
 
 

 

ISSN 2227-2844 
 
 

 
 

 
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
 

 
№ 7 (296) ЖОВТЕНЬ 
 
2015 
 



 
 

 

 

ВІСНИК 
 

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 
№ 7 (296) жовтень 2015  

 
Частина I 

 
За матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Національно-патріотичне виховання дітей і молоді  

в контексті ствердження суб’єктності української держави» 
 

Засновано в лютому 1997 року (27) 
Свідоцтво про реєстрацію:  
серія КВ № 14441-3412ПР, 

видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. 
 

Збірник наукових праць внесено до переліку 
наукових фахових видань України 

(педагогічні науки) 
Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р. 

 

Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних 
«Україніка наукова» (угода про інформаційну співпрацю  

№ 30-05 від 30.03.2005 р.) 
 

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 3 від 30 жовтня 2015 року) 
 

Виходить двічі на місяць  



 
 

 

Засновник і видавець – 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор Курило В. С. 
Заступник головного редактора – 

доктор педагогічних наук, професор Савченко С. В. 
Випускаючі редактори – 

доктор історичних наук, професор Михальський І. С., 
доктор медичних наук, професор Виноградов О. А., 
доктор біологічних наук, професор Іванюра І. О., 
доктор філологічних наук, професор Галич О. А., 

доктор філологічних наук, професор Глуховцева К. Д., 
кандидат філологічних наук, професор Пінчук Т. С., 
доктор філологічних наук, професор Дмитренко В. І., 
доктор педагогічних наук, професор Харченко С. Я. 

 
Редакційна колегія серії „Педагогічні науки”: 

доктор педагогічних наук, професор Ваховський Л. Ц., 
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н. В., 

доктор педагогічних наук, професор Докучаєва В. В., 
доктор педагогічних наук, професор Лобода С. М., 
доктор педагогічних наук, професор Караман О. Л., 

доктор педагогічних наук, професор Сташевська І. О., 
доктор педагогічних наук, професор Хриков Є. М., 
доктор педагогічних наук, професор Чернуха Н. М. 

 
Редакційні вимоги  

до технічного оформлення статей  
Редколегія «Вісника» приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 

друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту 
здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі 
поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см ; верхній колонтитул — 1,25 см , нижній — 3,2 см .  

У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2012.  
Статті у «Віснику» повинні бути розміщені за рубриками.  
Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і 

прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого 
рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).  

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 
дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й 
перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично 
представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.  

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела 
в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 – 14]. 
Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова «Список використаної літератури» або 
після слів «Список використаної літератури і примітки» (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються 
відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без 
відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.  

Статтю заключають 3 анотації обсягом 15 рядків (українською, російською) та 22 рядки (англійською) 
мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів). 

Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).  
На окремому аркуші подається довідка про автора: (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посада, 

звання, учений ступінь; адреса навчального закладу, кафедри; домашня адреса; номери телефонів (службовий, 
домашній, мобільний). 

© ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (296), 2015  
 

 71 

his house, in the pursuit and ability to protect and promote the traditions and 
values of people, national culture, their land, the knowledge of the historical, 
cultural, national spiritual and other accessories for the Fatherland as the 
highest principle of operation. The most effective methods of national and 
patriotic education as the effects on the mind, will and feeling young. 
Conditions of use the active forms and methods of patriotic education aimed at 
improving the moral and spiritual youth. The experience of the objectives of 
the national and patriotic education on becoming a young man - a patriot of 
Ukraine, formation as citizens of the Ukrainian state. 

Key words: national and patriotic upbringing of youth, methods and 
forms of education, educational process, folk art, arts and crafts. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ  
ЯК СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
 
У наступному 2016 році ми будемо відзначати 25 річчя 

незалежності України. Для світової історії може не великий строк, але 
для життя однієї людини – це майже епоха. 

Можна констатувати, що український народ остаточно зробив свій 
політичний вибір у бік розбудови демократичної, правової та європейської 
держави. З огляду на багатонаціональний склад населення та розвиток 
політичної української нації, проблеми національно-патріотичного 
виховання набувають особливої актуальності. Тому є своєчасним 
обговорення та прийняття Концепції та Стратегії національно-
патріотичного виховання молоді. Цей напрямок виховання, на нашу 
думку, є одним з головних чинників демократичної етнополітики. 

Проблеми взаємодії держави зі своїми громадянами, збереження й 
розвитку національної специфіки, усунення юридичної та фактичної 
нерівності між людьми різних національностей, стають предметом 
гострих наукових спорів та політичних дискусій. 

