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ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ТА УСВІДОМЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Сьогодні проблема національно-патріотичного виховання та 

формування активної громадянської позиція вийшла на 

загальнодержавний рівень. Україна розгорнула активну національно-

патріотичну політику на всіх рівнях становлення особистості – 

починаючи з дитячого садка, школи, будь-якого соціального інституту 

виховання, не оминула і вищі навчальні заклади. 

Актуальність формування у студентів правильної, національно-

спрямованої громадянської позиції обумовлюється особливою гостротою 

соціальних проблем, багатоетнічним складом населення України на тлі 

нестійких традицій демократії і плюралізму та в першу чергу активною 

антиукраїнською пропагандою ззовні, інформаційною агресією. У цьому 

сенсі проблема сформованої громадянської позиції особистості або її 

відсутності може виступати одним з основних критеріїв сформованості 

громадянського суспільства [1, с.102]. 

Теоретичні засади національно-патріотичного виховання 

досліджувалися в працях І. Беха, А. Бойко, В. Бондара, С. Гончаренка, П. 

Кононенка, В. І. Лозової, Н. Мосейчук, Г. Тронько, О. Савченко, О. 

Сухомлинської та інших науковців.  

У вітчизняній науці виділяють громадянський і національний 

аспекти виховання, які є складовими національно-патріотичного 

виховання [1]. Показово, що в перші роки незалежності України 

найважливішим соціально-політичним завданням постала реалізація 

проекту творення нації, в основі якого лежала теорія «етнічного ядра» і 

який фактично був етнонаціональної спрямованості. З початком 1990-х 

років розпочався процес українізації системи освіти, як зазнає Г. 

Касьянов, мова йшла про її відповідність новій ролі титульної нації [3, 

с.126]. В педагогічній науці та виховній практиці національно- 

патріотичне виховання зводилось до виховання національного, яке мало 



бути в основі етнічно спрямованим, громадянське виховання 

розглядалося як другорядне, як складова виховання національного 

(етнічного за змістом).  

В сучасній науковій і навчальній літературі більшість визначень, 

які так чи інакше стосуються національно-патріотичного виховання 

зводяться до двох варіантів. В першому, громадянське виховання і 

національне (етнічне) виховання визнаються як окремі, рівноправні 

напрямки виховання, в другому, в залежності від теоретичного підходу, 

визнається підпорядкованість цих напрямків виховання одне одному.  

Національна свідомість, національний менталітет, громадянська 

позиція повинні формуватися не лише на рівні навчальних закладів, але 

на рівні родини. Та, на жаль, саме на заклади освіти покладено сьогодні 

основне навантаження щодо національно-патріотичного виховання  та 

формування стійкої, правильної, адекватної громадянської позиції. 

Підґрунтям для формування національно свідомої особистості 

виступають знання з історії, права, української мови та літератури тощо. 

Саме усвідомлення своїх основних правових гарантій, понять, положень, 

дає можливість мати активну громадянську позицію. Розуміння та вміння 

правильно аналізувати історичний розвиток української державності, 

робити правильні висновки формує підґрунтя для національно-

патріотичного становлення особистості. Прищеплення любові до рідної 

мови розвиває почуття власної ідентичності, ототожнення себе зі своєю 

Батьківщиною. 

Для означення проблем, які треба терміново вирішувати на рівні 

навчального закладу, що стосуються громадянської позиції молоді було 

проведене психосоціальне дослідження, метою якого стало виявлення 

рівня сформованості громадянської позиції у студентів вищих 

навчальних закладів нашого регіону. В опитуванні взяли участь студенти 

різних академічних груп від першого по четверті курси. Дослідження 

складалося з двох блоків завдань: перший блок – визначення обізнаності 

студентів із деяких питань права, а другий – психологічний, чуттєвий 

аспект відношення студентів до сучасних подій в нашій державі. 

Перший опитувальник складався з 15 питань, знання з яких 

відображають основні поняття правового аспекту громадянського 

становлення особистості, такі як -  держава, громадянство, громадянські 

права, право, Конституція України та її статті тощо. 

