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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЖИТТЄВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

У національній доктрині розвитку освіти зазначено, що 

«національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною 

складовою освіти. Його основна мета - виховання свідомого 

громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої 

культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді 

потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та 

фізичної досконалості, моральної художньо-естетичної, трудової, 

екологічної культури» [6 , с. 4]. 

    Сьогодні головним для педагогів постало завдання, як підготувати 

молодь до життя в суспільстві, при цьому дбайливо оберігаючи і 

примножуючи систему норм і цінностей, що склалася в українського 

народу. 

     Національне виховання є однією з важливих складових проблеми 

виховання особистості. Проблема національного виховання 

підростаючого покоління висвітлювалась у працях М. Галагузової, 

Я. Гогебашвілі, М. Евсевьева, Я. Каменського, О. Матвієнко, 

К. Насирова, М. Приходько, К. Д. Ушинського та ін. 

      У соціально-філософському та історичному плані проблема 

національного виховання, її місце і роль в теорії та практиці 

національних відносин, отримала методологічно-теоретичне 

обґрунтування та розробку в колективних працях і монографіях 

Р. Г. Абдулатіпова, Ф. С. Бабейко, Л. М. Дробіжева, І. І. Сєрової, які 

висвітлюють різні теоретичні і соціологічні аспекти цієї проблеми, 

розглядають спектр по формуванню національної свідомості, 

переконання і поведінки, щодо вдосконалення методів і форм. 

     Актуальність проблеми визначається вимогами до 

самовдосконалення, саморозвитку особистості, її естетичної культури; 

необхідністю найбільшого використання національно-особливого в 

культурному надбанні народу з метою оволодіння особистістю 

багатством загальнолюдської культури [2 , с. 170]. 



 На теренах України першооснови патріотичного виховання були 

закладені ще в народній педагогіці – в легендах, казках, міфах, літописах, 

повчаннях, прислів’ях. Питання патріотичного виховання хвилювало 

літописців, державних і громадських діячів, письменників: Нестора 

Літописця, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, П. Орлика, 

Ф. Прокоповича, Г. Сковороду, Т. Шевченка, П. Куліша, Д. Чижевського, 

Лесю Українку, І. Франка, М. Грушевського, В. Винниченка, 

С. Рудницького. Багатогранні аспекти патріотичного виховання 

особистості знайшли своє відображення у працях педагогів Х. 

Алчевської, Г. Ващенка, О. Духновича, І. Огієнка, С. Русової, 

К. Ушинського, Я. Чепіги, які велику увагу приділяли вихованню любові 

до своєї землі, рідної мови, формуванню національної самосвідомості, 

поваги до історичного минулого. А. Макаренко, В. Сухомлинський 

радили прищеплювати молоді високі почуття вірності й відданості 

Батьківщині, пошани до її трудівників. Психологічні засади 

патріотичного виховання досліджували П. Блонський, Л. Виготський, 

Г. Костюк, О. Леонтьєв, О. Петровський, І. Синиця, П. Якобсон. У 

сучасній педагогічній науці окремі аспекти патріотичного виховання 

розробляють О. Бандура, Н. Волошина, А. Капська, В. Неділько, 

Є. Пасічник, Б. Степанишин. 

    Протягом багатьох віків наш народ створив традиції, які 

притаманні тільки українцям. Джерелом українських традицій є народна 

педагогіка, яку невипадково називають фольклорною материнською 

школою, яка покликана формувати духовні цінності у людини. 

Українська народна педагогіка традиційно охоплює такі важливі 

напрями виховання дітей, як трудове, моральне, інтелектуальне, фізичне 

й естетичне. Народ завжди турбувався про те, щоб дитина зростала 

здоровою фізично, засвоювала морально - етичні закони, ставала духовно 

багатшою, оволодівала народною культурою. Актуальність виховання на 

засадах народної педагогіки в процесі виховання зумовлена соціальною 

потребою сьогодення, відродженням національної культури, 

збереженням й збагаченням неоціненних духовних скарбів народу. 

     Ідеї народної педагогіки високо цінували педагоги різних часів і 

епох, які всебічно вивчали їх і широко використовували для своїх 

виховних систем. Одним із перших, хто теоретично обґрунтував народне 

виховання, був Я. А. Коменський. У своїх працях він звертався до 

побуту, культури народу та його традицій виховання. В основі його 

принципів та ідеалів лежать народні педагогічні погляди. 

Ідеям народної педагогіки, як важливому засобу виховання молодого 

покоління, надавав Г. С. Сковорода. У своїх притчах, байках, листах він 

говорив про природовідповідність виховання та радив звертатися до 

рідного слова, народної творчості, бо «правильне виховання полягає у 

природі самого народу» [11, с. 130]. 

