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Анотація 

У статті представлено досвід організації Центру молодіжних 

ініціатив в умовах виховної роботи Лисичанського педагогічного 

коледжу, місією якого є  сприяння найбільш повній самореалізації 

молодих людей у суспільстві, що передбачає як формування активної 

громадянської позиції, так і реалізацію прагнення жити в сім’ї 

європейських народів.  Визначено особливості, структури Центру, що 

представляє функціонування змістових секторів, а саме: тренігової 

програми «Інтенсив», відділу по зв’язку з громадськими, державними 

установами «Public Relations», інформаційно – аналітичного 

майданчика, волонтерського загону «Милосердя». Представлений опис 

поетапної реалізації завдань,орієнтовних форм роботи. 
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Розвиток і підтримка студентського самоврядування в умовах 

різких викликів сучасного українського суспільства зумовлюють пошук 

нових шляхів реалізації завдань громадянського, національно-

патріотичного становлення особистості та  апробації нових підходів у 

роботі із студентською молоддю, заснованих перш за все на принципах 

демократичності. Заснування Центру молодіжних ініціатив у 

сучасних закладах зумовлене необхідністю реалізації сучасної 

молодіжної політики і стратегії розвитку держави, посилення виховної 

роботи, спрямованої на подальший розвиток гуманітарної й соціальної 

сфер та підтримання у молоді мотивації до відданого служіння 

Українському народові шляхом забезпечення їх конституційних прав і 

свобод.  

Національно-патріотичне становлення особистості викликає 

значний інтерес науковців і практиків. Важливе значення в 

досліджуваній проблемі мають загальнотеоретичні і практичні роботи 

Ю.Азарова, О.Богданової, М.Болдирєва, Г.Ващенка, Д.Донцова, 

С.Русової, В.Сухомлинського, К.Ушинського та ін.  

Методологічні та теоретичні основи формування особистості з 

глибоким почуттям патріотизму, любові до Батьківщини розкриті у 

працях І.Беха, Г.Біленької, A. Бойко, М.Боришевського, 

Ю.Завалевського, П.Ігнатенка, В.Каюкова, Б.Кобзаря. 

Психолого-педагогічні, соціально-педагогічні особливості 

національно- патріотичного виховання представлені працями 

О.Вишневського, Т. Дем'янюк, І.Єрмакова, А.Капської, В.Кіндрата, 

І.Коваленко, П.Кононенко, В.Кузя, І.Мартинюка, В.Оржеховської, 

С.Павлюка, А.Погрібного, Ю.Руденка, М.Стельмаховича, Б.Ступарика, 

Є.Сявавко, К.Чорної, П.Щербаня та ін. їх погляди на поняття 

національно-патріотичного виховання не тотожні. 

 Аналіз означених робіт свідчить про неперервні пошуки шляхів 

удосконалення навчально - виховного процесу виховання майбутніх 

педагогів. Саме той факт, що у загальному огляді  дисертаційних 

досліджень не виявлено робіт, які спеціально присвячені проблемам 

патріотичного виховання під час інформаційної та військової агресії, 

обумовив можливість працювати в напрямі розробки шляхів 

патріотичного виховання  та узагальнення досвіду. 

Спираючись на викладене вище, ми можемо визначити основну 

мету даної роботи, яка полягає у описі досвіду організації центру 

молодіжних ініціатив у Відокремленому підрозділі «Лисичанський 

педагогічний коледж Луганського національного університету Тараса 

Шевченка», реалізуючи мету Стратегії, а саме « …визначення 

пріоритетів та основних напрямів національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, розвитку відповідних інститутів держави і суспільства, 



 

 

забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного 

виховання на основі: розвитку діяльнісної відданості у розбудові 

України, формування у дітей і молоді активної громадянської, 

державницької позиції та почуття власної гідності;скоординованої 

роботи та взаємодії органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх 

ефективної співпраці з громадськістю;формування широкої громадської 

підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення 

ролі та можливостей громадських об’єднань, підвищення ролі сім’ї, 

активної участі волонтерів, активістів». 

Головною домінантою вибору нормативно-правової бази є 

актуальність реалізації завдань державної політики щодо формування 

високого рівня громадянської  активності, патріотичної самосвідомості 

молоді прифронтових міст Луганщини, яка стала безпосереднім свідком 

АТО. Нормативно-правовим підґрунтям методичної роботи щодо  

організації діяльності Центру молодіжних ініціатив в умовах 

функціонування органів студентського самоврядування мають стати: 

Концепція Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 

2016-2020 роки; Концепція національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді (Додаток  до Наказу МОН України від 16. 06. 2015 р. №641),  

Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання 

у загальноосвітніх навчальних закладах», Стратегія національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки”. 

