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Патрiотичне виховання стyдентської молодi сьогоднi є одним iз 

найпрiоритетнiших аспектiв загальної освiти, важливою складовою навчального 

процесу, яке реалiзується на кращих зразках iсторії рiдного народу, його досвiду, 

традицiй, освiти та культyри, особливостей ментальностi тощо.  

Процес формування патрiотичної свiдомостi розумiється нами як 

органiзований, планомiрний та цiлеспрямований акт засвоєння особистiстю 

нацiональних цiнностей i норм культyри, спрямований на формування в неї 

патрiотичних переконань i поведiнки, усвiдомления своїх вчинкiв i дiй, дiяльнiсть 



на iмiдж своєї країни, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, 

готовність до виконання громадянських i конститyцiйних обов'язкiв.  

Цiкавим досвiдом реалiзацiї патрiотичної складової соціально-гyмaнітарної 

роботи в педагогiчному коледжi є використання iннoвацiйного сегмента, який 

виконує роль транслятора визначених мети, iдеi, завдань патрiотичного 

виховання.  

Iнновацiйний сегмент, як складовий компонент навчального процесу, є 

важливим в оновленнi та iнтенсифiкацiї патріотичної складової особистостi, 

iнiцiює професiйне зростання викладача, сприяє iнтеграцiї в європейський 

педагогiчний простiр, прогнозує пiдвищенния результативностi реалiзацiї 

патрiотичного аспекту, проте слiд визначити те, що «... iнформацiйнi, комп'ютернi 

й мультимедiйнi техноологiї навчання постають засобом, але не метою 

педагогiчного процесу i ... виконують роль iнтегруючого простору для бiльш 

широких педагогiчних технологiй» [1, с. 8].  

Iнновацiйна дiяльнiсть кожного викладача й педагогiчного коолективу в цілому 

розпочинається з творчогo застосування сучасних oсвітнix технологiй у процес 

формування патрiотичної свiдомостi студентської аудиторiї.  

Cyтнicть патрiaтизму, як моральноiї якоcтi, визначалася Й. Песталоццi, А. 

Дiстервегом, Г. Сковородою, як стрижневий принцип нацiонального виховання - 

К. Ушинським, М. Грушевським, І. Огієнком, Г. Ващенком, О. Вишневським.  

Теоретичнi й методичнi засади патрiотичного виховання дiтей i молодi 

розглядали О. Духнович, С. Русова, Г. Ващенко, А. Макаренко, В. 

Сухомлинський. Проблеми Формування патрiотизму ставали предметом 

дослiдження сучасних нayкoвцiв А.О. Афанасьєва, Т.М. Гавлiтiної, О. І. Гевко, В. 

І. Каюкова, В. К. Кiндpaтa, Р. Р. Петронговського, В. М. Футулуйчука, В. В. 

Шевченка та ін.  

Проте питання шляхiв реалізації  новітніх iнформацiйно-комунікаціних 

технологiй у процесi соцiально-гуманiтарної роботи перманентно відкрите.  

Мета cтатті - опис досвiду практичного застосування iнновацiйного сегмента 

соцiально-гуманiтарної роботи патрiотичної спрямованості у Вiдокремленому 



пiдроздiлi «Лисичанський педагогiчний коледж» ДЗ «Луганський нацiональний 

унiверситет iменi Тараса Шевченка». 

У коледжi широко застосовуються як зовнiшнi можливостi в накопиченнi 

матерiалiв патрiотичного спрямування (лiцензованi пiдручнки, посiбники, 

програми), так i внутрiшнi (авторські матеріали підготовлені ініциативним 

викладацьким колективом, створені для власних потреб студентського 

колективу). Зазначаємо такі форми вияву творчої роботи викладача: електроннi 

пiдручники, aвторськi комп'ютернi програми на патрiотичну тематику, 

вiдеоматерiали, методичне портфолio наукових i виховних заходiв, наукові 

проекти викладачів і cтyдeнтів.  

Результативним упровадженням у систему патрiотичного вииховання стало 

укладання авторських електронних пiдручникiв («Павло Тичина. Трiумф i 

трагедiя» (Л. Ю. Тарарива), «Володимир Сосюра: життєвий шлях i творчість» (Л. 

В. Шулiка), «Музична спадщина України через вiки» (О. М. Вдович). Творче 

використання пiдручникiв сприяє пiдвищенню ефективностi й якостi навчально-

виховного прооцесу, Формуванню естетичних смаків, розумiнню унiкальностi 

української культури.  

Вирiшенню завдання виховання студентської молодi, педагога-громадянина 

сприяє також плiдна робота щодо створення комп'ютерних програм на 

патрiотичну тематику «Я Сагу пою о родимом Донбассе...», «Лисичанськ. Витоки 

Луганщини».  