      Особливе місце в науково-педагогічній спадщині К. Д. Ушинського 

займала народна педагогіка, де зазначалась важливість у навчально-

виховному процесі пам'яток народної культури: «Виховання, створене 

самим народом і побудоване на народних засадах, має ту виховну силу, 



якої немає у найліпших системах, заснованих на абстрактних ідеях або 

запозичених в іншого народу» [10 , с. 49]. 

Ідеями народної педагогіки переймалися і Т. Г. Шевченко, який 

добре знав побут і звичаї українського народу, і І. С. Нечуй-Левицький, 

який розглядав виховні проблеми як єдине ціле з етнічною педагогікою з 

формування національної самосвідомості, духовності: «Народні пісні, 

казки, приказки, колядки, козацькі думи - все це в українського народу 

невичерпний, багатий скарб для навчання та виховання. І в школі для 

напутіння життя...» [2 , с. 245]. 

Саме з дитинства закладаються основи духовності, яка 

розвивається протягом усього життя. Духовність - це категорія, яка 

розкриває людину, як істоту, яка глибоко вкорінена в культуру, є 

гуманною, моральною, із широкими пізнавальними інтересами. 

Духовність не існує поза національною свідомістю. Духовність - поняття 

синтетичне, узагальнююче і всеохоплююче, воно включає такі поняття, 

як духовна культура, духовні потреби, духовні інтереси, духовне життя." 

Духовність виявляється в багатстві внутрішнього світу особи, її ерудиції, 

розвинутих інтелектуальних та емоційних запитах.  

Філософи стверджують, що «духовність – це якісна 

характеристика свідомості людини, що відображає панівний тип її 

цінностей». Духовність також не дається дитині в готовому вигляді, 

тобто вона не може бути лише просвітництвом або простим 

запам'ятовуванням ідейних та моральних норм, смислових орієнтацій. 

Кожна молода людина, поступово засвоюючи ідеї, ціннісні орієнтації, 

емоційно-естетичні надбання народу сама емоційно засвоює певні 

компоненти духовності, виробляє своє ставлення до них, реалізовуючи в 

практичній діяльності. 

           Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні все 

більшого загострення та актуальності набуває виховання в молодого 

покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі, 

зміцнення країни, активної громадянської позиції. Український 

патріотизм – це не пасивно-споглядальне явище, а діяльна й активна 

позиція у ставленні до проблем свого народу, Батьківщини і держави. Він 

невіддільний від почуття громадянської відповідальності за долю країни, 

за її майбутнє [7 , с. 13]. 

У патріотичному вихованні важливо правильно пов'язувати 

минуле і сучасне нашої країни, утверджуючи наступність кращих 

традицій поколінь. Якщо сильніше молодь буде відчувати зв'язок часу, 

минулого і майбутнього, зв'язок своїх особистих інтересів з інтересами 

Вітчизни, якщо більш здатна вона буде сприймати все краще, що 

створене попередніми поколіннями, і прогресивне, що принесла свобода, 

то краще вона буде уявляти свою роль у здійсненні завдань розбудови 

України, то вищим буде ступінь її усвідомлення патріотичної 

відповідальності. 

Як засвідчує практика, національно-патріотичне виховання є 

ефективним, якщо у навчальному закладі забезпечується систематичність 

засвоєння культурно-історичних, морально-духовних, естетичних знань і 



цінностей, глибоке пізнання вихованцями національних традицій, 

звичаїв, обрядів, оволодіння кращими світовими духовними і 

культурними цінностями. 

Важливим у національно-патріотичному вихованні є і формування 

патріотичної самосвідомості, яка проявляється у ставленні особистості 

до своєї нації, зацікавленні і повазі до історії українського народу, його 

традицій та звичаїв, шанобливому ставленні до національної спадщини 

народу, прагненні примножити його славну історію та традиції.  

Історія патріотичного виховання в Україні нараховує не одне сто-

річчя та у різні періоди мало різну специфіку. При цьому коріння його 

залишалося незмінним і традиційно було обумовлене боротьбою й боями 

із зовнішніми ворогами. Саме боротьба за незалежність дозволила 

справді розкритися патріотичному потенціалу українського народу. 

Сьогодні основною метою патріотичного виховання є формування 

морально-політичних, професійних, психологічних і фізичних факторів, 

що визначають усвідомлене прагнення особистості, соціальної групи до 

патріотичної діяльності. 

