   залишають байдужими 

до обраних тем: «Народ мій є! Народ мій завжди буде! « 

(В.Симоненко) , «Людям не те, що позакладало вуха, - Людям 

позакладало душі.»( Л. Костенко), «Без будь-кого Батьківщина 

може обійтись, але будь-хто без Батьківщини - ніщо» 

(В.Сухомлинський) 

Чому так важко виховати патріотичні почуття у молоді? 

Бо без цього почуття не буде України. Більшість студентів 

переконані: лише тоді, коли слово «патріотизм» стане 

синонімом слова «свідомість», на згаданому владному Олімпі 

посяде сила, спроможна вивести Україну в число перших країн 

світу. 

У творчих роботах майбутні фахівці висловлюють 

критичне ставлення до тих людей, хто забуває Батьківщину, 

рідну мову, хто тікає за кордон у пошуках кращого життя. Якщо 

людина не байдужа, не живе життям рослини, їй важко 

покинути свою домівку. Згадайте лишень, з яким душевним 

надривом покидали свій злидененний край герої «Камінного 

хреста» В. Стефаника. Їм покидати було нічого, а вони 

напівживі відривалися від своєї землі. А скількі непідробної 

туги й сліз у творах письменників-емігрантів! Які все-таки міцні 

корені має рідна земля. Розмірковуючи над сенсом буття, над 

питаннями патріотизму, студенти складають власні поезії: 
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Я вірю в те, що боги плачуть. 

Вони все знають і все бачать, 

Як ми, невірні і глухі, 

Про Україну забуваєм, 

Добра й тепла ми десь шукаєм, 

А щастя наше з вам тут. 

Я думаю про силу рук, 

Про молодь, що кудись тіка… 

Невже патріотизм зника? 

(1 курс Л.К.) 

 

*** 

Воскресни, люба Україно, 

Воскресни, матінко моя! 

Щоб відчували горе-діти: 

Ти ще не вмерла, ти –жива, 

Що ти єдина, неподільна 

Це горлопани все кричать, 

Що Схід і Захід не з`єднати… 

Це все бредня, це все бредня. 

Ти неповторна, журавлина, 

Ти щира, щедра і свята, 

Моя соборна Україна, 

Моя печаль, моя краса 

(3 курс А.В.) 

 

*** 

Давно на Сході я живу, 

«Луганщину-світанок України», 

Донбаську землю ревно так люблю. 

Але душа моя болить, 

Коли хтось ділить на навпіл: 

Прекрасний Львів і місто Кия, 

Донець і сивий наш Дніпро, 

Соборну матір-Україну, 

А в нас вона одна-єдина, 
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Як матінко у нас одна. 

( 3 курс Л.Е.) 

Викладач складає план методичних рекомендацій і самі 

рекомендації, вказує на  обов’язкову і додаткову літературу з 

самостійним опрацюванням матеріалу; проводить консультації, 

безпосередньо працює в чаті зі студентами.  

Розглядаючи і аналізуючи твори А. Листопад та Г. 

Гайворонської (тема заняття «Письменники Луганщини), 

з`ясовуємо особливості інтерпретації  образу рідного краю. 

Вірші Г. Гайворонської сповнені почуттям високої 

відповідальності перед рідною землею та родом, Природа у 

Гайворонської - це не пейзажі, не красиві картини.. 

Письменниця глибоко усвідомлює свою невід`ємну 

приналежність і вдячність землі, яка її зростила: «Мене Донбас 

виховував, мов панну, //На кряжах загартовував крутих. //І я 

Луганщині виспівую осанну, //Вустами соняхів цілую золотих. 

//В степах безмежних вчилася дзвеніти, //Мов жайвір, що 

торкає дзвін крилом, //Цю землю шанувати і любити //І сивіти 

донбаським полином (Гайворонська Г. А. Біла ластівка Донбасу. 

Вірші; проза; вистави, 2007.- с.11) 

     Україна й українці…Національна гідність, 

національна свідомість, патріотизм, світовий авторитет. Ці 

питання хвилювали і хвилюють письменників сьогодення. 

У нашої землячки-поетеси А. Листопад є прекрасні 

рядки-роздуми: 

«Не можна любити Україну, лише трохи чи наполовину. 

Або є це почуття, або його немає».( Листопад А. Вибрані поезії, 

К., -2004) 

Нікого з студентів не залишив байдужим твір-мініатюра 

«Думай про Україну», який посів перше місце у першому турі 

олімпіаді в  педколеджі. 

Уривок з студентського  твору: «Думай про щось гарне, 

приємне»,- вкотре наказую собі, адже світ ( цей прекрасний і 

трагічний світ)  влаштований саме так ,що матеріалізуються 

найпотаємніші думки. 
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Дивлюсь на знайомі білборди з написом «Любіть 

Україну!»…Заболіло серце …А хто з нас любить Україну так , 

як любив Т. Шевченко, Л. Українка,       В. Сосюра? 

То ж звідки ця любов, ця нескореність, почуття 

патріотизму, національної гідності , громадянської мужності? 

Добре відомо , що у житті Т. Шевченко не відзначався твердим 

характером. Усіх вражала його доброта , поступливість, 

здатність пройнятись болем інших людей. Проте коли торкалося 

найсуттєвішого – його політичної позиції стосовно України та 

самодержавницької Росії, - він ставав невпізнанно твердим, 

рішучим і безкомпромісним. На допитах у справі Кирило-

Мефодіївського товариства виявив найвищу людську гідність і 

абсолютну незламність. Не похитнули його і десять років 

солдатчини, про що говорить знамените: «Караюсь, мучусь, але 

не каюсь». У своїй політичній поезії фактично був безстрашним, 

хоч добре знав, чи це йому загрожує. 

Подібне можна говорити й про Лесю Українку. Згадаймо 

хоча б відомі слова Івана Франка, що «від часу Шевченкового» 

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте» Україна не чула 

такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст цієї 

слабосилої, хворої дівчини». Неважко помітити, що мужність та 

поетична сила з`являлися у творах Лесі Українки саме тоді, коли 

йшлося про долю Батьківщини, її народу, про українську 

національну ідею в усіх її виявах. 

Щоб зрозуміти зазначену закономірність, думається, 

треба взяти до уваги той факт, що Шевченко і Леся Українка 

були геніальними особистостями, а це означає, що їм 

відкривалась Істина. Зрозуміло, що ця здатність проникати в 

Істину стосувалась перш за все долі народу, його минулого, 

сучасного і майбутнього. У творчості Шевченка знаходимо 

художні формування основних проблем ,що постають перед 

українською нацією у майбутньому. І час уже підтвердив їх 

істинність. (Найяскравіший приклад- виражена у поезії «Мені 

однаково…» тривога Шевченка за «приспаність» національної 

свідомості українського народу) 
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Вражаючою була здатність Лесі Українки осмислювати і 

висловлювати найголовніші проблеми української тогочасності.  

Свій твір хочу закінчити власною поезією «Сосюрині 

читання» 

Надворі грудень…Хуга заміта, 

В обличчя падає зима. 

Цілує руки, плечі і вуста… 

Лисиче над Дінцем засніжене стоїть 

На перехресті двох доріг і двох століть, 

Сосюрині читання, юні лиця… 

П`ємо з літературної криниці 

Поезії Сосюри про Вкраїну, 

Про рідне слово, васильки, Марію, 

Про шепіт яворів і дальній дзвін копит, 

Про таїну кохання і Донбас, 

Про Третю Роту, осінь та коні, 

Про молодь й недоспівані пісні. 

Од щастя, як поет, і плачу, і сміюсь, 

І неньці-Україні, як і він, 

Так трепетно і ніжно я молюсь. 

 

Хотілось б додати, що при вивченні або узагальненні 

деяких тем в аудиторії звучать українські пісні у виконанні 

Назарія Яремчука, Наталії Май, Святослава Вакарчука. 

Нікого не залишили байдужими слова з пісні Святослава 

«О Боже єдиний, здійсни мою мрію» 

 

О Боже єдиний, 

Здійсни мою мрію: 

Не діли нашу землю  

На Захід і Схід 

Бо всі ми єдині, 

Усі ми-сім`я  

У всіх нас одна Батьківщина, одна 

 

 



 27 

І як відлуння-поезія студентки Зайцевої Н.: 

 

Господь милосердний!  

Не треба війни, 

Не треба смертей, 

Ми такі молоді. 

Ми хочемо жити, 

Любити, творити  

Заради країни, заради родини 

Ні в якому разі не треба втрачати віру, надію, на 

соборність України, намагатися не розмінювати душу-храм на 

купу цегли, бо найстрашніші втрати -це духовні, тому і повинні 

сьогодні всі ми внести в життя дух творчості, самовизначення , 

спрямовані на розвиток , творчого особистісного потенціалу , 

спрямованих на національно-патріотичне та громадянське 

самовдосконалення, бо наші багатостраждальній Україні так 

потрібні будівничі і сьогодні, і завжди. Пам`ятаймо слова О. 

Гончара: «Собори душ своїх бережіть.  

Вихованці висловлюють  своє ставлення і до 

Лисичанського навчального закладу: 

 

Коледже мій! 

Тобі хвалу співаєм. 

У стінах цих панує світ добра , 

Тут творчий пошук и горіння, 

І мова наша солов`їна, і заповіти Кобзаря 

Клянемось хлібом і водою, і Україною святою, 

Вогнем, жагою поривання  

Берегти нашу єдність і славу  

 

Студенти моделюють, бо образне моделювання художніх 

творів- це вузлики напам`ять, наприклад: 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ради тебе, 

Батьківщино, 

мислю і 

творю 

Україно, Україно, славний край козаччини! 

(П. Сагайдачний,   П. Орлик, 

 І. Сірко, П. Дорошенко,  

Б. Хмельницький) 

Народні символи України ( рушники, 

калина, верба, вишиті сорочки).Червоні 

та чорни кольори. 

Поезії:Т. Шевченко «Балади»  

А. Малишко «Пісня про рушник»,  

Д. Павличко «Два кольори», Б. Антонич 

та ін. 

 

Родина і Україна. Прислівля, 

приказки, звичаї, традиції, 

обереги. 

Пісні: «Що для мене Україна?», 

«Не забуваймо Батьківщину», «Я 

українка», «Рідна мати моя» та 

ін. 

«Луганщино! Світанок 

України». 

Твори Г. Гайворонської, А. 

Листопад, В. Голобородька, 

І. Світличного, С. Жадана, 

І. Роздобудько 

Наші славні 

герої: 

Грушевський, 

Чубинський. 

Державні символи. Герб, Прапор, 

Гімн. П. Чубинський «Ще не 

вмерла Україна», «Історія тризуба» 

«Я знаю: мова мамина 

свята.» 

Поезіі О.Олеся, 

М.Рильского, Д. Павличка, 

В.Симоненка, В. Стуса, 

 Л. Костенко та ін. 

Світи в віках Божим смолоскипом . 

Моральні засади: П.Куліш  

«Чорна рада»,Т. Шевченко «Та не однаково 

мені», І. Франко«Мойсей», П. Загребельний 

«Диво», Л. Костенко «Берестечко», «Маруся 

Чурай», В. Симоненко «Лебеді материнства»    

та ін. 
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МИСТЕЦТВО  

С.В. Воронова 

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

МЕЛОДИЗМ І ПІСЕННІСТЬ – ОСНОВНІ РИСИ  

НАЦІОНАЛЬНО - ПОЕТИЧНОЇ ЛІРИКИ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 

 

Відродження України неможливе без пробудження 

національної свідомості українського народу і, насамперед, 

молоді. Наукові дослідження переконливо доводять, що дитина 

повинна постійно перебувати під виховним впливом духовної 

культури свого народу, її невід'ємним елементом є народне 

мистецтво, в якому розкриваються одвічні витоки духовного 

життя народу, його морально-етичні цінності, художні смаки та 

ідеали. 

Одним із ефективних засобів національного виховання є 

фольклор. Фольклор, або народна творчість, - безпосередній 

спадкоємець найдавніших форм людської культури, що зберігає 

в кожну історичну епоху значення первинної художньої 

переробки сукупного життєво-практичного досвіду і є складним 

естетичним, художнім та соціальним явищем. У сучасних 

наукових дослідженнях розроблено як теоретичні, так і 

методичні аспекти залучення дітей до народної творчості. 