Починаючи з другої половини 70-х років, з боку західних 
суспільствознавців, особливо в наукових центрах США та 
Великобританії, значно активізувалися зусилля щодо створення 
універсальної теорії, яка поєднувала б цілий комплекс політичної 
взаємодії між провідними національностями та етнічними меншинами у 
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багатонаціональних державах. Це було викликано стремлінням щодо 
створення такої моделі суспільного ладу, у якій оптимально 
поєднувалися б як потреби економічного розвитку, так і одночасно 
прагнення людиною соціальної справедливості й політичної рівності, у 
тому числі в царині міжнаціональних відносин. 

Термін «етнополітика» увійшов у західну політологічну науку ще у 
60ті роки 20 століття. Зокрема його використовував американський 
політолог М. Парент, з’ясовуючи взаємозв’язок між етнічною 
приналежністю та політичними пріоритетами людей [1]. Західна політологія 
тим самим здійснила спробу створити універсальну теорію етнополітики.  

Аналіз етнічних проблем у сучасному світі вказує на те, що 
поліетнічність, яка характерна для більшості держав світу, пов’язана із 
значним комплексом проблем. Тому досвід їхнього вирішення в західних 
державах, особливо в тих, які минули періоди міжнаціональної напруги, 
є цікавим та корисним з точки зору забезпечення національної єдності та 
державотворення. 

Сучасній політичній науці знайомо багато моделей розвитку 
демократії в поліетнічних суспільствах. Наприклад, «демократія раси» 
(народу «панів») А. Розинберга. Вона була притаманна гітлерівській 
Німеччині та південно-Африканській Республіці до 1990 року та 
поширювалася лише на пануючу расу (народ), а інші етнічні спільноти за 
допомогою сили були повністю позбавлені демократії. 

Надзвичайно суперечливою, з точки зору західної етнополітології, 
вважається модель «етнічної» або «національної демократії» (автори: 
П. Манчіні та С. Смуха). Ця теорія є спробою поєднати індивідуальні 
політичні і громадянські права, а також певні обмежені колективні права 
етнонаціональних меншин з узаконенням панування однієї з етнічних 
спільнот над державою. Згідно з цією моделлю держава має бути 
батьківщиною для однієї нації з єдиною державною ідеологією – 
націоналізмом пануючої нації, єдиною державною мовою, з символами, 
офіційними святами та героями домінуючої нації. Правлячі кола такої 
держави домагаються  її зміцнення за рахунок обмеження демократії, 
перш за все, для національних меншин. Зазначена модель проходить своє 
випробування в Ізраїлі, Північній Ірландії, Кіпрі, Шрі Ланці, Фіджі, 
Малайзії тощо. Деякі західні політологи вважають цю теорію та практику 
як тимчасову, перехідну на шляху до справді відкритого суспільства. 

В Україні активні дослідження в цьому напрямку почалися на 
початку 90-х років 20 століття. Цілком можна погодитися з думками 
українських політологів та дослідників стосовно природи та змісту 
етнополітики. 

О. Майборода відзначав, що етнополітика – це сфера суспільного 
життя в багатонаціональних державах, до якої належать політичні 
взаємостосунки державної нації з етнічними групами всередині держави, 
а також етнічних груп між собою. Зіткнення інтересів цих головних 
суб’єктів етнополітики концентрується навколо питань розподілу влади, 
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соціальних і матеріальних благ, а також забезпечення етнічної 
ідентичності груп [2, с. 447]. 

О. Картунов під послідовною демократичною етнонаціональною 
політикою розуміє цілеспрямовану діяльність з регулювання 
взаємовідносин між етносами (націями та етнонаціональними групами), що 
виявляються у свідомому впливі державних та суспільних організацій на 
розвиток міжнаціональних та міжетнічних відносин, їх нормалізацію та 
стабілізацію. Підвалини цієї політики становлять перш за все такі 
принципи, як: рівноправність і самовизначення народів, суверенітет, 
територіальна цілісність, право народів на мир, безпеку і розвиток, на 
доступ до досягнень світової цивілізації та їх використання тощо [3, с. 445]. 

З точки зору В. Євтуха етнополітика є одним з предметів 
етнополітології, основний зміст якої – дослідження політики держави, 
політично-громадських організацій тощо в галузі міжнаціональних 
(міжетнічних) відносин. Етнополітика пов’язана з іншими предметами та 
напрямками етнополітології: теорією національних відносин, теорією 
етнічних конфліктів та інше [4, с. 7].  

У Концепції справедливо зазначено, що національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована 
діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ ї, 
освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо 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 [5]. 