В ході дослідження виникали певні труднощі: не всі студенти 

бажали відповідати на завдання опитувальника, дехто відповідав 

недостатньо щиро, поверхнево, не вдумуючись у питання. Так були 

отримані наступні дані.  

Студенти 4 курсів демонструють в цілому середні показники 

знань з права, зокрема із всіх опитаних осіб середній показник 

демонструють 60% респондентів  (від 7 правильних відповідей і більше), 

низький (менше 7) – 40%. Але при  цьому кількість правильних 

відповідей варіюється від 12 до 3  правильних. Найчастіше студенти 4 



курсу плутаються в визначенні поняття «право», в статтях Конституції 

України (зокрема, про державні символи), не розрізняють поняття «акт» 

та «нормативно-правовий документ», плутають поняття «дієздатність» та 

«правоздатність». 

При цьому студенти 4 курсу чітко визначають поняття «держава» 

та «громадянство», форми державного устрою та політичного режиму, 

статті Конституції України про мову, про суверенітет тощо. 

Студенти 1 курсів демонструють достатньо низькі показники, 

зокрема з усіх опитаних середній показник демонструють лише 28% (від 

7 правильних відповідей і більше), низький (менше 7) – 72%. При  цьому 

кількість правильних відповідей варіюється від 9 до 1. В цілому показник 

складає 3-4 правильні відповіді. Ці результати свідчать про недостатній 

рівень правих знань і як наслідок низької громадянської позиції 

студентів-першокурсників. 

Основні помилки: нечітке уявлення про поняття «держава», не 

розрізнення форм державного устрою та форм державного правління, 

плутання в статтях Конституції України. Деякі студенти не знають, що 

Україна є унітарною державою, плутають поняття «дієздатність» та 

«правоздатність», не розрізняють поняття «громадянство» та 

«національність». 

Студенти 1 курсів чітко визначають поняття «демократії» та 

знають основні статті Конвенції про права людини. 

Якщо брати за основу визначення рівнів громадянської позиції 

І.В. Молодцова (стійкий, ситуативний, фрагментарний), то у студентів 4 

курсів домінуючим є ситуативний рівень громадянської позиції 
(наявність базових знань про громадянську позицію, громадянські права 

й обов'язки; нестійке позитивне ставлення до загальнолюдських і 

громадянських цінностей; досвід громадянської поведінки ситуативний, 

здійснюється у процесі зовнішнього спонукання), а у студентів 1 курсів – 

фрагментарний (уривчастість знань громадянського характеру; 

нейтральне, часом негативне ставлення до загальнолюдських і 

громадянських цінностей, прагнення ухилитися від участі в діяльності 

громадянського характеру) [2, с.245].  

Причиною таких результатів для студентів першого курсу 

вважаємо недостатній рівень викладання правознавчих дисциплін в 

школі; для студентів четвертих курсів – досить індиферентне ставлення 

до нової державної політики України, підсвідоме небажання визнавати 

себе частиною цієї держави тощо. Та в першу чергу, незалежно від 

позиції вищого навального закладу, рівня підготовки педагогічних кадрів 

та якості викладання матеріалу, дуже важко боротися із позицією, яка 

народжується в родині і йде від батьків. 

Так другим блоком нашого дослідження стало письмове та усне 

опитування, а також опитування через мережу Інтернет студентів з 

приводу їх соціальнопсихологічного ставлення до останніх подій в 

Україні, виявлення стану інформаційного «зомбування» молоді через 



засоби мас-медіа, та виокремлення кола внутрішньородинних проблем, 

пов’язаних із нестійкою громадянською позицією.  