Залучення до народної творчості починається ще з 

дошкільного віку й триває всі роки навчання в школі. Але цього 

недостатньо для розв'язання проблеми, яка в тому й полягає, що 

навіть за умови реалізації зазначеного принципу школі дуже 

важко конкурувати з численними та різноманітними формами 

масового дозвілля, які пропонує молоді урбанізоване 

середовище. 

Тому, окрім принципу спадкоємності, доцільно 

орієнтуватися на принцип взаємозв'язку урочної та позакласної 

форм роботи: у позаурочний час - інсценування народних свят і 
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обрядів, а на уроках - пізнання й осмислення інформації про 

сутність та символіку фольклору. 

Студенти ВП «Стахановського педагогічного коледжу 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» безпосередньо мають змогу 

доторкнутися до глибин народної творчості під час фольклорної 

практики, основним завданням якої є зібрання музичного 

матеріалу для подальшого використання в педагогічній роботі 

на уроках музики, в позакласних та позашкільних заходах. 

Серед зібраного матеріалу, часто зустрічаються пісні на 

вірші Т. Шевченка, які давно вже стали народними: « Заповіт», 

«Нащо мені чорні брови», «Реве та стогне Дніпр широкий». 

Пісні на слова Т. Шевченка – окремий жанр в 

народнопісенній творчості, який має свої особливості. Велику 

роль у складанні мелодій відіграли твори композиторів-

класиків, які писали музику до текстів у дусі народних пісень. 

Беручи з популярних у народі пісень окремі інтонації мелодичні 

звороти М. Лисенко, К. Стеценко, Я. Степовий поглиблювали 

їхню емоційно-смислову та музичну виразність – і вони 

починали звучати по-новому. 

 «Тільки той добере ключ до таємниць Шевченкового 

віршування, - писав М. Рильський, - хто глибоко зрозуміє і 

відчує його зв’язок з народною мелодією».  

Важливим аспектом навчання є принцип доступності в 

сполученні з принципом засвоєння й закріплення знань, умінь і 

навичок який забезпечує подальший перспективний розвиток 

навчального процесу, виконавської майстерності студентів. 

Студенти вивчають і співають багато пісень на вірші Тараса 

Шевченка. Це такі, як «Летить галка, через балку», «Породила 

мати сина», «Зоре моя вечірняя», «Зацвіла в долині» та інші. 

Т. Г. Шевченко залишив немало бадьорих, мажорних 

поезій. Здається, народ тільки й чекав їхньої появи, бо майже 

одночасно з'являлися жартівливі, а то й гумористичні пісні типу 

«Од села до села». 

Т.Г. Шевченко — неперевершений майстер народного 

портрета. Пісні на його слова повідали світу про дівчину-

рибчину («У гаю, гаю вітру немає»), про дівочі молодії веселії 
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літа («Закувала зозуленька»), про карооку, чорнобриву, 

білолицю («Породила мене мати»)... 

А ще у Шевченка немало віршів, до яких він вводить ледь 

зміненими чи й зовсім без змін уривки народних пісень («Заграй 

мені, дударику, на дуду, нехай своє лишенько забуду...», «Ой 

ходила дівчина бережком»). 

Сам Тарас Григорович дуже любив співати поширену 

тоді пісню про гірку долю матері «Ой зацвіла червона калина 

над криницею» та «Ой гиля, гиля, сірі гуси». 

Отже, одним з завдань фольклорної практики в 

навчальному процесі є: 

- розкриття сили мистецької наснаги українських мелодій 

в творчості Тараса Шевченка; 

- висвітлення впливу української народної пісні на 

формування поглядів поета відносно розкриття образів 

його творчості; 

- глибоке вивчення творчості композиторів різних епох, 

які використовували поезію Т. Шевченка; 

- ознайомлення студентів з піснями для дітей на вірші 

Тараса Шевченка.  

Дивовижна музикальність віршів поета зумовила  те, що 

вона стала частиною народнопісенної творчості. Завдяки 

музичному відтворенню Шевченкових образів, музичному 

побутуванню його текстів та осмисленню їхньої музичної 

інтерпретації глибше усвідомлюється не тільки те місце, яке 

зайняла Шевченкова творчість серед фольклорних жанрів. 

Можемо зробити висновок, що особливе місце в 

практичній підготовці студента, майбутнього вчителя музики є 

пробудження живого інтересу до власної культури, історії, 

вивченню творчості великого поета Т.Г. Шевченка. 
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ФІЛОЛОГІЯ 

Р.І. Воронцова 

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ТА 

ГРОМАДСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ 

 

Проблема національно-патріотичного та громадського 

виховання сучасної молоді – майбутньої еліти нашого народу 

набуває в наш час особливого значення. Впевнено входять в 

наше життя різні форми навчальної та виховної роботи зі 

студентами, як турнір, дослідження, «Інтелект-шоу»; 

співставлення поглядів письменників різної доби, їх творчого 

шляху, театралізовані заняття; комп’ютерні комунікації. Саме ці 

форми роботи уможливлюють розвиток дистанційного 

навчання. Тільки творчо працюючий викладач може виховати 

творчо працюючого спеціаліста. 

На наш погляд, проблема навчання і виховання 

особистості в кожному поколінні є центральною темою і 

предметом осмислення, вивчення, дискусій. Особливо гостро 

постала вона в наш час. Стан сучасного суспільства 

позначається на молодому поколінні: дефіцит духовності, 

невизначеність майбутнього, відсутність національно-

патріотичного та громадського виховання – усе це підносить 

проблеми молоді до рангу найскладніших. Те, що дя багатьох 

людей було життєвим принципом, зараз вважається пережитком 

минулого, відповідно нам потрібно приділяти більше уваги 

національно-патріотичному і громадському вихованню. 

Запевняємо, на заняттях з сучасної української мови 

(СУМ), вивчаючи тему «Складне речення» пропонуємо такі 

речення, попередньо провівши бесіду про патріотизм, 

громадськість, національні цінності. Студенти не тільки 

аналізують структуру речення, а й усвідомлюють їх зміст. 
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Щоб сприяти набуттю студентами соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань народу, формуванню 

особистісних рис громадян української держави, потрібно бути 

досить обережним, аби не зупинитись на авторитарних формах 

роботи, які є нав’язуванням, і не сприймаються молодими 

людьми. Знання історії свого народу, рідного краю, того місця, 

де ти народився, свої геніїв, світочів пера і пензля, формують 

особистісне ставлення до нації в цілому. 

Нам здається, коли студенти недостатньо оволодівають 

національними цінностями, цілісною народною мудрістю, вони 

багато втрачаються в своєму національному та громадському 

розвитку. 

За багато століть та громадському вихованню сприяли: 

різноманітні види народного мистецтва (декоративно-ужиткове, 

музичне, танцювання, народні промисли); фольклор, 

серцевиною якого є пісні, легенди, прислів’я, приказки про наш 

народ, його героїчну боротьбу проти чужоземних загарбників. 

Зазначимо,  що ще з раннього шкільного віку діти 

відчували, передусім, вплив родинного виховання – 

материнський і батьківський. Само батько-взірець для дітей 

захисника рідної землі. Саме він формує честь і гідність, 

цілеспрямовано загартовує своїх дітей, готує до подолання 

труднощів. 

Посилаючись на досвід роботи на заняттях з мови за 

професійним спрямуванням, студенти глибоко засвоїли, що 

українська нація має свою самобутню історію. Переконані, що 

тільки постійна наполеглива праця викладача сприятиме 

національному за сутністю, змістом, характером вихованню. 

Дотримуючись думки К.Д.Ушинського запевняємо, що … нація 

– це насамперед система різноманітних природних (біологічних, 

зокрема анатомічних, фізіологічних) історично обумовлених 

ознак «тіла, душі, розуму». Правильно організоване викладачем 

національне виховання формуватиме повноцінну цілісну 

особистість, індивідуальність, яка високо цінує свою 

громадянську, національну та особистісну гідність, совість і 

гідність. 
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Завдяки національному вихованню у студентів 

найповніше реалізуються природні задатки, формуються 

національний склад мислення, національний характер і 

світогляд. Мабуть, необхідно систематично і цілеспрямовано 

виховувати національного типу особистість, формувати в неї 

патріотичну свідомість та самосвідомість, чим досягається 

духовна єдність поколінь, наступність національно-патріотичної 

культури і безсмертя нації. 

Своїми вершинами, здобутками та проявами 

національного генія пишається кожен народ. Пишається своїми 

національними героями та геніями і український народ: 

Наливайко і Косинський, Сагайдачний і Хмельницький, Гонта і 

Залізняк, Довбуш і Кармелюк – ці та інші національні герої 

надихали всіх українців на боротьбу за свободу. 

Неповторні, зворушливі рядки з творів студентів про 

запорожців, їх національно-визвольний і культурний рух, 

гуманістичні і демократичні принципи організації громадського 

життя українців. 

Гордістю українського народу є багатюща, 

високохудожня, сповнена глибокого ліризму і поетичності 

творчість Т.Г.Шевченка, М.В.Гоголя, П.Грабовського та інші. 

Піднімаючи саме цю проблему – проблему національно-

патріотичного та громадського виховання і навчання не можемо 

не згадати про Т.Г.Шевченка: «… Його устами увесь наш народ 

заспівав про свою долю… і з того часу всі в нас поділились на 

живих і мертвих, та й довго ще ділитимуться».  

Неперевершеними патріотами рідної української землі 

вважаємо як Т.Шевченка, так і М.Гоголя. Адже, в основному, їх 

світогляд формувався в Петербурзі. Які ж рідні ці дві постаті – 

Шевченко і Гоголь, - що, здавалося, обидва любили до 

самозабуття «свою Україну». 

Але ж згадаймо, що для Гоголя Петербург ще зі шкільної 

лави був вимріяним «поприщем» для його майбутньої діяльності 

«на благо Отечества», то для Шевченка століття ненависної 

імперії мала бути тільки одним з етапів його підневільного 

імперського життя. 
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Гоголь в Петербурзі сумує за Україною, але вона в нього 

постає в старовинних монетах, звичаях та одязі українців, - це у 

містах до матері він просить надіслати йому, а ще рукописи з 

давньої Гетьманщини. І в чужому, похмурому місті творить він 

у ностальгічній гарячці (думаємо, уже для себе самого) 

паноптикальну імітацію України – «упоительную и роскошную 

Малороссию» («Вечера на хуторе»). Його любов до України не 

двозначна, а по справжньому свідомо національна. 

І ось той самий Петербург, що отруїв національно-

недокровну душу Гоголя, став тим власне місцем, де з 

молодиком-Шевченком відбулося чудо овідієвих метаморфоз 

(«Художник»), де кріпак став вільним, маляр перетворився в 

поета, а поет виріс на національного пророка. Таке рідне було 

значення Петербурга в житті представників двох верств єдиного 

народу, що відмирав своєю шляхтою, а відроджувався новими 

«паростями», з яких пізніше зародився «козак безверхий». Які ж 

вони різні – Гоголь і Шевченко – хоч закохані кожний в «свою» 

Україну, їх обох пекла страшенна невсипуща ностальгія за 

рідним краєм. 

Тільки якщо Гоголь просив переслати якісь речі побуту, 

монети тощо, то Шевченко писав до брата Микити: «Напиши до 

мене…не по московському… нехай же я хоч раз через папір 

почую рідне слово, нехай хоч раз поплачу веселими 

сльозами…всяку ніч тільки й бачу, що тебе, Керелівку та рідню, 

та бур’яни, де ховався від школи». 

Відчувається, що шевченкова кровно-жива ностальгія за 

Україною, його петербурзьке «сирітство» не потребували 

гоголівської неживої Малоросії. Занадто він був зв’язаний із 

самим національним єством своєї Батьківщини, занадто він був 

великим патріотом і страшну в своїй реальності Україну носив в 

собі самім. 

Стугонить хуга, гойдає перемерзлим галуззям дерев, а 

П.Грабовський хукає в руки, зігріваючи задубілі пучки. Скільки 

вже таких лютих зим довелося витерпіти ! А як довго ще тут 

гибіти ? Чи трапиться нагода ще хоч раз побувати на Вкраїні ? 
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Чи знов рідну землю в сльозах поцілую ? Чи вік 

протинаюсь отут  по Вілюю? Неперевершений патріот рідної 

України, української мови, обрав життєвим девізом слова 

Кобзаря: «Караюсь, мучуся… але не каюсь». 