Цілком справедливо йдеться саме про системний підхід щодо 
формування патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до 
Батьківщини та інших важливих якостей, що притаманні громадянам 
демократичного суспільства.  

За роки незалежності різні політичні сили, які приходили до влади 
по-своєму, розуміли сутність таких явищ, як «національне», 
«патріотичне», «національно-патріотичне» та «національно-державне». 
Головним для політиків стає суто партійний, клановий інтерес, а не 
інтереси державницькі та загальногромадянські. Тому досить часто 
переписувалася політична історія України. Як наслідок цього – 
протистояння цінностей та симпатій Сходу і Заходу держави. Це привело 
до формування сепаратистських настроїв та зневіри у можливості 
української держави вирішувати економічні, соціальні та інші проблеми 
ефективно та самостійно. 

На нашу думку, з початком АТО ситуація змінюється на краще. Ця 
тенденція відображається, перш за все, не тільки в якісно новому 
розумінні національно-патріотичного та національно-державницького 
буття українського суспільства. Якісні зміни відбуваються у політичній 
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свідомості та культурі багатьох громадян України, різних за 
національною приналежністю, матеріальним та соціальним станом.  

Наприклад, ще не так давно серед деяких науковців було 
занепокоєння можливим  негативним ставленням кримських татар до 
української державності, її цілісності та суверенітету. Після анексії 
Криму з боку Росії кримсько-татарський народ показав згуртованість 
навколо власної ідентифікації як складової української політичної нації 
та української держави. Вони активно борються за повернення Криму до 
складу України. 

У всіх регіонах України відчувається небувала хвиля патріотизму, 
який ґрунтується на бажанні зберегти свою незалежність, зробити 
конкретний внесок щодо повернення миру та спокою у державі. 
Ініціативи йдуть саме від пересічних громадян, їхніх громадських 
організацій та об’єднань. Поширюється волонтерський рух. Формуються 
добровольчі батальйони. 

Багато студентів виїхали з так званих «ЛНР» та «ДНР» та 
продовжують навчання у своїх або інших навчальних закладах. Деякі 
продовжують навчання в українських вишах, проживаючи на тимчасово 
окупованих територіях. Тому не випадково найважливішим пріоритетом 
національно-патріотичного виховання стає формування ціннісного 
ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави 
та нації. Саме формування цих якостей у студентської молоді стає 
пріоритетом у викладанні суспільних наук, перш за все, у нашому ВНЗ. 

Концепцією передбачено декілька етапів впровадження 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Зокрема, у 
2015 році планується створити нормативно-правове підґрунтя та 
інформаційно-методичне забезпечення для здійснення національно-
патріотичного виховання. Також буде створено Центр патріотичного 
виховання, що функціонуватиме у підпорядкуванні МОН та 
інформаційний ресурс, присвячений національно-патріотичній тематиці. 

На другому етапі (2016-2017 pp.) передбачається: розроблення 
програм, навчально-методичних посібників з предметів гуманітарно-
соціального спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних та вищих освітніх закладів, спрямованих на патріотичне 
виховання дітей та молоді; підготовка та видання науково-методичних 
посібників і методичних рекомендацій з організації виховних заходів, 
роботи клубів, центрів патріотичного виховання. 

Упродовж 2018-2019 років має бути проведений моніторинг 
системи патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою 
соціологічних опитувань, анкетування, психологічного тестування. 
Також планується провести науково-методичні конференції, створити 
банк педагогічного досвіду, провести корекцію навчально-виховних 
впливів з урахуванням результатів моніторингу. 

На нашу думку, цікавим науково-методичними майданчиками щодо 
реалізації Концепції мають стати перш за все евакуйовані ВНЗ із зони АТО. 
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Крім цього, на нашу думку, вони мають брати на себе функції національно-
патріотичного виховання не тільки студентів, але й усього населення (у 
тому числі тимчасових переселенців) та військових, які розташовані в зоні 
АТО. Перш за все це потребує нормативного закріплення та надання 
додаткових матеріальних, фінансових та інших ресурсів. 

І на останок: усе більше складається враження, що здоровий глузд 
та державницький інтерес у нашому суспільстві поступово долає 
вузькопартійні та кланові вподобання. 
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Архіпов В. І. Національно-патріотичне виховання молоді як 

складова демократичної етнополітики сучасної української держави  
Стаття присвячена деяким актуальним аспектам реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді в Україні. 
Проблема національно-патріотичного виховання молоді є складовою 
державотворення та демократичною етнополітики. Вони стають дуже 
важливими чинниками збереження незалежності, державного 
суверенітету та формування української політичної нації. 