Виховання молоді на кращих прикладах життя борців за 

становлення української державності є одним з найбільш важливих 

шляхів формування історичної пам’яті, через донесення до молоді 

правдивої інформації про героїчне минуле українського народу та 

звільненню історії від ідеологічно заангажованих, а то й відверто 

маніпулятивних трактувань радянсько-імперської доби. 

Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання, 

потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий спектр 

регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінностей, існує 

неоднозначне ставлення населення до багатьох подій минулого та 

сучасності. Cаме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати 

українців, зберегти те, що протягом століть було нашою метою – 

вибороти незалежність держави. Одним із важливих об’єднавчих 

чинників у суспільстві може слугувати збереження культурної та 

історичної спадщини [2 , с. 6]. 

Одним із пріоритетних напрямків організації виховної роботи у 

ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка» є активне формування у молодої 

людини  почуття патріотизму, любові до  Вітчизни та рідного краю. 

Основна мета виховного процесу в коледжі – формувати 

особистість, наділену громадянською відповідальністю, національною 

самосвідомістю, високими духовними цінностями, родинними і 

патріотичними почуттями; створювати умови для розвитку творчо 

обдарованої молоді, її індивідуальних якостей, набуття за час навчання 

молодою людиною соціального досвіду. Позанавчальна діяльність 

зорієнтована на реалізацію завдань «Концепції національно- 

патріотичного виховання дітей та молоді»  та Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. 

Викладачами коледжу створена програма «Скарби твої безцінні, 

Україно», що складається з 23-х авторських відеокомунікаційних 

http://lisichansk.luguniv.edu.ua/08-social_work/koncepcija.pdf
http://lisichansk.luguniv.edu.ua/08-social_work/koncepcija.pdf
http://lisichansk.luguniv.edu.ua/08-social_work/strategija.pdf
http://lisichansk.luguniv.edu.ua/08-social_work/strategija.pdf
http://lisichansk.luguniv.edu.ua/10_ukraina/index.htm
http://lisichansk.luguniv.edu.ua/10_ukraina/index.htm


проектів (викладач - студент) за методиками «занурення в національну 

культуру», «рівний – рівному». Найбільшу зацікавленість у глядацької 

аудиторії викликали такі як «Україно, ти для мене диво!», «Українці. 

Портрет нації», «Жінка-українка: енциклопедія життя», «Видатні діячі 

освіти України», «Українська пісня – духовне обличчя нації».  

Виховний процес відбувається як через інформаційно-

просвітницькі години , зустрічі з цікавими людьми, так і через залучення 

студентів у гуртки художньої самодіяльності, клуби за інтересами, 

спортивні гуртки, органи студентського самоврядування. Саме через них 

розвивається художньо-естетична культура, формується національна та 

громадянська свідомість, реалізуються творчі можливості студента.  

           Важливою складовою частиною системи соціально-гуманітарної 

роботи Лисичанського педагогічного коледжу Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка є діяльність 

«Молодіжного медіацентру. ua». Мета «Молодіжного медіацентру. ua» –

виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина 

України, підготовка до організації роботи в освітянських закладах, у 

тому числі школі - формування вчителя, здатного до творчої активної 

діяльності з виховання учнівської молоді; професійної підготовки 

фахівців на матеріалах медіаосвіти. 

Значна увага в Лисичанському педагогічному коледжі 

приділяється організації та проведенню цілої низки заходів 

громадянсько-патріотичної спрямованості, які відіграють важливу роль у 

виробленні в студентської молоді суспільно значущої мети – побудови 

громадянського суспільства та правової незалежної Української держави. 

Серед них: інформаційно-просвітницькі години: «Український рок – 

музика проти війни», «Історія Збройних сил України», «Дай мені, мамо, 

хустину на згадку», цикли  годин присвячених річницям від народження 

видатних українських письменників та громадських діячів, свято 

української вишиванки «А над світом вишиванка цвіте», щорічно 

проводяться шевченківські тижні та вечори. 

У виховній роботі представники викладацького складу 

намагаються дотримуватись принципів єдності активних та 

інтерактивних методів виховання, досягаючи їх інтеграції в кожному 

окремому виховному національно-патріотичному заході. Відзначимо, що 

в організації позанавчальної роботи зі студентською молоддю викладачі 

широко використовували такі методи, як екскурсії, бесіди, тематичні 

диспути та дискусії, «круглі столи», вікторини, рольові ігри, конференції, 

лекції, тренінги, «відкриті трибуни», ділові ігри, різні форми роботи з 

книгою, періодичною пресою, безпосередньо пов’язані з тематикою 

національно-патріотичного виховання і покликані ознайомити студентів 

з найбільш яскравими сторінками нашої героїчної історії. 