Як і Шевченко, Грабовський не поступився своїми 

переконаннями, не зважаючи на тяжкі випробування на довгих 

арештантських етапах у пересильних тюрмах, у 

найвіддаленіших поселеннях. А чи не так нескорені патріоти 

України і сьогодні відстоюють свою правду про Україну, 

непохитну віру в живе полум’яне слово громадянина своєї нації, 

свого народу. Як справжній патріот Грабовський снив 

чарівними просторами України, «зеленим чаєм», «пахучим 

полем», «лугом широким, наче море». Та краса рідної України 

ніколи не заступила від пильного поетового зору картин 

людського лиха, а тому «Де плачуть, там немає вже     краси !». 

А як хочеться, порушуючи питання національно-

патріотичного та громадського виховання вірити, що все-таки 

засяє для нас, українців, зірка добра, правди, любові. 

Моральне, патріотичне, громадське, національне 

виховання студентської молоді поєднані між собою в єдине ціле. 

Ці надбання пізнаються, шануються і примножуються теплотою 

душі кожної юної особи – господаря своєї долі, всієї України, 

рідного народу.  

Не рік і не два, а протягом віків діти виховувались в 

національному середовищі, зміст та форми функціонування 

якого відображають культурно-історичний та національно-

патріотичний досвід рідного народу. 
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ПСИХОЛОГІЯ 

Н.М. Горобець  

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

 ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ   

У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

  

Сучасний освітній простір вимагає перегляд ціннісних 

орієнтацій виховних систем вищих навчальних закладів, 

оскільки змінюються потреби суспільства, з’являється 

необхідність самовизначення особистості як в соціальній так і в 

професійній сферах.       

 Сьогодні постала необхідність визначити основні 

орієнтири навчально-виховного процесу в закладах освіти. Ці 

орієнтири повинні спрямовувати студентів на внутрішню 

мотивацію та усвідомлення необхідності активної творчої 

діяльності як громадянина України та здобуття досвіду 

реалізації такої діяльності. 

Сьогодні патріотизм має нове тлумачення. Це суспільний 

і моральний принцип, що характеризує ставлення людей до 

своєї країни, яке виявляється у визначеному способі дій та 

складному комплексі суспільних почуттів, що загально 

називається любов’ю до Батьківщини.   

 Виховання національної самосвідомості у майбутніх 

педагогів є складовою і невід’ємною частиною вирішення 

фундаментальної проблеми підготовки національних 

педагогічних кадрів. Щоб успішно будувати демократичну, 

правову і цивілізовану державу, необхідно, щоб її громадяни, 

насамперед представники інтелігенції, мали високу національну 

свідомість і самосвідомість. Особливо це стосується педагогів, 

які покликані виховувати палких патріотів, стійких громадян 

незалежної України, для яких головною метою життя буде 
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практична реалізація завдань розвитку рідної культури, 

національної державності.    

У Національній доктрині розвитку освіти підкреслюється, 

що одним із головних шляхів докорінного поліпшення 

виховання молоді є реформування змісту виховання та 

навчання, наповнення їх культурно-історичними надбаннями 

українського народу. У цьому важливому державному 

документі серед пріоритетних напрямів реформування освіти 

наголошується на необхідності формування національної 

свідомості, національної само ідентифікації, бажання працювати 

задля розвитку держави, готовності її захищати.   

 Суспільно важливу інтегровану якість – національну 

самосвідомість педагогів – необхідно формувати 

цілеспрямовано і систематично ще в стінах вузу. Аналіз 

наукової, насамперед педагогічної літератури показав, що 

загальні аспекти цієї проблеми в Україні досліджували А.М. 

Алексюк, А.М. Бойко, В.К. Майборода, І.М. Мартинюк, М.І. 

Шкіль та інш. Шляхи формування у студентів педагогічних 

вузів національної самосвідомості обґрунтовуються в працях 

Т.К. Донченко, І.О. Голубенка, С.Д. Єрмоленко, Л.І. Мацько, 

Є.А. Пасічника та ін. Філософські аспекти формування у 

майбутніх педагогів національної самосвідомості з’ясовуються 

дослідниками І.В. Бичком, О.В. Завгородньою, І.Ф. Надольним 

та ін. Натомість науковцями не розглядаються можливості 

навчальних предметів психологічної спрямованості (їх тематика, 

зміст, форми навчання) у формуванні світоглядних компонентів 

національної самосвідомості студентів педагогічних 

спеціальностей.  

Метою даної статті є висвітлення основних компонентів 

світоглядної самосвідомості та головних аспектів її формування 

у майбутніх педагогів в процесі вивчення дисциплін 

психологічного циклу.   

Науковці відзначають, що до структури поняття 

національної самосвідомості належать національна ідентичність, 

уявлення про типові риси своєї спільноти (національний гетеро 

стереотип), уявлення про спільність історичного минулого, 
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сучасності, майбутнього, про територіальну спільність (рідну 

землю), про державну спільність, усвідомлене ставлення людей 

до  матеріальних та духовних цінностей нації, її досягнень, 

орієнтації на них (почуття національної гордості, патріотизму 

тощо). 

Національна самосвідомість є тією системо утворюючою 

ланкою, від якої залежить не тільки глибина і стійкість 

патріотичних почуттів, поглядів, переконань та ідеалів, а й 

громадська позиція, суспільна активність особистості. 

Структура національної самосвідомості складається з 

когнітивного, емоційного, морально-оцінювального і практично-

вольового компонентів. Тобто, формування національної 

самосвідомості має пронизувати всі ланки підготовки майбутніх 

педагогів: навчальну, науково-дослідницьку роботу, педагогічну 

практику, поза аудиторну роботу.     
 З метою надання робочим навчальним програм 

психологічного циклу дисциплін національно-патріотичної 

спрямованості, в них були включені теми, які  сприяють 

формуванню у студентів національної самосвідомості. Так, в 

курсі соціальної психології розглядаються питання: 

«Український національний характер, особливості його 

формування в сучасних умовах», «Особливості психологічного 

впливу на формування свідомості людини-патріота». Вивчення 

цих тем дає змогу кожному студенту усвідомити власні погляди 

та переконання, що пов’язані з фундаментальним поняттям 

«українська нація». В процесі вивчення дисципліни 

«Педагогічна психологія» найбільш актуальним у плані 

формування національної свідомості студентів є модуль 

«Психологія виховання». Розглядаючи особливості виховання 

дітей різного віку, необхідно звернути увагу студентів на 

формування і реалізацію у дітей та підлітків  основних 

національних та громадянських  цінностей, готовність до 

захисту власних прав і свобод, пошану до національно-

культурних цінностей інших народів, повагу до демократичних 

виборів і демократично обраної влади, толерантне ставлення до 

чужих поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним і 
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національним цінностям, пошану до праці педагога як до 

головного джерела особистісного розвитку дітей.   

 Робоча навчальна  програма предмету «Вікова 

психологія» доповнена такими питаннями як «Особливості 

формування національної свідомості та самосвідомості у дітей 

дошкільного (молодшого шкільного, підліткового, юнацького) 

віку. Крім опанування теоретичним матеріалом, студенти 

виконують завдання практичного характеру, які безпосередньо 

пов’язані з майбутньою професією. Наприклад, студентам 

пропонується розробити практичні рекомендації для батьків 

щодо формування у дітей різного віку патріотичних почуттів, 

національних цінностей, дбайливого ставлення до надбань 

українського народу тощо.       

Для того, щоб у свідомості студентів світоглядні ідеї не 

мали характер «голих» істин, відірваних від майбутньої 

професійної діяльності, студентам пропонується під час 

педагогічної практики виконати ряд завдань, таких як: розробка 

та проведення в школах та дитячих садках заходів, спрямованих 

на виховання у дітей любові до рідної землі, гордості за свою 

країну, бережливого ставлення до національного багатства 

нашої держави. Студентам також рекомендується проведення 

моніторингу системи патріотичного виховання дітей та молоді 

за допомогою соціологічних опитувань, анкетування, 

психологічного тестування. Здобуті результати вони аналізують 

під час проведення круглих столів, практичних та семінарських 

занять,психолого-педагогічних читань, у практичній частині 

курсових проектів.     

Формуванню національної самосвідомості сприяє 

самостійна робота студентів з вивчення предметів 

психологічного циклу. Цю роботу можна поділити на 

діагностичну, дослідницьку та творчу. В процесі виконання 

самостійної роботи у студентів виховується осмислене, 

обґрунтоване і в той же час емоційне ставлення до майбутньої 

професії, віра і впевненість у власних силах. Осмислюючи 

факти, явища, студенти вичерпують із них ідеї, що починають 

визначати їхню  позицію з того чи іншого питання. При цьому в 
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студентів формуються погляди і переконання, інтелектуальний 

компонент яких перебуває в тісній єдності з емоційним.

 Теоретичне осмислення проблеми і практичний досвід 

роботи в педагогічному коледжі дозволяє зробити висновок, що 

головними напрямками виховання у майбутніх педагогів 

національної самосвідомості в процесі вивчення психологічних 

дисциплін є: реалізація національної ідеї як повідної, 

узагальнюючої, навколо якої ґрунтуються знання з психології 

особистості, її соціалізації в суспільстві, психології груп і 

народів, особливостей національного характеру, психології 

виховання, особливостей виховання дітей різного віку, 

психології педагогічної діяльності, а також систематизація та 

інтеграція знань в єдину наукову картину світу, що сприяє 

усвідомленню студентами основних знань про народ, націю, 

Батьківщину. 

 

МИСТЕЦТВО 

О.М. Дмитренко 

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

 ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

МИСТЕЦТВА 

 

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні, 

після останніх подій 2014 року, усе більшої актуальності 

набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, 

відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 

громадської позиції. 

Дуже важливо, щоб кожний навчальний заклад, 

починаючи з дошкільної і закінчуючи професійною ланкою, 

стали для особистості осередком становлення громадянина-

патріота України. 
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Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З 

огляду на це в педагогічній роботі для його формування, має 

бути поєднано теоретичне ознайомлення студентів з явищами 

суспільного життя, народознавства, засобами мистецтва та їх 

практичну діяльність. 

На сьогодні, вивчаючи велику кількість педагогічних 

праць і досліджень, ми зробили висновок, що, на жаль, відсутня 

достатня кількість тих праць, які б досліджували формування 

патріотизму особистості саме засобами декоративно-

прикладного мистецтва. Аналіз наукової літератури з питань 

формування патріотизму  у молоді виявив наявність 

протилежних точок зору. З одного боку, дослідники 

підкреслюють важливість народознавства, інші суспільно-

корисну діяльність, дехто вважає, що формування національної 

свідомості відбувається під час пошуково-краєзнавчої 

діяльності. На нашу ж думку, саме заняття з образотворчого 

мистецтва, декоративно-прикладної діяльності у поєднанні з 

позааудиторною роботою володіють великим потенціалом та 

виховними можливостями. 

Саме тому, у своїй педагогічній діяльності, для реалізації 

завдань національно-патріотичного виховання, нами було 

впроваджено цикл занять з писанкарства. Писанкарство як вид 

декоративно-прикладного мистецтва дозволяє забезпечити 

реалізацію цих напрямів. 

Педагогічна цінність пізнання  писанкарства, як вид 

декоративно-прикладного мистецтва в процесі формування 

патріотизму пояснюється наступними важливими чинниками: 

- твори цього виду мистецтва дозволяють виховувати у студентів 

національну культуру сприйняття матеріального світу; 

- сприяють формуванню патріотичних почуттів; 

- залучають до духовних надбань народу, формуючи тим самим 

загальну культуру особистості; 

- створюють сприятливі умови для примноження духовної 

спадщини українського народу. 
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Інтерес до писанкарства прищеплюється шляхом 

створення на заняттях творчої, емоційно-піднесеної атмосфери; 

прагненням цікаво, нестандартно та водночас доступно 

викладати свої думки. 

В рамках занять з писанкарства ми ознайомлюємо 

студентів з культурними і матеріальними цінностями родини і 

народу, видами народного мистецтва, пояснюємо зв'язок 

людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховуємо 

розуміння смислу життя, інтерес до родинних і народних 

традицій. 

За формою організації заняття з писанкарства 

проводяться як колективні, в рамках аудиторних робіт, так і 

індивідуальні, в рамках позааудиторної та дистанційної роботи, 

коли кожен студент має можливість виконати свою роботу, 

втілюючи в ній власний задум. При виникненні ускладнень, 

коли студент невзмозі самостійно прийняти рішення, навідними 

питаннями, бесідою, або пропозицією свого варіанту для 

втілення задуму, ми допомагаємо, враховуючи особливості 

кожної особистості. 