Отримані результати можна проранжувати за такими щабелями: 

молодь, що зовсім несвідомо ставиться до проблем у нашій державі, 

студенти, чиї погляди є навіяними тими, чи іншими сторонніми людьми 

(батьки, друзі, родичі, через засоби мас-медіа іншими людьми) і ще не 

можуть бути названі носіями свідомою громадянською позицією, та 

група студентів, у яких є вже сформовані конкретні, свідомі погляди на 

ситуацію в нашій державі. Ця третя група студентів складає 34% від всіх 

опитаних і з них є 22% студентів, що мають проукраїнські погляди, 

розвинене відчуття Батьківщини, цінності нашої держави, єдності 

України, а інші 12% свої погляди називають «незалежними», але вони 

явно побудовані на проросійській пропаганді. Саме ця категорія 

студентів складає для нас групу ризику в інформаційному ракурсі 

проблеми становлення громадянської позиції серед інших студентів. На 

наш погляд така ситуація об’єктивно зумовлена географічним 

розташуванням нашого міста, регіону, соціальним впливом ззовні, 

родинним ставленням до сьогодення. 

Одним з найрезультативніших форм педагогічного впливу на 

особистості студентів, що складають групу ризику, є чітке розділення 

понять «Держава», як осередок влади та політики та поняття 

«Батьківщини», як розуміння приналежності до Землі, де ти народився.  

Також доцільно проводити роз’яснювальну роботу щодо понять  

«нація» і «патріотизм». Треба наголосити, що, по-перше, патріотизм - 

явище соціально-історичне, в різні історичні епохи воно має конкретні 

прояви; зміст поняття «патріотизм», як і зміст поняття «нація», 

еволюціонує у часовому вимірі під впливом панівних філософських та 

ідеологічних доктрин, по-друге, якщо слово «нація» широко 

використовується суспільствознавством, то слово «патріотизм», як 

зазначає Г. Касьянов, залишається здебільшого у сфері публіцистики, 

літератури, побутової свідомості [1, 139], при цьому якщо термін «нація» 

викликає певні дискусії з приводу змісту поняття, то слово «патріотизм» 

належить до більш усталених категорій. Етимологічно слово 

«патріотизм» походить від латинського «patrio» - батьківщина - країна 

батьків, країна твого народу. В свою чергу, слово «patrio» веде родовід 

від «pater» - батько - кровний і духовний отець.  

У словниках та енциклопедичних виданнях патріотизм 

визначається через любов до Батьківщини. Одне із найавторитетніших 

енциклопедичних видань Larousse трактує «патріотизм» як любов до 

вітчизни, тобто країни, міста, місця де народився, спільноти індивідів, які 

мешкають на одній землі, єдині у своїх культурних прив'язаностях і в 

прагненнях захищати свої цінності [2, с. 67].  

В науковому і публічного дискурсах не заперечують такого 

виокремлення, суперечності можуть виникнути, коли починають 

з’ясовувати що повинно бути в основі патріотизму: любов до свого 



народу, нації чи людства в цілому, країни, міста, місця, де народився, 

спільноти індивідів, які мешкають на одній землі, єдині у своїх 

культурних прив'язаностях і в прагненнях захищати свої цінності. Як 

наслідок виникають різноманітні визначення патріотизму, деякі мають 

політичні конотації, пов’язані з ідеологією: «державницький патріотизм» 

(громадянській націоналізм), «державний патріотизм», «конституційний 

патріотизм», «громадянській патріотизм», «політичний патріотизм», 

«український національний державний патріотизм», «національний 

патріотизм», «українській патріотизм», «імперський патріотизм», 

«етнічний патріотизм», пов’язаній зі становленням етнонаціональної 

свідомості українців, «топологічний патріотизм», пов’язаний з 

місцевістю де народився, «малою Батьківщиною», «ненаціональний 

патріотизм» та «патріотичний націоналізм», «космополітичний 

патріотизм» («інтернаціоналістській націоналізм»), «особистий 

патріотизм». Дослідники явища патріотизму та змісту національно-

патріотичного виховання, які спираються на «теорію етнічного ядра» 

нації, акцентують національно-культурні, природні, ментальні аспекти 

патріотизму та національно-патріотичного виховання 

Ми вважаємо, що високий рівень національно-патріотичного 

виховання у вищому навчальному закладі та формування національно-

патріотичної культури студентів через навчальну та просвітницьку 

діяльність, може змінити громадянську позицію молоді на краще, але в 

першу чергу, така позиція повинна йти з родини, формуватися та 

виховуватися на рівні сім’ї. 
 