Визначено, що послідовна демократична етнонаціональна політика 
– це цілеспрямована діяльність з регулювання взаємовідносин між 
етносами (націями та етнонаціональними групами), що виявляються у 
свідомому впливі державних та суспільних організацій на розвиток 
міжнаціональних та міжетнічних відносин, їхню нормалізацію та 
стабілізацію. Основними принципами етнополітики є рівноправність і 
самовизначення народів, суверенітет, територіальна цілісність, право 
народів на мир, безпеку і розвиток, на доступ до досягнень світової 
цивілізації та їх використання (О. Картунов) тощо. 

Ключові слова: національно-патріотичне виховання, концепція, 
етнополітика, українська держава. 
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Архипов В. И. Национально-патриотическое воспитание 
молодежи как составляющая демократической этнополитики 
современного украинского государства 

Статья посвящена некоторым актуальным аспектам реализации 
Концепции национально-патриотического воспитания молодежи в 
Украине. Проблема национально-патриотического воспитания молодежи 
является составной государства и демократической этнополитики. Они 
становятся очень важными факторами сохранения независимости, 
государственного суверенитета и формирования украинской 
политической нации. 

Определено, что последовательная демократическая этнонациональная 
политика – это целенаправленная деятельность по регулированию 
взаимоотношений между этносами (нациями и этнонациональными 
группами), которые проявляются в сознательном воздействии 
государственных и общественных организаций на развитие 
межнациональных и межэтнических отношений, их нормализации и 
стабилизации. Основными принципами этнополитики являются равноправие 
и самоопределение народов, суверенитет, территориальная целостность, 
право народов на мир, безопасность и развитие, на доступ к достижениям 
мировой цивилизации и их использованию (А. Картунов и др.)  

Ключевые слова: национально-патриотическое воспитание, 
концепция, этнополитика, украинское государство. 

 
Arkhipov V. I. National-patriotic education of youth as part of the 

democratic Ukrainian state ethnic policy today 
The article is devoted to some important aspects of the concept of 

national-patriotic education in Ukraine. The problems of national-patriotic 
education of youth is an integral and democratic state ethnic policy. They are 
very important factors in preserving the independence, sovereignty and 
formation of the Ukrainian political nation. 

Determined that the successive democratic ethnic policy – a purposeful 
activity of regulation of relations between ethnic groups (nations and ethnic 
groups) that are conscious of the impact of government and public 
organizations in the development of inter-ethnic and inter-ethnic relations, 
their normalization and stabilization. The basic principles of ethnic policy is 
equality and self-determination, sovereignty, territorial integrity and the right 
of peoples to peace, security and development, access to the achievements of 
world civilization and their use (O. Kartunov) and others. 

National-patriotic education of children and youth – a comprehensive 
systematic and purposeful activities of public authorities, civil society, family, 
education, other social institutions on the formation of the younger generation 
of high patriotic consciousness, feelings of loyalty, love of country, concern 
for the good its people, readiness to perform civil and constitutional obligation 
to protect national interests, integrity and independence of Ukraine, promoting 
the establishment of legal, democratic, social state. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ПЕДАГОГ – НОСІЙ 
ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 
На сучасному етапі української держави в умовах війни варто 

приділяти належну увагу саме національно-патріотичному вихованню 
молоді, адже любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу  є 
основою становлення громадянина правового демократичного 
суспільства, який здатний брати активну участь у розбудові суверенної 
незалежної держави. Політичні перетворення, що відбуваються в 
Україні, актуалізують проблему національно-патріотичного виховання 
майбутніх педагогів та ціннісного ставлення, розуміння своєї ролі, 
активної участі у суспільному житті української держави.  

Людина не може бути громадянином без любові до Батьківщини, 
готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за 
необхідності – віддати життя за її свободу і незалежність. Патріотизм 
охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе, інших людей, до 
рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства. 

Патріотичні почуття конкурентоспроможного педагога 
засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім’ ї, 
батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, 
вважають своїм, рідним, нерозривно пов’язаним з ними.  

Ідея національно-патріотичного виховання особистості втілена в 
державних документах, зокрема в Законі України «Про освіту», 
Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)», 
Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, у 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015), 
Концепції Загальнодержавної цільової програми патріотичного 
виховання громадян на 2013-2017 рр. 

Першооснови патріотичного виховання були закладені ще в 
народній педагогіці – в легендах, казках, міфах, літописах, прислів’ях.  

Проблеми патріотизму, національних цінностей та особливості їх 
формування відображені в працях І. Звєрєвої, В. Коваля, Л. Костенко, 