Пріоритетними методами, при розробці занять з 

писанкарства, ми вважаємо метод ігрового активного навчання. 

Ділові ігри сприяють підвищенню інтересу до поставлених 

питань, кращому засвоєнню інформації, дозволяють успішно 

вирішувати завдання освіти і виховання. 

Такі заняття збуджують розумову активність, дають 

молоді ґрунтовні знання, набуті в результаті особистого досвіду, 

навчають сперечатися, відстоювати власну точку зору, дають 

можливість відчути свою причетність до того, що відбувається 

навколо, вчать приймати рішення, діяти. 

На заняттях з писанкарства велике значення мають 

технічні засоби навчання. При практичній роботі нами 

використовується музичний супровід: українські народні пісні, 

колядки, щедрівки. Широко використовуються відеофільми, що 

виробляє достатньо сильне враження, дозволяє сформувати 

правильне розуміння тієї чи іншої проблеми. 
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Ще однією формою роби є самостійна робота, в рамках 

якої студентам пропонується підготувати доповіді чи реферати 

за темами, які б поглибили знання з писанкарства. Важливими 

умовами виконання цих завдань є те, що від студентів 

вимагається коротка, динамічна подача підготовленого 

матеріалу з використанням наочного матеріалу для яскравого та 

емоційного візуального сприйняття. 

Отже, ми вважаємо, що основне завдання нашої 

педагогічної діяльності не просто у навчанні студентської 

молоді, а у розвитку творчої, молодої, сильної духом 

особистості. Студенти упродовж навчання  писанкарству 

усвідомлюють свою належність до українського народу, 

проймаються почуттям поваги до національної історії, культури, 

традицій, звичаїв. 

Належне та системно реалізоване виховання студентів 

засобами декоративно-прикладного мистецтва, яке відображає 

духовний поступ народу, процес збереження і збагачення його 

культури, відповідає потребам етнокультурного відродження 

української нації, дасть змогу сформувати освічену, 

високоморальну, працелюбну особистість, громадянина, 

патріота свої Батьківщини! 

 

ІСТОРІЯ 

Г.Л. Згінник 

ВП «Стахановський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У СПРАВІ ВИХОВАННЯ 

ПОВАГИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Українська культура сягає своїм корінням глибини 

століть. Досягнення славетних пращурів заслуговують і на 

пошану, і на поглиблене вивчення та застосування у 

повсякденному житті. Тому у процесі навчання викладачі мають 
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зробити все від них залежне, щоб прищепити усім студентами 

повагу до української культури. 

Спершу слід розібратися, в якому значенні слід 

використовувати слово «повага». Одинадцятитомний «Словник 

української мови» дає наступне тлумачення: «Почуття шани, 

прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні чиїх-небудь 

заслуг, високих позитивних якостей когось, чогось». Одразу 

зауважимо, що таке визначення стосується не лише ставлення до 

людини, як може здатися, а й ставлення до суспільного явища, 

наприклад, до культури. Тобто викладачі мають навчити 

студентів 1) шанувати українську культуру;  

2) прихильно ставитися до неї; 3) визнавати видатні заслуги та 

позитивні якості української культури. Без якоїсь з цих 

складових справжня повага неможлива, бо інші складові в 

такому випадку будуть штучними, нещирими. Саме тому 

виховання такого складного явища, як повага до української 

культури потребує комплексного підходу. Таке виховання має 

проходити червоною лінією через увесь процес викладання, а не 

зводитися до якихось окремих змістовно розпорошених заходів. 

Підхід до виховання відповідної поваги має бути 

комплексним і в дещо іншому сенсі – на рівні 

междисциплінарних зв’язків. Окрім цілком необхідного 

навчального предмету «історія української культури», шана до 

культурних досягнень українського народу має виховуватися у 

студентів одночасно і під час вивчення історії, культурології, 

естетики, літератури, образотворчого мистецтва, трудового 

навчання, предметів музичного циклу. Усі ці предмети у своєму 

виховному потенціалі мають бути односпрямованими і 

доповнювати одне одного. Тут слід застосовувати саме 

комплексний підхід, бо ці предмети, незважаючи на кількість 

відведених на їх вивчення часів, не можуть замінити одне 

одного. Якими би не були важливими розповіді про героїчні 

битви казацької доби, вони не можуть замінити собою 

розповідей про чарівну українську вишивку, демонстрацію її 

досягнень. Такі прості, здавалося б, речі, мають формуючий 

вплив на особистість не менший, ніж вивчення видатних 
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історичних подій. І усвідомлення того, що предки студента 

здавна вміли робити чудові писанки та майстерні рушники, 

робить його не менш поважним до свого коріння, аніж 

усвідомлення того, що його предки на човнах-чайках ходили аж 

на Стамбул. 

Тут ми натикаємося на питання: а що, якщо студент не є 

етнічним українцем, якщо його предки мали власні традиції, 

відмінні від українських? Бо ми знаємо, що серед українців 

живуть представники десятків інших етносів. Тут головне нічого 

молодій людині силоміць не нав’язувати, бо можна добитися 

зворотного ефекту, викликати протест. Найрозумнішим кроком 

буде включити культурні досягнення інших народів як складові 

до вивчення української культури, наприклад, як окремі теми до 

предмету «історія української культури». Наприклад, греки, які 

будували Ольвію, не були ані етнічними українцями, ані взагалі 

слов’янами. Але в жодному разі не слід ані замовчувати, ані 

принижувати досягнення цього древнього народу. Напроти, їх 

слід вивчати і ними пишатись. Тому, наприклад, греки, які 

живуть серед українців, не будуть відчувати себе чужинцями, не 

будуть ані зрікатися власної культури, ані прагнути вивчати 

власну культуру замість української. І якщо студент є етнічним 

греком, то він має пишатися і досягненнями своїх власних 

античних пращурів, і досягненнями сусідів-українців, і 

відчувати задоволення від того, що й українці поділяють його 

шану до видатних греків. Це зобов’яже і його відчувати повагу 

до видатних українців. Міжнаціональна гармонія – це така тонка 

річ, яку можна виховати тільки в комплексі добре продуманих 

заходів. 

Крім того, комплексний підхід слід застосовувати ще в 

одному сенсі: неможна повисмикувати з історії життя народу 

лише окремі, хоч і найяскравіші епізоди. Наприклад, неможна 

пишатися лише античністю та козаччиною. Це необхідно, але 

цього мало. Народ не припиняв свого існування протягом 

жодної епохи. І в кожну епоху народ створював культурні 

шедеври, демонструючи не лише естетичний смак, але й 

звитягу, в тому числі і трудову. Наприклад, народ, який зміг 
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побудувати «Софіївку» чи Дніпрогес однозначно заслуговує на 

повагу нащадків. 

Отже, тільки комплексний розгляд культурних досягнень 

народу в межах цілої низки дисциплін може призвести до 

повноцінного виховання такого комплексного почуття, як 

повага до української культури у студентів, незважаючи на їхнє 

походження. 

 
ФІЛОЛОГІЯ 

В.Б. Омельяненко 

ВП «Стахановський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

В умовах сучасної соціальної ситуації треба говорити про 

почуття національно-патріотичного виховання. Патріотизм 

сьогодні є моральною основою життєздатності нашої країни і 

виступає в якості важливого внутрішнього ресурсу розвитку 

суспільства, активної громадянської позиції особистості. 

Національно-патріотичне виховання є невід'ємною частиною 

всієї життєдіяльності суспільства, його соціальних і державних 

інститутів, зокрема сім'ї, школи, університетів. Викладач як 

істинний патріот, і на уроці залишається патріотом, 

використовуючи виховний потенціал свого предмета. 

Метою патріотичного виховання є розвиток в учнів 

національного патріотизму як найважливіших духовно-

моральних і соціальних цінностей, формування в учнів умінь і 

готовності до їх активного прояву в різних сферах життя, 

суспільства, високої відповідальності і дисциплінованості. 

Серед безлічі навчальних дисциплін предмет "Іноземна 

мова" займає особливе місце. І його своєрідність полягає в тому, 

що в ході його вивчення студенти набувають не знання основ 

науки, а формують вміння та навички користуватися чужою 
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мовою як засобом спілкування, засобом отримання нової і 

корисної інформації. 

Викладання англійської мови дає вчителю великі 

можливості по вихованню національного патріотизму. Цьому 

сприяє комунікативна спрямованість предмета, його 

спрямованість до вивчення побуту, звичаїв, традицій та мови 

іншого народу. 

Вивчення чужої культури за допомогою мови стає 

можливим тільки на сформованої національно-культурної базі 

рідної мови. Будь-які знання, що здобуваються за допомогою 

іноземної мови, будуть сприйматися тільки через призму знань, 

сформованих в процесі оволодіння рідною культурою. Таким 

чином, на уроках англійської мови, не дивлячись на його явну 

специфіку, є місце для виховання любові і гордості за свою 

країну. Справжній патріотизм, виростає, перш за все, з 

самоповаги. І хоча це, напевно, особистісна якість і 

світоглядний аспект, навіть засобами такого предмета як 

іноземну мову розвивати патріотизм можна: 

1. Використовуючи технологію діалогу культур. Дана 

технологія сприяє формуванню в учнів уявлень про культуру як 

свідомо обраної життєвої філософії, що вимагає від його 

учасників поваги до інших культур, мовної, етнічної та расової 

толерантності, готовності до вивчення культурної спадщини 

світу, до духовного збагачення досягненнями інших культур, 

більш глибоке усвідомлення своєї рідної культури через 

контекст культури англомовних країн; вихованню почуття 

патріотизму, почуття гордості за свою культуру, та країну; 

2. Виховуючи потреби і здатності до співпраці і 

взаємодопомоги; 

3. Залучаючи студентів до спілкування з іноземцями 

через знайомство їх з творами світової літератури, фольклором, 

показуючи, що системи цінностей мало відрізняються у всіх 

людей незалежно від країни проживання і віри; 

4. Навчаючи студентів вмінню представляти свою країну 

на мові, що вивчається, щоб любов до своєї країни була 

заснована на знанні конкретних фактів, умінні їх представити 
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друзям-іноземцям, розумінні близьких історичних і культурних 

зв'язків між нашими країнами. 

Спілкування англійською мовою - це міжкультурна 

взаємодія. Дуже важливо донести до учня, що чужа культура не 

гірше і не краще нашої, вона просто інша, і потрібно терпимо і з 

розумінням ставитися до цих відмінностей, але перш за все, 

потрібно навчити дітей любити свою країну, поважати свою 

історію і культуру. 

У студентів повинна формуватися потреба брати участь в 

діалозі культур та здатність удосконалюватись в англійській 

мові, використовуючи її для поглиблення своїх знань. Молодь 

повинна оволодіти вміннями логічно і зв'язно висловлюватися 

про культурні події краю і міста, критично міркувати з певної 

проблеми, публічно виступати з підготовленим усним 

повідомленням по заданій або самостійно обраної теми. 

Метою навчання іноземної мови в освітніх закладах є 

формування і розвиток в учнів комунікативної компетенції в 

різних видах мовленнєвої діяльності, включаючи формування 

внутрішньої готовності і здатності до мовного спілкування, 

прилучення до іншої культури і участь в діалозі культур, що 

сприяє формуванню норм патріотичних і міжнаціональних 

відносин. 

Завдання уроку (крім навчальних): розширення 

кругозору, знайомство з історією та видатними пам'ятками 

рідного краю, розвиток творчих здібностей учнів, виховання 

почуття громадянськості і любові до своєї Батьківщини. 

У викладанні іноземних мов основою є розвиток 

комунікацій, вміння учнів встановити контакт для спілкування з 

іншими людьми, оволодіння мовою в процесі спілкування, 

вміння аналізувати свої дії і слова, розвиток логіки для 

грамотного і послідовного викладу думки. Англійська мова 

спрямована на формування «мовної особистості» учня як 

«глибоко національного феномена». 

Оволодіння здатністю до міжкультурної комунікації 

дозволить не тільки поглинати, а й віддавати, обмінюватися 

безцінним історичним і культурним досвідом поколінь і 
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національностей, країн і спільнот. Ось на що повинен бути 

здатний патріот, володіючи іноземною мовою, - нести культурну 

та історичну спадщину своєї країни. 
 

