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РОЛЬ СПОРТИВНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
(Пелипась Д.С., викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання) 

ЛНУ имені Тараса Шевченка, м. Старобільск, Україна 
 
Довготривала бездіяльність органів влади та нездатність надати населенню 

елементарну політичну грамотність призвела до формуванню пласту народу не 
здатного до критичного мислення та чутливого до популізму і пропаганди. Це 
стало однією з причин того що схід України став новою гарячою точкою на 
політичній мапі світу. Тепер українцям доведеться цілеспрямовано 
налагоджувати ідеологічну систему, яка стане підґрунтям для національної 
самоідентифікації.  У даній роботі розглянута спортивно-патріотична робота з  
здобувачами вищої освіти.    

Теоретичні засади патріотизму знайшли висвітлення в працях І. Беха, 2014; 
М. Бака, 2004; А. Цьося, 2006; М. Тимчика, 2012. Дослідження процесу освітньої 
роботи спортивно-патріотичного спрямування зі здобувачами вищої освіти 
досліджували О. Онопріенко, А. Леоненко, І. Гавриш, Г. Балахнічова та ін. 

Методами нашого дослідження виступили: теоретичний аналіз засобів 
спортивно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти  

Історичний процес становлення української нації тісно пов'язаний з 
фізичним вихованням та змагальною діяльністю. Лише фізично здорова та 
загартована людина здатна була захищати інтереси держави, захищати у процесі 
війни та прямих сутичок з ворогом. Період козацтва є безцінною спадщиною для 
сучасного українського студента. Історичний зв'язок з лицарями-козаками 
підвищує виховний потенціал молоді. Проведення спортивно-патріотичних 
заходів як «Козацький гарт» та «Джура» мають під собою комплексний підхід. По-
перше формується самосвідомість та відчуття приналежності до українського 
етносу. По-друге вирішується завдання щодо підтримки здоров’я та розвитку 
рухових якостей. 

Сформувавши історичне підґрунтя слід переходити до наступної задачі – 
роботи на закладання фундаменту майбутнього. На цьому етапі у студентів 
повинно сформулюватися свідомість того що від них залежить майбутнє країни. 
Здобувачі вищої освіти повинні розуміти те, що від їх активності залежить 
демократичний вектор розвитку країни, збереження прав, гуманізму та 
толерантності в суспільстві.  

Для цього студенти мають сформувати свій фізкультурно-спортивний 
колектив. Першочерговою задачею якого буде організація масових заходів по 
проведенню благодійних заходів. Прикладом цього можуть бути благодійні 
турніри по видам спорту, марафони тощо. Кошти зібранні з них повинні будуть 
направленні на актуальну проблему в суспільстві, наприклад, допомогу хворим 
на рак, людям з обмеженими можливостями та ін. Такий засіб слугуватиме 
формуванню моральних якостей студентів та їх значущості в суспільстві.       
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Отже, у роботі представлений послідовний ряд спортивно-патріотичних 
засобів які повинні слугувати для підвищення виховного потенціалу здобувачів 
вищої освіти. Виховний потенціал сучасної молоді безмежний. Спортивно-
патріотичне виховання є одним з найважливіших компонентів становлення 
особистості сучасної особистості українця. Здоров’я та патріотизм складають 
фундамент майбутнього української держави, її відродження та становлення на 
міжнародній арені. 

 