Використання в якостi засобу виховання культурно-художнiх традицiй краю 

створює умови для емоцiйних, естетичних i психологічних переживань і почуттів, 

що є основою для виховання почуття патрiотизму, яке інтергує в собi почуття 

безкорисливої любовi, прив'язаностi до Батькiвщини, поваги до землi своїх 

предкiв, повної вiддачi в iм'я процвiтання Батькiвщини.  

Одним iз найбiльш ефективних методiв органiзацiї наукової позанавчальної 

роботи cтyдeнтів є метод проектiв, який, окрім основного навчального й 

наукового завдання, спрямований на формування патрiотичної складової 

особистiсного становлення.  



Метод проектiв унiкальний тим, що дaє учню чи студенту вiдчути 

самостiйнiсть в отриманнi знань, умiнь, навичок, дозволяє використати власні 

творчі ресурси, мотивує до отримання навчального результату.  

Так, при проведеннi навчально-наукового проекту з української лiтератури 

«Формула таланту» (кер. Л.В. Шулiка) студенти отримали завдання не лише 

знайти додаткову iнформацiю про свого земляка В. Сосюру, ай бiльш глибокi 

дослiдницькi завдання: знайти мiсце, де стояла хата-хворостянка сім’ї Сосюри, 

опрацювати документи, пов'язанi з проживанням Сосюр у м. Лисичанськ через 

робооту в apxiвax містa та областi, вивчити матерiали музею В. Сосюри, знайти й 

опитати мешканцiв вул. Кафтанова (Донецької), де прожиивала родина Сосюр 

тощо.  

Проект передбачав спiлкування не лише з мешканцями рiдного В. Сосюрi 

Лисичанська, а й з сином поета - Володимиром Сосюрою-молодшим.  

Досвiд упровадження проектних технологiй у коледжi системний (проект 

«Собори душ», «Мова i нацiя» (кер. Л.В. Шулiка), «Бiй пiд Крутами» (кер. 

Голубенко В.В.), «Павло Тичина. Трiумф i трагедiя» (кер. Л.Ю. Тарарива).  

Педагогiчний колектив навчального закладу працює також у рамках oсвітньої 

програми «Intel®. Навчання для майбутнього». Серед найкращих проектiв 

патрiотичного спрямування, якi пiдготовленi студентами пiд час проходження 

тренінгу, визначаємо такі: «Вiчна пiсня твоя, Україно» (Скрипник Т), «Символи 

України» (Чебан Д.), «Краса i сила України» (Гребенюк В.), «Шляхами наших 

нащадкiв» (Бербенець О.) та ін. 

Цiкавими для студентiв у роботi над проектами стали новi можливостi 

використання IКT - вони не тiльки розробляли вже вiдомi їм засоби демонстрації 

матерiалiв (презентацiя, буклет, сайт, вiдеоматерiали), а й створили в програмi 

Photoshop макети стендiв до музею українознавства, з'ясували, як можна 

використати можливостi програми Skype у навчальних цiлях.  

Цiкавим досвiдом коледжу є створення когортою iнiцiативних викладачiв 

комп'ютерної  навчальної програми «20 pоків на хвилi незалежностi» до 20-рiччя 



незалежностi України, яка складається з окремих роздiлiв «Етнiчнi регiони 

України», «Дива України», «Собори України», «Культура України» та iн.  

Проект мав на мeтi спонукати сучасну молодь до мандрiв Україною, її 

етнографiчного вивчення через знання туристичних маршpyтiв рiдної держави. 

Програма складена як короткі вiдеоекскурсiї цiкавими мiсцями України з 

розповiддю про їх iсторiю. Проект ознайомлює зi сторiнками розвитку 

української держави, специфiкою самобутньої культури тощо.  

 

Колектив коледжу працює над реалiзацiєю авторської програми соцiально-

гуманiтарної роботи зi студентською молоддю «Шлях у досконалiсть», 

Органiзуючи роботу з реалiзацiї завдань патрiотичного виховання, викладачi-

куратори створюють портфолiо соцiальнo-гуманітарних заходів, творчо 

використовують не лише ліцензованi матерiали, але й aвторські з урахуванням 

специфiки майбутньої професiї.  

Перспективним убачаемо подальшу роботу над розробкою та 

експериментальним використанням iнновацiйних технологiй, новітніx 

iнформацiйних pecypciв у формуваннi патрiотичного виховання молодої елiти, якi 

задовiльнять потреби евроосвiти, продемонструють високий piвень iнвестування 

знань i виховних завдань у студентську спiльноту. Процес освітньої дiяльностi з 

використаиням iнновацiйного сегмента дaє високi якiснi показники, демонструє 

ефективнiсть використання авторських електронних програм, наукових проектів у 

навчальнiй i соцiально-гуманiтарнiй дiяльностi педагога.  
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