МИСТЕЦТВО 

Є.В. Радіонова 

ВП «Брянківський коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

ДОСВІД НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВП «БРЯНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» ЩОДО НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ 

ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Основою національного виховання на сучасному етапі є 

передача молодому поколінню соціального досвіду, багатої 

духовної культури народу, його національної ментальності, 

спорідненості світогляду і на цій основі - формування 

особистісних рис громадянина України, які передбачають 

національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, 

художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну 

культуру, розвиток індивідуальних здібностей і талантів. Наш 

навчальний заклад не залишився осторонь від цієї важливої 

роботи.  

Для кращої реалізації завдань щодо національно-

патріотичного виховання молоді в умовах змішаного навчання 

педагоги коледжу використовують різні форми та методи, 

спрямовані на виховання  у студентів демократичного 

світогляду, патріотичного почуття, національної свідомості, 

поваги до культурних надбань народу, любові до рідного краю, 

чітких громадянських та життєвих позицій. Під час планування 

виховної роботи навчального закладу, циклових комісій, при 

складанні планів керівників групи значна увага приділяється 

проведенню заходів, спрямованих на вивчення історії рідної 
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країни, регіону, міста, навчального закладу, збереження 

національних свят, традицій, звичаїв, обрядів. В основу роботи 

циклової комісії загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін 

покладено ідею формування потреби не лише у засвоєнні знань, 

а й активній участі студента у духовному, культурному та 

господарському розвитку свого народу, у творенні культурних 

цінностей, застосовуючи традиційні та інноваційні форми 

занять. Дуже поширеними є мультимедійні лекції, презентації,  

інтегровані та бінарні заняття з дисциплінами професійного 

циклу для студентів усіх спеціальностей. 

Цикловою комісією загальноосвітніх і гуманітарних 

дисциплін розроблений план заходів на 2016 рік з відзначення 

200-річчя від дня народження та 150-ї  річниці з дня смерті Івана 

Франка, що сприяє формуванню національної гордості за свій 

народ, за його велич, красу, втілену творчості видатного сина 

України. Це – віртуальна екскурсія «Відомий незнайомець Іван 

Якович Франко», присвячена життю і творчості Каменяра, 

конкурси живописних робіт, проведення виховних годин, 

конкурсу читців тощо. До 25-ї річниці Дня незалежності і Дня 

прапора  викладачами та студентами були організовані 

різноманітні майстер-класи: «Українська зачіска»; зі створення 

віночків «Дивоцвіт моєї Батьківщини»;  виготовлення 

традиційної ляльки-мотанки;  з аквагриму та фейс- арту «Барви 

України»;  нейл-арту «Веселкова Україна»,  виставки живопису 

та пастижів. У коледжі щороку проводиться відзначення Дня 

української писемності і мови у листопаді,  низку заходів до 

святкування ювілеїв Франка  та Лесі Українки. Студенти є 

неодмінними учасниками Міжнародного конкурсу української 

мови імені  Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка, олімпіад з української мови. 

До Дня писемності в листопаді проводиться літературний  

захід, а до ювілеїв українських письменників студенти 

випускають яскраві стіннівки. Викладачі коледжу проводять 

активну наукову роботу, виконують керівництво дослідницькою  

діяльністю студентів. День вишиванки - поки ще не офіційне і 

відносно нове народне свято, що сприяє єдності і культурному 



 52 

відродженню всього багатонаціонального українського народу. 

Не стали виключенням і студенти Брянківського коледжу й 

Лисичанського педагогічного коледжу. Для всіх патріотичних та 

незламних духом українців викладачі та студенти провели свято 

«А над світом вишиванка цвіте» щодо збереження українських 

цінностей та їх популяризація серед молоді та населення 

держави загалом.  

Народний студентський театр моди коледжу створив 

нову колекцію українського стилізованого сучасного костюму. 

Костюми поєднують в собі національну українську вишивку і 

сучасну стилістику крою. 

Викладачі коледжу разом зі студентами спеціальності 

«Дизайн» ініціювали проведення виставки писанок і тематичних 

композицій до Великодня. На виставці були представлені 

традиційні писанки та яйця, декоровані стрічками квілінгом, 

декупажем. 

Формування національної самосвідомості відбувається не 

лише під час проведення виховних заходів, а також є 

невід’ємною складовою навчального процесу. Тому викладачі 

на своїх заняттях пов’язують матеріал із вихованням 

національної гідності, патріотичних почуттів та активної 

громадянської позиції. Таким чином, вивчення мови, історії 

культури, ознайомлення із здобутками українського народу як в 

сфері матеріальної, так і духовної спадщини, повернення до 

невичерпних джерел народної творчості дозволяє впливати на 

формування національної свідомості і самосвідомості, 

допомагає подолати зневажливе ставлення до української 

культури та мови, створює умови для посилення почуття 

національної гордості та гідності, сприяє інтелектуальному, 

патріотичному, морально-етичному, естетичному та емоційному 

розвиткові особистості. 

Утверджуючи ідею національного виховання на основі 

загальнолюдських цінностей, особливу увагу приділяємо 

опануванню рідної мови. Українська поетеса Ліна Костенко, 

глибоко розуміючи значення рідної мови у житті людини, в її 

національному становленні, наголошувала: "Нації вмирають не 
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від інфаркту: спочатку у них відбирають мову". Нація не може 

формуватися й утверджуватися без збереження історичної 

пам'яті, морально-духовних надбань, самоусвідомлення, 

відчуття належності до етнічної спільноти, до людського світу 

взагалі. Основним інструментом такого співробітництва, 

людської спільноти була й залишається мова. 

В основу роботи циклової комісії загальноосвітніх і 

гуманітарних дисциплін покладено ідею формування потреби не 

лише у засвоєнні знань, а й активній участі студента у 

духовному, культурному та господарському розвитку свого 

народу, у творенні культурних цінностей, застосовуючи 

традиційні та інноваційні форми занять. 

Під час вивчення курсу української мови за професійним 

спрямуванням викладач Радіонова Є.В. застосовувала 

інтерактивні завдання та види навчальної діяльності: 

- робота в парах. Студенти («пара») одержують 

синонімічні ряди, мають визначити відтінки значень кожного 

слова та сферу використання. 

- «мікрофон». Викладач або підготовлений студент 

проголошує відкрите речення («Різниця у відтінках значень 

наведених у синонімічних рядах слів полягає в тому, що…»), 

пропонуючи студентам закінчити його. 

- стилістичний експеримент чи дослідження.  Група 

передає зміст запропонованого фрагмента засобами одного з 

функціональних стилів, робить висновки про доцільність та 

коректність подібних експериментів. 

- метод редагування текстів документів досить ефективно 

реалізується із застосуванням «мозкового штурму» або рольової 

гри. Наприклад, група отримує заяву про надання відпустки. 

Студенти визначають, чим текст цього документа відрізняється 

від мови ділових паперів, удосконалює написане, розподіляє 

ролі заявника, керівника, імітує ситуацію подання заяви вже в 

усній формі. 

- навчаючи учусь. Студент отримує частину нового 

матеріалу, підготовлену викладачем або самостійно і 

зафіксовану на картці, готується до передавання інформації 
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іншим у доступній формі, складає тестове завдання для 

перевірки. 

Дуже поширеними є мультимедійні лекції, презентації,  

інтегровані та бінарні заняття з дисциплінами професійного 

циклу для студентів усіх спеціальностей. 

Специфікою в нашому навчальному закладі можна 

вважати співпрацю мовників з викладачами художнього циклу. 

Вони разом формують тематику курсових та дипломних робіт 

дизайнерів одягу та графічних дизайнерів, майбутніх фахівців з 

перукарського мистецтва. Разом працюють над змістовою 

частиною альбомів, буклетів, брошур, проектів стендів та інших 

видів рекламної продукції на замовлення. Викладачі і студенти 

спільно працюють над створенням образів для фольклорних 

колекцій одягу та зачісок,  для виступів Народного 

студентського театру моди. Таким чином відпрацьовуються 

знання фахової термінології, уміння провадити професійну 

діяльність з удосконаленням мовленнєвих навичок. 

Позааудиторна робота з формування національного 

менталітету організовується у таких формах, як участь в 

олімпіадах,  мовних та творчих конкурсах, науково-практичній 

конференції імені Віктора Ужченка «Образне слово 

Луганщини», Міжнародній науково-практичній конференції 

«Золтан Баконій і закарпатська школа живопису ХХ століття: 

мистецько-педагогічний та загальнолюдський виміри».  

Таким чином, вивчення мови, історії культури, 

ознайомлення із здобутками українського народу як в сфері 

матеріальної, так і духовної спадщини, повернення до 

невичерпних джерел народної творчості дозволяє впливати на 

формування національної свідомості і самосвідомості, 

допомагає подолати зневажливе ставлення до української 

культури та мови, створює умови для посилення почуття 

національної гордості та гідності, сприяє інтелектуальному, 

патріотичному, морально-етичному, естетичному та емоційному 

розвиткові особистості. 
 

 



 55 

МИСТЕЦТВО 

О.І. Степаненко 

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

ЗАСОБАМИ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ 

 

Проблеми патріотичного виховання молоді в нашій країні 

обумовлені станом вітчизняної освіти й вимагають змін 

виховно-освітньої політики. Одною зі складової вітчизняної 

освітньої системи повинне стати патріотичне виховання молоді, 

що спирається на цінності вітчизняної культури, які збагачують 

внутрішній світ особистості й несуть у собі значний 

педагогічний, моральний і морально-етичний потенціал. 

 Патріотичне виховання студентів на основі української 

музичної спадщини визначається як цілеспрямований, 

організований процес творчої взаємодії викладачів і студентів на 

заняттях і у позакласній  роботі, спрямований на 

освоєння ціннісного образно-художнього потенціалу української 

класичної музики, що забезпечує перехід від особистого  

переживання музичного твору до осмислення своєї патріотичної 

позиції й готовності до її реалізації в музично-педагогічній 

діяльності. 

Структурним компонентом патріотичного виховання 

студентів на основі української музичної спадщини є 

когнітивний, котрий включає знання про історичне минуле й 

сьогодення України, її національні, культурні, інтелектуальні 

традиції, вивчення творчої діяльності українських композиторів-

класиків. Отримані знання дають студентам можливість 

орієнтуватися у своєму поводженні на цінності української 

музичної спадщини, допомагають не стати об'єктом маніпуляцій 

з боку стереотипів, засобів масової інформації, інших людей, 

дозволяють аналізувати, порівнювати, оцінювати соціально-

політичні й культурні явища. Знання й оцінка музичного твору 
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як феномена української культури дозволяють студентам 

визначити своє відношення до Батьківщини. 

Основними функціями патріотичного виховання студентів 

на основі української музичної спадщини є просвітницька, 

комунікативна діяльність, яка спрямована на освоєння, 

осмислення й переживання патріотично-ціннісного змісту 

українського музичного мистецтва. 

 Педагогічно доцільний відбір музичних творів й 

актуалізація в них патріотичних ідей викликаний необхідністю 

спиратися на такий музичний матеріал, що найбільшою мірою 

буде сприяти вихованню гармонічної особистості, викличе 

стійкий інтерес студентів до української класичної музики. 

Дотримуючись сформованих традицій й опираючись на 

дослідження в цій області, ми розробили наступні принципи 

відбору репертуару: 

- високий рівень художніх цінностей музичного твору; 

- виховна спрямованість обраних творів; 

- образно-тематичні й жанрові контрасти музичних творів; 

- національна характерність музичної мови. 

В програмі з предмету основний музичний інструмент 

використовуються такі твори композиторів-класиків: «Елегія», 

«Баркарола», «Пісні без слів» М.Лисенка, «Прелюд пам’яті 

Шевченка», «Поема-легенда» В. Косенка, сонати Ю. Шамо, 

прелюдії Кос-Анатольського, Н. Шейко, М. Дремлюги. Якщо 

звернутися до творів професійно-орієнтовного(шкільного) 

репертуару то це, по-перше, дитяча опера М.Косенка «Коза-

дереза»,24 дитячі п’єси В.Косенка, «Колискова» Я.Степового, 

українські народні танці «Гопак», «Козачок, «Метелиця», та 

скарбниця духовності народу – українські народні пісні: 

«Подоляночка», «Чом, чом земле моя», «Реве та стогне Дніпр 

широкий», «Їхав козак за Дунай», «Дударик», «Щедрик», «Зоре 

моя вечірняя», «Закувала зозуленька», «А вже весна», «Калино-

малино», «Ой зійшла зоря» та багато інших. Також широко 

використовуються пісні П.Майбороди «Стежина», «Пісня про 

рушник», «Пісня про вчительку», І. Шамо «Києве мій», 
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В.Івасюка «Червона рута», «Водограй», А. Пашкевича «Мамина 

вишня» та інші 

Музичне мистецтво має сильний емоційний вплив, 

внаслідок того, що в переважній більшості музичних творів 

припускають позитивного героя й піднесені емоції. Емоційне 

сприйняття художнього образа — це творчий процес, що 

пов'язаний із глибоким переживанням усього, що відбувається 

в музичному творі. Через нього моральні проблеми суспільства 

й особистості можуть стати глибоко особистими, пережитими. 