Як довів досвід, такі форми позанавчальної роботи користуються 

значною популярністю серед студентства, свідченням чого є їх активна 

участь в організації та проведенні даних заходів. 

Ефективність національно-патріотичного виховання великою мірою 

залежить від соціальних відносин, що склалися у суспільстві, а також від 



технологій, котрі використовуються педагогами для формування 

національно-патріотичної самосвідомості учнівської молоді. Аналіз 

системи патріотичного виховання та управління нею дає підстави 

констатувати той факт, що інноваційні педагогічні технології, активні та 

інтерактивні методи роботи стали звичним явищем навчально-виховного 

процесу. Відповідно й формується вітчизняна модель методичної роботи  

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у галузі національно-

патріотичної  освіти й виховання. Системний підхід до реалізації системи 

патріотичного виховання в коледжі не може бути 

забезпечений  виключно засобами одного предмету чи навчального 

курсу. Головним результатом національно-патріотичного виховання 

повинна стати громадянська зрілість особистості, що складається як із 

практичних навичок участі в суспільному житті, так і рівня розвитку 

патріотичних якостей особистості [5, с. 170]. 

Таким чином, сучасні педагогічні форми патріотичного виховання 

студентства забезпечують підготовку молоді до життя у правовій 

державі, сприяють формуванню  базових соціальних компетентностей, 

активному залученню до соціального життя, розвитку важливих 

життєвих навичок критичного мислення, дискусії, співробітництва, 

переговорів, прийняття рішень, взаємодії з представниками влади, 

засобами масової інформації, однолітками, батьками, громадськістю.    

Патріотична спрямованість навчально-виховного процесу дає 

можливість реально впливати на становлення конкретних життєвих 

компетентностей молоді як під час занять, так і в позанавчальній  

діяльності, розширює діапазон виявлення здібностей, збільшує 

можливість  особливості зайняти гідне становище у суспільстві та 

виявити свою свідому патріотичну активність. 
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Гарбузюк Т.В., Мурсамітова І.А. Національно-патріотичне 

виховання як засіб формування соціальних та життєвих 

компетентностей студентської молоді 

Стаття присвячена проблемам, формам, напрямкам національно-

патріотичного виховання студентської молоді України. Піднімається 

питання особливості національно-патріотичного виховання, 

підкреслюється  важливість  складових проблеми виховання особистості. 

У статті обґрунтовано актуальність проблеми національно-

патріотичного виховання в освіті,  визначено основні суперечності цього 

процесу. Розкрито сутність засобів формування соціальних та життєвих 

компетентностей студентської молоді, висвітлюються  погляди на 

національну педагогіку, національне навчання і виховання сучасної 

молоді.  

Ключові слова: народна педагогіка, виховання, освіта, 

національно-патріотичне виховання, студентська молодь, духовність.  

 

Гарбузюк Т.В., Мурсамитова И.А. Национально-

патриотическое воспитание как средство формирования социальных 

и жизненных компетенций студенческой молодежи 

Статья посвящена проблемам, формам, направлениям 

национально-патриотического воспитания студенческой молодежи 

Украины. Поднимается вопрос об особенностях национально-

патриотического воспитания, подчеркивается важность составляющих 

проблемы воспитания личности. 

В статье обоснована актуальность проблемы национально-

патриотического воспитания в образовании, определены основные 

противоречия этого процесса. Раскрыта сущность средств формирования 

социальных и жизненных компетенций студенческой молодежи, 

освещаются взгляды на национальную педагогику, национальное 

обучения и воспитания современной молодежи. 

Ключевые слова: народная педагогика, воспитание, образование, 

национально-патриотическое воспитание, студенческая молодежь, 

духовность. 

 

Garbuzyuk T.V., Mursamitova I.A. The national-patriotic 

education as a form of social and life competences of students 



The article deals with the problems, forms, of the national patriotic 

education of students in Ukraine. Rises issue features national-patriotic 

education stresses the importance of education components of the problem of 

personality. 

In the article the relevance of national-patriotic education in education, 

the basic contradictions of the process. The essence means the formation of 

social and life competencies of students, highlights the views of national 

pedagogy, national training and education of today's youth. 

The successful state is successful citizens, which are full of national 

consciousness, love to the native edge, people, deferential attitude toward his 

culture, traditions and consuetudes, proud for the earth and able to respect the 

neighbours, tolerantly behave to the culture of all nationalities which live in 

Ukraine. For this reason, civil-patriotic education occupies a leading role in 

education young.  

Key words: people education, education, education, national and 

patriotic education, student youth spirituality. 

 

 