Центр молодіжних ініціатив функціонує на демократичних 

засадах органів студентського самоуправління з 2015 року.  

 Центр молодіжних ініціатив є громадським об’єднанням , що 

згуртовує свідому, патріотично налаштовану молодь регіону, яке 

базується на оновленому  механізмі організації роботи з молоддю, в 

основі якого є поєднання управлінської вертикалі з інститутами 

громадянського суспільства: молодіжними, волонтерськими, 

громадськими організаціями. Засновників та членів об’єднує розуміння 

необхідності постійної та цілеспрямованої роботи з молоддю, підтримки 

раціональних молодіжних ініціатив, пропозицій та проектів, бажання 

сприяти правовому, соціальному та культурному прогресу у суспільстві.  

Заснування Центру зумовлене необхідністю реалізації сучасної 

молодіжної політики і стратегії розвитку держави, посилення виховної 

роботи, спрямованої на подальший розвиток гуманітарної й соціальної 

сфер та підтримання у молоді мотивації до відданого служіння 

Українському народові шляхом забезпечення їх конституційних прав і 

свобод. 

  Центр молодіжних ініціатив надає змогу забезпечити ефективне 

здійснення заходів патріотичного виховання студентської молоді через 



 

 

використання потужного потенціалу системи освіти України у взаємодії 

з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, закладами культури та 

релігійними організаціями із залученням до цієї роботи засобів масової 

інформації та використання мережі Інтернет, підвищити рівень 

професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання 

молоді. 

Реалізуються поставленні завдання поетапно. І етап передбачає 

створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного 

забезпечення для здійснення оргдіяльнісної гри; легалізацію організації  

у місцевому центрі надання адміністративних послуг,  створення 

інформаційного ресурсу навчально-методичних матеріалів. 

Практичним й дієвим є ІІ етап, на якому координаторами центру  

реалізується програма «Інтенсив» з правознавства, історії та психології 

лідерства (залучені три фахівця: психолог, викладач права, викладач 

суспільних дисциплін). Тематика проведених заходів: тренінг з групою 

виявлених активних  студентів «Я – лідер», «Від комунікатора до 

майстра оратора», «Моя громадянська активність», «Командна 

діяльність»; семінари-практикуми «Основи сучасної теорії Конституції – 

Основного Закону держави. Загальна характеристика Конституції 

України та її юридичні властивості», «Політичні права і свободи 

громадян України. Економічні, соціальні та культурні права і свободи 

громадян України. Право на соціальний захист, достатній життєвий 

рівень»,  суспільно – історичні огляди «Ми українці», «Історія Гідності. 

Хроніка поступу.». 

Наступним кроком у роботі із визначеним активом є підготовка 

рілайтерів, налагодження зв’язку із громадськими, державними 

установами, ЗМІ, спільне планування діяльності; створення сайту Центру 

молодіжних ініціатив, популяризація у соціальних мережах. 

Активна фаза діяльності центру передбачає щотижневе 

проведення засідань інформаційно-аналітичного майданчику під гаслом 

«Говорить Україна!», участь у міських заходах та акціях, наприклад, на 

імпровізованому Майдані, Святі вишиванки, зустрічах із бійцями АТО,  

створення серії проектів «Поліція знань», в інтересах якої діагностика 

обізнаності студентів коледжу з подій історії та сучасного суспільства на 

актуальну тематику (До Дня соборності України, Перспективи 

входження України до ЄС, інформаційна війна і таке інше). 

Представлення власних досягнень у соціальних мережах активом Центру 

молодіжних ініціатив.  
У сфері інтересів інформаційно-аналітичного сектору ЦМІ 

вивчення стану реалізації міських соціальних програм. Подальше 

впровадження результатів справа сегменту ЦМІ – волонтерського загону 

«Милосердя», діяльність якого спрямована на здійснення  допомоги 

ветеранам ІІ світової війни, учасникам АТО, сиротам дитячого  притулку 

та  участь у акціях різних рівнів.  



 

 

Методична робота з організації Центру надає змогу забезпечити 

ефективне здійснення заходів патріотичного виховання студентської 

молоді через використання потужного потенціалу системи освіти 

України у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 

закладами культури та релігійними організаціями із залученням до цієї 

роботи засобів масової інформації та використанням мережі Інтернет, 

підвищити рівень професійної підготовки фахівців з питань 

патріотичного виховання молоді. 

Концептуальні підходи методичних матеріалів  спрямовані  на 

застосування  новітніх форм роботи з використанням медіа-технологій, 

спільної організації діяльності учасників Центру (тренерів, 

координаторів, активу студентського парламенту, членів волонтерського 

загону), що ефективно впливають на формування громадянських 

компетентностей та лідерських якостей сучасної молоді.  

 