Через багатозначність музичної мови особистість розрізняє 

образи, переживання, почуття не тільки свої власні, але й інших 

людей (композитора, виконавця, героя твору). 3.  

У музично-педагогічному процесі виникає комунікативний 

ланцюг: композитор - музичний твір – педагог (виконавець) -

студент (студентська група), що трансформується в 

співпереживання й співтворчість. Діалог має на увазі прояв 

суб'єктивної позиції, що є надзвичайно важливим для 

підвищення рівня патріотичної вихованості студентів, тому що 

спілкування із класичним мистецтвом не вичерпується 

одиничним контактом зі зразком української музики, а 

припускає усвідомлення виховних можливостей музичного 

твору, його естетичної цінності.  

Українське музичне мистецтво, що органічно з'єднало в 

собі загальнолюдські й національні цінності, яке володіє 

незаперечними перевагами в силу свого емоційного впливу, є 

потужним чинником, що сприяє патріотичному вихованню 

молоді. 

Образно-тематичний зміст музичних творів є основою 

патріотичного виховання студентів. Актуалізація патріотичних 

ідей у творах українських композиторів-класиків здійснювалася 

на основі найважливіших тем: історико-народна тема; тема 

української природи; фольклорна тема. Функції патріотичного 

виховання студентів на основі української музичної спадщини 

сприяли особистісному осмисленню й переживанню 

патріотично-ціннісного змісту українського музичного 

мистецтва. 
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МИСТЕЦТВО 

Т.І. Тіхова 

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПАТРІОТИЗМУ НА ЗАНЯТТЯХ З 

МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

 

Становлення національної української державності, 

побудова громадянського суспільства в сучасних складних 

умовах, інтеграція України у світове та європейське культурне 

середовище передбачає орієнтацію на духовно збагачену 

особистість, людину з високими художньо-естетичними 

цінностями.  

Кредо сучасної освіти сьогодення – виховувати 

різнобічно та гармонійно розвинуту молодь, національно 

свідому, високоосвічену, компетентну особистість, здатну до 

саморозвитку, самовдосконалення. В умовах українських реалій, 

коли багато речей викликають у суспільстві негативне 

ставлення, виховувати справжніх патріотів дуже складно. Тому 

національно-патріотичне виховання повинно розглядатися як 

планомірна, системна діяльність, спрямована на формування у 

молоді шановного ставлення до рідної країни, ставлення до 
особистості як творця свого життя, яка здатна приймати 

самостійні рішення й нести за них відповідальність, повноцінно 

жити, активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно 

й гнучко реагувати на соціально-політичні зміни у суспільстві. 

Юнацтво сьогодні, прагнучі до самоутвердження, 

починають більше приділяти увагу своїм зовнішнім якостям, 

тобто формам тіла, манерам поведінки, модному одягу, вони 

бажають користуватися дорогими мобільними телефонами, 

комп`ютерами, прагнуть подорожувати тощо. На перший погляд 

це природньо, але все ж таки цього недостатньо для 

індивідуального самовираження. 
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Для ефективного виховання та навчання молодого 

покоління необхідно, щоб вони усвідомили свою причетність до 

свого народу, прагнули жити з ним одним життям, раділи 

успіхам суспільства, переживали його труднощі, налагоджували 

гармонійні відносини між інтересами особистості та 

суспільством.  

Найголовнішими прикметами українського духовного та 

національного  ідеалу, на думку вчених (Г. Ващенко, В. Янів) є: 

віра в Бога, патріотизм, мужність, відвага, любов і пошана до 

батьків і старших, турботливе ставлення до менших і слабших, 

чистота почуттів, любов до праці, усвідомлення своєї людської 

гідності, почуття честі, поваги до інших людей, волелюбність, 

лагідність, чемність, гостинність, духовний аристократизм.   

Одним з засобів прилучення студентів до інтересів 

суспільства, до  відкриття різноманітних відносин людини зі 

світом належить музичному мистецтву.  

Вимога доступності, масовості музичного мистецтва не 

означає потреби спрощувати його, пристосовувати до відсталих 

художніх смаків.  

Студенти повинні усвідомити, що якість музичного твору 

визначається не лише його популярністю в масах. Якщо 

погодитись з цим – значить визначити високоякісними ті 

банальні пісеньки, які нерідко з’являються в репертуарі окремих 

естрадних співаків і стають на якийсь час популярними. Але не 

слід робити висновків про недоцільність існування самого 

жанру легкої естрадної музики. Навпаки, потреба в 

високоякісному розважальному музичному мистецтві дуже 

велика в наш час. Адже таке мистецтво повинно по–

справжньому давати молоді естетичну насолоду, прикрашати їх 

побут, сприяти веселому відпочинку на дозвіллі. 

Студент, який любить музику, розуміє її універсальну 

мову, завжди знайде велике задоволення від слухання музики 

найрізноманітніших жанрів – від естрадної пісні до складного 

симфонічного або оперного твору. В його душі знайде 

емоційний відгук музика композиторів різних епох, різних 

народів. Якою б дивною вона не здавалася студенту спочатку, 
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він швидко зорієнтується в її внутрішній природі, бо розуміє, що 

справжнє мистецтво будь-якої країни, будь-якого часу, будь-

якого стилю служить одній меті – нести людям красу і 

натхнення. 

Кожен народ має свої священні символи, котрі 

уособлюють його самобутність, національну єдність. Вони 

покликані підносити дух нації в боротьбі за свободу, 

національну самоідентифікацію та самоутвердження, за власну 

самостійну державу. До таких символів, крім Прапора та Герба, 

належить Гімн України - найвищий вияв волелюбних прагнень, 

духовно-патріотичних устремлінь українського народу. З 

піснею-гімном пов'язані вікові поривання нашого народу до 

незалежності, яка в наш час все більше стає реальністю. 

Вивчення та виконання Гімну України формує у студентах 

громадянську гідність, патріотичні почуття, свідоме розуміння 

символів у житті молодого покоління. 

З метою формування національно-патріотичного почуття 

молоді пропонується «творче» спілкування з мистецтвом: 

сприймати й аналізувати музичні твори різних авторів, жанрів 

музики, висловлювати думки про улюблені музичні твори та 

виконавців. Студентам пропонується складання анотацій до 

музичних творів, виконавців,  визначати співвідношення 

музичної мови зі змісту, ідеєю музики, розкривати особливості 

музичних інтонацій, характеризувати художній образ, 

драматургію творів. 

Для студентів, з метою поглиблення знань про українську 

класичну музику, пропонуються заняття, на яких вони вивчають 

життєвий і творчий шлях українських композиторів, історію 

створення музичних жанрів та творів, вони слухають музику, 

висловлюють свої враження, розкривають особливості музичної 

мови композитора, порівнюють музику з іншими видами 

мистецтв.  

Наведемо приклад, так розкриваючи глибоку думку 

музичного твору Я. Степового «Прелюд пам’яті Т.Г. Шевченка» 

студенти порівнюють його з репродукцією картини М. Божія 

«Думи мої, думи...» Рішуча хода замисленого Кобзаря, грозове 
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тло картини створюють настрій, співзвучний музиці Я. 

Степового. Також доцільно використати репродукцію картини 

Т. Шевченка «Автопортрет». Гарний, сповнений гідності й 

грації поворот голови до глядача, - і ми бачимо зосереджене 

обличчя молодої людини. Різні твори мистецтва – поезія, 

музика, живопис – по-своєму розкриють музично-образний 

зміст твору і будуть мати певний вплив на національно-

патріотичні почуття особистості. 

Велике пізнавальне значення музики в поєднанні зі 

словом виявляється і в тому, що вона сприяє популяризації 

літературних творів, розкриттю молоді важливих історичних 

подій тощо. Так, опера «Тарас Бульба» М. Лисенка завдяки 

музиці глибше, повніше, багатогранніше розкриває студентам 

історичні події та характери героїв. 

Таким чином, пізнавальна та виховна роль музики значно 

посилюється, якщо музика поєднана не тільки з літературою, а й 

з різними видами мистецтв.  Якщо взяти «без текстову», 

зокрема, чисто інструментальну музику, то й вона може 

розповісти молоді своїми, суто музичними засобами. 

Особливий інтерес у студентів викликає знайомство з 

поняттям «троїсті музики» - це старовинний тип ансамблю, 

поширений на українських, білоруських і російських землях. 

Так спочатку називали невеликі групи музикантів у складі 

скрипаля, цимбаліста і бубняра. Такі ансамблі виникли ще в 

XVII столітті й існують і досі, зберігаючи для нащадків дух і 

музику давнішніх часів. Взагалі ставлення до фольклору у 

молоді позитивне. Засобами фольклору розкривається духовна 

цінність національної культури особистості, її педагогічно-

етичний потенціал. Завдяки фольклору у молоді пробуджується 

українська національна гордість і людська гідність, національна 

державотворча ідея, вболівання за долю Української держави. 

Водночас молоде покоління засвоює і цінності загальнолюдської 

цивілізації, християнської та сучасної культури. 

Мелодії українських народних пісень вражають своєю 

красою і сердечністю. Їх інтонаційна виразність, підкреслена 

пластика розгортання, самобутня ладова мінливість передають 
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найтонші відтінки переживань, відтворюють емоційні нюанси 

поетичного слова. Ліричні пісні сприяють вихованню чуйності, 

об'єднують людей. Так, у народних піснях «Сонце низенько», 

«Цвіте терен», «Ой у вишневому садку», «В саду гуляла квіти 

збирала», «Ой верше, мій верше», «Світи місяченьку» студенти 

відчувають заповітні думи і прагнення, працю і кохання, честь і 

вірність як минулого, так і сучасного, засуджують зло в ім'я 

добра і справедливості.  

До найкоштовніших перлин українського народу 

належать історичні пісні. В них знайшли відображення всі 

перипетії вітчизняної історії, вони розкрили перед світом кращі 

риси характеру наших людей: їхню працьовитість, безмежну 

відданість батьківщині, волелюбність, мужність і стійкість у 

боротьбі проти соціального і національного гніту, наприклад: 

«Чи не той то Хміль», «Іван Богун», «Ой Морозе, Морозенку», 

«Не дивуйтеся, добрі люди», «Ой, з-за гори високої», «Пісня про 

Байду» та інші. 

Наш час – це час інноваційних технологій, молодь 

виявляє особливий інтерес до комп’ютерних занять, 

комп’ютерної музики. Спілкування за схемою «педагог – 

комп’ютер – студент» розкриває нові резерви для виховання 

молоді, надає можливості у формуванні національно-

патріотичного почуття через мережу Internet, доступ до бази 

знань світової культури та історії. 

Таким чином результатами роботи доведено, що одним з 

головних факторів формування національно-патріотичного 

почуття студентів педагогічного коледжу виступає музичне 

мистецтво. Результати педагогічної діяльності показали, що 

поняття, ідеї тоді стають поглядом, переконанням, ціннісним 

орієнтиром, коли студент вичерпує їх евристичним, 

дослідницьким шляхом з художньо-естетичних образів, 

емоційних переживань музичних творів різних епох, жанрів як 

класичних, так і народних, й сучасних. 

Дослідження проблеми показує її життєвість на 

сучасному етапі реформування освітньої галузі та формування 
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особистості з активною громадянською позиції, відданістю 

справі зміцнення української державності. 

 

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА  

О.С. Шумакова  

ВП «Стахановський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ)  

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

СТАХАНОВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

ЗАСОБАМИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна 

ціною життя та зусиллями українських військових, 

добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну 

цілісність, пріоритетного значення набуває національно-

патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу. 