Список використаної літератури 

 

1. Мартинюк І. В. Національне виховання: теорія і 

методологія / І. В. Мартинюк. - К. : ІСДО, 1995. - 160 с. 2. Демчук В.С. 

Формування громадянської компетентності студентської молоді у 

вищому навчальному закладі / В. С. Демчук // Формування 

громадянської компетентності учнівської молоді : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. (8-9 лютого 2005 р.) ; [ред. кол. Бєлова Л. О., Гавриш 

В. І., Покроєва Л. П. та ін.] – Харків : ХОНМІБО, 2005. – С. 245-250.        

3. Касьянов Г. В. Україна 1991—2007: нариси новітньої історії. — К. : 

Наш час, 2007. - 432 с. 

 

Пивоварова Г.С., Хомич О.М. Проблема національно-

патріотичного виховання та усвідомлення громадянської позиції 

студентів вищого навчального закладу 

У статті розкрито проблема національно-патріотичного виховання 

та усвідомлення громадянської позиції студентів вищого навчального 

закладу. Проведений аналіз щодо громадянської позиції студентів та 

рівня сформованості у них національно-патріотичних рис в умовах 



інформаційної агресії. Представлені шляхи виховного впливу на 

особистість студентів, що мають певні труднощі в національній 

ідентифікації. Розглядається думка про те, що вищій навчальний заклад є 

осередком  формування національно-патріотичної культури студентів 

через навчальну та просвітницьку діяльність, під виховним впливом 

викладача може змінюватися громадянська позиція молоді на краще, але 

в першу чергу, така позиція повинна йти з родини, формуватися та 

виховуватися на рівні сім’ї. 
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, громадянська 

позиція, патріотизм, нація, держава, батьківщина. 

 

Пивоварова А.С., Хомич Е.Н. Проблема национально-

патриотического воспитания и осознание гражданской позиции 

студентов высшего учебного заведения 

В статье раскрыта проблема национально-патриотического 

воспитания и осознание гражданской позиции студентов высшего 

учебного заведения. Проведен анализ  гражданской позиции студентов и 

уровня проявления у них национально-патриотических черт в условиях 

информационной агрессии. Представлены пути воспитательного 

воздействия на личность студентов, имеющих определенные трудности в 

национальной идентификации. Рассматривается мнение о том, что 

высшее учебное заведение является центром формирования 

национально-патриотической культуры студентов через учебную и 

просветительскую деятельность, через воспитательное влияние 

преподавателя может меняться гражданская позиция молодежи к 

лучшему, но в первую очередь, такая позиция должна идти из семьи, 

формироваться и воспитываться в ней. 

Ключевые слова: национально-патриотическое воспитание, 

гражданская позиция, патриотизм, нация, государство, родина. 

 

Pivovarova А. S., Khomich H.N. The Problem of National-patriotic 

Education and Civic Awareness of Students of Higher Educational 

Institution 

The article deals with the problem of national-patriotic education and 

civic awareness of students of higher education. The analysis on citizenship 

formation of students and their national-patriotic rice in information 

aggression. Presented by educational influence on the personality of students 

who have difficulties in national identity. We consider the idea that higher 

education institution is a center of formation of national-patriotic culture of 

students through training and educational activities under the educational 

influence the teacher can change citizenship of young people for the better, but 

first, this position should come from a family formed and reared at the family 

level. 

The reason for the low results for students consider insufficient the 

level of teaching of legal disciplines in the school; for students of the fourth 



courses is quite indifferent attitude to the new government policy of Ukraine, a 

subconscious unwillingness to recognize themselves as part of the state, and 

the like. First and foremost, regardless of the position of the highest bulk of 

the institution, level of teacher training and the quality of teaching material, 

very difficult to deal with the position, which is born in the family and away 

from parents. 

Keywords: national-patriotic education, citizenship, patriotism, nation, 

state, home. 