Події останніх років дають підстави стверджувати, що 

переважна більшість громадян України, серед яких є і студенти 

коледжу, виявили високу патріотичну свідомість та міцну 

громадянську позицію. Це є свідченням системної виховної 

роботи педагогічного колективу коледжу. Тому одним із 

найважливіших завдань викладачів є продовження роботи з 

формування у студентів громадянських якостей, розуміння 

приналежності до українського народу.  

Слід зазначити, що особлива увага у коледжі 

приділяється студентам та їх сім’ям, які переїхали із території 

військових дій, заходам, які сприяють їх адаптації у нових 

умовах та нових колективах, залученню їх до активної 

діяльності та участі у позааудиторних заходах. Психолог, 

куратори та волонтери коледжу створюють умови для реалізації 

інтелектуального, творчого, фізичного потенціалу студентів на 

благо України. 



 64 

Останнім часом національно-патріотичне виховання 

пронизує весь навчально-виховний процес у коледжі та 

органічно поєднує громадянське, моральне, родинно-сімейне, 

естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, яке 

базується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх 

прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, 

відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.  

У Стахановському педагогічному коледжі національно-

патріотичне виховання охоплює всіх учасників навчально-

виховного процесу, сприяє формуванню у студентів та 

утвердженню у викладачів національних та загальнолюдських 

цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину 

України.  

Проявом національно-патріотичного духу, свідченням 

формування української політичної нації у коледжі стало: 

масове використання української мови, національної та 

державної символіки, українського традиційного одягу, жовто-

блакитних кольорів; готовность своєю працею, науковими, 

творчими й спортивними досягненням сприяти розвитку 

української демократичної держави. 

Аналіз роботи педагогічного колективу свідчить про те, 

всі заходи  наповнені громадянсько-патріотичним змістом, 

стверджують ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх 

громадян України, підтримують прагнення кожного студента до 

духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку 

задля розквіту держави в цілому. 

На нашу думку, доцільно добирати і поєднувати 

різноманітні методи і форми національно-патріотичного 

виховання, уникати формалізму й одноманітності, насичувати їх 

патріотичними емоціями та переживаннями, активно 

використовувати приклади мужності й звитяги захисників 

України як з історичного минулого, так і нинішніх воїнів-героїв, 

які боронять нашу державу. 

Громадянський компонент виховання найвиразніше 

втілено у змісті навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного 

циклу. Вивчення української мови, літератури, історії, географії, 
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правознавства спрямовано на формування переконливого 

почуття патріотизму й громадянської свідомості студентів 

коледжу, знань про права і свободи громадян, сутність 

громадянського суспільства.  

Вихованню сучасного громадянина-патріота Української 

держави, підготовці студентської молоді до виконання ролі 

активних громадян, формуванню громадянських навичок і 

цінностей, необхідних для ефективної участі у житті громади, 

сприяє участь у діяльності волонтерського загону коледжу 

«Добротворець», який відновив свою роботу у вересні 2015 

року.  

У своїй роботі волонтери загону надають перевагу 

активним формам роботи, що передбачають самостійну або 

групову роботу; сприяють формуванню національної свідомості, 

критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до 

справи, відповідальності за свої дії та вчинки (наприклад, 

соціальні практики, пошукові, дослідницькі проекти, дискусійні 

клуби, діяльність студентських прес-центрів, акції). 

Окремої уваги заслуговує тьюторський супровід, який 

через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню 

соціальних зв’язків, опануванню волонтерами-початківцями 

новими навичками, формуванню у них прагнення до 

відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних 

якостей, світогляду справжнього громадянина України.  

Зазвичай діяльність волонтерського загону здійснюється 

в інформаційно-просвітницькому, профілактичному, 

соціальному, охоронно-захисному напрямах. Реалії сьогодення 

визначили новий напрям волонтерської роботи – психологічна 

та моральна підтримка воїнів Збройних сил України; допомога 

родинам, що були вимушені покинути свої домівки (тренінгові 

програми: «Спілкуймося разом», «Психологічні проблеми 

ТПО»; консультації з елементами арт-терапії, психологічні 

консультації переміщених осіб та студентів, які стали свідками 

бойових дій, круглі столи за участю учасників бойових дій, 

тематичні екскурсії, екскурсії з відвідуванням об’єктів 

культурної спадщини місцевого та державного рівня тощо). 
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Члени загону планують продовжити участь волонтерів у таких 

всеукраїнських акціях, як «Лист пораненому», «Хвиля доброти», 

а також у волонтерських акціях, що започатковані за ініціативи 

громадських організацій та інших навчальних закладів, тісно 

співпрацювати з волонтерами Лисичанського педагогічного 

коледжу та Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка.  

Адже, важливим у суспільно-гуманітарній роботі 

коледжу є те, що студенти, незалежно від їх національності та 

регіону проживання, ідентифікували себе з Україною, прагнули 

жити в Україні; розуміли необхідність дотримання 

конституційних та правових норм, володіння державною мовою; 

сприймали регіональну історію як частину загальної історії 

України, відчували власну причетність до майбутньої долі 

рідного краю як невід’ємної складової єдиної країни. 

Особливу роль, на нашу думку,  у національно-

патріотичному вихованні студентів коледжу, по-перше, відіграє 

викладач, його особистий приклад, його погляди та практичні 

дії, що мають бути взірцем для наслідування. Якість виховного 

процесу напряму залежить від рівня підготовленості викладачів 

до кожного заходу; використання різноманітних методів і форм; 

знання і вмілого врахування вікових й психологічних 

особливостей; відвертості, емоційності, оптимізму та активної 

патріотичної позиції викладача. Серед яких: Шумакова Олена 

Сергіївна –координатор волонтерського загону; викладачі 

української філології та суспільно-гуманітарних дисциплін.  

По-друге, є роль сім’ї. Пріоритетним завданням нашого 

навчального закладу є залучення батьків студентів до активної 

участі у навчально-виховному процесі, організації та проведенні 

позанавчальних виховних заходів. Таким чином, батьки стають 

не тільки спостерігачами за здобутками їх дітей, вони мають 

безпосередньо впливати на формування молодого покоління 

своїм досвідом та своїм прикладом. Тому, під час проведення 

тематичних зустрічей, до коледжу часто запрошуємо батьків, які 

є учасниками бойових дій (АТО), яких виявили наші волонтери 

у ході пошукової роботи у регіонах.  
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Слід зазначити, що зусилля викладачів коледжу 

спрямовані на підтримку ініціативи батьківської громади, 

взаємодію у розробленні та виконанні рішень щодо 

патріотичного виховання дітей. Особливу увагу приділяють 

педагогізації батьків, ознайомленню їх із сучасними психолого-

педагогічними знаннями. З цією метою використовують 

інтерактивні методи: тренінги, дискусії, дебати, аналіз виховних 

ситуацій, які сприяють усвідомленню батьками ролі сім’ї у 

вихованні дітей, формуванні патріотичних почуттів та 

готовності служити своїми знаннями, працею Україні.      

Підсумовуючи вище зазначене стає зрозумілим, що 

ефективність національно-патріотичного виховання студентів 

педагогічного коледжу залежить від системного та 

цілеспрямованого впливу на всіх учасників цього процесу. 

Таким чином, волонтерська діяльність – ефективний засіб 

національно-патріотичного виховання в педагогічному коледжі.  

  

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 О.В. Янко  

ВП «Стахановський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(Лисичанськ) 

 

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Реформування національної системи освіти в Україні, 

модернізація освітньої справи неможливі без опори на 

народні традиції виховання, на етнопедагогічні основи . 

Здійснювана перебудова суспільства націлює й на 

історичні зміни в системі народної освіти, зокрема в 

суспільному дошкільному вихованні. У реалізації сучасних 

навчально-виховних завдань дитячого садка визначну роль може 

і повинна відігравати народна педагогіка. Значення активного 

застосування її в дошкільних закладах набуло сьогодні 
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особливої актуальності у зв’язку з гуманізацією та 

демократизацією нашого життя. 

Настав той вирішальний час, коли потрібно 

якнайрішучіше повернутися до української народної педагогіки, 

до відродження традиційного статусу української родини з її 

непорушним авторитетом, потужною вірністю, любов'ю до дітей 

і відданість святому обов'язку їх виховання, повагою до батьків і 

материнським покликанням жінки, підняти роль чоловіка-

дружини, батька-матері у створенні та захисті домашнього 

вогнища, забезпечуючи на їх взірцевому прикладі моральну 

підготовку молоді до подружнього життя, тобто відновити і 

зміцнити те вічне, на чому тримається людство, що ніколи не 

старіє. А починати треба з дошкільного віку. 

Народна педагогіка  виконує певне соціальне замовлення: 

формує соціальний тип, необхідний даному племені, клану, 

класу, нації, суспільству для його успішної життєдіяльності, для 

закріплення досягнень культури [2;3;5]. 

Після тривалої перерви у науковій педагогіці знову 

розпочалося дослідження виховних впливів різних духовних 

рухів, у тому числі й народних традицій виховання. Свого часу 

сімейну педагогіку вивчали Д.І. Писарєв, Л.М. Толстой, М.Г. 

Чернишевський, Леся Українка та інші, однак найгрунтовніший 

аналіз народності у суспільному вихованні здійснив К.Д. 

Ушинський. Він дійшов головного висновку: не існує загальної 

системи виховання, прийнятої для всіх народів, пряме 

запозичення виховних принципів одним народом в іншого 

неможливе, суспільне виховання удосконалюється з розвитком 

усього життя країни й громадянської думки.  

К.Д. Ушинський вбачав зміни народної педагогіки у 

засвоєнні молоддю різних видів культури та найперше – 

культури праці, яку вважав необхідною передумовою фізичного, 

морального та розумового розвитку людини, основою 

особистого щастя. Великої ваги надав видатний педагог рідній 

мові: рідне слово формує душу, виробляє характер, прилучає до 

своєї нації. До механізмів народної педагогіки він відносив 
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також гру, суспільну думку, характер народу, його національні 

особливості, звичаї, традиції, фольклор [6;10;12]. 

Сучасний дослідник Г.М. Волков, проаналізувавши 

національні елементи у практичній педагогічній діяльності А.С. 

Макаренка, показав, як характерні особливості українського 

народу органічно входили в систему його роботи.  

В роки гуманізації, демократизації суспільства ми 

звернулися до тих духовних цінностей, які завжди несли в собі 

реальний зміст: мова, традиції, звичаї культура. Народна 

педагогіка дістає новий могутній імпульс для свого подальшого 

творчого розвитку. Це свідчить про те, що справжні можливості 

для яздійснення своїх виховних ідеалів народна педагогіка має в 

умовах духовного відродженя суспільства.  

Мудрість народних вчителів полягала і полягає в тому, 

що вони якимось чуттям знали і знають головний закон 

виховання, його основу: тільки духовна взаємодія вихователя і 

вихованця забезпечує досягнення педагогічної мети. Є 

мистецтво виховувати, але є і мистецтво виховуватися – мати 

бажання прилучитися до культури людства, прагнення стати 

гідним громадянином своєї Батьківщини.  

Таким чином, народна педагогіка як вид духовної 

культури суспільства виконує істотні функції суспільного 

життя: гуманізацію, соціалізацію, індивідуалізацію 

підростаючого покоління. Вони здійснюються конкретно – 

історично, їхнє спрямуваня зумовлене класовою природою 

суспільства; залежать вони і від національних умов життя 

(етнопедагогіка). Та попри розмаїття форм завжди виступало 

наперед загальнолюдське завдання – виховання юного 

покоління. Протягом останніх років відбувається інтенсивне 

взаємозбагачення масової і наукової педагогіки [8]. 

Народна педагогіка в дитячому садку – це, насамперед, 

подвір’я і сам будинок, споруджений у національному стилі, з 

використанням кращих його ознак. В оформленні інтер’єрів 

загальних приміщень і групових кімнат мають бути широко 

використані вироби місцевих умільців, у книжкових куточках 

зібрані народні казки, пісеньки, приповідки, в ігротеках – 
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народних дитячих іграшок набори, а на майданчику та в 

літньому павільйоні – споруди та матеріали для проведення 

народних, рухливих та інших ігор.  

Важливу роль у вихованні в дітей любові до материнської 

мови і прагнення засвоїти її поруч із начальними заняттями, 

відіграє організація життя дитячого колективу зокрема мовного 

спілкування, дотримання режиму культури мови й особистий 

приклад педагогів. 

Генератором поступальних перетворень у формуванні 

особистості виступають ігри й іграшки. Навіть досить літні 

люди тримають у пам’яті улюблені забавки дитинства: 

“Жмурки, “Третій – зайвий”, “Кіт і миші”, “Гуси, гуси, додому”, 

“Ястреб та курчата” та інші, перейняті колись від ровесників чи 

старших товаришів. Народ створив ці ігри, він же й визначив 

порядок їх використання з малечого віку до зрілості. Причому, 

настільки точно й глибоко, що за ходом просування у них можна 

визначити рівень розвитку дитини.  

У систему застосування у дошкільних закладах здобутків 

української етнопедагогіки включають також емоційну сферу, 

представлену народною деонтологією і пов’язану з максимально 

можливим перенесенням здорового сімейного мікроклімату в 

обстановку дитячого садка. Це виявляється у підтримці 

родинних звичаїв, у доброзичливій взаємодопомозі і чуйному, 

важному ставленні до дітей.  

Барвиста палітра народного декоративно-прикладного 

мистецтва розкривається перед дошкільнятами на заняттях з 

декоративного малювання, аплікації, художній творчості. 

Високий результат дає ця робота, коли вона має підсумкові віки 

у вигляді фольклорних дитячих свят та фестивалів. Тут 

найбільш повно та яскраво пропагуються серед їх учасників 

народні пісні, ігри та розваги, деламація тощо, супроводжувані 

виставками іграшок, саморобок, малюнків вишивок, аплікацій та 

інших виробів, а також предметів побуту населення даної 

місцевості. До програм дитячих розваг входить також народний 

гумор. Значний інтерес у дітей викликають ранки “Казки за 

казкою”, участь у самодіяльному ляльковому театрі за мотивами 
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народних казок, зустрічі із знавцями фольклору, народними 

оповіданнями, майстрами.  

Велике застосування народна педагогіка має на заняттях 

формування уявлень про природу. Адже саме на цих заняттях 

вихователь знайомить дітей з народним календарем, 

прислів’ями, приказками, прикметами. Візьмемо для прикладу 

прислів’я та приказки, пов’язані з окремими місяцями. Які вони 

точні, поетично соковиті і влучні! Слухаємо їх та переконуємось 

в мідрості нашого народу. Треба бути справді геніальним, щоб 

сказати так: “Хвала і січень сніговий, травень дощовий, а 

серпень на хліб рясний” або “Питає лютий – чи добре взутий, бо 

прийде марець та вхопить за палець”. Тут і образ, і характерна 

ознака місяця, і поетична рима, що так важливо для 

особливостей сприймання дошкільниками певних природних 

явищ, обміркування природно-наслідкових зв’язків в природі.  

Шлях української народної педагогіки в сучасні 

дошкільні заклади був неймовірно довгим, він вимірювався 

роками, але ефективність етнопедагогіки ми побачимо завтра, 

слід тільки актуалізувати дану проблему, активніше 

впроваджувати це невичерпне джерело в життя, в реальність, 

спираючись при цьому на здобутки українського родинного 

виховання. Заслуга педагога не лише в тому, що він один 

самостійно виховує дітей засобами народної педагогіки, а в 

широкій пропаганді етнопедагогіки серед батьків. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДЕЯКИХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

На сучасному етапі формування громадянського 

суспільства особливо актуальною стає проблема національно-

патріотичного та громадського виховання молоді, що 

передбачає розвиток самодостатньої особистості громадянина 
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України, його національної свідомості та активної життєвої 

позиції. 

Зараз Україна проживає один із найскладніших періодів 

становлення та розвитку. Відбувається випробування народу на 

стійкість, мужність, порядність. 

Загалом національно-патріотичне виховання молоді – це 

процес вироблення в особистості чіткого уявлення про 

закономірності розвитку патріотичних ідей, розуміння ролі 

історичних знань про свою країну, народ, його традиції та 

звичаї, вироблення стійких патріотичних переконань та уміння 

відстоювати їх в умовах реальної дійсності [5, с.38]. Як зазначає 

класик педагогіки В. О. Сухомлинський, патріотичне виховання 

– це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, 

робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка 

формується [4, с.118]. Тобто, національно-патріотичне 

виховання молоді дає можливість формувати у майбутніх 

громадян патріотичне мислення, свідомість, розвивати інтелект 

особистості для активної участі в навчально-пізнавальній 

діяльності, виробляти активну громадську позицію, 

реалізовувати її в практичній діяльності.  

Сьогодні підготовка студентів у вищій школі – одне з 

найбільш важливих завдань суспільства, її метою є не тільки  

підготовка висококваліфікованих фахівців, а й формування  

цілісної особистості громадянина України. Упродовж навчання 

студент має не лише здобути професійні знання, але й 

сформуватись як особистість. Тому сьогодні як ніколи зростає 

значення виховання, формування гармонійно розвиненої 

особистості з високою національною самосвідомістю. Отже, для 

реалізації сформованої Концепції надзвичайно важливим є те, 

щоб « кожен навчальний заклад став для молодої особистості 

осередком становлення громадянина-патріота України, готового 

брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати 

країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, 

соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, 

сприяти єдності української політичної нації та встановленню 

громадянського миру й злагоди в суспільстві» [3]. 
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Розглядаючи актуальність національно-патріотичного 

виховання в сучасному вимірі, варто ще раз підкреслити 

важливість Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді і  зазначити, що  метою патріотичного виховання 

є «формування у молодого покоління високої патріотичної 

свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи 

про благо свого народу, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, 

сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної 

держави» [2]. При цьому, потрібно максимально сприяти 

використанню та досконалому володiнню державною мовою, 

вивченню iсторiї, культури, традицій та звичаїв України, кращих 

досягнень науки, освiти, технiки, мистецтва як минулого, так i 

сучасностi. Виконати такі завдання можливо лише за умови 

усвідомлення майбутнім поколінням своєї причетності до 

світового історієтворення.  

В реалізації цих сучасних завдань особливе місце 

посідають предмети психолого-педагогічного циклу які 

сприяють не тільки «формуванню комплексу професійно 

значущих якостей особистості, що  забезпечують високий рівень 

професіоналізму» [1,9] майбутніх педагогів, а й поглибленню 

знань студентів з історії та культури українського народу, його 

традицій, формуванню патріотичних поглядів, переконань, 

відповідної поведінки, вихованню національних почуттів та 

патріотизму, поваги до культури різних народів.  

Національно-патрiотичне виховання здійснюється з 

урахуванням специфiки навчальних дисциплiн на лекцiях, 

семiнарах, практичних заняттях, а також  у позаурочний час,  

шляхом обговорення  положень Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді  

Але як, яким чином і в якому обсязі викладати  

дисципліни щоб виховати не лише високоосвічену, а й 

національно свідому особистість? Це питання турбує більшість 

освітян, методистів. 
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Ми зупинимося лише на окремих методичних аспектах з 

досвіду роботи використання ідей національно-патріотичного 

виховання при вивченні деяких педагогічних дисциплін в 

педагогічному коледжі. 

  Педагогічна діяльність вихователя, вчителя, соціального 

педагога повинна бути спрямована на організацію цілісного, 

системного підходу щодо національної освіти і виховання. 

Отже, з метою надання навчальній роботі більшої 

емоційної привабливості  під час викладання дисциплін 

«Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з 

природою» (спеціальність Дошкільна освіта), «Етнопедагогіка»  

(спеціальність Соціальна педагогіка), «Теорія виховання»  

(спеціальність Початкова освіта) намагаємось акцентувати увагу 

студентів   на змісті навчальних предметів і вихованні якостей 

особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до 

суспільства, держави, природи. 

Мета навчального курсу «Основи природознавства та 

методика ознайомлення дітей  з природою» полягає в тому, щоб 

дати глибокі знання для майбутніх працівників дошкільних 

закладів про природу найближчого оточення, свого рідного краю, 

України , формування професійної компетентності у сфері 

екологічного виховання. 

Сучасний підхід до змісту ознайомлення з природою 

характеризується орієнтацією на формування у дошкільників 

досить широкого кола знань про навколишню природу: цікавих 

представників біоценозів лісу, лук, водойм, степу, парку ,тощо. 

Проведення цієї роботи вимагає від вихователів широких знань 

про природу рідного краю, емоційної чутливості, зацікавленості, 

спостережливості. 

Вивчення тем курсу «Етнопедагогіка», забезпечує 

засвоєння студентами знань з історії українського народу, 

народних та родинних традицій, обрядів, звичаїв, народного 

мистецтва, рідної мови, ознайомлення з кращими зразками 

сучасної культури, науки, мистецтва. Мета курсу - забезпечити 

обізнаність студентів із скарбницею педагогічної мудрості 

українського народу, формувати в них національний світогляд, 
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вміння користуватися всіма засобами етнопедагогіки. Завдання 

курсу: озброїти студентів системою знань про   українську   

народну педагогіку (її суть, зміст, структуру, функції, 

походження тощо) для набуття відповідних професійних умінь 

та навичок; навчити   майбутніх педагогів користуватися повним 

арсеналом української народної педагогіки у здійсненні 

навчально-виховного процесу в школі та дитячому садку; 

виховувати студентів у дусі добросусідського ставлення до 

інших народів. 

Практично всі теми з дисципліни  «Етнопедагогіка»,  

можна використати для виховання національної свідомості 

молодого покоління. Не менш важливим є розповідь про те, що 

українська народна педагогіка допомагає вирішувати проблему 

створення і застосування національної системи освіти і 

виховання. Національною системою створюються психолого-

педагогічні умови для самовизначення, самореалізації кожної 

дитини, оскільки саме вона перебуває в центрі навчально-

виховного процесу. Знайомство з науковим внеском наших 

вчених, сприяє вихованню в студентів патріотичних якостей, 

формуванню в них високого громадянського ідеалу. 

 Прагнемо розкрити перед студентами те, що вітчизняна 

педагогіка - це не лише наука, але й мистецтво, яке сповідує ідеї 

народності, гуманізму, національного виховання, гармонійного 

розвитку особистості, доступності освіти, всебічної уваги і 

поваги до дітей, підготовки молодого покоління до життя. 

 Курс «Теорія виховання» займає одне з провідних 

місць у системі професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя. Зміст і вивчення цього курсу базується 

на таких важливих принципах, як народність і 

культуровідповідність; науковість та історизм у підході до 

розгляду процесу виховання; традиційність та інноваційність; 

нероздільність виховання, самовиховання і навчання, 

взаємозв'язок педагогічної теорії і шкільної практики. Так, під 

час вивчення навчального курсу «Теорія виховання» ми 

поглиблюємо наукові знання основами особистісно-спрямованої 

теорії виховання, які ґрунтуються на знаннях та застосуванні 
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ідей і засобів  народної виховної мудрості, вітчизняних і 

зарубіжних здобутків в галузі виховання, врахуванні 

індивідуальних психологічних особливостей самобутньої 

духовності кожної особистості. Мета курсу полягає в озброєнні 

студентів теоретичними знаннями і практичними вміннями 

щодо процесу виховання школярів. Курс має націлити 

майбутніх вчителів на глибоку підготовку до професійної 

діяльності, стимулювати інтерес до передового досвіду 

виховання, прагнення творчо ставитись до виховного процесу 

під час педагогічної практики.  

На заняттях з цих дисциплін використовується різні 

форми та методи роботи: робота в групах і парах, рольова гра, 

дискусії, «мозковий штурм», «займи позицію», студентські 

проекти тощо. В своїй діяльності на різних етапах навчання 

використовуємо колективну форму навчання, а саме: навчання в 

малих групах, об'єднаних спільною метою, де студентові 

надається можливість реалізувати себе, допомогти товаришу, 

функціонувати як єдина група. Практичний досвід, постійний 

пошук та експериментування ефективних методів і форм роботи 

дозволяють розглядати інтерактивне навчання як сукупність 

технологій, а  використання інтерактивних технологій у 

навчанні принципово змінює характер навчально-пізнавальної 

діяльності студентів - майбутніх педагогів. 
Підсумовуючи сказане, хочемо наголосити, що для 

досягнення успіху в навчально-пізнавальній діяльності, 

керуючись інтересами українського нації  ми, педагоги, повинні 

орієнтувати студентів на загальнолюдські цінності: гуманізм, 

працелюбство, захист прав людини, критичне мислення, 

толерантність, розуміння, що земля – наш спільний дім, а 

світовий спокій і злагода між людьми і державами – головна 

умова існування землі і людства. 
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